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Presenta candidatura: 

 Lidia Sandalinas Félez 

 lsandalinas@sindicat.ccoo.cat 

 609384692 

 

Candidatura: 

 Secretaria de Igualtat Secció Sindical CCOO Ajuntament de Barcelona 

 Responsable Secretaria: M. Rosa Tomás Murcia 

     rtomas@sindicat.ccoo.cat 

    609963833 

    933018867 

Motiu: 

 Treball en el seguiment i avaluació del 1r Pla de Igualtat de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Exposició de motius: 

 El 1r Pla de Igualtat de l’Ajuntament de Barcelona es va firmar al març de 2011. 

 Desprès d’1 any de la firma del pla i que no s’hagués produït cap reunió de seguiment 

malgrat les demandes fetes des de la Secretaria de Igualtat de la Secció sindical, 

aquesta va decidir presentar una denúncia d’incompliment a Inspecció de treball. 

 La denúncia ens va donar la raó i és va demanar a l’Ajuntament que posés en marxa el 

Pla. 

 El objectiu de la Secretaria de Igualtat de la Secció Sindical de CCOO de l’Ajuntament 

de Barcelona ha estat sempre aconseguir una situació de eliminació de desigualtats i 

possibles discriminacions en el treball de les dones a l’Ajuntament de Barcelona. 

 La seva implicació amb aquest objectiu l’ha portat a proposar la creació d’un grup de 

treball dins de la Comissió de Seguiment del Pla de Igualtat. 

 Aquest grup de treball, composat per dones de CCOO, UGT i Ajuntament de Barcelona, 

s’ha manifestat com al veritable impulsor del Pla de Igualtat, s’han mantingut reunions 

quasi mensuals, per aconseguir posar en marxa les mesures del Pla. 

 Actualment es el mateix grup el que està impulsant l’avaluació del Pla que doni peu a 

la proposta per a la negociació d’un segon Pla de Igualtat a l’Ajuntament de Barcelona. 

 El seguiment i l’avaluació dels plans d’igualtat està sent molt dificultosa en tots els 

plans d’igualtat. 

 

La proposta al premi es pel tipus de treball desenvolupat, i per l’impuls i decisió portada 

endavant a iniciativa de la Secretaria de Igualtat de la Secció Sindical de l’Ajuntament de 

Barcelona. 
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