
PROPOSTA PREMI AURORA GÓMEZ A LA LLUITA FEMINISTA EN L’ÀMBIT LABORAL 
SEGON PLA D’IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES A L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 
Na Mercedes Paredes Durán, amb DNI núm. 38435329Y, responsable de Plans d’Igualtat de la 
Federació de Serveis a la Ciudadania de Catalunya (en endavant FSC), eleva al jurat de la 6a 
convocatòria del Premi Aurora Gómez a la lluita feminista en l’àmbit laboral la següent 
candidatura:  
 
COMISSIÓ TÈCNICA DE TREBALL D’’ELABORACIÓ DEL 2N PLA D’IGUALTAT ENTRE 
DONES I HOMES DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA. 
 
Aquesta comissió està integrada de forma paritària per la representació de l’administració i les 
organitzacions sindicals CCOO, UGT i CGT. (Contacte: Ma Rosa Tomàs Murcia 
rtomas@sindicat.ccoo.cat ) 
 
Descripció de l’activitat: 
 
Mès enllà del gran treball de diagnosis, valoració i propostes de mesures que es recullen en 
aquest 2n Pla d’Igualtat, volem destacar que: 
 

 La comissió tècnica ha estat una innovació en la forma de treballar l’elaboració del pla 
d’igualtat, atès que ha estat el veritable impulsor del seu desenvolupament. 

 Totes les parts formants d’aquest grup tècnic han treballat per l’objectiu comú 
d’implementar la igualtat real i efectiva a l’ajuntament de Barcelona, mitjançant 
metodologia i  criteris tècnics.  

 La comissió tècnica va ser creada per la comissió de seguiment del 1er Pla d’Igualtat, i 
ha estat dotada d’una regulació i reglamentació suficients que ha permès la pressa de 
decisions. 

 Cadascuna de les part ha tingut accés a tota la informació necessària, en totes les 
fases d’elaboració del 2n Pla d’Igualtat. 

 S’ha fomentat (en tot moment i per totes les persones membres)t el diàleg, el debat i la 
participació en un marc de total transparència i confiança. 

 L’implicació de totes les parts ha estat intensa i primordial per assolir la consecució del 
2n Pla d’igualtat 

 

L’activitat presentada s’englobaria dins del camp de: 
 
PLANS D’IGUALTAT A LES EMPRESES/ADMINISTRACIÓ INNOVADORS I EXPORTABLES 
 

Barcelona, 15 d’abril de 2015 
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