
ISABEL  ARÍÑEZ  ÁLAMO,  Secretària  General  de  l’Ajuntament  de  Pallejà 
(Barcelona)

Exp. 979/2017
   

CERTIFICO: Que d’acord amb la relació certificada d’acords adoptats emesa en data 
26 de maig de 2017 per la Secretària accidental, Sra. Isabel Cívico Díaz, a la sessió 
plenària ordinària del Ple de l’Ajuntament del dia 25 de maig de 2017 es va adoptar 
l’ACORD següent:

“Atès que en sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, del dia 25 de març de 2010, es 
va  aprovar  el  Pla  d’Igualtat  de  Gènere  de  l’Ajuntament  de  Pallejà  2009-2012, 
estructurat  en  7  línies  d’intervenció  amb  els  corresponents  objectius  generals  i 
específics i les accions a desenvolupar al llarg de 4 anys.

Atès que a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament, del dia 31 de gener de 2013, 
es  va  adoptar  l’acord  d’aprovar  la  pròrroga  del  Pla  d’Igualtat  de  Gènere  de 
l’Ajuntament de Pallejà 2009-2012, fins a l’any 2014, per poder desplegar el Pla de 
manera igual en els eixos de treball i per realitzar l’avaluació del mateix.

Atès  que s’ha realitzat Pla operatiu d’igualtat de gènere amb el suport de l’Oficina de 
Polítiques  d’Igualtat  i  Drets  Civils  de  la  Diputació  de  Barcelona  per  al  període 
2014-2016.

Atès que s’actualitzat i adequat les accions del pla operatiu d’igualtat de gènere amb 
el  suport  de  l’Oficina  de  Polítiques  d’Igualtat  i  Drets  Civils  de  la  Diputació  de 
Barcelona per el període 2017-2019 on es realitzaran una avaluació obligatòria prèvia 
durant el període 2018-2019 a un segon pla d’Igualtat.

Vist l’informe de data 8 de maig de 2017 emès per la dinamitzadora d’Igualtat sobre 
l’aprovació de la pròrroga fins l’any 2019 del Pla d’Igualtat de Gènere de l’Ajuntament 
de Pallejà 2017-2019

El Ple municipal adopta els següents

ACORDS

Primer. Aprovar la pròrroga del Pla d’Igualtat de Gènere de Pla d’Igualtat de Gènere 
de l’Ajuntament de Pallejà fins l’any 2019.

Segon.  Aprovar  el  Pla  operatiu  d’Igualtat  de  Gènere  de  l’Ajuntament  de  Pallejà 
2017- 2019, que s’adjunta.

Tercer. Traslladar aquest acord a l’Institut Català de les Dones.

Quart. Facultar  a la Sra. Alcaldessa, Ascensión Ratia Checa, així com la Regidora 
Sra. Montserrat Escobedo Parés,  per a la realització dels tràmits pertinents per a 
l’execució  dels  presents  acords,  així  com per  a la  signatura  dels  documents que 
resultin necessaris per al seu compliment.”
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Aquesta transcripció es recull a partir de l’esborrany de l’acta de la sessió i a reserva 
dels termes que resultin de la seva aprovació, conforme preveu l’article 206 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.

I per tal que així consti, lliuro aquesta certificació d’ordre i amb el vistiplau de la Sra. 
Alcaldessa, Ascensión Ratia Checa.

Pallejà, (data de signatura electrònica)

Vist i plau
La Secretària General L’Alcaldessa

(signat electrònicament) (signat electrònicament)
Isabel Aríñez Álamo Ascensión Ratia Checa
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