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Nota important
El pla de compromisos és un formulari que recull una proposta d'accions relacionades
amb les àrees i els blocs en els quals s'estructura la Norma SG CITY 50-50. Cada acció té
tres nivells diferents d'exigència, dels quals el nivell A planteja el nivell de compromís
més ambiciós. El govern municipal ha de triar les accions que es compromet a realitzar
durant els pròxims dos anys. Per a triar una acció, ha de triar un dels tres nivells
d'exigència que cada acció disposa.
Cada acció seleccionada, amb el seu corresponent nivell (A, B o C), es converteix en un
compromís. No hi ha accions obligatòries, tret que així s'hagi indicat expressament en
l'informe del formulari de l’autodiagnosi. A excepció d'aquest cas, serà el govern local,
d'acord amb el seu propi criteri i conveniència el que determini i seleccioni l'acció i el
nivell d'exigència triat. A més, el govern municipal pot realitzar directament les accions o
a través d’altres institucions i/o administracions. D'altra banda, es recomana marcar
aquelles accions que el govern ja està executant o que ja ha realitzat, ja que suposaran
punts que se sumaran a l'avaluació final. En aquest cas, també triarà el nivell d'exigència
que reflecteixi de manera més precisa les actuacions en curs del govern municipal.
El formulari proposa el cronograma de dos anys per a facilitar l'execució en el temps del
compromís del govern local, però no modifica la puntuació. Per a obtenir el distintiu per
la igualtat de gènere s'ha d'obtenir un nombre determinat de punts. Per a saber més
sobre com es puntua el pla de compromisos es recomana la lectura del document
"avaluació del pla de compromisos".
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ÀREA 1: LIDERATGE, GESTIÓ INTERNA I CAPACITATS DEL MUNICIPI
Bloc 1 – Estratègia, estructura, mecanismes de funcionament i presa de decisions
ACCIÓ
1

Es disposa del Pla de Polítiques d’Igualtat de gènere per incorporar la perspectiva de gènere a les polítiques
i programes del municipi.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Elaboració i aprovació del Pla, 2) nomenament de la Comissió de seguiment a
l’organigrama de l’ajuntament i 3) aprovació del seu pressupost.

B

1) Elaboració i aprovació del Pla i 2) nomenament de la Comissió de seguiment a
l’organigrama de l’ajuntament.

C

1) Elaboració i aprovació del Pla.

ACCIÓ
2

2on
any

X

Les organitzacions de dones i feministes participen en l’elaboració del Pla de Polítiques d’Igualtat de
Gènere.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Les organitzacions de dones i feministes participen en l’elaboració del Pla: en els seus
eixos, objectius, resultats, accions estratègiques, indicadors i pressupost.

B

1) Les organitzacions de dones i feministes participen en la formulació dels objectius,
indicadors i resultats. No en el pressupost.

C

1) Les organitzacions de dones i feministes participen en l’elaboració de la planificació
operativa del Pla.

ACCIÓ
3

1er
any

1er
any

2on
any

El Pla de Polítiques d’Igualtat de Gènere té assignat un % del pressupost municipal destinat a incidir en la
transversalitat de gènere.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

El govern municipal estableix un percentatge anual > 5% del pressupost municipal a
l’execució del pla de polítiques d’igualtat de gènere.

B

El municipi estableix un percentatge anual entre el 3 i el 5 % del pressupost municipal a
l’execució del pla de polítiques d’igualtat de gènere.

C

El municipi estableix un percentatge del seu pressupost municipal a l’execució del pla de
polítiques d’igualtat de gènere.
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ACCIÓ
4

Es disposa del Pla intern d’Igualtat de Dones i Homes (PI) del sector públic.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

1) Elaboració i aprovació del pla, 2) nomenament de la comissió de seguiment permanent
i 3) aprovació de pressupost.

B

1) Elaboració i aprovació del pla i 2) nomenament de la comissió de seguiment permanent.

C

1) Elaboració i aprovació del pla.

ACCIÓ
5

2on
any

X

Es garanteix la difusió municipal del Pla intern d’Igualtat de Dones i Homes (PI) del sector públic i l’accés
de la ciutadania als seus continguts.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Es presenta el PI a totes les àrees i departaments i 2) s’imparteix formació específica i
aplicada d’acord amb les seves funcions. 3) Se’n fa difusió a través dels canals interns de
comunicació i 4) es publica en un lloc destacat del web de l’ajuntament per facilitar-ne
l’accés de la ciutadania.

B

1) Es presenta el PI a totes les àrees i departaments i 2) s’imparteix formació bàsica i
general a tot l’equip. 3) Se’n fa difusió a través dels canals interns de comunicació i 4) es
publica en un lloc destacat del web de l’ajuntament municipal per facilitar-ne l’accés de la
ciutadania.

C

1) Es fa la difusió a través dels canals interns de comunicació i 2) es publica al web de
l’ajuntament.

ACCIÓ
6

1er
any

1er
any

2on
any

X

S’assigna un % del pressupost municipal destinat a l’aplicació del Pla intern d’Igualtat de Dones i Homes
del sector públic (PI).
NIVELL DE COMPROMÍS

A

Es destina un percentatge anual > 3% del pressupost municipal a l’aplicació del PI.

B

Es destina un percentatge anual entre el 1 % i el 3% del pressupost municipal a l’aplicació
del PI.

C

Es destina un percentatge anual del pressupost municipal a l’aplicació del PI.
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ACCIÓ
7

Es disposa d’un Pla d’Actuació en matèria de Serveis Socials o adopció del pla de l’entitat supramunicipal.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

1) Elaboració i aprovació del Pla d’Actuació en matèria de Serveis Socials amb enfocament
de gènere, drets humans i discriminacions múltiples. 2) assignació del seu seguiment a la
Comissió d’Igualtat del Pla de Polítiques d’igualtat i 3) aprovació del seu pressupost.

B

1) Elaboració i aprovació Pla d’Actuació en matèria de Serveis Socials amb enfocament de
gènere, drets humans i discriminacions múltiples. I 2) assignació del seu seguiment a la
Comissió de Polítiques d’igualtat.

C

1) Aprovació del Pla d’Actuació en matèria de Serveis Socials amb enfocament de gènere,
drets humans i discriminacions múltiples.

ACCIÓ
8

2on
any

X

S’assigna un % del pressupost municipal a l’aplicació del Pla d’Actuació Local en matèria de Serveis Socials.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

S’assigna un percentatge anual > 3% del pressupost municipal a la transversalitat de gènere
als serveis socials.

B

S’assigna un percentatge anual entre el 1% i el 3% del pressupost municipal a la
transversalitat de gènere als serveis socials.

C

S’assigna un percentatge anual del pressupost municipal a la transversalitat de gènere als
serveis socials.

ACCIÓ
9

1er
any

1er
any

2on
any

X

S’impulsa una àrea o unitat de gènere dins de l’estructura organitzativa de l’ajuntament per garantir la
perspectiva de gènere de forma transversal en les polítiques públiques municipals.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) L’àrea o unitat està situada a l’organigrama amb un nivell de responsabilitat i 2) té
autoritat tècnica per coordinar les diverses àrees. 3) Té definides les seves funcions i
mecanismes de seguiment, 4) disposa de personal tècnic fix i 5) disposa d’un pressupost
assignat.

B

1) L’àrea o unitat està situada a l’organigrama amb un nivell de responsabilitat i 2) té
autoritat tècnica per coordinar les diverses àrees. 3) Té definides les seves funcions i
mecanismes de seguiment.

C

1) Hi ha una àrea o unitat i 2) que té definides les seves funcions i mecanismes de
seguiment.
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ACCIÓ
10

S’assigna a l’àrea o unitat d’Igualtat de gènere un pressupost permanent.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

1) El govern municipal assigna un percentatge anual del pressupost municipal a l’àrea o
unitat d’igualtat de gènere.

B

1) El govern municipal destina un pressupost per assegurar la contractació de personal a
l’àrea o unitat d’igualtat de gènere.

C

1) El govern municipal aconsegueix ajudes d’altres administracions per poder fer front a
les despeses del personal de l’àrea o unitat d’igualtat de gènere.

ACCIÓ
11

2on
any

X

Es disposa de mecanismes i mesures per tal de garantir el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats en
els òrgans de govern i de decisió política de l’ajuntament.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1er
any

1er
any

2on
any

El Ple municipal adopta mesures per incorporar de manera transversal la igualtat de tracte
i d’oportunitats:
1) Mesures de conciliació i paritat per garantir l’equilibri a la representació de dones i
homes als òrgans de govern.
2) Mesures per millorar les competències dels càrrecs polítics en igualtat de gènere.
3) Mesures per garantir una comunicació transparent i permanent sobre la gestió del
govern i l’aplicació del principi d’igualtat de tracte.

B

El Ple municipal adopta mesures per incorporar de manera transversal la igualtat de tracte
i d’oportunitats:
1) Mesures de conciliació i paritat per garantir l’equilibri a la representació de dones i
homes als òrgans de govern.
2) Mesures per garantir una comunicació transparent i permanent sobre la gestió del
govern i l’aplicació del principi d’igualtat de tracte.

C

1) El Ple municipal adopta mesures per fomentar la conciliació i la paritat, per tal de
garantir l’equilibri a la representació de dones i homes als òrgans de govern.
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Bloc 2 – Planificació, seguiment i avaluació
ACCIÓ
12

S’elabora el Pla de Polítiques d’igualtat de Gènere a partir d’una diagnosi.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) La diagnosi ha tingut en compte les discriminacions múltiples que poden patir les dones
del territori. La diagnosi manté especial referència a les identitats diverses de les dones:
migrades, persones LGBTI+, diversitat funcional, gitanes, grans, joves, rurals, altres. 2) La
diagnosi té indicadors i objectius de gènere. 3) En el procés d’elaboració queden
involucrades totes les àrees tècniques i polítiques incloses al Pla d’Acció Municipal (PAM).
4) El Govern municipal dona a conèixer els resultats a través de la seva web.

B

1) La diagnosi ha tingut en compte les discriminacions múltiples que poden patir les dones
del territori. La diagnosi manté especial referència a les identitats diverses de les dones:
migrades, persones LGBTI+, diversitat funcional, gitanes, grans, joves, rurals, altres. 2) La
diagnosi té indicadors i objectius de gènere. 3) El Govern municipal dona a conèixer els
resultats a través de la seva web.

C

1) La diagnosi ha tingut en compte les discriminacions múltiples que poden patir les dones
del territori. La diagnosi manté especial referència a les identitats diverses de les dones:
migrades, dones LGBTI+, diversitat funcional, gitanes, grans, joves, rurals, altres. 2) La
diagnosi té indicadors i objectius de gènere.

ACCIÓ
13

2n
any

El Pla de Polítiques d’Igualtat de Gènere estableix els eixos, objectius, resultats i accions estratègiques per
tal de garantir la transversalitat de la perspectiva de gènere.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Els eixos, objectius i resultats del Pla de Polítiques d’igualtat es basen en un diagnòstic
sobre la situació de les dones al territori i 2) involucren totes les àrees tècniques i polítiques
incloses al Pla d’Acció Municipal (PAM).

B

1) Els eixos, objectius i resultats del Pla de Polítiques d’igualtat es basen en un diagnòstic
sobre la situació de les dones al territori i 2) involucren les regidories que fan una feina
específica sobre igualtat i dones, incloses al Pla d’Acció Municipal.

C

1) Els eixos, objectius i resultats esperats del Pla de Polítiques d’igualtats estan vinculats a
les àrees i regidories específiques.

ACCIÓ
14

1r
any

1er
any

2on
any

X

El Pla de Polítiques d’igualtat incorpora indicadors de gènere, de drets humans i de discriminacions
múltiples per mesurar l’abast i l’impacte de la transversalitat de la perspectiva de gènere.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Incorpora indicadors de gènere, de drets humans i de discriminacions múltiples que
mostren els resultats d’assoliment, de procés, d’èxit i d’impacte, quantitatius i qualitatius.

B

1) S’incorporen indicadors de gènere i de drets humans que mostren resultats d’assoliment
i d’impacte, quantitatius i qualitatius.
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C

ACCIÓ
15

1) S’incorporen indicadors de gènere, que mostren resultats d’assoliment, quantitatius i
qualitatius.

Es realitza una avaluació sobre el nivell d’execució operativa i pressupostaria de les polítiques municipals
amb perspectiva de gènere.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

1) El govern local realitza una avaluació de totes les competències municipals per
determinar el grau d’incorporació de la perspectiva de gènere en l’execució operativa i
pressupostaria de cadascuna de les competències municipals. 2) De l’avaluació realitzada,
s’han establert àrees de millora i recomanacions, 3) participen activament les associacions
de dones i feministes o altres associacions de caràcter social o educatiu. 4) El Govern
municipal, d’acord amb la cultura de la transparència, dona a conèixer els resultats de
l'avaluació.

B

1) El govern local tria quatre competències municipals sobre les quals realitzarà una
avaluació per determinar el grau d’incorporació de la perspectiva de gènere en l’execució
operativa i pressupostaria de cadascuna d’elles. 2) De l’avaluació realitzada, s’han establert
àrees de millora i recomanacions, 3) participen activament les associacions de dones i
feministes o altres associacions de caràcter social o educatiu. 4) El govern municipal,
d’acord amb la cultura de la transparència, dona a conèixer els resultats de l'avaluació.

C

1) El govern local tria dues competències municipals sobre les quals realitzarà una
avaluació per determinar el grau d’incorporació de la perspectiva de gènere en l’execució
operativa i pressupostaria de cadascuna d’elles. 2) De l’avaluació realitzada, s’han establert
àrees de millora i recomanacions, 3) participen activament les associacions de dones i
feministes o altres associacions de caràcter social o educatiu. 4) El govern municipal,
d’acord amb la cultura de la transparència, dona a conèixer els resultats de l'avaluació.

ACCIÓ
16

1r
any

2n
any

El pla intern d’igualtat de dones i homes del sector públic (PI) estableix objectius, àrees prioritàries,
resultats i responsables d’execució.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) L’aplicació del PI inclou assignació de responsabilitats, objectius i àrees prioritàries
d’actuació. 2) S’ha establert un sistema de seguiment i avaluació permanent i 3) un
pressupost fix.

B

1) L’aplicació del PI inclou l’assignació de responsabilitats i objectius. 2) S’ha establert un
sistema de seguiment i avaluació permanent.

C

1) S’ha elaborat el PI amb objectius i àrees prioritàries.
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ACCIÓ
17

El personal de servei i l’equip de govern participa en el disseny i l’aplicació del pla intern d’igualtat de
dones i homes del sector públic (PI).
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) El personal de servei, l’equip de govern i la unitat de gènere s’impliquen en el disseny,
la planificació, l’assignació pressupostària i l’aplicació del PI, i també en els indicadors i el
procés d’avaluació.

B

1) L’equip de govern i la unitat de gènere s’impliquen en el disseny, planificació, assignació
pressupostària i aplicació del PI, així com en els indicadors i procés d’avaluació. El personal
participa en moments puntuals del procés.

C

1) La unitat de gènere i recursos humans s’impliquen en el disseny, planificació, assignació
pressupostaria i aplicació del PI. 2) S’informa a tots els treballadors i a l’equip de govern de
com s’aplicarà i avaluarà l’esmentat pla, i de com s’implicaran en la seva aplicació.

ACCIÓ
18

2on
any

X

El govern municipal estableix un procés de seguiment i avaluació del pla intern d’igualtat de dones i
homes del sector públic (PI) amb indicadors d’igualtat de tracte respecte a homes i dones.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Els indicadors mostren el nivell transversal de la perspectiva de gènere sobre altes i
baixes, els tipus de contractació, promoció a càrrecs de responsabilitat, salaris, condicions
laborals, responsabilitats, accés a la informació, flexibilitat horària i usos del temps,
pràctiques de conciliació i prevenció de violències masclistes.

B

1) Els indicadors mostren el nivell transversal de la perspectiva de gènere sobre altes i
baixes, els tipus de contractació, salaris, condicions laborals, pràctiques de conciliació i
prevenció de violències masclistes.

C

1) Els indicadors mostren el nivell transversal de la perspectiva de gènere sobre altes i
baixes, els tipus de contractació, la millora de les condicions laborals i la conciliació dels
treballadors i treballadores.

ACCIÓ
19

1er
any

1er
any

2on
any

Es fa un diagnòstic intern dels serveis socials del municipi des d’una perspectiva de gènere, drets humans
i discriminacions múltiples.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) El diagnòstic avalua aspectes tècnics, competencials, organitzatius i professionals en
l’atenció dels serveis socials i 2) incorpora una valoració interna i externa dels serveis i de
totes les àrees del municipi implicades en l’Acció Social.

B

1) El diagnòstic avalua aspectes tècnics, competencials, organitzatius i professionals en
l’atenció dels serveis socials i 2) incorpora una valoració externa dels serveis socials que
depenen directament de l’àrea d’Acció Social.
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C

ACCIÓ
20

1) Es fa un diagnòstic intern focalitzat únicament en aspectes tècnics, professionals i
organitzatius del municipi.

El Pla d’Actuació Local en matèria de serveis socials inclou objectius i resultats amb informació
desagregada i per àrees d’atenció.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Els objectius i resultats indiquen la quantitat i característiques de la població atesa,
desagregada per variables sociodemogràfiques en tots els serveis socials, i 2) garanteixen
que l’atenció prestada s’adequa a les necessitats detectades de la població.

B

1) Els objectius i resultats indiquen la quantitat i característiques de la població atesa en
tots els serveis socials, i 2) garanteixen que l’atenció prestada s’adequa a les necessitats
detectades de la població.

C

1) Els objectius i resultats indiquen la quantitat i característiques bàsiques de la població
atesa en tots els serveis socials.

ACCIÓ
21

2on
any

X

S’ha establert un procés de seguiment i avaluació del Pla d’Actuació Local en matèria de serveis socials
amb indicadors de gènere, de drets humans i de discriminacions múltiples.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Els indicadors avaluen l’impacte dels serveis socials proporcionats per les àrees
vinculades a l’acció social, al teixit social i associatiu i als proveïdors i altres àrees implicades
en aquests serveis al municipi. 2) Els indicadors incorporen la perspectiva de gènere, drets
humans i discriminacions múltiples. 3) Tenen en compte aspectes tècnics, competencials,
organitzatius, professionals i d’impacte.

B

1) Els indicadors avaluen l’impacte dels serveis socials proporcionats per les àrees
vinculades a l’acció social des d’una perspectiva de gènere, drets humans i discriminacions
múltiples i 2) tenen en compte aspectes tècnics i organitzatius.

C

1) Els indicadors avaluen l’impacte en l’atenció dels serveis socials des d’una perspectiva
de gènere i de drets humans. 2) Tenen en compte aspectes tècnics i organitzatius.

ACCIÓ
22

1er
any

1er
any

2on
any

X

Participació dels agents socials en l’elaboració del Pla d’Actuació Local en matèria de serveis socials.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

1) Els agents socials participen en l’elaboració dels objectius, resultats, accions i indicadors
del Pla d’Actuació Local en matèria de Serveis socials i 2) en el seu pressupost.

B

1) Els agents socials participen en l’elaboració dels objectius, resultats, accions i indicadors
del Pla d’Actuació Local en matèria de Serveis socials.

C

1) Els agents socials participen en el disseny de les accions.
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ACCIÓ
23

Participació de les organitzacions de dones i feministes en l’elaboració del Pla d’Actuació local en matèria
de serveis socials.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Les organitzacions de dones i feministes participen en l’elaboració dels objectius,
resultats, accions, indicadors i pressupost del Pla d’Actuació Local en matèria de serveis
socials.

B

1) Les organitzacions de dones i feministes participen en l’elaboració dels objectius i
resultats, però no en les accions, ni en indicadors ni pressupost.

C

1) Les organitzacions de dones i feministes participen només en el disseny dels serveis
relacionats directament amb les dones.

ACCIÓ
24

El govern municipal integra la perspectiva de gènere en el seu Pla d’Acció Municipal (PAM).

NIVELL DE COMPROMÍS
A

1) Totes les àrees sectorials identifiquen línies d’intervenció a la planificació del PAM que
integren la perspectiva de gènere i 2) inclouen criteris per al seguiment i l’avaluació
posterior.

B

1) Les àrees o departaments que treballen específicament en igualtat o drets de les dones
identifiquen línies d’intervenció en la planificació del PAM i 2) inclouen criteris per al
seguiment i l’avaluació.

C

1) L’àrea o la unitat de gènere identifica línies d’intervenció amb impacte de gènere en el
PAM i 2) elabora un informe amb recomanacions que inclou criteris per al seguiment i
l’avaluació.

ACCIÓ
25

1er
any

2on
any

X

1er
any

2on
any

El Pla d’Actuació Local en matèria de serveis socials assegura la implicació de totes les àrees del municipi
per coordinar i fer efectives polítiques integrals.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) S’han establert mecanismes de coordinació en matèria de serveis socials per fer efectiva
l’atenció integral de les polítiques socials. 2) A més, s’ha proporcionat formació continuada
sobre el treball social i d’atenció i prevenció amb perspectiva de gènere a tot el personal
del municipi.

B

1) S’han establert mecanismes de coordinació per fer efectiva l’atenció integral de les
polítiques socials. 2) A més, s’ha proporcionat formació continuada sobre el treball social i
d’atenció i prevenció amb perspectiva de gènere al personal directament implicat en els
serveis socials.
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C

ACCIÓ
26

1) S’han establert mecanismes de coordinació per fer efectiva l’atenció integral de les
polítiques socials.

El Pla d’Actuació Local en matèria de serveis socials impulsa un treball en xarxa amb altres institucions
públiques presents en el municipi, amb entitats del tercer sector i moviments socials.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) El govern municipal treballa en xarxa a nivell comarcal i provincial, implicant entitats
supramunicipals, altres municipis propers, i organitzacions públiques i privades
especialitzades en serveis socials.

B

1) El govern municipal treballa en xarxa a nivell comarcal, implicant entitats
supramunicipals, altres municipis propers, i organitzacions públiques i privades
especialitzades en serveis socials.

C

1) El govern municipal es coordina amb altres entitats públiques supramunicipals d’àmbit
comarcal especialitzades en serveis socials.

ACCIÓ
27

2on
any
X

El Pla d’Actuació Local en matèria de serveis socials té una guia de serveis socials accessible per a la
ciutadania.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) El govern municipal compta amb una guia de serveis socials que garanteix i facilita a la
ciutadania l’accés integral als serveis que ofereix l’ajuntament. 2) La guia està penjada de
forma visible al web municipal i 3) s’inclou altres canals de comunicació interna i externa,
i 4) S’ha realitzat un acte públic de presentació.

B

1) El govern municipal compta amb una guia de serveis socials que garanteix i facilita a la
ciutadania l’accés integral als serveis que ofereix l’ajuntament, 2) accessible a través del
web.

C

1) El govern municipal compta amb una guia de serveis socials que ofereix l’ajuntament.

ACCIÓ
28

1er
any

1er
any

2on
any

X

Es fa un diagnòstic general de situació per identificar àmbits prioritaris d’actuació, tot incorporant la
metodologia de l’anàlisi de gènere, de drets i de discriminacions múltiples.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) El diagnòstic es fa cada dos anys i 2) detalla indicadors i variables, àrees sectorials
analitzades, així com la població target, agents socials i organitzacions de dones
involucrades. 3) Ofereix dades desagregades per territori i grup poblacional. 4) També
inclou % d’inversió desagregada per territori i grups poblacionals.

B

1) El diagnòstic es fa cada dos anys i 2) detalla indicadors i variables, i àrees sectorials
analitzades, així com la població target i els agents socials involucrats. 3) Ofereix dades
desagregades per territori i grups de població.
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C

ACCIÓ
29

1) El diagnòstic detalla indicadors, variables i les àrees sectorials analitzades, i a més de la
població target que ha estat objecte d’estudi.

S’elaboren estudis sobre problemàtiques sectorials específiques, a nivell municipal, amb dades
estadístiques des d’una anàlisi de gènere, drets humans i enfocament de discriminacions múltiples.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Es fan diagnòstics sobre totes les problemàtiques sectorials del territori. Aquests
ofereixen dades desagregades per sexe, edat, gènere, diversitat sexual, origen, situació
econòmica i social, i recomanacions per abordar riscos i reparar carències.

B

1) Es fan diagnòstics sobre tres o més polítiques sectorials del territori. Aquests ofereixen
dades desagregades per sexe, edat, gènere, diversitat sexual, origen i situació econòmica,
i recomanacions per abordar riscos i reparar carències.

C

1) Es fa un diagnòstic sobre una de les polítiques sectorials prioritàries del municipi. En ell
s’ofereixen dades desagregades per sexe, edat, origen i situació econòmica, i
recomanacions per abordar riscos i reparar carències.

ACCIÓ
30

A

1) S’elaboren informes d’impacte de gènere de les polítiques municipals relacionades amb
la salut i la salut afectiva-sexual i reproductiva, educació, ocupació, LGBTI+, migració i medi
ambient, incorporant-hi els enfocaments de drets i discriminacions múltiples.

B

1) S’elaboren informes d’impacte de gènere de les polítiques municipals relacionades amb
la salut i la salut afectiva-sexual i reproductiva, ocupació, LGBTI+ i migració, incorporant-hi
els enfocaments de drets i discriminacions múltiples.

C

1) S’elaboren informes d’impacte de gènere de les polítiques municipals relacionades amb
l’educació, l’ocupació, LGBTI+ i la migració, però no incorporen l’enfocament de
discriminacions múltiples.

1er
any

2on
any

Es fa un estudi a nivell municipal sobre les desigualtats causades en el territori a causa de les
discriminacions múltiples.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

2on
any

S’elaboren informes d’impacte de gènere de les polítiques municipals.

NIVELL DE COMPROMÍS

ACCIÓ
31

1er
any

1er
any

2on
any

1) L’informe integra la perspectiva de gènere, de drets i de discriminacions múltiples, i
caracteritza la població participant i la seva diversitat. 2) Participen en la seva elaboració
agents socials i organitzacions de dones, i 3) els seus resultats es donen a conèixer
públicament.
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B

1) L’informe integra les perspectives de gènere, drets i de discriminacions múltiples, i
caracteritza la població participant i la seva diversitat. 2) Participen en la seva elaboració
les organitzacions de dones.

C

1) L’informe integra les perspectives de gènere, drets i de discriminacions múltiples, i
caracteritza la població participant i la seva diversitat.

ACCIÓ
32

El govern municipal impulsa plans específics adreçats a persones que pateixen discriminacions múltiples

1er
any

NIVELL DE COMPROMÍS
A

1) Els serveis socials identifiquen entre les seves usuàries aquelles que pateixen
discriminació múltiple, desagregades segons la seva especificitat. 2) Es computen les hores
de formació ocupacional i d’inserció laboral que se’ls ofereix i 3) la mitjana mensual de
dones que reben atenció psicològica. 4) El pressupost municipal inclou el % d’ajuts per a
dones que pateixen discriminacions múltiples.

B

1) Els serveis socials identifiquen entre les seves usuàries aquelles que pateixen
discriminació múltiple, desagregades segons la seva especificitat. 2) S’ofereix formació
ocupacional i 3) atenció psicològica.

C

1) Els serveis socials identifiquen entre les seves usuàries aquelles que pateixen
discriminació múltiple, desagregades segons la seva especificitat. 2) S’ofereix formació
ocupacional.

ACCIÓ
33

2on
any

X

El govern municipal disposa d’una línia de treball de caràcter social adreçada a determinats col·lectius.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

1) Disposa de programes socials específics per als col·lectius següents: infants i
adolescents, famílies monoparentals, dones amb discapacitat, dones migrades, dones
que pateixen o estan en risc de patir la violència masclista, dones a l’atur amb persones
dependents a càrrec, persones LGBTI+.. 2) A més, fa informes d’impacte dels programes.

B

1) Realitza accions de caràcter social adreçades als col·lectius següents: infants i
adolescents, famílies monoparentals, dones amb discapacitat, dones migrades, dones
que pateixen o estan en risc de patir la violència masclista, dones a l’atur amb persones
dependents a càrrec i persones LGBTI+.

C

1) El govern municipal aporta recursos econòmics a un programa supramunicipal de
caràcter social que dona ajuts socials als col·lectius següents: infants i adolescents,
famílies monoparentals, dones amb discapacitat, dones migrades, dones que pateixen o
estan en risc de patir la violència masclista, dones a l’atur amb persones dependents a
càrrec i persones LGBTI+.
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Bloc 3 – Disseny, gestió i avaluació del pressupost municipal
ACCIÓ
34

El govern municipal destina un % del pressupost municipal a la igualtat de gènere.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

Es destina un percentatge anual ≥ al 7% del pressupost municipal a la igualtat de gènere.

B

Es destina entre el 5% i el 7% del pressupost anual a la igualtat de gènere.

C

Es destina un % del pressupost anual municipal a la igualtat de gènere.

ACCIÓ
35

2on
any

X

El govern municipal distribueixen les partides pressupostàries tenint en compte la perspectiva de gènere.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

1) A la classificació de la despesa s’identifica la inversió destinada a la transversalitat de la
perspectiva de gènere de cada àmbit d’intervenció. 2) S’assigna una partida a promoure la
visibilitat i aportació del treball de les cures i 3) es detalla la quantitat destinada als
mecanismes municipals encarregats de la gestió i coordinació de la igualtat (Comissió
d’Igualtat, Unitat de gènere). 4) En l’assignació del pressupost estan incorporades les
aportacions de les organitzacions de dones i 5) és accessible al públic.

B

1) A la classificació de la despesa s’identifica la inversió destinada a la transversalitat de la
perspectiva de gènere de cada àmbit d’intervenció. 2) Es detalla la quantitat destinada a la
Unitat de gènere. 3) En l’assignació del pressupost estan incorporades les aportacions de
les organitzacions de dones i 4) és accessible al públic.

C

1) A la classificació de la despesa s’identifica la inversió destinada a la transversalitat de la
perspectiva de gènere de cada àmbit d’intervenció. 2) El pressupost és accessible al públic.

ACCIÓ
36

1er
any

1er
any

2on
any

X

Les regidories inclouen objectius d’igualtat de gènere al seu pressupost.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

1) Com a mínim el 70% de les regidories tenen objectius d’igualtat de gènere amb
assignació de pressupost. 2) Se celebren tres o més reunions anuals entre les regidories,
àrea financera, i la comissió d’Igualtat per coordinar i dissenyar el pressupost.

B

1) Com a mínim el 50% de les regidories tenen objectius d’igualtat de gènere amb
assignació de pressupost. 2) Se celebren dues o més reunions anuals entre les regidories,
l’àrea financera i la Comissió d’Igualtat per coordinar i dissenyar el pressupost.

C

1) Com a mínim el 30% de les regidories tenen objectius d’igualtat de gènere amb
assignació de pressupost. 2) Se celebren dues o més reunions entre les regidories, l’àrea
financera i la Comissió d’Igualtat per coordinar i dissenyar el pressupost.
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ACCIÓ
37

Les regidories estableixen un % de les seves partides per promoure la igualtat de gènere i desglossen la
seva execució.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Cada regidoria disposa que un % del seu pressupost anual es destini a executar accions
orientades a la igualtat. 2) El % oscil·la entre un 5 i un 7%. 3) El desglossament de la despesa
detalla les accions dirigides específicament a les dones i persones LGBTI+, a les accions
destinades a incorporar la perspectiva de gènere i l'òrgan encarregat d'executar-les.

B

1) Cada regidoria disposa que un % del seu pressupost anual es destini a executar accions
orientades a la igualtat. 2) El % oscil·la entre un 3 i un 4,9%. 3) El desglossament de la
despesa detalla les accions dirigides específicament a les dones i persones LGBTI+. A Les
accions destinades a incorporar la perspectiva de gènere i l'òrgan encarregat d'executarles.

C

1) Cada regidoria disposa que un % del seu pressupost anual es destini a executar accions
orientades a la igualtat. 2) El desglossament de la despesa detalla les accions dirigides
específicament a les dones i persones LGBTI+, i les accions destinades a incorporar la
perspectiva de gènere i l'òrgan encarregat d'executar-les.

1er
any

2on
any

X

Bloc 4 – Formació i capacitació de l’equip de govern i funcionariat
ACCIÓ
38

El govern municipal impulsa programes de formació sobre igualtat i perspectiva de gènere en la gestió
pública per al personal de servei i càrrecs directius.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Es disposa d’un pla de formació adequat a les necessitats identificades en una diagnosi
prèvia i adaptat als nivells funcionals i directius de l’equip de govern. 2) El pla de formació
té assignat un pressupost i 3) s’adopten mesures de conciliació per tal d’afavorir la
participació. 4) S'executen diverses acciones formatives per al personal de servei i pels
càrrecs directius. 5) La formació és obligatòria per a tot el personal de servei i per a tots els
alts càrrecs. 6) Realitzada la formació s'estableixen proves per a comprovar el nivell
d'aprenentatge.

B

1) Es disposa d’un pla de formació adequat a les necessitats identificades en una diagnosi
prèvia. 2) El pla de formació té assignat un pressupost i 3) s’adopten mesures de conciliació
per tal d’afavorir la participació. 4) S'executen diverses acciones formatives tant per al
personal de servei com per als càrrecs directius. 5) Realitzada la formació s'estableixen
proves per a comprovar el nivell d'aprenentatge.

C

1) Es disposa d’un pla de formació adequat a les necessitats identificades del personal i de
l’equip de govern i 2) s’adopten mesures de conciliació per tal d’afavorir la participació. 3)
S’executen diverses acciones formatives.
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ACCIÓ
39

El govern municipal avalua l’impacte i adequació del pla de formació sobre la base de les funcions
exercides, els programes i les polítiques en aplicació.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) L'avaluació del pla de formació incorpora indicadors de qualitat, eficàcia i eficiència en
la millora de les competències relatives a funcions, programes i polítiques. 2) L'avaluació
detalla el % de persones que valoren positivament les accions formatives i les que
reconeixen haver millorat les seves competències (desagregades per sexe, càrrec i
departament).

B

1) L'avaluació del pla de formació incorpora indicadors de qualitat, eficàcia i eficiència en
la millora de les competències relatives a les funcions. 2) L'avaluació detalla el % de
persones que valoren positivament les accions formatives i les que reconeixen haver
millorat les seves competències (desagregades per sexe, càrrec i departament).

C

1) L'avaluació del pla de formació incorpora indicadors de qualitat, eficàcia i eficiència en
la millora de les competències relatives a les funcions. 2) L'avaluació detalla el % de
persones que valoren positivament les accions formatives.

1er
any

2on
any

Bloc 5 – Polítiques de gestió interna, protocols i procediments de gestió de persones
ACCIÓ
40

Es garanteix una composició equilibrada dones-homes en els càrrecs públics i en el personal de servei de
l’ajuntament.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) El govern municipal ha assolit la paritat en la distribució de càrrecs públics i el
percentatge d’homes i dones està entre el 50%-50% i el 40%-60%, i la proporció en el
personal de servei de l’ajuntament se situa en el 60%-40%.

B

1) El percentatge d’homes en càrrecs públics és de ≤ 60% i la proporció en el personal de
servei de l’ajuntament és de 60%-40%.

C

1) El percentatge d’homes en càrrecs públics és de ≤ 60% i la proporció en el personal de
servei de l’ajuntament és de 70%-30%.

ACCIÓ
41

2on
any

X

El govern municipal ha establert objectius de contractació de dones que tenen en compte la seva diversitat
(edat, gènere, opció sexual, origen, condició de discapacitat, etc.)
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1er
any

1er
any

2on
any

1) S’ha fixat objectius de contractació de dones en base a un diagnòstic intern sobre
feminització i masculinització dels llocs de treball. 2) Els objectius estan desagregats per
departament i detallen les accions a fer per tal d’assolir els objectius. 3) A més, es difonen
els objectius a assolir i les mesures de conciliació disponibles.
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B

1) S’ha fixat objectius de contractació de dones, desagregats per departament. 2) A més,
es difonen els objectius a assolir i les mesures de conciliació disponibles.

C

1) S’ha fixat objectius de contractació de dones, desagregats per departament.

ACCIÓ
42

El govern municipal impulsa mesures per promoure la incorporació de dones en àrees o departaments de
l’ajuntament en les que estan poc representades.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) El personal de recursos humans té competències en igualtat de gènere. 2) S'elaboren
informes que ofereixen informació sobre les condicions laborals, tipus de contracte,
jornada i horaris, nivells, grups i categories professionals, bandes salarials i 3) mecanismes
de promoció amb perspectiva de gènere. 4) A més, inclouen dades comparatives que
mostren l'increment salarial mitjà de les dones i dels homes.

B

1) S'elaboren informes que ofereixen informació sobre les condicions laborals, tipus de
contracte, jornada i horaris, nivells, grups i categories professionals, bandes salarials i 2)
mecanismes de promoció amb perspectiva de gènere. 3) A més, inclouen dades
comparatives que mostren l'increment salarial mitjà de les dones i dels homes.

C

1) S'elaboren informes que ofereixen informació sobre les condicions laborals, tipus de
contracte, jornada i horaris, nivells, grups i categories professionals, i bandes salarials.

ACCIÓ
43

1er
any

2on
any

El govern municipal reforça les competències i mecanismes per incorporar la perspectiva de gènere a la
gestió de l’equip humà.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) El personal de recursos humans té competències en igualtat de gènere. 2) S’elaboren
informes que ofereixen informació sobre les condicions laborals, tipus de contracte,
jornada i horaris, nivells, grups i categories professionals, bandes salarials i 3) mecanismes
de promoció amb perspectiva de gènere. 4) A més, inclouen dades comparatives que
mostren l’increment salarial mitjà de les dones i dels homes.

B

1) S’elaboren informes que ofereixen informació sobre les condicions laborals, tipus de
contracte, jornada i horaris, nivells, grups i categories professionals, bandes salarials i 2)
mecanismes de promoció amb perspectiva de gènere. 3) A més, inclouen dades
comparatives que mostren l’increment salarial mitjà de les dones i dels homes.

C

1) S’elaboren informes que ofereixen informació sobre les condicions laborals, tipus de
contracte, jornada i horaris, nivells, grups i categories professionals, i bandes salarials.
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ACCIÓ
44

El govern municipal impulsa mesures de transparència en la seva política retributiva.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

1) La política retributiva inclou l’estructura salarial els criteris i variables de valoració dels
salaris. 2) S’ha fet una avaluació sobre l’adequació dels salaris als llocs de treball des del
principi d’igualtat d’oportunitats. 3) Aquesta política és accessible a tot l’equip municipal i
al públic en general.

B

1) El govern municipal disposa d’una política retributiva que inclou la seva estructura
salarial i els criteris i variables de valoració dels salaris, 2) accessible a tot l’equip municipal.

C

1) El govern municipal disposa d’una política retributiva que inclou la seva estructura
salarial, accessible a tot l’equip municipal.
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ACCIÓ
45

La política de direcció i gestió de persones de l’ajuntament incorpora la igualtat d’oportunitats a la
promoció interna.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) El govern municipal publica les vacants convocatòries a llocs de responsabilitat a través
de tots els canals interns i externs. 2) Es promou activament la presentació de candidatures
de dones i 3) se’ls ofereix formació en lideratge i en coaching personal. 4) S’adopten
mesures de conciliació i reforma horària.

B

1) El govern municipal publica les vacants convocatòries a llocs de responsabilitat a través
de tots els canals interns i externs. 2) S’ofereix formació en lideratge i mesures de
conciliació.

C

1) El govern municipal publica les vacants convocatòries a llocs de responsabilitat a través
de tots els canals interns i externs.

ACCIÓ
46

1er
any

2on
any

X

El govern municipal disposa d’una política de conciliació i reforma horària amb criteris per impulsar
actuacions que incideixin en l’organització i ús del temps de la vida quotidiana.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Es disposa d’una política d’usos del temps que inclou mesures i serveis per tal d’afavorir
la compatibilitat del temps laboral, personal i familiar, adreçades a homes i dones per igual.
Les mesures poden ser: jornada continuada, horari flexible, reducció de jornada, llar
d’infants, servei de salut. 2) S’elabora un informe sobre el % de treballadors i treballadores
que han utilitzat els permisos de maternitat i paternitat i han sol·licitat excedència per tenir
cura de persones dependents. 3) Recursos humans inclou el teletreball en determinats
llocs de treball, i s’han establert mesures per implementar-lo.

B

1) Es disposa d’una política d’usos del temps que inclou mesures i serveis per tal d’afavorir
la compatibilitat del temps laboral, personal i familiar, adreçades a homes i dones per igual.
Les mesures poden ser: jornada continuada, horari flexible, reducció de jornada, llar
d’infants, servei de salut. 2) A més, s’elabora un informe sobre el % de treballadors i
treballadores que han utilitzat els permisos de maternitat i paternitat.

C

1) Es disposa d’una política d’usos del temps que inclou mesures i serveis per tal d’afavorir
la compatibilitat del temps laboral, personal i familiar, adreçades a homes i dones per igual.
Les mesures poden ser: jornada continuada, horari flexible, reducció de jornada, llar
d’infants, servei de salut.
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ACCIÓ
47

El govern municipal impulsa l’elaboració d’un protocol contra l'assetjament sexual, l’assetjament per raó
de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i la violència masclista en l’àmbit
laboral de l’ajuntament.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) El protocol estableix objectius de prevenció, detecció i abordatge dels casos i 2) té
pressupost assignat i 3) responsabilitats definides entre l’àrea de RRHH i l’àrea d’igualtat,
4) a més de mecanismes de coordinació entre les dues. 5) Té mecanismes per a la gestió
de denúncies, 6) assessorament mèdic, jurídic i psicològic i aplicació de sancions. 7) Es
realitzen diverses accions de difusió del protocol i 8) es posa a l’abast de tot el personal de
l’ajuntament. 9) Els càrrecs directius assumeixen i promouen l’aplicació del protocol.

B

1) El protocol estableix objectius de prevenció, detecció i abordatge dels casos, 2) té
pressupost assignat i 3) responsabilitats definides entre l’àrea de RRHH i l’àrea d’igualtat.
4) Té mecanismes per a la gestió de denúncies. 5) Es realitza una acció de difusió del
protocol i 6) es posa a l’abast de tot el personal de l’ajuntament. 7) Els càrrecs directius
assumeixen i promouen l’aplicació del protocol.

C

1) El protocol estableix objectius de prevenció dels casos, 2) té pressupost assignat i 3)
responsabilitats definides entre l’àrea de RRHH i l’àrea d’igualtat i 4) amb mecanismes per
a la gestió de denúncies.
l’ajuntament.

1r
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5) Es comunica i 6) es posa a l’abast de tot el personal de

Bloc 6 – Polítiques i procés de comunicació i participació interna
ACCIÓ
48

El govern municipal disposa d'una política de comunicació i participació dirigida al personal de servei i
personal polític de l'ajuntament.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Es disposa d'un pla que inclou un diagnòstic de necessitats de comunicació interna i de
participació. 2) S'assigna pressupost i 3) responsabilitats. 4) El pla desenvolupa
instruments, canals i espais de comunicació i participació adaptat als temps i disponibilitat
del personal tècnic i polític. 5) S'elaboren estadístiques, desagregades per sexe, càrrec i
departament, sobre participació en convocatòries i sobre el número, canals i contingut de
les comunicacions remeses pel municipi al seu personal. 6) Aquesta informació és pública
en els canals interns.

B

1) Disposa d’un pla que inclou un diagnòstic de necessitats de comunicació interna i de
participació, 2) assigna pressupost i 3) responsabilitats. 4) S’elaboren estadístiques,
desagregades per sexe, càrrec i departament, sobre participació en convocatòries i sobre
el número, canals i contingut de les comunicacions remeses pel municipi al seu personal.
5) Aquesta informació és pública als canals interns.

C

1) Disposa d’un pla que inclou diagnòstic de necessitats de comunicació interna i de
participació. 2) S’elaboren estadístiques, desagregades per sexe, càrrec i departament,
sobre participació en convocatòries i sobre el número, canals i contingut de les
comunicacions remeses pel municipi al seu personal.
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ACCIÓ
49

El govern municipal impulsa l'ús d'un llenguatge no sexista en la comunicació i en els documents de treball
de l’ajuntament.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Es disposa d’una manual de llenguatge no sexista. 2) Es realitzen diverses accions de
difusió i 3) formació interna sobre el Manual de Llenguatge No Sexista i 4) la seva aplicació
i es compta amb dades sobre % d’homes i dones que han rebut aquesta formació. 5) Es
promou l’ús de manuals de llenguatge no sexista entre les empreses i entitats
col·laboradores del municipi. 6) El manual està accessible al web del municipi.

B

1) Es disposa d’una manual de llenguatge no sexista. 2) Es realitzen diverses accions de
difusió i formació interna sobre el Manual de Llenguatge No Sexista i la seva aplicació i 3)
es compta amb dades sobre % d’homes i dones que han rebut aquesta formació. 4) El
manual està accessible al web del municipi.

C

1) S’ha elaborat un Manual de Llenguatge No Sexista i 2) s’han fet accions de difusió entre
el personal del municipi. 3) El manual està accessible al web del municipi.
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Bloc 7 – Relacions amb tercers
ACCIÓ
50

El municipi disposa d’una política de relació amb tercers que incorpora la perspectiva de gènere.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

1) Les bases per a la licitació i contractació de serveis, així com les subvencions públiques,
inclouen clàusules de selecció que incorporen la perspectiva de gènere. 2) La selecció i
avaluació de les empreses de serveis tenen en compte, com a mínim, les variables següents:
que l’empresa compti amb un PI intern i un protocol de prevenció de l’assetjament, que
tingui polítiques que promouen la igualtat d’oportunitats en la contractació i/o la
contractació de dones en situació de discriminacions múltiples o que pateixen o corren el
risc de patir violència masclista, i 3) que l’empresa no hagi estat objecte de sancions fermes
i condemnatòries en matèria d’igualtat. 4) La política de relacions amb tercers és pública i
accessible a la ciutadania.

B

1) Les bases per a la licitació i contractació de serveis, així com les subvencions públiques,
inclouen clàusules de selecció que incorporen la perspectiva de gènere. 2) La selecció i
avaluació de les empreses de serveis tenen en compte, com a mínim, les variables següents:
tingui polítiques que promouen la igualtat d’oportunitats en la contractació i 3) que no hagi
estat objecte de sancions fermes i condemnatòries en matèria d’igualtat. 4) La política de
relacions amb tercers és pública i accessible a la ciutadania.

C

1) Les bases per a la licitació i contractació de serveis, així com les subvencions públiques,
inclouen clàusules de selecció que incorporen la perspectiva de gènere i 2) tenen en
compte que les empreses col·laboradores no hagin estat objecte de sancions fermes i
condemnatòries en matèria d’igualtat. 3) La política de relacions amb tercers és pública i
accessible a la ciutadania.
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ÀREA 2: PROMOCIÓ DELS DRETS HUMANS DE LES DONES
Bloc 1 – Participació política i social
ACCIÓ
51

El govern compta amb un consell o comissió permanent de dones amb poder d’influència a les polítiques
municipals.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Existeix un consell permanent de dones en el municipi que participa en el disseny,
execució i avaluació de totes les polítiques municipals. 2) El consell depèn directament de
la Conselleria d'igualtat i 3) es coordina de forma permanent amb la unitat de gènere. 4) El
govern municipal promou activament i presa en compte la presentació de propostes per
part del consell

B

1) Hi ha un consell permanent de dones al municipi que participa en el disseny, execució i
avaluació de les polítiques municipals directament relacionades amb les dones i la igualtat
de gènere.2) Depèn directament de la Regidoria d’igualtat i 3) es coordina de forma
permanent amb Unitat de gènere. 4) El govern municipal té en compte la presentació de
propostes del consell.

C

1) Hi ha un consell permanent de dones com a òrgan de consulta en projectes concrets i 2)
es coordina de forma permanent amb unitat de gènere. 3) El govern municipal té en
compte la presentació de propostes del consell.

ACCIÓ
52

1er
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El govern municipal promou la participació de les organitzacions de dones en les polítiques i programes
municipals.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Es documenta la participació de les organitzacions de dones en sis o més programes i/o
polítiques públiques. 2) S’especifiquen dades quantitatives i qualitatives de l’esmentada
participació: nombre d’associacions, tipologia de les organitzacions i àmbits i metodologia
de la participació.

B

1) Es documenta la participació de les organitzacions de dones en quatre programes i/o
polítiques públiques. 2) S’especifiquen dades quantitatives i qualitatives de l’esmentada
participació: nombre d’associacions, tipologia de les organitzacions i àmbits i metodologia
de la participació.

C

1) Es documenta la participació de les organitzacions de dones en dos programes i/o
polítiques públiques. 2) S’especifica informació quantitativa: nº de dones i tipologia de les
organitzacions.
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ACCIÓ
53

El govern municipal impulsa i promou l’associacionisme femení.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

1) Es disposa d’un pla elaborat amb la participació de les organitzacions de dones. 2) Es
realitzen diverses accions d’enfortiment de les seves capacitats organitzatives i accés a les
tecnologies de la informació. 3) El pla promou la participació ciutadana, la gestió i el
lideratge El pla compta amb assignació de pressupost i participació de les organitzacions
de dones i inclou accions. 4) Es posen a disposició de les organitzacions recursos, espais i
serveis municipals adequats a les sol·licituds rebudes i 5) es convoquen premis, concursos
i subvencions per promoure l’associacionisme. 6) El pla té pressupost.

B

1) S’ofereixen a les organitzacions recursos, espais i serveis municipals adequats a les
sol·licituds rebudes. 2) S’impulsen diverses formacions per millorar l’accés a les noves
tecnologies de la informació i 3) s’impulsa la participació socials de les dones.

C

1) S’ofereixen a les organitzacions de dones espais i serveis municipals adequats a les
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X

sol·licituds. 2) S’impulsen diverses formacions per millorar l’accés a les noves tecnologies
de la informació i 3) s’impulsa la participació socials de les dones.

ACCIÓ
54

El govern municipal elabora un programa, basat en un diagnòstic de situació, per incentivar la participació
política de les dones.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) S’ha fet un diagnòstic de situació sobre la participació política de les dones al municipi
amb recomanacions específiques. 2) D’acord amb el diagnòstic, s’ha elaborat un programa
d’actuació amb objectius i indicadors. 3) Tant el diagnòstic com el programa han comptat
amb la participació de les associacions de dones i feministes.

B

1) S’ha fet un diagnòstic de situació sobre la participació política de les dones al municipi
amb recomanacions específiques. 2) D’acord amb el diagnòstic, s’ha elaborat un programa
d’actuació amb objectius i indicadors.

C

1) elaborat un programa d’actuació amb objectius i indicadors per promoure activament
la participació política i social de les dones.
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ACCIÓ
55

El govern municipal promou iniciatives per incrementar la participació política de les dones.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

1) S’elabora un diagnòstic sobre les candidatures a càrrecs públics i sobre el perfil dels
representants elegits amb informació desagregada (per sexe, edat, origen, opció sexual,
diversitat funcional, professió, sector professional i formació) i que inclou dades
estadístiques sobre participació de les dones a les llistes electorals. 2) El govern realitza
diverses acciones adreçades a partits polítics, federacions, coalicions i a la ciutadania per
incrementar la participació de les dones a les llistes electorals, i 3) promou la signatura de
pactes entre partits a nivell municipal.

B

1) S’elabora un diagnòstic sobre les candidatures a càrrecs públics i sobre el perfil dels
representants elegits amb informació desagregada (per sexe, edat, origen, opció sexual,
diversitat funcional, professió, sector professional i formació) i que inclou dades
estadístiques sobre participació de les dones a les llistes electorals. 2) El govern realitza
una acció adreçada a partits polítics, federacions, coalicions i a la ciutadania per
incrementar la participació de les dones a les llistes electorals.

C

1) S’elabora un diagnòstic sobre les candidatures a càrrecs públics i sobre el perfil dels
representants elegits amb informació desagregada (per sexe, edat, origen, opció sexual,
diversitat funcional, professió, sector professional i formació).

ACCIÓ
56

1er
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El govern municipal promou iniciatives per incrementar les quotes de participació en les eleccions
celebrades durant el seu mandat.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Es promouen diverses iniciatives per incrementar les quotes de participació i s’evidencia
que un 40% o més de les candidatures a les eleccions municipals celebrades durant el seu
mandat eren de dones i un percentatge ≥40% d’aquestes candidatures ocupaven els
primers llocs de les llistes.

B

1) Es promouen diverses iniciatives per incrementar les quotes de participació i s’evidencia
que un 40% o més de les candidatures a les eleccions municipals celebrades durant el seu
mandat eren de dones i un percentatge ≥30% d’aquestes candidatures ocupaven els
primers llocs de les llistes.

C

1) Es promou una iniciativa per incrementar les quotes de participació de les dones a les
eleccions municipals.
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Bloc 2 – Desenvolupament professional, feina i lideratge empresarial
ACCIÓ
57

El govern municipal desenvolupa en la política pública d’ocupació una línia de treball per millorar les
condicions laborals i d’ocupabilitat de les dones (I).
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) S’elabora un estudi sobre les condicions laborals de les dones que inclou una anàlisi per
sectors d’activitat, ocupació femenina, condicions laborals, conciliació i usos del temps,
tipus de contracte, temporalitat de les contractacions de les dones i bretxa salarial en el
context municipal. El diagnòstic inclou indicadors de gènere, drets i discriminacions
múltiples. 2) Es fa un procés de debat i apropiació dels resultats de l’informe amb les
organitzacions de dones i s’emeten recomanacions. 3) Es socialitza l’informe amb
empreses i agents socials presents al territori.

B

1) S’elabora un estudi sobre les condicions laborals de les dones que inclou una anàlisi per
sectors d’activitat, ocupació femenina, condicions laborals, tipus de contracte,
temporalitat de les contractacions de les dones i bretxa salarial en el context municipal. 2)
Es fa un procés de debat i apropiació dels resultats de l’informe amb les organitzacions de
dones i s’emeten recomanacions.

C

1) S’elabora un estudi sobre les condicions laborals de les dones que inclou una anàlisi per
sectors d’activitat, ocupació femenina, condicions laborals, tipus de contracte,
temporalitat de les contractacions de les dones i bretxa salarial en el context municipal.

ACCIÓ
58

2on
any

El govern municipal desenvolupa en la política pública d’ocupació una línia de treball per millorar les
condicions laborals i d’ocupabilitat de les dones (II).
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) S’elabora un pla per combatre la bretxa salarial de gènere i 2) es desenvolupa normativa
per promoure l’elaboració de plans i mesures que fomenten la igualtat a les empreses i
que promoguin ocupació de qualitat per a les dones (contractes s temps complet o
indefinits, sous adequats a cada lloc, accés a feines on es troben infrarepresentades).

B

1) S’elabora un pla per combatre la bretxa salarial de gènere.

C

1) S’executen mesures per fomentar la igualtat a les empreses.

ACCIÓ
59
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El govern municipal duu a terme campanyes per incrementar l’ocupació de les dones.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

Es fan tres campanyes per sensibilitzar sobre l’ocupació de les dones.

B

Es fan dues campanyes per sensibilitzar sobre l’ocupació de les dones.

C

Es fan una campanya per sensibilitzar sobre l’ocupació de les dones.
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ACCIÓ
60

El govern municipal promou la contractació de dones en risc d’exclusió.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

1) S’elabora un diagnòstic que analitza la situació laboral de les dones a les empreses grans
i a les pimes. 2) D’acord amb el diagnòstic, es registren les empreses que realitzen aquest
tipus de contractació i 3) s’atorguen incentius i subvencions. 4) Es fan accions formatives
per promoure la contractació i l’emprenedoria d’aquestes dones i 5) es destina un % del
pressupost a donar suport a aquestes iniciatives d’emprenedoria.

B

1) Es registren les empreses que contracten dones en risc d’exclusió i 2) s’atorguen
incentius i subvencions. 3) Es fan accions formatives per promoure la contractació i
l’emprenedoria d’aquestes dones i 4) es destina un % del pressupost a donar suport a
aquestes iniciatives d’emprenedoria.

C

1) Es registren les empreses que contracten dones en risc d’exclusió i 2) s’atorguen
incentius i subvencions. 3) Es fan accions formatives per promoure la contractació i
l’emprenedoria d’aquestes dones.

ACCIÓ
61
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El govern municipal implementa mesures per incentivar la igualtat de gènere i el principi de no
discriminació entre les empreses del municipi.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) S’elabora una anàlisi de la realitat a les grans empreses i a les pimes, que es difon entre
les empreses i els agents socials. 2) S’impulsa un distintiu d‘igualtat de gènere per a les
empreses que garanteixin llocs de treball dignes, igualitaris i de qualitat. 3) Es promou
activament l’elaboració de plans d’igualtat i protocols contra l’assetjament a les empreses.

B

1) S’elabora una anàlisi de la realitat a les grans empreses i a les pimes, i 2) es difon entre
les empreses i els agents socials. 3) Es promou activament l’elaboració de plans d’igualtat
i protocols contra l’assetjament a les empreses.

C

1) S’elabora una anàlisi de la realitat a les grans empreses i a les pimes.

www.forgenderseal.org

Propietat intel·lectual registrada

1er
any

2on
any

27

Formulari del Pla de Compromisos

ACCIÓ
62

El govern municipal desenvolupa accions per impulsar la cooperació de les empreses i incentivar la
contractació de dones al territori.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Signa acords de col·laboració amb empreses per incentivar la contractació de dones i 2)
s’elaboren plans de contractació amb cada una de les empreses involucrades, amb
objectius i resultats vinculats al conveni. 3) Es crea una taula de diàleg sobre drets
econòmics de les dones amb participació d’agents socials i empresarials. 4) Es du a terme
una anàlisi estadístic, desagregat per sector empresarial, nivell de responsabilitat i
modalitats de contractació.

B

1) Signa acords de col·laboració amb empreses per incentivar la contractació de dones i 2)
s’elaboren plans de contractació amb cada una de les empreses involucrades, amb
objectius i resultats vinculats al conveni. 3) Es crea una taula de diàleg sobre drets
econòmics de les dones amb participació d’agents socials i empresarials.

C

1) Es crea una taula de diàleg sobre drets econòmics de les dones amb participació d’agents
socials i empresarials.

ACCIÓ
63

1er
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El govern municipal intervé per fomentar l’ocupació de les dones en risc d’exclusió i amb més dificultats
d’accés al mercat laboral.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Es fa una diagnosi a les zones més empobrides del municipi, amb dades desagregades
per edat, condició econòmica, origen, diversitat funcional, identitat i expressió de gènere,
opció sexual. 2) També disposa d’indicadors per càrregues familiars. 3) S’elabora un
programa per facilitar l’accés d’aquestes dones al mercat laboral. 4) S’han fet diverses
accions formatives amb aquestes dones per enfortir les seves capacitats d’accés al mercat
laboral. 5) Es registra el núm. de dones que han participat en les formacions.

B

1) Es fa una diagnosi a les zones més empobrides del municipi, amb dades desagregades
per edat, condició econòmica, origen, diversitat funcional, identitat i expressió de gènere,
opció sexual. 2) Disposa d’indicadors per càrregues familiars. 3) S’han fet dues accions
formatives amb aquestes dones per enfortir les seves capacitats d’accés al mercat laboral
en risc d’exclusió i amb més dificultats d’accés al mercat laboral. 4) Es registra el nombre
de dones que han participat en les formacions.

C

1) S’han fet dues accions formatives per enfortir les seves capacitats d’accés al mercat
laboral. 2) Es registra el núm. de dones que han participat de la formació.
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ACCIÓ
64

El govern municipal identifica els sectors d’activitat on les dones estan infrarepresentades i implementa
mesures per equilibrar aquesta presència.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) S’elabora un estudi que inclou dades quantitatives i qualitatives sobre la representació
de dones per àmbits d’activitat. 2) A partir del diagnòstic, el govern signa acords amb
empreses de sectors com indústria, transport, agricultura o tecnologies, on estan poc
representades. 3) S’executa un pla de formació sobre apoderament econòmic de les dones
a sectors on es troben infrarepresentades. 4) Aquestes accions es coordinen amb àmbits
supramunicipals de l’administració territorial.

B

1) S’elabora un estudi que inclou dades quantitatives i qualitatives sobre la representació
de dones per àmbits d’activitat. 2) A partir del diagnòstic, s’executa un pla de formació
sobre apoderament econòmic de les dones a sectors on es troben infrarepresentades.

C

1) Es fa un estudi que inclou dades quantitatives i qualitatives sobre la representació de
dones per àmbits d’activitat.

ACCIÓ
65

2on
any

El govern municipal realitza campanyes per sensibilitzar sobre la segregació horitzontal i vertical entre
dones i homes per sectors d’activitat econòmica.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

Impulsa al seu territori diverses campanyes per sensibilitzar sobre la segregació horitzontal
i vertical entre dones i homes per sectors d’activitat.

B

Impulsa al seu territori una campanya per sensibilitzar sobre la segregació horitzontal i
vertical entre dones i homes per sectors d’activitat.

C

El govern dona suport a accions promogudes per entitats supramunicipals per sensibilitzar
sobre la segregació horitzontal i vertical entre dones i homes per sectors d’activitat.

ACCIÓ
66

1er
any

1er
any

2on
any

X

El govern municipal documenta la presència de dones als òrgans de govern d’empreses, sindicats i
organitzacions i realitza acciones per incrementar la presència femenina en aquests espais.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) El govern ha executat diverses mesures per incentivar la presència i participació de les
dones als òrgans de govern de les empreses, adequant-les a la mida i sector empresarial.
2) Les mesures s’implementen també a sindicats, organitzacions sense ànim de lucre i
institucions d’àmbits econòmic i social (cambres de comerç, confraries de pescadors, etc.).
3) S’han creat o actualitzat bases de dades per registrar la presència de dones als òrgans
de govern d’entitats públiques i privades i 4) realitzar-ne un seguiment.

B

1) El govern ha executat diverses mesures per incentivar la presència i participació de les
dones als òrgans de govern de les empreses, adequant-les a la mida i sector empresarial.
2) S’han creat o actualitzat bases de dades per registrar la presència de dones als òrgans
de govern d’entitats públiques i privades i 3) realitzar-ne un seguiment.
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C

ACCIÓ
67

1) El govern ha executat diverses mesures per incentivar la presència i participació de les
dones als òrgans de govern de les empreses.

El govern municipal impulsa una política pública per donar suport a les iniciatives d’emprenedoria
empresarial o laboral de les dones.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Elabora un pla que dona suport a les iniciatives d’emprenedoria empresarial amb
mesures de formació, apoderament i lideratge econòmic. 2) Es fa una anàlisi evolutiu sobre
el % d’increment de l’emprenedoria femenina per sectors d’activitat i franja d’edat i sobre
el % de supervivència i creació de cooperatives de dones, sobretot al sector de la cura, i
d’iniciatives empresarials liderades per dones. 3) S’han dut a terme dues o més accions
formatives orientades al desenvolupament professional i l’emprenedoria.

B

1) Elabora un pla que dona suport a les iniciatives d’emprenedoria empresarial amb
mesures de formació, apoderament i lideratge econòmic. 2) S’han dut a terme diverses
accions formatives orientades al desenvolupament professional i l’emprenedoria.

C

1) Executa accions puntuals per donar suport a les iniciatives d’emprenedoria empresarial
de les dones i 2) s’han fet diverses accions formatives orientades al desenvolupament
professional i l’emprenedoria.

ACCIÓ
68

A

Es fixa un objectiu d’increment del 10% a l’emprenedoria femenina, respecte a les dades
estadístiques disponibles a l’inici del Pla de Compromisos.

B

Es fixa un objectiu d’increment del 7% a l’emprenedoria femenina, respecte a les dades
estadístiques disponibles a l’inici del Pla de Compromisos.

C

Es fixa un objectiu d’increment del 3% a l’emprenedoria femenina, respecte a les dades
estadístiques disponibles a l’inici del Pla de Compromisos.

X

1er
any

2on
any

El govern municipal ofereix un servei d’ajut i assessorament per donar suport a les iniciatives
d’emprenedoria de les dones.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

2on
any

El govern municipal es fixa objectius específics per incrementar el % d’iniciatives d’emprenedoria femenina
en base a les dades estadístiques disponibles.
NIVELL DE COMPROMÍS

ACCIÓ
69

1er
any

1er
any

2on
any

1) El servei inclou accés a informació rellevant sobre el procés de creació empresarial,
recursos i finançament, estudis de mercat i assessorament en el procés de disseny del seu
projecte. 2) Es duen a terme accions de difusió del servei en tots els canals municipals i 3)
es fa un seguiment estadístic i 4) una enquesta de satisfacció sobre la utilització del servei.
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B

1) El servei inclou accés a informació rellevant sobre el procés de creació empresarial,
recursos i finançament, i estudis de mercat. 2) Es duen a terme accions de difusió del servei
en tots els canals municipals i 3) es fa un seguiment estadístic del servei.

C

1) El servei inclou accés a informació rellevant sobre el procés de creació empresarial,
recursos i finançament. 2) Es duen a terme accions de difusió del servei en tots els canals
municipals.

ACCIÓ
70

El govern municipal impulsa formació adreçada a dones per promoure l’emprenedoria femenina i la
contractació de dones.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Es disposa d’un programa de formació, en coordinació amb les empreses, per promoure
l’emprenedoria femenina i la contractació de dones. El pla de formació s’orienta a
l’enfortiment de les competències tècniques i professionals de les dones tenint en compte
la seva diversitat, per desenvolupar les seves pròpies iniciatives empresarials o millorar el
seu posicionament al mercat laboral. 2) El govern municipal ofereix un programa d’ajuts a
l’emprenedoria amb recursos econòmics i prestació de serveis.

B

1) El govern realitza accions formatives orientades a l’enfortiment de les competències
tècniques i professionals de les dones per desenvolupar les seves pròpies iniciatives
empresarials i millorar el seu posicionament al mercat laboral i 2) difon informació sobre els
ajuts d’entitats supramunicipals per al finançament de les seves iniciatives.

C

1) El govern municipal difon informació sobre les oportunitats ofertes per entitats
supramunicipals. Oportunitats dirigides a enfortir les competències tècniques i professionals
de les dones.

ACCIÓ
71

X

1r
any

2n
any

X

El govern municipal disposa d’un pla per garantir la permanència de les dones en els seus llocs de feina i
combatre l’atur femení en el municipi.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) S’elabora un pla amb la participació de les organitzacions de dones. 2) El pla està dotat
amb pressupost i 3) s’elabora amb participació dels agents socials i empresarials. 4) En
coordinació amb altres estructures de l’administració central i supramunicipal, 5)
s’identifica empreses amb bones pràctiques en el manteniment de l’ocupació femenina. 6)
S’elabora un registre amb dades sobre les dones que s’han beneficiat del pla.

B

1) S’elabora un pla amb la participació de les organitzacions de dones. 2) El pla està dotat
amb pressupost i3) s’elabora amb participació dels agents socials i empresarials. 4)
S’elabora un registre amb dades sobre les dones que s’han beneficiat del pla.

C

1) El govern municipal elabora un pla amb participació de les associacions de dones i
feministes, agents socials i empresarials.
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ACCIÓ
72

El govern municipal fa campanyes per incentivar la contractació indefinida i de llarga duració de dones a
les empreses.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

Es realitzen diverses campanyes amb empreses que impliquen un increment en el nivell de
feina indefinida i en el % total dels treballadors/es de les empreses.

B

Es realitzen dues campanyes amb empreses que impliquen un increment en el nivell de
feina indefinida i en el % total dels treballadors/es de les empreses.

C

Es realitza una campanya amb empreses que implica un incremento en el nivell d’ocupació
indefinida.

ACCIÓ
73

2on
any

El govern municipal impulsa una política pública sobre els usos del temps i reforma horària basada en un
diagnòstic inicial.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Elabora un pla que compatibilitza la vida professional, personal i familiar; la flexibilitat
horària, el còmput de feina de la llar, i el repartiment de la feina de les cures. 2) El Pla ha
implicat els càrrecs electes, càrrecs directius i treballadors i treballadores públics, i ha
comptat amb la participació de les organitzacions de dones i feministes.3) El pla es difon
públicament i és accessible a la ciutadania.

B

1) Elabora un pla que compatibilitza de la vida professional, personal i familiar; la flexibilitat
horària. 2) El Pla ha comptat amb la participació de les organitzacions de dones i
feministes. 3) El pla es difon públicament i és accessible a la ciutadania.

C

1) Elabora un pla que compatibilitza de la vida professional, personal i familiar; la flexibilitat
horària.2) Personal especialitzat en igualtat de gènere ha participat en la seva elaboració.
3) El pla es difon públicament i és accessible a la ciutadania.

ACCIÓ
74

1er
any

1er
any

2on
any

El govern municipal realitza accions per sensibilitzar a la ciutadania sobre els usos del temps i la reforma
horària en el municipi.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Elabora un pla de sensibilització sobre usos del temps i reforma horària i 2) dinamitza
espais d’intercanvi d’experiències i coneixement amb les organitzacions socials i les
institucions públiques o privades. 3) S’integra en les xarxes locals per impulsar pactes entre
els agents socials i empresarials sobre l’ús del temps.

B

1) Realitza diverses acciones de sensibilització adreçades a la ciutadania sobre usos del
temps i reforma horària i 2) dinamitza espais d’intercanvi d’experiències i coneixement
amb les organitzacions socials i les institucions públiques o privades.

C

1) Realitza acciones de sensibilització adreçades a la ciutadania sobre usos del temps i
reforma horària.

www.forgenderseal.org

Propietat intel·lectual registrada

1r
any

2n
any

32

Formulari del Pla de Compromisos

ACCIÓ
75

El govern municipal impulsa accions per fer visible la importància del treball a l’habitatge i de cures.

NIVEL DE COMPROMISO
A

1) S'ha elaborat un estudi per donar visibilitat i reconèixer el treball de cures amb
recomanacions i 2) el govern difon l’estudi i els seus resultats. 3) Es realitzen diverses
accions de sensibilització adreçades a la ciutadania per canviar estereotips de gènere al
treball de cures. 4) S’executen accions per millorar les condicions laborals al sector de cures
al municipi.

B

1) S’ha elaborat un estudi per donar visibilitat i reconèixer el treball de cures amb
recomanacions i 2) el govern difon l’estudi i els seus resultats. 3) Es realitzen diverses
accions de sensibilització per canviar estereotips de gènere al treball de cures.

C

1) Es realitzen diverses accions de sensibilització per canviar estereotips de gènere al
treball de cures.

ACCIÓ
76

1r
any

2n
any

X

Els serveis socials del municipi prioritzen la tasca de la cura de les persones dependents, persones en risc
d’exclusió i la cura de la població infantil.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) El govern prioritza en el seu Pla d'Actuació Social en matèria de serveis socials accions
específiques per a la cura de les persones dependents, persones en risc d'exclusió i cura
infantil i 2) compta amb personal especialitzat i format en aquestes labors. 3) Es difon
informació sobre aquests serveis i 4) s'ofereixen atenció social, psicològica i 5) ajudes per
a accedir als recursos proporcionats per la llei de dependència.

B

1) El govern prioritza en el seu Pla d'Actuació Social en matèria de serveis socials accions
específiques per a la cura de les persones dependents, persones en risc d'exclusió i cura
infantil i 2) compta amb personal especialitzat i format en aquestes labors. 3) Es difon
informació sobre aquests serveis i 4) s'ofereixen atenció social, psicològica.

C

1) El govern prioritza en el seu Pla d'Actuació Social en matèria de serveis socials accions
específiques per a la cura de les persones dependents, persones en risc d'exclusió i cura
infantil i 2) compta amb personal especialitzat i format en aquestes labors. 3) Es difon
informació sobre aquests serveis.
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ACCIÓ
77

El govern municipal impulsa, individualment o a través d’una entitat supramunicipal, accions per millorar
les condicions laborals de les dones del sector rural i/o (pesquer) marítim.
NIVEL DE COMPROMISO

A

1) S'ha elaborat un diagnòstic de situació de les dones del sector rural i/o pesquer (marítim)
i, 2) es crea una taula de participació amb dones del sector per identificar quina és la
situació de les dones i quines són les principals dificultats i barreres en les quals es troben.
3) Es realitza un pla amb accions, i 4) s’executa diverses intervencions, coordinada amb la
taula de participació, per promoure la incorporació o reforç de les dones al sector. 5)
S’elabora un registre amb estadístiques que donin visibilitat a l’evolució de la presència de
dones en aquests sectors.

B

1) S'ha elaborat un diagnòstic de situació de les dones del sector rural i/o marítim (pesquer)
i, 2) es crea una taula de participació amb dones del sector per identificar quina és la
situació de les dones i quines són les principals dificultats i barreres en les quals es troben.
3) El govern executa una intervenció, coordinada amb la taula de participació, per
promoure la seva incorporació o enfortiment dins del sector.

C

1) Es crea una taula de participació amb dones del sector per identificar quina és la situació
de les dones i quines són les principals dificultats i barreres en què es troben.

1r
any

2n
any

Bloc 3 – Promoció i reconeixement de la formació i capacitació de les dones a l’àmbit
educatiu, de la cultura i de l’esport
ACCIÓ
78

El govern municipal incorpora la perspectiva de gènere en la política pública d'educació.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Participa activament en el 70% o més dels consells escolars dels centres educatius del
seu territori, i 2) el 50% dels centres ha rebut propostes del municipi per promoure la
coeducació. 3) Les persones representants del municipi als consells escolars tenen
competències en matèria d’igualtat de gènere.

B

1) Participa activament en el 50% o més dels consells escolars dels centres educatius del
seu territori, i 2) el 30% dels centres ha rebut propostes del municipi per promoure la
coeducació. 3) Les persones representants del municipi als consells escolars tenen
competències en matèria d’igualtat de gènere.

C

1) Participa activament en el 50% o més dels consells escolars dels centres educatius del
seu territori i 2) el govern ha presentat propostes per promoure la coeducació en aquests
centres.
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ACCIÓ
79

El govern municipal, a través de la seva representació als consells escolars, dona suport i promou iniciatives
sobre salut afectiva-sexual i reproductiva i realitza campanyes de sensibilització.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Dona suport o impulsa diverses accions per promoure la salut afectiva-sexual i
reproductiva als centres educatius. 2) Es realitzen cada any, en tots els cursos de l’educació
secundària dels instituts públics, formació en educació sexual. 3) El govern municipal,
individualment o a través de la seva presència en estructures de coordinació
supramunicipals, ha impulsat o participat en diverses campanyes de sensibilització al seu
territori. 4) A les campanyes s’hi han implicat les associacions de mares i pares i la comunitat
educativa.

B

1) Dona suport o impulsa accions per promoure la salut afectiva-sexual i reproductiva als
centres educatius. 2) Es realitzen cada any, en tots els cursos de l’educació secundària dels
instituts públics, formació en educació sexual. 3) El govern municipal, individualment o a
través de la seva presència en estructures de coordinació supramunicipals, ha impulsat o
participat en diverses campanyes de sensibilització al seu territori.

C

1) Es realitzen cada any, en tots els cursos de l’educació secundària dels instituts públics,
formació en educació sexual.

ACCIÓ
80

A

1) Impulsa i coordina amb els centres escolars campanyes de sensibilització i prevenció de
la violència masclista al voltant del 25 de novembre. 2) Participen en el disseny i execució
l’alumnat i les associacions de dones. 3) Les campanyes estan íntegrament finançades per
l’administració local o administració supramunicipal.

B

1) Impulsa i coordina amb els centres escolars campanyes de sensibilització i prevenció de
la violència masclista al voltant del 25 de novembre. 2) Les campanyes tenen el suport
econòmic de l’administració local o supramunicipal.

C

1) Dona suport institucional a les campanyes impulsades pels centres escolars per
sensibilitzar i prevenir la violència masclista al voltant del 25 de novembre.

X

1r
any

2n
any

X

El govern municipal incorpora la perspectiva de gènere en les instal·lacions escolars.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

2n
any

El govern municipal coordina amb els consells escolars la realització d’accions de sensibilització i prevenció
de la violència masclista al voltant del 25 de novembre.
NIVELL DE COMPROMÍS

ACCIÓ
81

1r
any

1er
any

2on
any

1) S’ha elaborat un diagnòstic per conèixer les necessitats en matèria d’instal·lacions
educatives des d’una perspectiva de gènere. 2) D’acord amb el diagnòstic, es destina una
partida pressupostària i 3) s’executen el 60% de les accions recomanades per al seu
manteniment i millora.

www.forgenderseal.org

Propietat intel·lectual registrada

35

Formulari del Pla de Compromisos

B

1) S’ha elaborat un diagnòstic per conèixer les necessitats en matèria d’instal·lacions
educatives des d’una perspectiva de gènere. 2) D’acord amb el diagnòstic, es destina una
partida pressupostària i 3) s’executen el 40% de les accions recomanades per al seu
manteniment i millora.

C

1) S’ha elaborat un diagnòstic per conèixer les necessitats en matèria d’instal·lacions
educatives des d’una perspectiva de gènere.

ACCIÓ
82

S’ha fet un estudi sobre taxes d’abandonament o absentisme i s’han dut a terme accions per prevenir-lo i
compatir-lo des de la perspectiva de gènere i discriminacions múltiples.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Es disposa d’un estudi sobre taxes d’absentisme o abandonament escolar i les seves
causes. 2) A l’estudi hi han participat els consells escolars, les AMPAS i el consell de joventut
del municipi. 3) En base l’estudi, s’elabora un pla per a la prevenció i reducció de
l’abandonament, el fracàs i l’absentisme escolar amb mesures que impliquen les
administracions provincials i comarcals. 4) Es dota de pressupost.

B

1) Es disposa d’un estudi sobre taxes d’absentisme o abandonament escolar i les seves
causes. 2) En base l’estudi, s’elabora un pla a la prevenció i reducció de l’abandonament,
el fracàs i l’absentisme escolar.

C

1) Es disposa d’un estudi sobre taxes d’absentisme o abandonament escolar i les seves
causes.

ACCIÓ
83

1er
any

2on
any

El govern municipal realitza i/o participa en campanyes de prevenció de l’absentisme, fracàs i
abandonament escolar.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) S’han fet diverses campanyes de prevenció adreçades a la ciutadania en general i als
centres escolars en particular. 2) En el disseny de les campanyes hi han participat els
centres educatius, el Consell de Joventut del municipi i les organitzacions juvenils. S’han
registrat i fet el seguiment als centres escolars que han participat en les campanyes.

B

1) S’han fet diverses campanyes de prevenció adreçades als centres escolars. 2) En el
disseny de les campanyes hi han participat els centres educatius. 3) S’han registrat i fet el
seguiment als centres escolars que han participat en les campanyes.

C

1) S’han fet diverses campanyes de prevenció als centres escolars.
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ACCIÓ
84

S’ha fet un diagnòstic que recull i analitza les experiències abusives i d’assetjament i s’ha elaborat un
programa de prevenció.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Es disposa d’un diagnòstic que identifica l’assetjament escolar amb indicadors de gènere
i de discriminacions múltiples. El diagnòstic evidencia relacions entre alumnat i entre
l’alumnat i el professorat, l’ambient social i el context sociofamiliar. 2) D’acord amb
l’estudi, s’elabora un programa amb mesures específiques: taula de diàleg amb la
comunitat educativa, formació del professorat en prevenció i resolució de conflictes, i
formació dirigida a pares i mares. 3) Es crea una xarxa contra l’assetjament escolar amb la
participació de la comunitat educativa, agents socials, organitzacions de dones i població
migrant. 4) S’identifiquen i registren bones pràctiques en centres educatius.

B

1) Es disposa d’un diagnòstic que identifica l’assetjament escolar.2) S’elabora un programa
amb mesures específiques: taula de diàleg amb la comunitat educativa, formació del
professorat en prevenció i resolució de conflictes, i formació dirigida a pares i mares. 3) Es
crea una xarxa contra l’assetjament escolar amb la participació de la comunitat educativa.

C

1) Es participa en un programa amb mesures específiques: taula de diàleg amb la comunitat
educativa, formació del professorat en prevenció i resolució de conflictes, i formació
dirigida a pares i mares.

ACCIÓ
85

1er
any

2on
any

El govern municipal realitza un diagnòstic i adopta mesures para promoure la formació professional i de
persones adultes, des d’una perspectiva de gènere i de discriminacions múltiples.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Es realitza un diagnòstic de necessitats de formació professional i formació de persones
adultes i 2) basant-se en el mateix, s'adapta els horaris i altres necessitades dels centres de
formació. 3) S'ofereixen cursos per nivells de formació i 4) d'accés a la universitat per a
majors de 25 anys. 5) Es faciliten beques o accés gratuït a dones en risc d'exclusió. 6) Es
crea un registre per a fer un seguiment de les dones que han accedit a aquesta formació.

B

1) Es realitza un diagnòstic de necessitats de formació professional i formació de persones
adultes i 2) basant-se en el mateix, s'adapta els horaris i altres necessitades dels centres de
formació. 3) Es crea un registre per a fer un seguiment de les dones que han accedit a
aquesta formació.

C

1) Es realitza un diagnòstic de necessitats de formació professional i formació de persones
adultes.
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ACCIÓ
86

El govern municipal disposa d'una política pública per promoure la coeducació en entitats i institucions
d’educació no formal, educació d’oci i temps lliure i activitats extraescolars.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) El govern ha elaborat un estudi sobre l’educació no formal, educació del lleure i temps
lliure, i activitats extraescolars. 2) D’acord amb l’estudi, fa i/o dona suport a campanyes de
sensibilització, i 3) proporciona ajuts i subvencions per impulsar la coeducació en aquestes
activitats. 4) Ha realitzat accions formatives sobre coeducació dirigides a professionals i
monitors dedicats a aquestes activitats.

B

1) El govern ha elaborat un estudi sobre l’educació no formal, educació del lleure i temps
lliure, i activitats extraescolars. 2) D’acord amb l’estudi, ha realitzat accions formatives
sobre coeducació dirigides a professionals i monitors dedicats a aquestes activitats i 3) ha
proporcionat recursos educatius sobre coeducació.

C

1) El govern ha elaborat un estudi sobre l’educació no formal, educació del lleure i temps
lliure, i activitats extraescolars. 3) S’ha distribuït recursos educatius sobre coeducació.

ACCIÓ
87

1er
any

2on
any

El govern municipal realitza accions i inverteix en la promoció de la presència de dones en estudis tècnics
i científics.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) S’ha invertit en diverses campanyes per fomentar en les joves la tria d’estudis científics
i tècnics, 2) amb participació dels consells escolars i de les AMPAS. 3) Les campanyes
estableixen objectius i resultats quantitatius d’increment de la presència de nenes i joves
a les assignatures on hi són infrarepresentades. 4) Es crea un registre per fer un seguiment
de l’evolució d’aquesta presència i l’impacte de les campanyes.

B

1) S’ha invertit en diverses campanyes per fomentar en les joves la tria d’estudis científics
i tècnics, 2) amb participació dels consells escolars i de les AMPAS. 3) Es crea un registre
per fer un seguiment de l’evolució d’aquesta presència i l’impacte de les campanyes.

C

1) S’ha invertit en una campanya per fomentar en les joves la tria d’estudis científics i
tècnics, amb participació dels consells escolars i de les AMPAS.
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ACCIÓ
88

El govern municipal incorpora la perspectiva de gènere en l'àrea de cultura.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

1) Elabora o participa en una diagnosi sobre la representació de les dones en el sector
cultural dins del territori i, 2) basant-se en els seus resultats, elabora un pla d'acció, 3) amb
pressupost, per a impulsar la seva presència i protagonisme a les activitats culturals del
municipi. 4) El pla d'acció inclou mesures impulsades pels mitjans de comunicació i pels
canals de comunicació de l'ajuntament. 5) S'han realitzat recursos digitals i en paper que
donen visibilitat a les aportacions de les dones a la cultura dins del municipi. 6) Es convoca
a les expertes perquè participin en les accions impulsades pel municipi.

B

1) Elabora o participa en un pla supramunicipal d'acció, 2) amb pressupost, per a impulsar
la presència i protagonisme de les dones en les activitats culturals del municipi. 3) El pla
d'acció inclou mesures impulsades pels mitjans de comunicació i pels canals de
comunicació de l'ajuntament. 4) Es convoca a les expertes perquè participin en les accions
impulsades pel municipi.

C

1) Participa en la realització d'una diagnosi sobre la representació de les dones del municipi
en el sector cultural. 2) Es convoca a les expertes perquè participin en les accions
impulsades pel municipi.

ACCIÓ
89

1er
any

2on
any

El govern municipal promou la participació de dones expertes del municipi en l'àrea de cultura.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

1) Crea o participa en una guia de dones expertes del sector cultural (artistes, escriptores,
poetes, pintores, investigadores, etc.). 2) Les expertes són convocades per a participar en
accions recolzades per l'ajuntament. 3) Es concedeixen ajudes i subvencions a iniciatives i
produccions culturals impulsades per dones i associacions. 4) Es facilita la informació
d'ajudes o subvencions d'altres administracions iniciatives i produccions culturals
impulsades per dones i/o organitzacions de dones.

B

1) Crea o participa en una guia de dones expertes del sector cultural (artistes, escriptores,
poetes, pintores, investigadores, etc.). 2) Les expertes són convocades per a participar en
accions recolzades per l'ajuntament. 3) Es facilita la informació d'ajudes o subvencions
d'altres administracions a iniciatives i produccions culturals impulsades per dones i/o
organitzacions de dones.

C

1) Participa en una guia de dones expertes del sector cultural (artistes, escriptores, poetes,
pintores, investigadores, etc.).2) Les expertes són convocades per a participar en les
accions patrocinades per l'ajuntament.
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ACCIÓ
90

El govern municipal impulsa actuacions per recuperar la memòria històrica de les dones.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

1) S’ha realitzat o s’ha participat en una diagnosi que documenta la memòria històrica de les
dones al municipi o en altres àmbits territorials. 2) D’acord amb el seu resultat, realitzen
accions de recuperació i documentació de la memòria històrica de les dones al municipi. 3)
S’identifiquen les aportacions de les dones a la cultura municipal al llarg de la història, i 4) es
difonen a través de canals de comunicació municipals. 5) S’incentiva la producció de
biografies de dones que han contribuït al desenvolupament municipal.

B

1) S’ha realitzat o s’ha participat en una diagnosi que documenta la memòria històrica de les
dones al municipi. 2) D’acord amb el seu resultat, realitzen accions de recuperació i
documentació de la memòria històrica de les dones al municipi. i 3) es difonen a través de
canals de comunicació municipals.

C

1) Es realitza o participa en una acció de recuperació i documentació de la memòria històrica
de les dones al municipi i 2) es difonen a través de canals de comunicació municipals.

ACCIÓ
91

1r
any

2n
any

El govern municipal intervé per incloure continguts creats per dones en mitjans de comunicació digital.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

1) El govern identifica, en coordinació amb les associacions de dones, necessitats i propostes
per integrar continguts produïts per dones als mitjans de comunicació digital i local. 2) S’han
formalitzat dos o més acords amb mitjans de comunicació digitals i 3) s’han atorgat ajuts i
subvencions per promoure la inclusió d’aquests continguts. 4) Es crea una base de dades per
fer el seguiment de l’evolució de la presència de les dones als mitjans digitals.

B

1) El govern identifica, en coordinació amb les associacions de dones, necessitats i propostes
per integrar continguts produïts per dones als mitjans de comunicació digital i local. 2) S’han
atorgat ajuts i subvencions per promoure la inclusió d’aquests continguts.

C

1) El govern identifica, en coordinació amb les associacions de dones, necessitats i propostes
per integrar continguts produïts per dones als mitjans de comunicació digital i local.
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ACCIÓ
92

El govern municipal incorpora la perspectiva de gènere en la política pública d'esports.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

1) S’ha elaborat o participat en un estudi per identificar activitats esportives amb baixa
representació femenina, 2) en aquest estudi han participat les associacions esportives i les
associacions de dones del municipi i una persona tècnica experta en gènere i en
discriminacions múltiples. 3) D’acord amb els resultats, s’ha establert un pla per fomentar la
participació de noies en l’esport majoritàriament masculinitzat. 4) El pla tindrà en compte
altres plans o accions que pugui estar prenent altres administracions. 5) Així mateix els mitjans
de comunicació locals ha de ser aliats del pla. 6) Es crearan alertes especials per detectar
pràctiques racistes i/o homofòniques i/o lesbofòbiques. 7) El govern municipal ha impulsat
diverses accions adreçades a les dones per incentivar la seva presència en aquestes activitats
esportives. 8) El municipi denega el seu suport i finançament a les activitats esportives que
mostrin pràctiques discriminatòries vers les dones.

B

1) Es convoca trobada amb les diferents entitats esportives del municipi per constatar i
identificar quines són les dificultats i barreres en què es troben les nenes i noies joves. 2) En
aquesta trobada participarà una persona tècnica experta en gènere i en discriminacions
múltiples. 3) Es crearan alertes especials per detectar pràctiques racistes i/o homofòniques i/o
lesbofòbiques. 4) S’han impulsat diverses accions dirigides a les dones per incentivar la seva
presència en activitats esportives amb baixa representació femenina. 5) El govern denega el
seu suport i finançament a les activitats esportives que mostrin pràctiques discriminatòries
vers les dones.

C

1) Es convoca trobada amb les diferents entitats esportives del municipi per constatar i
identificar quines són les dificultats i barreres en què es troben les nenes i noies joves. 2) En
aquesta trobada participarà una persona tècnica experta en gènere i en discriminacions
múltiples. 3) Es dona suport a diverses acciones dirigides a les dones per incentivar la seva
presència en activitats esportives amb baixa representació femenina.

ACCIÓ
93

1er
any

2n
any

El govern municipal impulsa i dona visibilitat a les modalitats esportives practicades majoritàriament per
dones.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Es documenta i difon dades estadístiques sobre els esports practicats majoritàriament per
dones i 2) s realitza un seguiment del tractament que es fa als mitjans de comunicació a la
presència de dones esportistes, entrenadores i dirigents esportives. 3) El govern municipal
atorga premis, subvencions i ajuts a les entitats esportives que promouen la perspectiva de
gènere a la seva oferta, instal·lacions i funcionament.

B

1) Es documenta i difon dades estadístiques sobre els esports practicats majoritàriament per
dones. 2) Atorga premis, subvencions i ajuts a les entitats esportives que promouen la
perspectiva de gènere a la seva oferta, instal·lacions i funcionament.

C

1) S’atorga premis, subvencions i ajuts a les entitats esportives que promouen la perspectiva
de gènere a la seva oferta, instal·lacions i funcionament.
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ACCIÓ
94

El govern municipal impulsa actuacions per erradicar les bretxes de gènere en l’accés i la utilització dels
recursos tecnològics.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Realitza o participa en una diagnosi sobre l’accés, l’interès i la utilització de les TIC per part
de les dones, desagregada per edat, origen i situació econòmica. 2) D’acord amb el
diagnòstic, elabora o participa en un pla d’acció per incrementar l’ús de les TIC en les dones.
3) Realitza o participa en taules de diàleg amb empreses vinculades als continguts i eines
tecnològiques per tal d’estudiar accions d’incentivació. 4) Impulsa diverses accions de
formació adreçades a dones en l’ús de les TIC.

B

1) El municipi realitza o participa en una diagnosi sobre l’accés, l’interès i la utilització de les
TIC per part de les dones, desagregada per edat, origen i situació econòmica. 2) D’acord amb
el diagnòstic, es crea una taula de diàleg amb empreses vinculades als continguts i eines
tecnològiques i estudiar accions d’incentivació.

C

1) El municipi realitza o participa en una diagnosi sobre l’accés, l’interès i la utilització de les
TIC per part de les dones, desagregada per edat, origen i situació econòmica.

1r
any

2n
any

Bloc 4 – Polítiques de medi ambient, urbanisme, habitatge i mobilitat amb perspectiva de
gènere, i promotores de la conciliació de la vida familiar, personal i laboral
ACCIÓ
95

El govern municipal incorpora la perspectiva de gènere en les àrees d'urbanisme, de mobilitat, d'habitatge
i medi ambient.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) El govern fa quatre estudis sobre necessitats urbanístiques, de mobilitat, habitatge i
medi ambient, amb perspectiva de gènere i variables de discriminació múltiple. 2) Els
estudis inclouen indicadors socioeconòmics, culturals i ambientals per mesurar
l’habitabilitat de l’entorn i se centra en barris amb risc d’exclusió. 3) Involucra tots els
agents implicats.

B

1) El govern fa dos estudis sobre necessitats urbanístiques, de mobilitat, habitatge i medi
ambient, amb perspectiva de gènere i variables de discriminació múltiple. 2) Els estudis
inclouen indicadors socioeconòmics, culturals i ambientals per mesurar l’habitabilitat de
l’entorn i se centra en barris amb risc d’exclusió. Involucra tots els agents implicats.

C

1) El govern fa un estudi sobre necessitats urbanístiques, de mobilitat, habitatge i medi
ambient, amb perspectiva de gènere i variables de discriminació múltiple. 2) Els estudis
inclouen indicadors socioeconòmics, culturals i ambientals per mesurar l’habitabilitat de
l’entorn i se centra en barris amb risc d’exclusió. Involucra tots els agents implicats.
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ACCIÓ
96

El govern municipal posa en marxa mesures d’acord amb els resultats de l’informe sobre urbanisme, que
garanteixen una vida quotidiana sense discriminacions de gènere, origen, econòmiques, per edat o
funcionals.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Es dissenyen espais urbans que fomenten la concurrència d’activitats compatibles entre
ells, que permeti la proximitat dels serveis més importants: residència, comerços, espais
culturals, zones de trobada i lleure. 2) Es compta amb un registre del nombre i tipus de
projectes impulsats que promouen aquest tipus d’urbanisme i l’evolució en l’increment de
persones usuàries que es beneficien d’aquestes millores. 3) Es millora l’accessibilitat als
mitjans de transport, així com l’estat de les voreres i vorals dels camins a les zones rurals.

B

1) Es dissenyen espais urbans que fomenten la concurrència d’activitats compatibles entre
ells, que permeti la proximitat dels serveis més importants: residència, comerços, espais
culturals, zones de trobada i lleure. 2) S’incrementa el % de projectes de remodelació
urbana per garantir l’accessibilitat als mitjans de transport, i es milloren les voreres i vorals
dels camins a les zones rurals.

C

1) S’incrementa el % de projectes de remodelació urbana per garantir l’accessibilitat de les
dones als mitjans de transport, i es milloren les voreres i vorals dels camins a les zones
rurals.

ACCIÓ
97

1er
any

2on
any

El govern municipal intervé, individualment o a través d’entitats supramunicipals, perquè els equipaments
i instal·lacions públiques garanteixin la seguretat i incloguin la perspectiva de gènere.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Realitza una anàlisi de riscos sobre seguretat en els equipaments i instal·lacions
esportives del municipi i 2) identifica espais i grups de població més exposats a la
inseguretat. 3) D’acord amb l’anàlisi, el municipi impulsa diverses mesures d’adequació de
les infraestructures i instal·lacions. 4) A l’anàlisi i el disseny de les mesures hi participen les
organitzacions de dones i feministes i les organitzacions juvenils.

B

1) Participa en una anàlisi de riscos sobre seguretat al municipi en els equipaments i
instal·lacions esportives i 2) identifica espais i grups de població més exposats a la
inseguretat. 3) En l’anàlisi participen les organitzacions de dones i feministes i les
organitzacions juvenils.

C

1) Participa en una anàlisi de riscos sobre seguretat al municipi en els equipaments i
instal·lacions esportives. 2) En l’anàlisi participen les organitzacions de dones i feministes i
les organitzacions juvenils.
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ACCIÓ
98

El govern dissenya i executa accions de conservació mediambiental, individualment o en coordinació amb
altres administracions territorials.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) S’elabora un programa de conservació mediambiental amb perspectiva de gènere. 2) El
programa disposa de pressupost. 3) Es realitza una campanya de conscienciació i
informació sobre el reciclatge d’escombraries i 4) s’instal·len punts nets accessibles al
municipi.4) A les zones marítimes es fan millores dels espais de l’entorn marítim.

B

1) Es planifiquen i duen a terme accions de conservació mediambiental amb perspectiva
de gènere. 2) Es realitza una campanya de conscienciació i informació sobre el reciclatge
d’escombraries i 3) s’instal·len punts nets accessibles al municipi.

C

1) Es realitza una campanya de conscienciació i informació sobre el reciclatge
d’escombraries i 2) s’instal·len punts nets accessibles al municipi.

ACCIÓ
99

1er
any

2on
any

X

El govern municipal facilita la implicació de les dones en el desenvolupament territorial i l’adequació de les
infraestructures públiques a les necessitats d’homes, dones, infants, gent gran i amb necessitats
específiques.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) S’estableixen mecanismes i criteris de participació de les dones en la planificació de les
infraestructures públiques, 2) en l’anàlisi d’impacte mediambiental per generar espais
nets, saludables i sostenibles, i 3) en la identificació i cobertura de necessitats de mobilitat
i habitatge. 4) S’elabora un registre per fer un seguiment dels projectes en els quals s’ha
comptat amb la participació de les dones i 5) l’impacte diferencial que tenen sobre el
resultat de les intervencions.

B

1) S’estableixen mecanismes i criteris de participació de les dones en la planificació de les
infraestructures públiques i 2) en la identificació i cobertura de necessitats de mobilitat i
habitatge. 3) S’elabora un registre per fer un seguiment dels projectes en els quals s’ha
comptat amb la participació de les dones.

C

1) S’estableixen mecanismes de participació de les dones en la planificació de les
infraestructures públiques. 2) S’elabora un registre per fer un seguiment dels projectes en
els quals s’ha comptat amb la participació de les dones.
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ACCIÓ
100

El govern municipal identifica necessitats formatives en perspectiva de gènere del personal tècnic i polític
de les àrees d’urbanisme, habitatge i medi ambient.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Identifica les necessitats formatives del personal tècnic i polític sobre igualtat de gènere
aplicada als àmbits d’urbanisme, habitatge i medi ambient, 2) elabora un pla de formació
adequat a aquestes necessitats.3) Executa el 25% de les formacions previstes en el pla.

B

1) Identifica les necessitats formatives del personal tècnic i polític sobre igualtat de gènere
aplicada als àmbits d’urbanisme, habitatge i medi ambient, i 2) elabora un pla de formació
en alguna d’aquestes àrees, adequat a les necessitats detectades.

C

1) Identificades les necessitats formatives del personal tècnic i polític sobre igualtat de
gènere aplicades als àmbits d’urbanisme, habitatge, i medi ambient.

ACCIÓ
101

A

1) S’ha fet un estudi de les instal·lacions esportives municipals des d’una perspectiva de
gènere per avaluar la seva adequació a les necessitats de nenes, joves i adolescents. 2)
S’elabora un programa per adequar les instal·lacions públiques i afavorir la seguretat,
il·luminació, dotació d’espais de privacitat diferenciada per a les nenes, joves i dones
adultes. 3) El programa adopta mesures per prevenir la violència i assetjament a dones i
nenes. 4) El programa ha executat el 25% 5) Es faciliten ajuts i subvencions a les
instal·lacions de caràcter privat perquè facin aquestes millores

B

1) S’ha fet un estudi de les instal·lacions des d’una perspectiva de gènere per avaluar la
seva adequació a les necessitats de nenes, joves i adolescents. 2) S’elabora un programa
per adequar les instal·lacions públiques i afavorir la seguretat, il·luminació, dotació d’espais
de privacitat diferenciada per a les nenes, joves i dones adultes.

C

1) Elaborat un estudi de les instal·lacions esportives municipals des d’una perspectiva de
gènere per tal d’avaluar la seva adequació a les necessitats de les nenes, joves i
adolescents.

X

1er
any

2on
any

El govern municipal estableix un protocol de prevenció i denúncia contra l’assetjament sexual,
l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere, i la violència
masclista en els espais esportius públics i privats del municipi.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

2on
any

El govern municipal incorpora la perspectiva de gènere en les instal·lacions esportives municipals per
adaptar-les a les necessitats de nenes, joves i dones adultes.
NIVELL DE COMPROMÍS

ACCIÓ
102

1er
any

1er
any

2on
any

1) Es realitza un estudi per identificar i caracteritzar situacions d’assetjament i violència
sexual a les instal·lacions esportives que depenen del municipi i 2) s’elabora un protocol
d’actuació per a la seva prevenció i denúncia. 3) Les organitzacions de dones participen en
l’estudi i en el protocol. 4) Es garanteix que un 60% o més dels centres esportius municipals
han adoptat el protocol.
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B

1) S’elabora un protocol d’actuació per a la prevenció i denúncia de situacions
d’assetjament i violència a les instal·lacions esportives municipals. 2) Les organitzacions de
dones participen en l’elaboració del protocol. 3) Es garanteix que un 60% o més dels
centres esportius municipals han adoptat el protocol. Les organitzacions de dones
participen en el protocol.

C

1) S’elabora un protocol d’actuació per a la prevenció i denúncia de situacions
d’assetjament i violència a les instal·lacions esportives municipals.

ACCIÓ
103

X

El govern municipal incorpora l’enfocament de discriminacions múltiples en la política pública d’habitatge.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

1) Realitza una anàlisi de necessitats d’accés a l’habitatge des de la perspectiva de gènere
amb especial atenció a les dones que poden patir discriminacions múltiples o persones que
poden patir discriminacions per la seva identitat o expressió de gènere.2) D’acord amb
l’anàlisi, elabora diversos programes específics de promoció de l’accés a l’habitatge dirigits
a dones que pateixen discriminacions múltiples (dones monoparentals, dones que
pateixen o corren el risc de patir violència masclista, dones migrades, dones amb diversitat
funcional, LGBTI+, etc.). 3) Els programes inclouen accions i 4) ajuts econòmics. 5) A més,
el govern municipal informa i proporciona ajuda a poder accedir a les subvencions que el
municipi o altres administracions proporcionen per l’accés d’habitatge. 6) Es fa un registre
dels programes implementats, el número i tipologia de les persones que hi han tingut
accés. 7) Les persones afectades per les situacions de risc han participat en l’anàlisi i el
disseny dels programes.

B

1) Elabora un programa de promoció d’accés a l’habitatge dirigit a dones que pateixen
discriminacions múltiples o persones que poden patir discriminacions per la seva identitat
o expressió de gènere (dones monoparentals, dones que pateixen o corren el risc de patir
violència masclista, dones migrades, dones amb diversitat funcional, LGBTI+, etc.). 2) Es fa
un registre dels programes implementats, el número i tipologia de les persones que hi han
tingut accés. 3) Les persones afectades per les situacions de risc han participat en l’anàlisi
i el disseny dels programes.

C

1) Adopta diverses mesures de promoció d’accés a l’habitatge a dones que pateixen
discriminacions múltiples o persones que poden patir discriminacions per la seva identitat
o expressió de gènere (dones monoparentals, dones que pateixen o corren el risc de patir
violència masclista, dones migrades, dones amb diversitat funcional, LGBTI+, etc.).
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Bloc 5 – Promoció de la salut i dels drets sexuals i reproductius de les dones
ACCIÓ
104

El govern municipal incorpora l’enfocament de discriminacions múltiples en la política pública de salut
afectiva-sexual i reproductiva.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Es disposa d’un estudi de riscos al territori sobre les malalties associades a la salut afectivasexual i reproductiva que pateixen específicament les dones o persones LGBTIQ, incloent-hi
indicadors de gènere, especial atenció a les discriminacions múltiples i variables. 2) En
l’estudi han participat tots els agents implicats: associacions de dones i persones LGBTIQ,
professionals de la salut i administració municipal. 3) Els resultats de l’estudi són públics i
accessibles a la ciutadania. 4) D’acord amb els resultats de l’estudi s’estableixen diverses
mesures per garantir que els drets sexuals i reproductius de les dones i persones LGBTI+
estan garantits i protegits per l’administració local. 5) El govern municipal difon pels seus
canals habituals de comunicació els serveis oferts pel municipi i/o per les entitats
supramunicipals.

B

1) Es disposa d’un estudi de riscos al territori sobre les malalties associades a la salut afectivasexual i reproductiva que pateixen específicament les dones o persones LGBTI+ , incloent-hi
indicadors de gènere, especial atenció a les discriminacions múltiples i variables. 2) En
l’estudi han participat tots els agents implicats: associacions de dones i persones LGBTI+,
professionals de la salut i administració municipal. 3) Els resultats de l’estudi són públics i
accessibles a la ciutadania.

C

1) Es disposa d’un estudi sobre les malalties associades a la salut afectiva-sexual i
reproductiva que pateixen específicament les dones o persones LGBTI+, incloent-hi
indicadors de gènere i de discriminacions múltiples i variables.

ACCIÓ
105

1r
any

2n
any

El govern municipal identifica les necessitats per a millorar els serveis de prevenció i atenció a la salut afectivasexual i reproductiva.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) El govern municipal identifica les necessitats en matèria de salut afectiva-sexual i
reproductiva de les dones i persones LGBTI+ del territori, 2) en la identificació han
participat les organitzacions de dones i feministes i persones LGBTI+, professionals de la
salut i administració municipal. 3) La identificació inclou les variables que condicionen i/o
limiten l’exercici ple dels drets sexuals i reproductius, perspectiva de gènere i especial
atenció a les discriminacions múltiples. 4) En funció de les necessitats identificades, és dura
a terme una revisió dels serveis que ofereix, tenint en compte els principis d’universalitat,
accessibilitat, acceptabilitat i adequació.

B

1) El govern municipal identifica les necessitats en matèria de salut afectiva-sexual i
reproductiva de les dones i persones LGBTI+ del territori, 2) en la identificació han
participat les organitzacions de dones i feministes i persones LGBTI+, professionals de la
salut i administració municipal. 3) La identificació inclou les variables que condicionen i/o
limiten l’exercici ple dels drets sexuals i reproductius, perspectiva de gènere i especial
atenció a les discriminacions múltiples.

C

1) S’impulsa una taula de participació per identificar les necessitats en matèria de salut
afectiva-sexual i reproductiva de les dones i persones LGBTI+ del territori, 2) en la
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identificació han participat les organitzacions de dones i feministes i persones LGBTI+,
professionals de la salut i administració municipal. 3) La identificació inclou les variables
que condicionen i/o limiten l’exercici ple dels drets sexuals i reproductius, perspectiva de
gènere i especial atenció a les discriminacions múltiples.

ACCIÓ
106

El govern municipal impulsa mesures per la prevenció, protecció i promoció de la salut afectiva-sexuals i
reproductius.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) S’ofereix serveis de salut afectiva-sexual i reproductiva en el municipi i 2) difon
activament informació sobre aquests serveis. 3) Ha impulsat o proposat diverses iniciatives
per millorar l’atenció afectiva-sexual i reproductiva. 4) Impulsa diverses campanyes de
sensibilització sobre: contracepció i malalties de transmissió sexual i/o prevenció i atenció
a embarassos no desitjats, especialment en dones joves i adolescents. 5) Ofereix
programes adreçats a mares solteres joves o en situació de precarietat econòmica.

B

1) S’ofereix serveis de salut afectiva-sexual i reproductiva en el municipi i 2) difon
activament informació sobre aquests serveis oferts. 3) Impulsa una campanya de
sensibilització sobre: contracepció i malalties de transmissió sexual i/o prevenció i atenció
a embarassos no desitjats, especialment en dones joves i adolescents. Ofereix programes
adreçats a mares solteres joves o en situació de precarietat econòmica.

C

1) Es difon activament informació sobre els serveis de salut afectiva-sexual i reproductiva
oferts per les entitats supramunicipals. 2) Dona suport a campanyes de sensibilització
sobre: contracepció i malalties de transmissió sexual i/o prevenció i atenció a embarassos
no desitjats, especialment en dones joves i adolescents.

ACCIÓ
107

1er
any

2on any

X

El govern municipal combat les pràctiques culturals o religioses que vulneren els drets sexuals i reproductius
de les dones dins del territori.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Es realitza un estudi per identificar pràctiques culturals o religioses que vulneren els
drets afectiva-sexuals i reproductius de les dones. 2) D’acord amb el diagnòstic dissenya i
executa un pla de mediació municipal per prevenir aquestes pràctiques. 3) En el pla hi
participen grups afectats, organitzacions de persones migrades, organitzacions de dones,
centres d’atenció primària i comunitària o altres entitats implicades. 4) S’executen diverses
accions per prevenir aquestes pràctiques amb els grups afectats. 5) Es realitzen diverses
accions de sensibilització sobre drets sexuals i reproductius de les dones en el territori.

B

1) Es realitza un estudi per identificar pràctiques culturals o religioses que vulneren els
drets afectiva-sexuals i reproductius de les dones i 2) executa diverses accions per prevenir
aquestes pràctiques amb els grups afectats. 3) Es realitzen diverses accions de
sensibilització sobre drets sexuals i reproductius de les dones en el territori.

C

1) Es realitza un estudi per identificar pràctiques culturals o religioses que vulneren els
drets afectiva-sexuals i reproductius de les dones en el territori i 2) dona suport a diverses
accions de sensibilització sobre drets sexuals i reproductius promoguts per entitats
supramunicipals.
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ACCIÓ
108

El govern municipal impulsa la formació en drets sexuals i reproductius de les dones en el personal sanitari
de salut primària i comunitària.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) S’ha engegat un pla de formació, adreçat al personal sanitari i de salut primària i
comunitària, sobre drets sexuals i reproductius de les dones i de les joves i adolescents. 2)
S’elabora un registre i estadística per avaluar l’increment del personal de salut que han
rebut la formació i 3) es realitza una avaluació de l’impacte de la formació en l’atenció
oferta a les dones per part dels equips sanitaris.

B

1) S’ha engegat un pla de formació adreçat al personal sanitari i de salut primària i
comunitària sobre drets sexuals i reproductius de les dones i de les joves i adolescents.

C

1) Es realitza una sessió anual de formació adreçada al personal sanitari i de salut primària
i comunitària, sobre drets sexuals i reproductius de les dones.

1er
any

2on
any

Bloc 6 – Visibilitat i representació de les dones a la vida pública i als mitjans de comunicació
ACCIÓ
109

El govern municipal intervé per promoure la perspectiva de gènere en els mitjans de comunicació local.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

1) S’elabora un estudi que analitza la incorporació de la perspectiva de gènere als mitjans
locals de comunicació. 2) D’acord amb l’estudi s’elabora un Pla de Comunicació per
incorporar l’esmentada perspectiva. 3) En l’estudi i el disseny del pla hi participen
representants dels MMCC i de les organitzacions de dones i feministes. 4) S’inclouen
criteris de valoració sobre igualtat de gènere en els ajuts i subvencions oferts als mitjans
de comunicació. 5) Es realitza un seguiment continuat dels continguts oferts pels mitjans i
del tractament que donen a les dones.

B

1) S’elabora un estudi que analitza la incorporació de la perspectiva de gènere als mitjans
locals de comunicació. 2) D’acord amb l’estudi s’elabora un Pla de Comunicació per
incorporar l’esmentada perspectiva. 3) En l’estudi i el disseny del pla hi participen
representants dels MMCC i de les organitzacions de dones i feministes

C

1) S’elabora un estudi que analitza la incorporació de la perspectiva de gènere als mitjans
locals de comunicació. 2) En l’estudi i el disseny del pla hi participen representants dels
MMCC i de les organitzacions de dones i feministes.
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ACCIÓ
110

El govern municipal impulsa campanyes al voltant de dies internacionals assenyalats per sensibilitzar sobre
els drets de les dones.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Es durà a terme tres campanyes cada any coordinades i participades amb les associacions
de dones i feministes del municipi o de l’espai supramunicipal. 2) També hi participaran
altres associacions socials del municipi. Les campanyes es coordinaran amb altres
administracions i obtindran la col·laboració de mitjans de comunicació. Els dies
internacionals podran ser entre els següents: 8 de març (Dia internacional de la dona), 28 de
març (Dia de la Salut de les dones), 25 de setembre (Dia internacional dels drets sexuals i
reproductius), 25 de novembre (Dia internacional contra la violència de gènere), 28 de juny
(Dia Internacional LGBTIQ) i 11 d’octubre (Dia internacional de la nena).

B

1) Es durà a terme dues campanyes cada any participades amb les associacions de dones i
feministes del municipi o de l’espai supramunicipal. 2) Les campanyes es coordinaran amb
altres administracions. Els dies internacionals podran ser entre els següents: 8 de març (Dia
internacional de la dona), 28 de març (Dia de la Salut de les dones), 25 de setembre (Dia
internacional dels drets sexuals i reproductius), 25 de novembre (Dia internacional contra la
violència de gènere), 28 de juny (Dia Internacional LGBTIQ) i 11 d’octubre (Dia internacional
de la nena).

C

1) Es durà a terme dues campanyes cada any participades amb les associacions de dones i/o
feministes del municipi o de l’espai supramunicipal. Els dies internacionals podran ser entre
els següents: 8 de març (Dia internacional de la dona), 28 de març (Dia de la Salut de les
dones), 25 de setembre (Dia internacional dels drets sexuals i reproductius), 25 de novembre
(Dia internacional contra la violència de gènere), 28 de juny (Dia Internacional LGBTIQ) i 11
d’octubre (Dia internacional de la nena).

ACCIÓ
111

1r
any

2n
any

X

El govern municipal fa gestions amb les empreses gestores de la publicitat urbana per combatre la
publicitat sexista.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Es fa un estudi sobre la publicitat oferta al mobiliari urbà i suports publicitaris del
municipi amb indicadors de gènere i 2) es realitzen diverses accions per difondre i fomentar
l’apropiació dels resultats de l’informe amb empreses presents al territori. 3) S’elabora una
guia de publicitat no sexista dirigida a les empreses i 4) es difon a través dels canals
municipals de comunicació. 5) S’estableixen mesures sancionadores per aquells que fan
aquest tipus de publicitat.

B

1) Es fa un estudi sobre la publicitat oferta al mobiliari urbà i suports publicitaris del
municipi amb indicadors de gènere i 2) es realitzen diverses accions per difondre i fomentar
l’apropiació dels resultats de l’informe amb empreses presents al territori.

C

1) Participa o realitza un estudi sobre la publicitat donada en el mobiliari urbà i en suports
publicitaris del municipi amb indicadors de gènere.
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ACCIÓ
112

El govern municipal impulsa accions per promoure l’autoria femenina artística i intel·lectual del municipi.

Fa DE COMPROMÍS
A

1) Es realitzen diverses acciones per motivar la creació, exposició i donar visibilitat a les
produccions artístiques i intel·lectuals de dones i 2) s’ofereixen ajuts econòmics i materials
per a la producció d’aquestes obres. 3) El govern publica un llibre digital o en paper per
donar visibilitat a les creacions de les dones en activitats polítiques, socials, econòmiques i
culturals dins del territori, i 4) en fa difusió a través dels seus canals de comunicació. 5)
Crea una base de dades de dones autores i artistes.

B

1) Ofereix ajuts econòmics i materials per a la producció d’obres artístiques i intel·lectuals
de dones. 2) Es publica un llibre digital o en paper per donar visibilitat a les creacions de
les dones en activitats polítiques, socials, econòmiques i culturals dins del territori, i 3) en
fa difusió a través dels seus canals de comunicació.

C

1) Es publica un llibre digital o en paper per donar visibilitat a les creacions de les dones
en activitats polítiques, socials, econòmiques i culturals dins del territori, i 2) en fa difusió
a través dels seus canals de comunicació.

1er
any

2on
any

Bloc 7 – Cooperació al desenvolupament
ACCIÓ
113

El govern municipal incorpora la perspectiva de gènere en la política pública de cooperació i educació pel
desenvolupament que finança.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1r
any

2n
any

1) Es promou en les bases de les subvencions atorgades per a cooperació i l’educació pel
desenvolupament la utilització d’eines de planificació, seguiment i avaluació amb
perspectiva de gènere. 2) A més, els criteris de valoració incorporen l’enfocament de gènere
i de drets humans als projectes. 3) Les convocatòries són accessibles per a les organitzacions
de dones i feministes de països en vies de desenvolupament. 4) Les subvencions donades
poden ser a través d’entitats supramunicipals i s’exigirà que cap subvenció sigui cega a la
perspectiva de gènere. 5) S’establirà una comissió de control per tal d’assegurar-se que cap
projecte subvencionat perpetua les desigualtats entre dones i homes. 6) El govern municipal
disposa d’un pressupost anual de cooperació pel desenvolupament, i un percentatge
d’aquest es destinarà a reduir qualsevol de tres pràctiques doloses que poden patir les nenes
i joves adolescents: matrimonis forçosos, mutilació genital femenina i avortaments selectius.
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B

1) Les convocatòries i subvencions de cooperació inclouen criteris de valoració amb
enfocaments de gènere i de drets humans als projectes. 2) Les subvencions donades poden
ser a través d’entitats supramunicipals i s’exigirà que cap subvenció sigui cega a la
perspectiva de gènere. 3) S’establirà una comissió de control per tal d’assegurar-se que cap
projecte subvencionat perpetua les desigualtats entre dones i homes. 4) El govern municipal
disposa d’un pressupost anual de cooperació pel desenvolupament, i 5) un percentatge
d’aquest es destinarà a reduir qualsevol de tres pràctiques doloses que poden patir les nenes
i joves adolescents: matrimonis forçosos, mutilació genital femenina i avortaments selectius.

C

1) El govern municipal disposa d’un pressupost bianual de cooperació pel desenvolupament,
i 2) un percentatge d’aquest es destinarà a reduir qualsevol de tres pràctiques doloses que
poden patir les nenes i joves adolescents: matrimonis forçosos, mutilació genital femenina i
avortaments selectius.

ACCIÓ
114

El govern municipal promou la igualtat de gènere en les entitats de cooperació al desenvolupament.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

1) Estableix com a criteri per optar a les subvencions, ajuts i qualsevol altra forma de
col·laboració que les entitats de cooperació al desenvolupament i d’educació per al
desenvolupament elaborin i implementin plans d’igualtat a les seves organitzacions. 2) Es
fan accions formatives i instruments adaptats per elaborar plans d’igualtat a les entitats de
cooperació. 3) Es concedeixen ajuts per l’elaboració d’aquests plans d’igualtat a les entitats
de cooperació.

B

1) El municipi estableix com a criteri per optar a les subvencions, ajuts i qualsevol altra
forma de col·laboració que les entitats de cooperació al desenvolupament i d’educació per
al desenvolupament elaborin i implementin plans d’igualtat a les seves organitzacions. 2)
Es concedeixen ajuts per l’elaboració d’aquests plans d’igualtat a les entitats de
cooperació.

C

1) Estableix com a criteri per optar a les subvencions, ajuts i qualsevol altra forma de
col·laboració que les entitats de cooperació al desenvolupament i d’educació per al
desenvolupament elaborin i implementin plans d’igualtat a les seves organitzacions.
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ÀREA 3: PROMOCIÓ D’UN ENTORN LLIURE DE VIOLÈNCIES I DISCRIMINACIONS
Bloc 1 – Transformació de rols i estereotips socials
ACCIÓ
115

El govern municipal estableix mesures per combatre els principals estereotips i pautes culturals que
promouen i/o mantenen les discriminacions per raó de sexe i gènere al municipi.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) S’elabora un programa contra els estereotips i pautes culturals discriminatoris i 2) en
els que participen els agents socials identificats per la seva influència positiva o negativa
sobre aquestes pautes i les organitzacions de dones i feministes. 3) El programa inclou la
realització d’una campanya anual de sensibilització, 4) la creació d’una taula de diàleg amb
entitats religioses, i 5) diverses accions adreçades a joves i adolescents.

B

1) S’elabora un programa contra els estereotips i pautes culturals discriminatoris i 2) en els
que participen les organitzacions de dones i feministes. 3) El programa inclou la realització
d’una campanya anual de sensibilització, 4) i diverses accions adreçades a joves i
adolescents.

C

1) Elabora un programa contra els estereotips i pautes culturals discriminatoris i 2) en els
que participen les organitzacions de dones i feministes. 3) El programa inclou la realització
d’accions adreçades a joves i adolescents.

1er
any

2on
any

Bloc 2 – Prevenció, atenció i solucions contra la violència masclista i el desenvolupament
d’un entorn segur
ACCIÓ
116

El municipi desenvolupa i posa en funcionament mesures per prevenir, tractar i sancionar les violències
sexuals i sexistes als espais públics, llocs de lleure i entorns festius.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) S’elabora un protocol d’actuació en situacions de violència als espais públics, llocs de
lleure i entorns festius i 2) que impulsa la participació de les organitzacions de dones i
feministes en les comissions de festes i gerència de llocs de lleure i celebracions. 3) Es
realitzen diverses accions formatives amb els agents implicats en aquests espais i 4)
s’estableix un mecanisme de coordinació permanent entre els diferents actors. 5) Es
realitzen diverses campanyes de sensibilització.

B

1) Elabora un protocol d'actuació per a situacions de violència en els espais públics, llocs
d'oci i entorns festius. 2) Les organitzacions de dones i feministes participen en l'elaboració
del protocol i formen part de les comissions de festes i gerència de llocs d'oci i festes. 3) Es
realitzen diverses accions formatives als agents implicats i 4) s'estableix un mecanisme de
coordinació permanent entre els diferents actors.

C

1) Elabora o replica un protocol d'actuació per a situacions de violència en els espais
públics, llocs d'oci i entorns festius. 2) Les organitzacions de dones i feministes participen
en l'elaboració del protocol i formen part de les comissions de festes i gerència de llocs
d'oci i festes.
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ACCIÓ
117

El govern municipal forma part de les estructures de coordinació supramunicipals existents per a la
prevenció, sensibilització i erradicació de la violència masclista.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Participa, a través de la federació de municipis a la que estigui adscrit, en pactes d’estat
contra la violència masclista o mecanismes equivalents existents al seu territori. 2) Manté
una coordinació permanent amb altres administracions competents en la matèria, tant en
l’execució de les actuacions com en la seva planificació i avaluació. 3) Comparteix i aporta
recursos i serveis públics per a l’atenció, assistència, protecció, recuperació i reparació de
les dones que han patit o pateixen violència masclista i pels seus fills i filles.

B

1) Manté una coordinació permanent amb altres administracions competents en la
matèria, tant en l’execució de les actuacions com en la seva planificació i avaluació. 2)
Comparteix i aporta recursos i serveis públics per a l’atenció, assistència, protecció,
recuperació i reparació de les dones que han patit o pateixen violència masclista i pels seus
fills i filles.

C

1) Manté una coordinació permanent amb altres administracions competents en la
matèria, tant en l’execució de les actuacions com en la seva planificació i avaluació.

ACCIÓ
118

1er
any
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any

X

El govern municipal, a través dels espais supramunicipals en què participa, promou i/o contribueix a aplicar
un pla plurianual d’actuació integral per a la prevenció i tractament de la violència contra les dones.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Presenta una proposta a les entitats supramunicipals per crear un pla plurianual
d’actuació integral. Si ja existeix, el municipi contribueix activament a la seva aplicació. 2)
Disposa d’un centre d’atenció i informació que fa estudis, campanyes i accions per prevenir
i atendre les dones que pateixen o han patit violència masclista. 3) Funciona com a centre
residencial d’acollida d’emergència, i de recuperació i acollida. 4) Coordina amb les
organitzacions de dones el disseny de les accions i les prioritats.

B

1) Disposa d'un pla pluriennal d'actuació integral per a la prevenció i tractament de la
violència contra les dones. 2) Disposa, o comparteix amb altres municipis, d'un centre
d'atenció i informació.

C

1) Disposa d'un pla pluriennal d'actuació integral per a la prevenció i tractament de la
violència contra les dones.
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ACCIÓ
119

El govern municipal promou, a través de les instàncies en què participa, l’elaboració d’un protocol per al
tractament de la violència masclista en l’àmbit de la salut.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Disposa d’un protocol i executa les accions que són de la seva competència. 2) Realitza
diverses sessions de formació per als professionals de la salut. 3) Disposa mesures de
coordinació per a la detecció i atenció primària dels casos afectats amb altres agents
implicats: policia municipal, serveis socials, jurídics i de protecció i atenció. 4) Elabora un
estudi que avalua el compliment de les pautes establertes al protocol d’atenció a les dones.

B

1) Disposa d’un protocol i executa les accions que són de la seva competència. 2) Realitza
una sessió de formació per als professionals de la salut. 3) Disposa mesures de coordinació
per a la detecció i atenció primària dels casos afectats amb altres agents implicats: policia
municipal, serveis socials, jurídics i de protecció i atenció.

C

1) Disposa d’un protocol i executa a les accions que són de la seva competència. 2) Disposa
mesures de coordinació per a la detecció i atenció primària dels casos afectats amb altres
agents implicats: policia municipal, serveis socials, jurídics i de protecció i atenció.

ACCIÓ
120
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X

El govern municipal recolza a les organitzacions de dones per prevenir i erradicar la violència masclista.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

1) Promou la participació activa del Consell de Dones del municipi. 2) Presta suport
econòmic, espais i altres recursos a les associacions de dones que treballen a identificar
l’impacte de la violència masclista tenint en compte les discriminacions múltiples: racisme,
classisme, xenofòbia , discapacitat. 3) Atorga ajuts i subvencions a organitzacions de
defensa dels drets de les dones que presten atenció sanitària, psicosocial, assessorament
jurídic, accés a llocs d’acollida i formació ocupacional.

B

1) Es promou la participació activa del Consell de Dones del municipi. 2) Es presta suport
econòmic, espais i altres recursos a les associacions de dones que treballen en la defensa
dels drets de les dones i que presten atenció sanitària, psicosocial, assessorament jurídic,
accés a llocs d’acollida i formació ocupacional.

C

1) Es presta suport econòmic, espais i altres recursos a les associacions de dones que
treballen en la defensa dels drets de les dones i que presten atenció sanitària, psicosocial,
assessorament jurídic, accés a llocs d’acollida i formació ocupacional.
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ACCIÓ
121

El govern municipal, a través de les entitats supramunicipals en les quals participa, promou l'elaboració i
execució de protocol per al tractament de la violència masclista en la població juvenil.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

1) Elabora o participa en una diagnosi per a documentar l'impacte de la violència masclista
en la població jove. 2) Basant-se en la diagnosi, elabora un protocol per al tractament de
la violència masclista en la població juvenil. 3) Es disposen ajudes econòmiques a les
organitzacions juvenils que treballen en la prevenció i sensibilització, i 4) participa en
diverses campanyes de sensibilització promogudes per xarxes i organitzacions juvenils. 5)
Elabora un programa dirigit a donar suport, assessorar i donar atenció psicosocial a dones
joves que sofreixen o han sofert violència masclista.
.

B

1) Elabora o participa en una diagnosi per a documentar l'impacte de la violència masclista
en la població jove. 2) Basant-se en la diagnosi, elabora un protocol per al tractament de
la violència masclista en la població juvenil. 3) Es disposen ajudes econòmiques a les
organitzacions juvenils que treballen en la prevenció i sensibilització, i 4) participa en
diverses campanyes de sensibilització promogudes per xarxes i organitzacions juvenils.

C

1) El govern municipal elabora o participa en una diagnosi per a documentar l'impacte de
la violència masclista en la població jove. 2) Basant-se en la diagnosi, elabora un protocol
per al tractament de la violència masclista en la població juvenil. Participa en diverses
campanyes de sensibilització promogudes per xarxes i organitzacions juvenils

ACCIÓ
122

1er
any

2on
any

El Govern municipal impulsa la realització d’un estudi per a la identificació de persones en situacions de
risc o d’existència de violència masclista al seu territori.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Es disposa d’un estudi que ha identificat manifestacions de la violència masclista i
l’impacte diferencial que exerceixen sobre els diversos sectors de població de dones, nens
i nenes. 2) L’estudi també identificar normes i pràctiques culturals que representen
situacions de risc per als col·lectius més vulnerables davant de les violències. 3) Es promou
que les organitzacions de l’àmbit social o de dones i feministes del municipi o de la
província participen en la realització de l’estudi i es faci difusió posterior dels resultats. 4)
D’acord amb l’estudi es realitza un pla d’acció, amb dotació pressupostaria.

B

1) ES realitza o participa en un estudi para identificar manifestacions de la violència
masclista en el territori i 2) identificar les normes i pràctiques culturals que representen
situacions de risc. 3) Es promou que les organitzacions de l’àmbit social o de dones i
feministes del municipi o de la província participen en la realització de l’estudi i es faci
difusió posterior dels resultats.

C

1) S’ha elaborat un estudi per a detectar i identificar situacions de risc o d’existència de
violència masclista al seu territori. 2) S’identifiquen normes i pràctiques culturals que
representen situacions de risc al territori.
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ACCIÓ
123

El govern municipal promou la implicació dels mitjans de comunicació local en la prevenció i erradicació
de la violència masclista.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Realitza una base de dades dels mitjans locals i de la província. S’inclouen els mitjans
digitals i de paper. 2) Realitza diverses campanyes per implicar els mitjans de comunicació
locals en la prevenció i erradicació de la violència masclista i en el tractament de la
informació conforme a la llei. 3) Es coordina amb mitjans de comunicació local i realitza
dues o més campanyes per prevenir i eliminar l’explotació sexual i el tràfic de persones. 4)
Realitza o promou accions formatives dirigides als professionals de la comunicació.

B

1) Realitza una base de dades dels mitjans locals i de la província. S’inclouen els mitjans
digitals i de paper. 2) Realitza diverses campanyes per implicar els mitjans de comunicació
locals en la prevenció i erradicació de la violència masclista i en el tractament de la
informació conforme a la llei. 3) Realitza o promou accions formatives dirigides als
professionals de la comunicació.

C

1) Realitza una base de dades dels mitjans locals i de la província. S’inclouen els mitjans
digitals i de paper. 2) Realitza una campanya per implicar els mitjans de comunicació locals
en la prevenció i erradicació de la violència masclista i en el tractament de la informació
conforme a la llei.

ACCIÓ
124
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El govern municipal estableix prestacions i ajuts per a les dones afectades per la violència masclista.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

1) Concedeix ajudes escolars i ajudes per a facilitar l'accés a l'habitatge a dones afectades
per la violència masclista. 2) En les subvencions inclou variables relatives a les
discriminacions múltiples. 3) El municipi registra i fa seguiment de les ajudes atorgades. 4)
Elabora informes estadístics sobre els ajuts atorgats, rendes mínimes concedides i número
i tipus de dones que se n’han beneficiat, i sobre les prestacions d’urgència i beques
extraordinàries, que inclouen conclusions i recomanacions.

B

1) Concedeix ajuts escolars i ajudes per facilitar l’accés a l’habitatge a dones afectades per
la violència masclista. 2) A les subvencions hi inclou variables relatives a les discriminacions
múltiples. 3) El municipi registra i fa seguiment dels ajuts atorgats.

C

1) Concedeix ajuts escolars i ajudes per facilitar l’accés a l’habitatge a dones afectades per
la violència masclista.
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ACCIÓ
125

El govern municipal posa en marxa un pla sobre seguretat i protecció contra la violència masclista.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

1) Realitza un diagnòstic sobre seguretat urbana que identifica els barris que requereixen
una adequació dels serveis i infraestructures. 2) D’acord amb els resultats del diagnòstic,
elabora un pla urbanístic de seguretat i protecció contra la violència masclista, dotat amb
pressupost. 3) El pla inclou actuacions per garantir la seguretat: il·luminació, visibilitat,
vigilància i mobilitat adequada i accessible per a les zones menys transitades. 4) En
l’elaboració del pla hi participen les organitzacions de dones i feministes.

B

1) Elabora un pla urbanístic de seguretat i protecció contra la violència masclista, dotat
amb pressupost. 2) El pla inclou actuacions per garantir la seguretat: il·luminació, visibilitat,
vigilància i mobilitat adequada i accessible per a les zones menys transitades. 3) En
l’elaboració del pla hi participen les organitzacions de dones i feministes.

C

1) Elabora un pla urbanístic de seguretat i protecció contra la violència masclista. 2) En
’elaboració del pla hi participen les organitzacions de dones i feministes.
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