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 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2018/14 La junta de govern local

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 25 / de juny / 2018

Durada Des de les 12:30 fins a les 13:00 hores

Lloc Casa Consistorial

Presidida per Magdalena E. Mengual Morata

Secretari Teresa Roig Mas

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

 Nom i Cognoms  

 Magdalena E. Mengual Morata  

 Antonio Arabí Arabí  

 Maria Ángeles Soler Fornés  

 Teresa Arabí Arabí  

 

Una  vegada  verificada  per  Secretaria  la  constitució  vàlida  de  l’òrgan,  el 
President  obre  la  sessió,  procedint  a  la  deliberació  sobre  els  assumptes 
inclosos en l’ordre del dia

 

A) PART RESOLUTIVA

 

Expedient 947/2018. Procediment Genèric

Favorable Tipus de votació: 
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Unanimitat/Assentiment

Magdalena E. Mengual Morata Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de 
Gata de Gorgos, a l'empar del que disposa l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985 
de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local presenta per a la seva 
inclusió  i  debat  en  la  Junta  de  Govern  Local,  la  següent  PROPOSTA 
SOBRE L’ELECCIÓ DE REPRESENTANTS DE LES FESTES PATRONALS 
DEL SANTÍSSIM CRIST 2018.
El plenari de dimarts 27 de març de 2018 i, per unanimitat va acordar:
«1.  Modificar  el  sistema  d'elecció  dels  representants  de  les  quintes 
infantils  i  major  de manera que es convertisca  en un sistema inclusiu, 
igualitari,  que  no  discrimine  a  ningú,  i  respecte  totes  les  identitats  de 
gènere .
2. Que aquest sistema siga consensuat entre els representants polítics, de 
la quintà i la Comissió de Festes com a protagonistes de la festa.
3. Impulsar un procés per a trobar el màxim consens entre la ciutadania 
abans del proper plenari.»
Vist  el  comunicat  que  va  emetre  per  les  xarxes  socials  de  l’equip  de 
govern que es transcriu en aquesta proposta:
«En el Plenari del mes de març del nostre Ajuntament, es va aprovar ,per 
unanimitat el canvi en la forma d’elecció de la reina de festes per un nou 
sistema que fora igualitari i inclusiu.
Al  llarg  d’aquestos  mesos,  s’ha  intentat  arribar  a  un  consens  amb els 
protagonistes  de  la  festa;  l’objectiu  principal  d’aquestes  reunions  era 
trobar  una  forma d’elecció  que  fora  igualitària  i  incloguera  a  totes  les 
sensibilitats i tota la diversitat que conforma la nostra societat.
Com hem mantés des del primer moment, moltes vegades són necessaris 
canvis per a mantenir les tradicions i és obligació dels governs promoure la 
igualtat des de tots els àmbits de les seues accions polítiques, al mateix 
temps que vetllar  pels drets de les xiquetes i  xiquets,  i  protegir-los  de 
qualsevol tipus de discriminació.
És per tot açò que des de l’equip de govern i fent cas a la moció aprovada, 
hem pres la decisió que enguany l’elecció de representants serà per sort i 
inclourà el nom de la parella o trio, tant en la tria de representants dels 
quintos majors com dels menuts.
Per a les festes 2019 és farà una participació ciutadana que donarà a triar 
entre vàries opcions, però sempre i quan siguen igualitàries, inclusives i no 
discriminatòria,  que era la premissa principal  de la moció aprovada per 
unanimitat.»
Entenem quintos com a genèric que representa a totes les orientacions 
sexuals.
Vist  que  no  s’ha  pogut  aconseguir  cap  consens  entre  les  parts  que 
esmenta la moció del Plenari.
Vista la Constitució Espanyola que prohibeix en l’article 14 la discriminació 
per  raó de sexe,  vista la  Llei  Orgànica 3/2007 d’Igualtat  Efectiva  entre 
homes i dones que prohibeix que la imatge de la dona siga utilitzada de 
forma estereotipada.
Per tot això propose a la Junta de Govern Local els següents ACORDS:
PRIMER: Que enguany l’elecció de representants serà per sort i inclourà el 
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nom de la parella o trio, tant en la tria de representants de les quintes i 
quintos majors com dels menuts.
SEGON: Cap dels participants podrà ser obligat a formar part de la llista 
del sorteig.
TERCER: Publicar  en  la  web  municipal  per  al  coneixement  i  efectes 
oportuns.

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

No hi ha assumptes

  

C) PRECS I PREGUNTES

 

No hi ha assumptes

 

 DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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