Acta
Comissió Permanent
de 13 de març de 2018, 10:30 h
Espai LGTBI
Assistència:
Ajuntament de Girona

Eva Palau Gil, regidora, presidenta
Jordi Pruneda,
secretaria

tècnic

Comissió Unitària 28 de juny

Jordi Mota, vicepresident

Lesbianes de Girona

Rosa Vilaseca

Associació trans (en procés de formació)

Sonia Garcia

d’igualtat

de

gènere,

Presentació de la regidora delegada
Es presenta la nova regidora delegada d’Igualtat, alhora que agraeix la dedicació a
l’anterior, Sílvia Paneque.

Acords:
Adreces
1. S’intercanvien les adreces electròniques dels membres de la Comissió Permanent i
s’emplacen a corregir, si escau, el directori següent:
Presidència

Eva Palau

Tècnics d’igualtat
FAGC

Jordi Pruneda
Cristina Vila
Pau Gálvez

Vicepresident i CU 28 J

Jordi Mota

Lesbianes de Girona

Rosa Vilaseca

ACAS

Anna Lara

Associació
Universitària
LGTBI+
Girona Orgullosa

DIVERSA José Yepes
Weusley de Jesús

Associació trans (en procés de formació) Sònia Garcia

eva.palau@ajgirona.cat;
/ jpruneda@ajgirona.cat;
cristina.vila@ajgirona.cat;
fagcgirona@gmail.com;
paugirona@gmail.com;
cu28j.girona@gmail.com;
jordimotasierra@gmail.com;
lesbianesgirona@gmail.com;
rosavilaseca5@hotmail.com;
acasgi@acasgirona.org;
jose.yepezlopez@gmail.com;
girona.orgullosa@hotmail.com;
gironaorgullosa@outlook.com;
sonia_garcia_@outlook.es;

Associació trans (en procés de formació) Esteve Jovanet
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Convocatòria del plenari
2. Convocar un plenari del Consell durant la 1a quinzena d’abril, a les 20 h, prèvia
reunió de la Comissió Permanent a les 19h.
3. Fixar la data coordinant les agendes de la presidenta i la del Defensor de la
Ciutadania.
4. Convocar-lo mitjançant una carta de la presidenta, tot demanant que es delegui en
un suplent si no es pot assistir; i amb un ordre del dia que almenys hi consti:
a. Presentació de resultats de DIVERCITY, José Antonia Langarita
b. Propostes de les entitats de revisió dels Estatuts del Consell
c. Programació de les diades del col·lectiu
d. Memòria 2017 de l’Espai LGTBI
e. Pla municipal LGTBI 2018.

Execució del Pla municipal LGTBI:
5. Assabentar-se de la formació pendent del personal municipal:
•

Els dos agents-tutors a càrrec de la tècnica d’igualtat

•

La del cos de la Policia Municipal a càrrec de GAYLESPOL, quan es pugui fixar
data.

6. Integrar una representació del Consell a l’equip de treball que revisa els recursos
educatius i l’itinerari de la sexo-afectivitat per garantir-hi una perspectiva de gènere i
de diversitat d’identitat sexual.
7. Endegar una campanya sensibilització tant punt el calendari dels OPIS ho permeti,
d’acord amb el material i pressupostos que faciliti Jordi Mota.

Servei d’Atenció Integral (SAI)
8. Esperar la proposta de conveni de la Generalitat pel SAI de Girona, amb el ben
entès que per la part municipal es proposarà dotar-lo en l’Espai LGTBI.

Recurs ‘Smartfilms’, estudi d’alternatives
9. Donar suport a la idea de recorvertir el concurs d’smartfilms, que el 2017 va quedar
desert per manca de participants, en un accèssit-Girona del concurs (Re)Imaginat
de l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació.

Moció aprovada pel Ple municipal (2016) per un codi ètic dels clubs esportius
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10. Gestionar des de la Comissió Unitària una reunió amb el F.C.Girona per explorar la
possibilitat de que aquest club disposi d’un codi ètic respectuós amb els drets
LGTBI i que pugui servir d’exemple per a altres clubs de la ciutat.

Local de l’Espai LGTBI:
11. Recuperar, per part de Jordi Mota, el disseny d’un vinil per a la porta del local que
haurà de subministrar l’Ajuntament
12. Editar un fullet de difusió de l’Espai LGTBI a partir del model que faciliti Jordi Mota.
13. Facilitar a l’Ajuntament, per part de Rosa Vilaseca, una relació de despeses de
l’Espai LGTBI, 2017, avançades pel personal voluntari. Jordi Pruneda indicarà la
formalització que sigui necessària per recuperar aquests avançaments.

Torn obert
14. Instar a la Comissió Unitària que es constitueixi com federació d’associacions,
obtingui un NIF i firma electrònica per poder normalitzar les relacions amb
l’Ajuntament respecte al conveni del local, retre comptes del seu ús, cessió d’equips
facilitats pel servei municipal de Participació, subvencions municipals, etc. Sònia
Garcia iniciarà gestions per la constitució mitjançant el servei d’un centre cívic.
15. Demanar a Protocol que presti atenció al decret de banderes del col·lectiu pels
propers Dies de la visibilitat transexual (31 de març)

El secretari

La presidenta

Jordi Pruneda Vellvehí

Eva Palau Gil
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