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ACTA - CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES I PER LA IGUALTAT

SESSIÓ ORDINÀRIA CONSELL MUNICIPAL DE LES DONES I PER LA IGUALTAT
DEL DIA 19 DE MAIG DE 2021
Donades les circumstàncies relatives a la crisi sanitària, l'aforament de la Sala de Reunions
del SERTIC està limitat atesos els protocols sanitaris i, per tant, s'habilita l'assistència telemàtica
a través de l'aplicació lifesize per a aquelles persones que així ho hagen sol·licitat.
En la Sala de Reunions del SERTIC, situada en l’Edifici de Tabacalera (Planta baixa) C/
Amadeu de Savoia nº11, sent les desset hores, del día dénou de maig de dos mil vint-i-un. Davall
la presidencia de la Sra. Lucía Beamud Villanueva, Regidora Delegada d’Igualtat i Politiques de
Gènere i LGTBI, es va reunir en sessió ordinària, prèvia convocatòria a este efecte, el Consell
Municipal de les Dones i per la Igualtat amb l’assistència presencial de les següents persones
com a representants:
Servici d’Igualtat i de Politiques Inclusives

la Sra. Eva Mª. Botella Bernad i la Sra. Sabina Navarro Cerdán.

Amb assistència telemàtica:
Grup Municipal Compromís
la Sra. Marta Baeza Lloret.
Grup Municipal Popular
la Sra. Marta Torrado de Castro.
Grup Municipal VOX
la Sra. Anunciación Pons, en substitució del Sr. Francisco José Egea Monzó.
Sindicat STAS Intersindical Valenciana
la Sra. Julia Ramos García.
Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas de Vcia.
la Sra. Herminia Royo García, en substitució de la Sra. Amparo Cerezo Calasanz.
Federació de Dones Progressistes de la Ctat. Vciana.
la Sra. Amalia Alba Tarazona.
Asociación de Amas de Casa TYRIUS
la Sra. Eugenia Garrigues Francés.
Asociación de Mujeres con Discapacidad XARXA
la Sra. Alba Soriano Gil, en substitució de la Sra. Juana Andrés Cambra.
Asociación de Empresarias y Profesionales E.V.A.P.
la Sra. Virginia de la Cuadra Galera.
Centro de Asist. a Víct. de Agres. Sexuales C.A.V.A.S.
la Sra. Encarna Hernández Yuste.
Oficina de Asistencia a Víctimas del Delito de València.
la Sra. Sofía Alberca Pérez.
Coordinadora de Discapacidad Física de la Comunidad Valenciana la Sra. Mª. Nieves Arias Salgado.
Associació Por Ti Mujer
la Sra. Lucy Polo Castello.
Unitat d'Igualtat de la Universitat de València
la Sra. Amparo Mañés Barbé.
Unitat d'Igualtat de la Univ. Politécnica de València
la Sra. Mª. Rosa Cerdá Hernández.
Associació de Dones Antígona
la Sra. Mª. José Villegas Lozano.
Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues (A.M.I.T.)
la Sra. Ana Sánchez Torres.
Escola Pensament Feminista Amèlia Valcárcel
la Sra. Beatriz Cardona i Prats, en substitució de la Sra. Ángela Escribano Martínez.
Associació per la Coeducació
la Sra. Charo Altable Vicario, en substitució de la Sra. Francisca Méndez Martínez.
Fundación del Secretariado Gitano
la Sra. Josefa Muñoz Heredia en substitució de la Sra. Josefa Moreno Fernández.
Asociación ALANNA
la Sra. Virgina Sanchis Carpe, en substitució de la Sra. Xelo Álvares Sanchis.

Assisteix també a la sessió la Sra. Marisa Ibáñez Perello, Directora del Pla Marc d’Igualtat,
de manera presencial, la Sra. Aroa Haba Navarro i la Sra. Mª. José Broseta Serrano de la
Federación de Asociaciones de Vecinos/as de València, de manera telemàtica com a invitades per
la Presidencia. Actuant com a Secretari, per delegació del Secretari General i del Ple, el Sr. José
Vicente Ruano Vila, amb assistència presencial.
Excusa la seua assistència la Sra. Ana Sánchez Torres de la Associació de Dones
Investigadores i Tecnòlogues (A.M.I.T.).
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Oberta la sessió per la Sra. Presidenta, s'examinen els assumptes que figuren en l'orde del
dia i s'adopten el següents acords.
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1
RESULTAT: APROVAT
ASSUMPTE:
Aprovació, si és el cas, de l’acta de la Sessió anterior de data 28 d'octubre de 2020.
Pregunta la Sra. Presidenta si alguna persona representant del Consell ha de formular
alguna observació a l’acta de la sessió del dia 28 d'octubre de 2020, prèviament distribuïda amb
la convocatòria.
No havent-hi observació alguna, queda aprobada d’acord amb el prescrit en l’article 91 del
ROF.
2
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Donar compte de l'avaluació del Pla Marco d'Igualtat entre dones i homes, programació
2018-2019.
La Sra. Presidenta explica la presentació del Pla Marco d'Igualtat entre dones i homes,
Programació 2018-2019.
3
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Donar compte de l'esborrany de la nova programació del Pla Marco d'Igualtat.
La Sra. Presidenta explica que tindran en el correu l'esborrany per a fer aportacions fins al
dia 31 de maig.
4
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Donar compte del Manual per a elaborar informes d'impacte de gènere, de les normes,
reglaments, plans i programes municipals.
La Sra. Presidenta explica el Manual amb una breu presentació.
5
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Donar compte de la convocatòria de subvencions a associacions i entitats per a projectes que
promoguen la igualtat entre dones i homes, any 2021.
La Sra. Presidenta explica la convocatòria de subvencions a associacions i entitats per a
projectes que promoguen la igualtat entre dones i homes any 2021.
6
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Donar compte de la convocatòria del V Certamen de Relats Beatriu Civera.
La Sra. Presidenta explica breument la convocatòria del V Certamen de Relats Beatriu
Civera.
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7
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Donar compte de la convocàtoria dels I Premis per a la Igualtat.
La Sra. Presidenta explica les diferents àrees en què s'estructura la convocatòria dels
premis, amb dos premis per categoria.
8
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Donar compte del servici de prevenció i antenció a la violència de gènere en adolescents i
problació juvenil.
La Sra. Presidenta explica el Servici de Prevenció i Atenció a la Violència de Gènere en
Adolescents i Població Juvenil.
9
RESULTAT: APROVAT
EXPEDIENT: E-02230-2014-000001-00
PROPOSTA NÚM.: 5
ASSUMPTE:
Sol·licitut rebuda de la Federació d'Associacions Veïnals de València per a la incorporació al
Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat.
DEBAT
La Sra. Presidenta explica la sol·licitud d'adhesió i explica el sistema de votació, primer
votaran l'exempció del requisit de la paritat de membres i després votaran l'adhesió.
En aquest punt es produeixen intervencions de les Sres. Broseta i Haba, en representació de
la Federació de l'Associació de Veïns/as de València.
VOTACIÓ
Se sotmet la proposta d'exempció del requisit de la paritat de membres de la Federació
d'Associacións Veïnals de València i la proposta d'incorporació de l'Associació Alanna al
Consell a votació, i per unanimitat, s'acorda la exempció i incloure-la en el dit Consell.
ACORD
HECHOS
PRIMERO.- En fecha 30 de abril de 2021 se ha recibido en el Registro General de Entrada
del Ayuntamiento instancia número 00118 2021 0076441, de la FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES VECINALES DE VALÈNCIA, con CIF G46602173, solicitando su
incorporación en el Consell Municipal de les Dones i per la Igualtat.
SEGUNDO.- Obra en el expediente informe jurídico del Servicio de Igualdad y Políticas
Inclusivas de fecha 12 de mayo de 2021, en el que se concluye lo siguiente:
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"La Federación solicitante no cumple con todos los requisitos previstos en el artículo 8 del
Reglamento del Consell de les Dones i per la Igualtat para formar parte de dicho Consell, adolece
de acreditación acerca de que se reúne los criterios de paridad mínimos establecidos en la Ley
Orgánica 3/2007 entre las personas asociadas. En consecuencia, se trata de un requisito
insubsanable que, excepcionalmente, y bajo la consideración del Pleno del Consell, se podría
eximir por considerar que se trata de una asociación mixta cuya finalidad, objetivos y trayectoria
se han desarrollado en la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad efectiva.
Por todo lo arriba informado, procede proponer al Pleno del Consell de les Dones i per la
Igualtat de València la votación de la exoneración del requisito de la paridad de la
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES DE VALÈNCIA, con CIF G46602173 y,
en caso de que este requisito así se exonere, la inclusión de la citada entidad, por cumplir con
todos los requisitos establecidos en el Reglamento del Consell.”
A los anteriores hechos, resultan de aplicación los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- El art. 8 del Reglamento del Consell Municpal de les Dones i per la Igualtat,
aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento de València en sesión celebrada la fecha 28
de abril de 2016 y publicado en el BOP el día 03 de agosto de 2016 , dispone:
"Procedimiento para solicitar formar parte del Consell. Documentación necesaria.
Una vez aprobado definitivamente este reglamento, las asociaciones y entidades previstas
en el apartado 4 y 5 del artículo anterior que no estén ya integradas en el anterior Consell
Municipal de la Dona, podrán solicitar su participación como componentes del Consell
adjuntando la documentación siguiente:
1) Solicitud motivada.
2) Certificado que acredite el número de personas asociadas. En caso de que sean
asociaciones/entidades integradas por mujeres y hombres (mixtas), se acreditará que reúnen los
criterios de paridad mínimos establecidos en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, tanto por
número de personas asociadas o afiliadas como en el número de personas que ocupan cargos de
representación y decisión. Excepcionalmente, y bajo la consideración del Pleno del Consell, se
podrá eximir de este requisito a aquellas asociaciones, entidades u organizaciones mixtas cuya
finalidad, objetivos y trayectoria se haya desarrollado en la defensa de los derechos de las
mujeres y la igualdad efectiva.
3) Copia de los estatutos de la Asociación o Entidad.
4) Breve memoria de actividades realizadas relacionadas con la igualdad entre mujeres y
hombres de los dos últimos años.
Las solicitudes para participar en el Consell se presentarán por Registro de Entrada del
Ayuntamiento de Valencia. Se informará por los servicios técnicos municipales sobre el
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cumplimiento de los requisitos y se elevará al Pleno del Consell propuesta de admisión o
denegación para su decisión definitiva. Posteriormente se informará a la entidad/asociación
solicitante de la decisión tomada (dando, en caso de denegación, un plazo prudencial para que
puedan subsanar las objeciones que las hubieran motivado), siendo conocedora la Secretaría del
Consell a efectos del número de vocales para las convocatorias, quórum y votaciones que se
puedan realizar."
En consecuencia, procede elevar a votación al Pleno del Consell la exoneración y, en su
caso, admisión de la Federación solicitante.
De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:
Primero.- EXIMIR a la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES DE
VALÈNCIA, con CIF G46602173, del requisito de paridad necesario para participar en el
Consell de les Dones i per la Igualtat, establecido en la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo,
respecto del número de personas asociadas o afiliadas, dado que si se cumple el referido requisito
en el número de personas que ocupan cargos de representación en la asociación, todo ello por
cuanto se trata de una entidad mixta cuya finalidad, objetivos y trayectoria se ha desarrollado en
la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad efectiva, todo ello de conformidad con lo
establecido en el art. 8.2 del Reglamento del Consell Municpal de les Dones i per la Igualtat.
Segundo.- ADMITIR a la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES VECINALES DE
VALÈNCIA, con CIF G46602173, en el Consell Municpal de les Dones i per la Igualtat, por
cumplir con todos los requisitos de participación establecidos en el Reglamento del Consell
Municipal de les Dones i per a Igualtat."
10
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
Donar compte de la proposta plantejada per l'Associació de Dones Separades i Divorciades de
València, relativa als servicis funeraris municipals a les víctimes de violència de gènere.
La Sra. Royo explica el contenido de la propuesta.
La Sra. Presidenta explica com es procedeix en aquests casos i les dificultats jurídiques per
a executar algunes de les propostes.
La Sra. Royo señala que no se le ha entendido la petición y la explica nuevamente.
Després del debat la Presidència assenyala que, davant els dubtes jurídics que ha comentat,
sol·licitarà un informe més detallat al Servici de Cementeris i Servicis Funeraris així com al
Servici d'Hisenda perquè analitzen la qüestió.
11
RESULTAT: QUEDAR ASSABENTAT
ASSUMPTE:
SUGGERIMENTS I PROPOSTES
La Sra. Royo solicita el informe del destino de los fondos del Pacto de Estado.
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La Sra. Mañes plantea un panteón homenaje a las víctimas de violencia para
enterramientos vitalicios de aquellas personas que lo soliciten. A continuació intervenen la Sra.
Cardona, la Sra. Ramos, la Sra. Alba, la Sra. Altable, la Sra. de la Quadra i la Sra. Pons.
La Sra. Alberca señala que existe un nuevo servicio de atención telefónica para víctimas de
violencia de género que ha puesto en marcha la Conselleria de Justícia, Interior i Administració
Pública.
La Sra. Presidenta dona resposta a les qüestions plantejades.
Per últim, intervenen la Sra. Mañes i la Sra. Cardona.

Per a fer constar que el vídeo resultant de l'enregistrament de la Consell de les Dones i per
la Igualtat del 19 de maig de 2021 i que s'ha realitzat amb el sistema de videoconferència de
l'Ajuntament (Lifesize), conté les següents dades tècniques:
Videos del sistema de videoconferencia
Nom de l'arxiu original: Sala Virtual Consejos 05_19_2021 05_06 PM UTC.mp4
Format: Vídeo mp4
Tamany en bytes: 1.720.486.125
Durada: 01:55:36
Control d'integritat: d9b08f179f6c6c93b61bbf5884f49f509caae22c
Nota: el control d'integritat ha sigut obtingut amb l'algorisme SHA1.
L'arxiu informàtic de l'enregistrament del sistema de videoconferencia es troba
emmagatzemat en el servidor del sistema de videoconferencia contractada per l'Ajuntament i es
pot consultar en el següent enllaç:
Sessió del 19/05/2021 a les 17:06h:

https://playback.lifesize.com/#/publicvideo/6fab0201-cf7e-4456-a1a4-16f8caf61a3d?vcpubtoken=2b73f592

I, com que no hi ha més assumptes a tractar, a les dèneu hores i cinc minuts, la Presidència
alça la sessió, de la qual s’estén la present acta que firma la Sra. Presidenta i que jo, el Secretari,
certifique.
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