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Dilluns, 30 de desembre de 2013

ADMINISTRACIÓ AUTONÒMICA

Generalitat de Catalunya. Departament d'Empresa i Ocupació. Serveis Territorials

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2013, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l'Acord sobre el Pla intern  
d'igualtat de gènere de l'Ajuntament de Vilanova del Camí per als anys 2012-2015 (codi núm. 08100062112013)

Vist el text de l'acord de data 22 de gener de 2013 pel qual s'aprova el Pla intern d'igualtat de gènere de l'Ajuntament de 
Vilanova del Camí, i de conformitat amb el que disposen l'article 90.2 i 3 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de  
març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors; l'article 2.1.f) del Reial decret 713/2010, de 
28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball; el Decret 352/2011, de 7 de juny de 
reestructuració del Departament d'Empresa i Ocupació, i altres normes d'aplicació,

Resolc:

—1 Disposar la inscripció de l'Acord sobre el Pla intern d'igualtat de gènere de l'Ajuntament de Vilanova del Camí per 
als anys 2012-2015 al Registre de convenis i acords col·lectius de treball en funcionament amb mitjans electrònics dels 
Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació a Barcelona.

—2 Disposar que el text esmentat es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.

Transcripció literal del text signat per les parts

PLA INTERN D'IGUALTAT DE GÈNERE DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ PER ALS ANYS 2012-2015

- Introducció:

Les  novetats  legislatives  en  l'àmbit  de  la  igualtat  entre  dones  i  homes  representen  una  oportunitat  per  les 
administracions públiques per tal  d'incorporar en la gestió interna la implantació de plans d'igualtat  de gènere.  Les 
administracions públiques, que han estat capdavanteres en la promoció de plans i polítiques d'igualtat adreçades a la 
ciutadania, tenen actualment el repte d'implementar aquests criteris d'igualtat en la seva gestió interna amb l'objectiu de 
promoure  organitzacions  més  equitatives,  que  potenciïn  les  capacitats  i  talents  de  les  persones  tot  i  eliminant 
estereotips i prejudicis per raó de gènere.

L'elaboració  d'aquest  Pla  intern  d'igualtat  de  gènere  (PIIG)  pels  anys  2012-2015 (l'objectiu  del  qual  és  complir  la 
normativa i dirigir l'organització municipal cap la igualtat efectiva entre les dones i els homes que hi treballen, sense cap 
mena de discriminació) és fruit del compromís de l'Ajuntament de Vilanova del Camí que rep el suport de la Diputació de 
Barcelona.

Tot i que és difícil fer front als diferents mecanismes pels quals es produeixen situacions de discriminació envers les 
dones,  sobretot  els  indirectes,  cal  treballar  de manera plural  i  transversal  mitjançant  la  implementació de diferents 
mesures i polítiques. Tanmateix, per tal que aquestes actuacions siguin efectives, es requereix dotar l'administració de 
més recursos i formació, establint com a prioritàries les seves línies d'acció en relació a la igualtat de gènere dins  
l'organització.

Les pàgines que segueixen ofereixen, en primer lloc, un petit balanç sobre l'estructura, l'organització i la cultura de 
treball a l'Ajuntament de Vilanova del Camí, posant especial atenció a les experiències de les dones.

A  continuació,  es  proposarà  un  Pla  d'acció  per  als  anys  2012-2015,  un  conjunt  de  mesures  dirigides  a  reforçar 
pràctiques i actituds igualitàries dins l'organització municipal, tot garantint la participació equilibrada de dones i homes 
en tots els llocs de treball i en tots els nivells de responsabilitat; i l'existència d'un entorn de treball lliure d'assetjament  
sexual i actituds sexistes o discriminatòries.

El Pla d'igualtat inclourà, entre d'altres, accions relatives a l'accés a l'ocupació, a la promoció i la formació, la igualtat 
retributiva,  la  salut  laboral  i  les  condicions  de  treball,  així  com  les  mesures  necessàries  per  compatibilitzar  les 
responsabilitats professionals i familiars. També es contemplaran els mecanismes i indicadors necessaris per a realitzar 
el seguiment, avaluar i supervisar l'execució d'aquest Pla.
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- Marc jurídic:

Les polítiques d'ocupació han estat i són el nucli central de les polítiques d'igualtat de oportunitats a la UE i, sense 
dubte, també ho són en la majoria dels diferents àmbits d'intervenció a favor de la igualtat entre dones i homes a les  
administracions publiques de cadascun dels països membres de la UE.

En aquest sentit, la igualtat efectiva entre dones i homes, així com la prohibició de qualsevol discriminació per raó de  
sexe, estan recollides tant en la normativa comunitària, com en l'espanyola i autonòmica.

El  marc jurídic europeu  en matèria d'igualtat de gènere s'inicia amb el Tractat de Roma (1957) i  el seu article 119 
d'igualtat  de  remuneració  entre  dones  i  homes.  Segueixen  altres  paulatinament  mitjançant  l'adopció  de  diverses 
directives, entre elles la 76/207/CEE, relativa al principi d'igualtat de tracte entre homes i dones en l'accés a l'ocupació,  
la formació i la promoció professionals i en les condicions de treball.

Amb l'entrada en vigor del Tractat d'Amsterdam, l'any 1999, el principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes es 
converteix en un principi bàsic i fonamental en la concepció de la ciutadania europea. Per una banda, els articles 2 i 3  
TCE regulen la igualtat d'oportunitats com a missió i objectiu de la comunitat que ha de ser present a totes les polítiques 
comunitàries, facultant les institucions comunitàries, en el marc de llurs competències, a adoptar mesures adequades 
per a lluitar contra la discriminació per raó de sexe (article 13 TCE).

Per l'altra, l'article 141 (TCE) consagra les accions positives com a mesures que malgrat atorgar un tracte diferent, no 
poden ser considerades com discriminatòries ni vulneradores del dret a la igualtat: "(...) amb la finalitat d'assolir una 
igualtat  real a la pràctica, el principi  d'igualtat  de tracte no impedeix que els estats membres mantinguin o adoptin 
mesures que suposin avantatges específics per a facilitar al sexe menys representat el desenvolupament d'una activitat 
laboral o per a prevenir o compensar avantatges en la carrera professional".

Pel que fa al marc jurídic espanyol, la Constitució Espanyola propugna com un dels drets fonamentals de l'ordenament 
jurídic la igualtat en el seu article 14. El model social d'Estat emmarcat per la Constitució va determinar un nou marc  
jurídic-polític: l'acció positiva en tot l'ordenament jurídic espanyol que és l'obligació jurídica que imposa la Constitució a 
tots els poders públics, encomanant-los a promoure les condicions per tal que la Igualtat sigui real i efectiva (article 9.2).

Per últim cal mencionar l'article 35 CE, on es parla del dret al treball de totes les persones espanyoles, a la lliure elecció 
de professió i ofici, a la promoció en el treball i a una remuneració suficient per mantenir les seves necessitats i les de la 
seva família i que en cap cas pot fer-se cap discriminació per raó de sexe.

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes preveu tot una sèrie de mesures 
concretes a implantar tant en les empreses com en les administracions publiques. La llei de fet, com indica la seva 
exposició de motius, es refereix "a la generalitat de les polítiques publiques a Espanya, tant estatals com autonòmiques i  
locals".

Entre els punts principals de la normativa es destaquen:

Article 3. Afegeix com a forma de discriminació la maternitat/paternitat, assumpció d'obligacions familiars i estat civil.

Article 7. Relaciona les actuacions d'assetjament de forma clara, diferenciant assetjament sexual i assetjament per raó 
de sexe (verbal i físic).

Article 11. Dona garantia jurídica a les accions positives en qualsevol àmbit com a defensa i foment de la igualtat de 
gènere.

Article 15. Consagra el principi de transversalitat de gènere, en afirmar, que "el principi d'igualtat de tracte i oportunitats 
entre dones i homes informarà, amb caràcter transversal, l'actuació de tots els Poders Públics. Les Administracions 
públiques l'integraran, de forma activa, en l'adopció i execució de les seves disposicions normatives, en la definició i 
pressupost  de les polítiques públiques  en tots  els  àmbits  i  en  el  desenvolupament  del  conjunt  de totes les seves 
activitats".

Article 20. Estableix la necessària adequació de les estadístiques amb perspectiva de gènere.

Article 44. Reconeix els drets de les persones envers la conciliació de la seva vida laboral i personal, determinant els  
permisos maternals i paternals per llei. C
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Article 46. Estableix els continguts d'un Pla d'Igualtat, que es poden resumir en:

• Mesures d'accés al treball.
• Mesures de classificació professional.
• Mesures de promoció i formació.
• Mesures en la retribució.
• Mesures en l'ordenació del temps de treball.
• Mesures de conciliació de la vida laboral i personal o familiar.
• Prevenció de l'assetjament sexual.

Per últim, pel que fa a l'administració pública, cal destacar el capítol I del títol V, on s'estableixen els criteris d'actuació  
de les administracions públiques:

Article 51: "Les Administracions públiques, en l'àmbit de les seves respectives competències i en aplicació del principi  
d'igualtat entre dones i homes, haurien de:

a) Esmenar  els obstacles que impliquin el  manteniment de qualsevol  tipus de discriminació amb la finalitat  d'oferir 
condicions d'igualtat efectiva entre dones i homes en l'accés a l'ocupació publica i en el desenvolupament de la carrera 
professional.

b) Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sense menystenir la promoció professional.

c) Fomentar la formació en igualtat, tant en l'accés a l'ocupació publica com al llarg de la carrera professional.

d) Promoure la presencia equilibrada de dones i homes en els òrgans de selecció i valoració.

e) Establir mesures efectives de protecció enfront de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe.

f) Establir mesures efectives per a eliminar qualsevol discriminació retributiva, directa o indirecta, per raó de sexe.

g) Avaluar periòdicament l'efectivitat del principi d'igualtat en el seus respectius àmbits d'actuació."

Per la seva banda Llei 7/2007 del Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, obliga als governs locals a elaborar plans d'igualtat, 
en la seva disposició addicional octava:

"1. Les Administracions Públiques estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i, 
amb aquesta finalitat, hauran d'adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i 
homes.

2. Sense perjudici del que es disposa en l'apartat anterior, les Administracions Públiques hauran d'elaborar i aplicar un 
pla d'igualtat a desenvolupar en el conveni col·lectiu o acord de condicions de treball del personal funcionari que sigui 
aplicable, en els termes previstos en el mateix".

També  cal  mencionar  la  Ordre  del  Ministeri  de  la  Presidència  PRE/525/2005,  de  7  de  març,  mitjançant  la  qual 
s'estableixen diverses mesures dirigides a afavorir la igualtat entre dones i homes. Entre altres, es destaquen:

Article 1.3. En l'Administració General de l'Estat i en els organismes públics i empreses que depenguin d'ella, els òrgans 
de selecció de personal tindran composició paritària.

Article 7.1. Mesures de promoció de la igualtat de gènere en l'accés a l'ocupació pública: totes les convocatòries dels 
processos selectius per a l'accés a l'ocupació pública inclouran, si escau, l'esment a la subrepresentació de persones 
d'algun dels dos sexes.

Article  7.2  e.  Es  procurarà  obtenir  la  paritat  entre  homes  i  dones  en  la  composició  dels  òrgans  col·legiats  de  
l'Administració General de l'Estat i en els comitès d'experts.

Pel que fa a l'àmbit autonòmic, cal destacar alguns articles de l'Estatut d'autonomia de Catalunya (2006):

Article 4.3.  Els poders públics de Catalunya han de promoure els valors de la llibertat, la democràcia, la igualtat, el  
pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió social, l'equitat de gènere i el desenvolupament sostenible.
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Article 19. Drets de les dones: "Totes les dones tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat 
personal,  i  a  viure  amb  dignitat,  seguretat  i  autonomia,  lliures  d'explotació,  maltractaments  i  de  tota  mena  de 
discriminació.

Les dones tenen dret a participar en condicions d'igualtat d'oportunitats amb els homes en tots els àmbits públics i 
privats".

Article 41. "Perspectiva de gènere:

1. Els poders públics han de garantir el compliment del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes en l'accés a 
l'ocupació, en la formació, en la promoció professional, en les condicions de treball, inclosa la retribució, i en totes les 
altres situacions, i també han de garantir que les dones no siguin discriminades a causa d'embaràs o de maternitat.

2. Els poders públics han de garantir la transversalitat en la incorporació de la perspectiva de gènere i de les dones en 
totes les polítiques públiques per a aconseguir la igualtat real i efectiva i la paritat entre dones i homes.

3. Les polítiques públiques han de garantir que s'afrontin de manera integral totes les formes de violència contra les 
dones i els actes de caràcter sexista i discriminatori; han de fomentar el reconeixement del paper de les dones en els 
àmbits cultural, històric, social i econòmic, i han de promoure la participació dels grups i les associacions de dones en 
l'elaboració i l'avaluació d'aquestes polítiques.

4. Els poders públics han de reconèixer i tenir en compte el valor econòmic del treball  de cura i atenció en l'àmbit 
domèstic i familiar en la fixació de llurs polítiques econòmiques i socials.

5. Els poders públics, en l'àmbit de llurs competències, i en els supòsits que estableix la llei, han de vetllar perquè la 
lliure decisió de la dona sigui determinant en tots els casos que en puguin afectar la dignitat, la integritat i el benestar 
físic i mental, en particular pel que fa al propi cos i a la seva salut reproductiva i sexual".

Article 56.3. "Són electors i elegibles els ciutadans de Catalunya que estan en ple ús de llurs drets civils i polítics,  
d'acord amb la legislació electoral. La llei electoral de Catalunya ha d'establir criteris de paritat entre dones i homes per 
a l'elaboració de les llistes electorals".

Article 153. Polítiques de gènere: "Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de polítiques de 
gènere, que, respectant el que estableix l'Estat en exercici de la competència que li  atribueix l'article 149.1.1 de la 
Constitució, inclou en tot cas:

a. La planificació, el disseny, l'execució, l'avaluació i el control de normes, plans i directrius generals en matèria de 
polítiques per a la dona, i també l'establiment d'accions positives per a aconseguir eradicar la discriminació per raó de 
sexe que s'hagin d'executar amb caràcter unitari per a tot el territori de Catalunya.

b.  La  promoció  de  l'associacionisme  de  dones  que  acompleixen  activitats  relacionades  amb  la  igualtat  i  la  no 
discriminació i de les iniciatives de participació.

c. La regulació de les mesures i els instruments per a la sensibilització sobre la violència de gènere i per a detectar-la i  
prevenir-la, i també la regulació de serveis i recursos propis destinats a aconseguir una protecció integral de les dones 
que han patit o pateixen aquest tipus de violència.

Pel que fa a les competències d'àmbit local, cal recordar que  la Llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases de 
dades del  regim local,  estableix en l'article 28 que "Els Municipis poden realitzar activitats complementàries de les 
pròpies d'altres Administracions Públiques i, en particular, les relatives a l'educació, la cultura, la promoció de la dona, 
l'habitatge, la sanitat i la protecció del medi ambient".

A Catalunya cal destacar també la Llei 8/2006 de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral del personal al servei de les administracions publiques de Catalunya. Aquesta llei, com afirma el seu preàmbul, 
"impulsa un canvi de perspectiva que ha de permetre avançar del concepte de conciliació al concepte de reorganització 
de la vida personal, familiar i laboral (...), promou la revalorització i el reconeixement social del treball reproductiu i de 
cura  i  la  revalorització  de  la  vida  personal  i  familiar,  amb  el  complement  d'altres  mesures  que  incideixen  en  la 
reorganització  de  la  vida  laboral,  personal  i  familiar  de  les  persones,  com l'adaptació  de  l'horari  dels  serveis,  la 
flexibilització dels horaris i l'adopció de mesures que afavoreixin la corresponsabilitat d'homes i dones en la cura dels 
menors o les persones dependents".
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Per últim, recordem l'Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, del 14 de març de 2006, que estableix que totes 
les estadístiques relatives a persones que elabori la Generalitat i els organismes vinculats o dependents d'aquesta es 
recolliran, compilaran, analitzaran i presentaran desagregades per sexes. L'obligació s'estén a tots els registres públics, 
fitxers automatitzats  de dades personals,  censos, estudis d'opinió,  sondeigs,  enquestes i  d'altres similars,  així  com 
també a les sol·licituds i atorgaments de subvencions, ajuts o beques.

Metodologia:

El  present  Pla  intern  d'igualtat  de  gènere  de  l'Ajuntament  de  Vilanova  del  Camí  és  fruit  d'un  treball  que  es  va 
desenvolupar en dues fases principals:

Fase 1: Diagnosi de l'organització del municipi des d'una perspectiva de gènere.

La diagnosi s'ha estructurat sobre la base d'un sistema d'indicadors elaborats des de la perspectiva de gènere i dirigits a 
valorar l'aplicació del principi d'igualtat efectiva entre dones i homes dins l'organització municipal. Es tracta d'un conjunt 
d'àmbits d'anàlisi i d'una sèrie de variables que tenen l'objectiu general d'analitzar alguns aspectes de l'organització 
interna, així com detectar possibles processos i pràctiques que poden ser discriminatoris cap a les dones treballadores 
com a conseqüència de no tenir en compte la perspectiva de gènere i les experiències de les dones.

En l'elaboració de la diagnosi s'han analitzat els àmbits que s'esmenten a continuació:

1. Polítiques d'igualtat de gènere.
2. Representativitat de les dones i distribució del personal.
3. Condicions laborals: tipus de contracte, jornada i retribució.
4. Accés al treball i criteris de selecció professional, Formació i Desenvolupament professional.
5. Corresponsabilitat i conciliació de la vida personal i familiar amb la laboral.
6. Assetjament sexual, per raó de sexe i actituds sexistes i discriminatòries.
7. Salut laboral i condicions físiques de l'entorn de treball.

Per l'elaboració de la present diagnosi s'han aplicat les següents tècniques d'investigació:

Recollida d'informació quantitativa:

- Obtenció de dades estadístiques, a partir de la informació que es troba a la base de dades del Ajuntament.
- Revisió de processos i documents interns del Departament de Recursos Humans de l'Ajuntament.
- Anàlisi dels convenis, protocols, reglaments i informes que afecten de forma directa l'organització i la gestió municipal.

Tècniques de recollida d'informació qualitativa:

- Qüestionaris a tota la plantilla de treballadores i treballadors de l'Ajuntament.
- Reunions amb la comissió del Pla.
- Observació.

Així, per una banda, s'ha portat a terme un anàlisi quantitatiu, amb l'objectiu d'analitzar la presència de les dones en els 
diversos nivells de l'estructura municipal i les seves condicions laborals. Per altra banda, s'han utilitzat tècniques de 
recollida d'informació qualitativa, per tal de comprendre la realitat des del significat que li donen les persones implicades, 
per recollir les seves necessitats, valoracions i percepcions a nivell individual i col·lectiu.

Ha estat amb aquest divers ventall d'informacions que s'ha formulat la valoració íntegra de l'organització de l'Ajuntament 
en matèria  d'igualtat  de gènere,  element que ha constituït  la base inicial  del  procés i  ha permès passar a  la fase 
següent: el disseny de les actuacions del Pla intern d'igualtat de gènere.

Fase 2: Disseny i elaboració del Pla d'acció pels anys 2012-2015.

Amb els primers resultats de la diagnosi es va començar a dissenyar el Pla d'acció pels anys 2012-2015 que, com indica 
la Llei 3/2007 per a la igualtat efectiva entre dones i homes, especifica:

- Els objectius que es volen aconseguir.

- Les accions concretes que s'han de portar a terme per aconseguir cada objectiu.
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- Els recursos humans, econòmics i materials necessaris per a la seva implementació (concretant la quantitat i la seva 
font).

- El calendari per a la seva execució.

- Els criteris per a la seva avaluació.

Barcelona, 26 de juliol de 2013
El director dels Serveis Territorials a Barcelona, Eliseu Oriol Pagès
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