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1. Introducció als informes de seguiment del REG 
 

Els informes de seguiment del Reglament per a l’Equitat de Gènere a l’Ajuntament de 
Barcelona (REG), tal com estableix el seu Títol V, són una eina per a la garantia del 
compliment d’aquesta normativa municipal, que elabora l’òrgan responsable de 
l’aplicació de la transversalitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona, actualment la 
Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps (DSGPT d’ara endavant).  

 
A més, aquests informes pretenen ser un instrument que mostri els avenços progressius 
(així com possibles estancaments o retrocessos) cap a la generalització de la incorporació 
de la perspectiva de gènere en el conjunt de l’Ajuntament de Barcelona: tant en la seva 
organització interna, estructura i funcionament, així com en les seves polítiques públiques 
i relacions amb la ciutadania i amb d’altres agents externs.  

 
Des de l’entrada en vigor del REG1 (2019), s’han elaborat dos2 informes de seguiment de 
la implementació d’aquesta normativa, els quals tal com disposa l’article 25, han sigut 
avaluats, complementats i validats per la Comissió de seguiment del Reglament.3 El 
present document és el Tercer Informe de Seguiment sobre la implementació i 
compliment del REG, corresponent al període gener 2021 – desembre 2021.  

 
L’informe de seguiment revisa, especialment: 
 
1) El compliment del Títol II (Capítols I al VII), és a dir, l’estat de desplegament dels 

“Mecanismes per a la integració de la perspectiva de gènere en les polítiques 
públiques de l’Ajuntament de Barcelona”: mecanismes de planificació, normatius, 
econòmics, de gestió i relacions del personal, de participació, de comunicació, de 
sistemes d’informació i recollida de dades i formatius.  

2) El compliment del Títol III: Per una banda, en tot allò relatiu a l’efectiva paritat de 
gènere en les estructures de representació política i en la composició d’òrgans 
municipals; i per altra banda, pel que fa a les estructures d’impuls de les polítiques 
de gènere de les que ha de dotar-se l’Ajuntament de Barcelona.  

3) El compliment del Títol IV, relatiu als àmbits d’actuació de les polítiques municipals 
de gènere. És a dir, es revisa si l’Ajuntament ofereix tots els serveis municipals que, en 
l’àmbit de les competències, requereix el REG. 

 
En resum, aquest document pretén ser una eina de valoració de la implementació de la 
norma, que sigui útil també per a la rendició de comptes del seu compliment i per 
identificar els reptes pendents en matèria de gènere. 
  

                                                        
1
 El REG es publica al BOPB el 16 de gener i entra en vigor el 7 de febrer de 2019. 

2
 Els anteriors Informes de seguiment del Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona  són 

públics i es poden consultar aquí:  
o Primer Informe de seguiment del REG, corresponent al període d’implementació febrer-desembre 2019 (publicat 

al gener de 2020):  http://hdl.handle.net/11703/117751;  
o  Segon Informe de seguiment del REG, corresponent al període d’implementació gener-desembre 2020 (publicat 

al gener de 2020):  http://hdl.handle.net/11703/121283 
3
 Els anteriors informes de seguiment es van presentar en les reunions de la Comissió de seguiment del Reglament de  

30 de gener de 2020 i de 2 de febrer de 2021. 

http://hdl.handle.net/11703/117751
http://hdl.handle.net/11703/121283
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2. Seguiment de la implementació i compliment del 
REG 

 

2.1. Els mecanismes per a la integració de la perspectiva 
de gènere en les polítiques públiques de 
l’Ajuntament de Barcelona 

 
En aquest apartat es detallen les principals accions implementades durant l’any 2021, 
per donar compliment a les obligacions que estableix l’articulat del REG. 

 

Mecanismes de planificació: 
 
 

Article 6. Plans de ciutat de polítiques de gènere 
 

 Avaluació del I Pla per la Justícia de Gènere (2016-2020)4: 
 
Un 80,6% de les 585 actuacions previstes al PJG han estat implementades: Per 
eixos, l’eix A de “Canvi Institucional” tenia 124 actuacions i se n’han executat el 
87,9%. L’Eix B d’”Economia per a la Vida i Organització del Temps”, en tenia 86 i se 
n’han executat el 94,2%. L’Eix C de “Ciutat de Drets”, en tenia 300 i se n’han executat 
el 76,4%. I l’eix D de “Barris Habitables i Inclusius”, en tenia 75 i se n’han executat el 
69,4%. 
 

 Impuls d’un procés participatiu per al disseny del nou Pla de ciutat de polítiques de 
gènere: 
 
En aquest procés s’ha promogut la participació de grups feministes i d’entitats de 
defensa dels drets de les dones. En concret, hi ha intervingut 64 òrgans municipals i 
280 persones representants d’entitats de dones, grups feministes  o a títol 
individual. 
 

 Elaboració i publicació del nou Pla de ciutat de polítiques de gènere: el II Pla per la 
Justícia de Gènere (2021-2025)5: 
 
Presentat el setembre del 2021 i vigent fins al 2025, pren el relleu del seu 
predecessor, l’anterior Pla per la justícia de gènere 2016-2020, en la vocació 
d’esdevenir l’instrument fonamental d’actuació de l’Ajuntament de Barcelona per a 
l’eliminació de les desigualtats de gènere a la ciutat. Així, amb voluntat de continuïtat 
però anant més enllà, torna a posar l’accent en el concepte de “justícia de gènere” i 

                                                        
4
  Avaluació del Pla per la Justícia de Gènere (2016-2020): “resum de resultats assolits amb relació a la transversalitat de 

gènere”, Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps, juny 2021: http://hdl.handle.net/11703/122372 
5
 II Pla per la Justícia de Gènere (2021-2025), Ajuntament de Barcelona: http://hdl.handle.net/11703/123474 

http://hdl.handle.net/11703/122372
http://hdl.handle.net/11703/123474
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repeteix l'estructura en quatre eixos: canvi institucional, economia per la vida i 
organització dels temps, ciutat de drets, i barris propers i sostenibles. Altra vegada, 
l’eix de canvi institucional té un caràcter intern, tot i que ara s’orienta a consolidar el 
canvi organitzatiu endegat en el Pla anterior per garantir la incorporació de la 
perspectiva de gènere en el funcionament, les pràctiques, els instruments de gestió 
pública i la cultura del consistori. Es tracta d'impulsar, doncs, un bon govern en 
termes d’equitat de gènere. 
 
El nou pla incorpora la perspectiva de gènere en tots els àmbits que estableix l’article 
6.2 del REG. Així mateix, tal com disposa l'article 6.3, el pla s’ha elaborat incorporant 
la perspectiva LGTBI i en concordança i coordinació amb la planificació en matèria de 
diversitat sexual i de gènere per tal de fer front al sexisme de forma àmplia, que 
subordina les dones i exclou les persones amb cossos, identitats, expressions i 
desitjos que estan fora de la norma de gènere.  
 
A més, el nou pla presta especial atenció a variables com l’edat, l’origen nacional, les 
conviccions religioses, l’etnicitat, la diversitat funcional, la identitat de gènere o 
l’orientació sexual. Atenent a l’article 6.4, té en compte la perspectiva interseccional, 
i per tant, les necessitats que de forma específica afecten la persona i els diferents 
col·lectius i que generen situacions de múltiple discriminació. 

 
 

Article 7. Objectius de gènere en la planificació sectorial i territorial 
 

 En aquests moments s’està desenvolupant el sistema de control de gestió que 
permetrà informar sobre el nombre total de plans i programes aprovats que 
incorporen objectius de gènere. 
 

 Mentrestant, durant el 2021, des de la DSGPT, s’han acompanyat els següents plans 
que han incorporat la perspectiva de gènere: 

o Pla Barcelona Interculturalitat 2021-2030. 
o Pla Residu Zero de Barcelona 2021-2026. 
o Pla d’Objectius de Contractació pública sostenible 2022. 
o Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023. 

 

 Per últim, s’ha elaborat i publicat un nou volum de la col·lecció de Quaderns 
Metodològics Feministes: “Quadern Metodològic Feminista #5: La incorporació de la 
perspectiva de gènere en plans i programes”.6 Se’n preveu realitzar una àmplia 
difusió durant el primer trimestre del 2022.  

 
 
 
 
 

                                                        
6 

QMF #5: La incorporació de la perspectiva de gènere en plans i programes, Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques 
del Temps, octubre de 2021: http://hdl.handle.net/11703/123499 
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Article 8. Avaluació amb perspectiva de gènere 
 

 Des de la DSGPT s’han realitzat 3 avaluacions amb perspectiva de gènere: 
o Avaluació del I Pla per la Justícia de Gènere (2016-2020).7 
o Avaluació intermèdia de l'Estratègia contra la Feminització de la Pobresa 

i la Precarietat. 
o Avaluació estratègica de la Mesura de Govern per una democratització 

de la cura (2017-2020). 
 

 Inici dels treballs per l’elaboració d’una metodologia específica per a l'avaluació amb 
perspectiva de gènere, que es recollirà en un nou volum de la col·lecció de Quaderns 
Metodològics Feministes (previst per 2022). 

 
 

Mecanismes normatius: 
 
 

Article 9. Informes d’impacte de gènere 

 
 Elaboració de 30 Informes d’Impacte de Gènere (IIG) de propostes normatives, 

instruments de política fiscal municipal (ordenances fiscals, taxes i preus públics) i 
del pressupost municipal.  

 
D’aquests 30 informes: 9 són preliminars i 21 són IIG definitius.  

 
L’eficàcia de l’assessorament rebut per part de la DSGPT als òrgans responsables del 
disseny de la normativa es posa de manifest en el fet que, mentre que inicialment 4 
dels 9 informes preliminars reben una valoració negativa o lleugerament positiva, no 
és així en cap dels informes definitius. És a dir, la valoració prospectiva de l’impacte 
de gènere previst de totes les normatives analitzades millora després del procés 
d’assessorament de la DSGPT.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
7
 Avaluació final del Pla per la Justícia de Gènere (2016-2020), consultoria tècnica D’EP Institut, maig 2021:  

http://hdl.handle.net/11703/122373 

9 IIG preliminars 
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http://hdl.handle.net/11703/122373
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Així doncs, dels 21 IIG definitius: 
o El 14,3% (3) de les propostes normatives analitzades al 2021 són no 

pertinents o no es pot valorar el seu impacte de gènere. 
o El 85,7% (18) reben una valoració d’impacte de gènere positiva, 

pronosticant que la seva aplicació serà transformadora de desigualtats de 
gènere. 

 

 En el cas dels IIG d’instruments de fiscalitat: el 100% són transformadors de 
desigualtats, en grau lleugerament positiu. En concret, s’han analitzat 4 instruments 
de política fiscal: 

 Ordenances fiscals 
 Preus privats 
 Preus públics de sectors 
 Preus públics districtes i esportius 

 

 L’anàlisi d’aquests instruments fiscals posa de manifest una millora del seu impacte 
en termes d’igualtat de gènere. Mentre que en el 2018 es valoraven majoritàriament 
com a reproductors de desigualtats, en els darrers anys els informes d’impacte de 
gènere valoren aquests instruments com a transformadors de les desigualtats de 
gènere. 
 

 El 2021 el projecte sobre fiscalitat amb perspectiva de gènere elaborat per la DSGPT, 
amb la col·laboració de la Direcció de Planificació Estratègica i Fiscalitat de 
l’Ajuntament de Barcelona, va rebre el Premi Alfons Ortuño que atorga anualment 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya per reconèixer les actuacions 
d’innovació i bones pràctiques en matèria de gestió pública de les administracions 
públiques catalanes. En particular, el projecte va ser guardonat amb un accèssit a la 
categoria d’Organització, Processos i Gestió Econòmica.  

 

 Per tant, de tota la normativa analitzada durant 2021 no se n’ha aprovat cap amb 
una avaluació d’impacte de gènere negativa o reproductora de desigualtats. 

 

 Per altra banda, durant el 2021 s’han elaborat 5 IIG de projectes de planejament 
urbanístic: 

o Modificació puntual del Pla general metropolità (MPGM) de Barcelona per 
a la millora urbanística i ambiental dels barris de Gràcia. 

o Equipaments d’allotjament dotacional a la ciutat de Barcelona. 
o Transformació del 22@.  
o Pla Especial Urbanístic d'Allotjaments Turístics (PEUAT). 
o Modificació del pla urbanístic per al solar comprès entre l'avinguda del 

Carrilet, la Riera Blanca i el carrer de Quetzal. 
 

 Es tracta d’IIG que tenen un caràcter pilot ja que s’està treballant en la metodologia 
d’impacte de gènere i en l’establiment d’un circuit intern per a la seva realització 
sistemàtica.  
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 En aquest marc, s’està elaborant un nou volum de la col·lecció “Quaderns 
Metodològics Feministes” que inclourà una metodologia específica per l’avaluació 
d’impacte de gènere dels projectes de planejament urbanístic i diferents models 
d’informe d’impacte de gènere que facilitaran la implementació d’aquesta obligació al 
personal redactor dels projectes urbanístics.  

 

 Per últim, s’ha previst formació específica per capacitar el personal redactor dels 
plans i projectes de planejament urbanístic per tal que puguin valorar-ne 
prospectivament el seu impacte de gènere. 

 
 

Mecanismes econòmics: 
 

 

Article 10. Pressupostos amb perspectiva de gènere 

 
 Elaboració de l’Informe d’Impacte de Gènere del Pressupost de 20228.  

 
L’anàlisi de la despesa municipal amb perspectiva de gènere permet identificar la 
incidència del pressupost en la reproducció o transformació de les desigualtats de 
gènere a la ciutat9. Des de l’any 2017 s’ha produït un augment significatiu del nombre 
de programes de despesa analitzats, passant dels 20 inicials als 47 actuals. 

 

 

 
L’informe d’impacte de gènere del pressupost del 2022 abasta el 61,5% de les 
despeses corrents, és a dir, més de 1.555 milions d’euros, i observa que només 3 dels 
47 programes analitzats són reproductors de desigualtats (lleugerament negatiu). 
Tot i que això suposa un increment del 0,4% en relació amb l’any anterior, cal 
remarcar el fet que enguany cap programa té un impacte de gènere molt negatiu. A 
més, 6 de cada 10 programes analitzats transformen les desigualtats de manera 

                                                        
8 https://ajuntament.barcelona.cat/pressupostos2022/docs/2022/IGG_P2022.pdf 
9 S’ha dissenyat una metodologia específica d’anàlisi de l’impacte de gènere del pressupost municipal, 
recollida al Quadern Metodològic Feminista #3 d’Avaluació d’impacte de gènere de política econòmica: 
pressupost i fiscalitat municipals 
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molt positiva, un èxit del desplegament de l’estratègia de transversalitat que ha 
augmentat considerablement la seva incidència en aquest àmbit.   
 

 

 
En termes globals, el 94,9% del pressupost analitzat, 1.043,4 milions d’euros (dels 
1.099 M € analitzats de Capítols 2 i 4), és transformador de desigualtats. Respecte al 
pressupost total en despeses corrents, amb independència de la part analitzada, 
s’estima que com a mínim el 41% té un impacte positiu sobre les desigualtats de 
gènere. 
 

 

 
L’anàlisi detallat del capítol 1, que concentra les despeses de personal, demostra que 
si bé les dones representen el 35,65% de les persones que treballen a l’Ajuntament, 
reben només el 34,04% del pressupost destinat a aquest capítol. Malgrat aquest 
desequilibri, això suposa una millora del 0,82% respecte als anys anteriors.  
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Quant als capítols 2, despeses en béns corrents i serveis, i 4, transferències corrents, 
és destacable la capacitat i rapidesa de la incidència de l’anàlisi d’impacte de gènere. 
La proporció de programes transformadors de desigualtats ha passat del 25% el 2017 
al 87% el 2022. També en termes pressupostaris s’observa un increment exponencial, 
ja que el pressupost transformador de les desigualtats de gènere ha passat del 15% 
el 2017 al 94,9% el 2022.   
 

 

 
 

 

Article 11. Convocatòries d’ajuts i subvencions 

 
 Continuïtat, respecte l’any anterior, en les convocatòries d’ajuts i subvencions que 

incorporen criteris de gènere, que s’orienten específicament a la igualtat de gènere 
o bé que incorporen objectius de gènere, tal i com es mostra a la taula següent: 
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 Número de sessions informatives sobre ajuts i subvencions realitzades durant el 
2021: 7 en total (5 sessions informatives i 2 sessions formatives). 
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Article 12. Contractes públics 

 
 Actualment existeixen 9 clàusules d’igualtat, incorporades al Pla de Contractació 

Pública Sostenible: 
1) Pla d’igualtat 
2) Paritat entre dones i homes en els perfils i categories 

professionals 
3) Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe 
4) Igualtat d’oportunitats i no discriminació de les persones LGTBI 
5) Foment de la contractació femenina 
6) Formació en gènere 
7) Dades desagregades per sexe 
8) Comunicació inclusiva 
9) Conciliació corresponsable 

 

 283 contractes que incorporen clàusules socials orientades a fomentar la igualtat de 
gènere. S’ha multiplicat per més de 10 el número de plecs de contractació que 
inclouen clàusules d’igualtat de gènere, passant de 23 contractes l’any 2017 a 283 el 
2021. 

 

 658 clàusules de gènere (de cada tipologia) en els 283 contractes formalitzats durant 
el 2021. Així, s’han multiplicat per 15 el nombre de clàusules d’igualtat de gènere 
incorporades als contractes públics, passant de 44 clàusules l’any 2017 a 658 el 2021. 
Les clàusules més incorporades són la de Pla d’Igualtat, seguida de la de Comunicació 
inclusiva i de Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe. 
 

 
 

 El servei d'assessorament extern sobre l'aplicació de les clàusules de gènere, durant 
2021, ha assessorat a 38 empreses. Aquest servei per empreses s’ha ampliat 
incorporant assessorament en temes relacionats amb l’organització del temps.  
 

9 
clàusules de 

gènere possibles 

283 plecs  
amb clàusules de 

gènere 

658 clàusules  
als plecs 

Pla d’Igualtat 

Comunicació 
inclusiva 

Mesures contra 
l’assetjament 

Les més habituals: 



   
 

IS.REG.3/2022. Reglament per a l’Equitat de Gènere a l’Ajuntament de Barcelona  

13 
 

 Degut a les darreres novetats legals en material de contractació, un cop s’aprovi el Pla 
d’Objectius de Contractació Sostenible 2022-23, que es preveu cap al març, s’iniciarà 
un procés d’actualització de la Guia de Contractació Pública Social, Ambiental i 
d'Innovació. En aquest marc, es proposa la inclusió de dues clàusules noves, 
destinades a combatre la parcialitat femenina i a garantir la inclusió dels drets de les 
dones en el control del compliment de les normes sociolaborals en el procés 
productiu i en la distribució comercial internacional.  

 
 

Mecanismes de gestió i relacions de personal: 
 
 

Article 13. Plans d’igualtat de dones i homes del grup municipal de 
l’Ajuntament de Barcelona 

 
 Implementació del III Pla d'igualtat intern: “Pla d’Igualtat entre dones i homes 2020-

2023 de l’Ajuntament de Barcelona”10. 
 

Dona continuïtat als dos plans d’igualtat anteriors, essent l’eina d’impuls de la igualtat 
de gènere entre el personal laboral i funcionari de l’Ajuntament. Per promoure els 
canvis organitzatius necessaris per tal que dones i homes puguin desenvolupar 
plenament les seves carreres professionals i capacitats personals sense discriminació 
per raó de gènere, el Pla inclou dinou mesures repartides en set àmbits d’intervenció: 
Cultura institucional; Política i estructura retributiva; Processos de gestió de persones; 
Conciliació de la vida personal, familiar i professional; Prevenció de riscos laborals i de 
vigilància de la salut; Prevenció de l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, 
i Comunicació, llenguatge i imatge corporativa.  
 

 I també inclou mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe. Concretament, 
al seu àmbit 6, “prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe”, es preveu 
desenvolupar les actuacions següents: 

o M16. Implantar un sistema de formació orientat a la prevenció de 
l’assetjament sexual i per raó de sexe, la detecció precoç de situacions de 
risc d’assetjament, i les actuacions preventives de comportaments 
d’assetjament sexual i per raó de sexe; així com la canalització efectiva de 
qualsevol situació d’assetjament cap a l’activació del Protocol, en relació 
amb el personal directiu i tècnic. 
 

o M17. Analitzar els factors que afavoreixen una infrautilització del Protocol i 
implementar les actuacions que siguin necessàries per neutralitzar-los.  

 

 A més, l’Ajuntament compta amb el Protocol per a la prevenció, la detecció, 
l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament sexual i d’assetjament per raó 
de sexe.11 

                                                        
10 Està registrat al Registre i dipòsit de convenis col·lectius, acords col·lectius de treball i plans d’igualtat (REGCON). Consultable a: 
https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Treball/Repositori-p-blic-de-plans-d-igualtat/j3ug-2ttd 
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 Durant el 2021 s’ha continuat amb la impartició d’un curs online sobre assetjament 
sexual i per raó de sexe obligatori per a tot el personal municipal: 

o La primera edició es feu entre els mesos de novembre i desembre de 2020, 
amb una participació de 2.274 persones.  

o A la segona edició, realitzada de maig a juny del 2021, hi participaren 1.282 
persones.  

o En total, doncs, s’han format 3.480 treballadors i treballadores de 
l’Ajuntament, 2.235 dones i 1.245 homes.   

 

 A partir de l’any 2020 s’ofereix un acompanyament tècnic, a mida de les 
característiques i necessitats de cada ens, al Parc d’Atraccions del Tibidabo, Betevé, 
TERSA, SIRESA, SEMESA, Cementiris de Barcelona, BCASA, Barcelona Regional, Foment 
de Ciutat, Fundació Mies Van der Rohe i l’Auditori. Gràcies a aquest, 16 dels 21 ens 
participats subjectes a l’obligació legal d’elaborar un Pla d’igualtat ja en disposen i 3 
més l’estan desenvolupant. Així doncs, s’ha passat del 58,8% d’ens participats amb 
Pla d’Igualtat el 2020, al 76,19% el 2021 abastant un total de 4.248 persones a les 
seves plantilles.  

 

 A banda, 15 ens participats disposen d’un protocol de prevenció i abordatge de 
l’assetjament, 4 l’estan preparant i 1 l’està revisant. Els 15 ens participats representen 
el 71,4% del total i tenen un total de 4.169 persones en plantilla.  

 

 A més, durant el 2021 aquest acompanyament s’ha reforçat amb un suport específic 
per a l’elaboració de registres retributius en tots els ens participats. També s’ha 
dissenyat un sistema d’indicadors compartits que permetrà obtenir una visió de 
conjunt i la realització d’anàlisis i comparatives.  

 
 

Mecanismes de participació: 
 

 

Article 14. Espais de participació 

 
 Continua la participació de la DSGPT a les reunions mensuals del Comitè Director de 

Democràcia Activa, de manera que es pot vetllar de forma efectiva per la 
incorporació de la perspectiva de gènere a tots els processos participatius de 
l’Ajuntament. Així, s’observa que entre el 2017 i el 2021 s’ha passat d’un 3% a un 
69,2% de processos participatius que provenen d’entitats de dones, o inclouen 
criteris o accions de gènere. 
 

                                                                                                                                                                        
11Disponible a: 

https://intranet.ajuntament.bcn/documents/74803565/75715743/Protocol+contra+l%27assetjament+sexual/a59731d4-046e-4ed6-

b0ce-becccbb14431 

 

 

https://intranet.ajuntament.bcn/documents/74803565/75715743/Protocol+contra+l%27assetjament+sexual/a59731d4-046e-4ed6-b0ce-becccbb14431
https://intranet.ajuntament.bcn/documents/74803565/75715743/Protocol+contra+l%27assetjament+sexual/a59731d4-046e-4ed6-b0ce-becccbb14431
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 Elaboració d’informes d’impacte de gènere de la normativa de participació, tant de 
la modificació del Reglament de Participació Ciutadana (actualment en tràmit 
d’audiència pública), com de la majoria de Reglaments de funcionament intern dels 
òrgans de participació sectorial de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
Entre el 2019 i el 2021 s’han elaborat informes preliminars, a través dels quals es 
proporciona un assessorament previ a l’elaboració dels informes d’impacte de gènere 
definitius, dels reglaments d’onze Consells Municipals:  

1. Cooperació Internacional. 
2. Formació Professional. 
3. Habitatge Social. 
4. Consum. 
5. Benestar Social. 
6. Sostenibilitat. 
7. Gent Gran. 
8. Esports. 
9. Migracions i Refugi. 
10. Participació Ciutadana. 
11. Comitè Científic i d’Ètica en relació amb el Zoo de Barcelona.  

 
D’aquesta manera s’assegura la veu de les dones en tots els àmbits de participació. 

 

 El Consell de Dones de Barcelona (CDB), durant 2021, ha participat del procés 
participatiu del II Pla per la Justícia de Gènere 2021-2025. 
 

 A més, el CDB té representants a: 
o El Consell de Benestar Social,  
o El Grup de Treball de Violències Masclistes del Consell Nacional de Dones 

de Catalunya. 
o El Consell de l'Habitatge.  
o L'Estratègia contra la Soledat de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Mecanismes de comunicació: 
 
 

Article 15. Comunicació inclusiva 

 
 Implementació i ús generalitzat de la “Guia de llenguatge no sexista” i de la “Guia de 

comunicació inclusiva” de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

 Assessorament i revisió documental per a la comunicació no sexista i inclusiva per 
part de la Direcció de serveis de gènere i polítiques del Temps. 
 

 Elaboració d’un curs online de comunicació inclusiva pel personal municipal. Durant 
el 2021 s'ha elaborat tot el curs i en aquests moments ja es troba disponible per a tot 
el personal municipal a l'Entorn Virtual d'Aprenentatge. Té caràcter facultatiu. 
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Mecanismes de sistemes d’informació i recollida de dades: 
 
 
Article 16. Adequació de les estadístiques i estudis municipals 

 
 El 2021 es van revisar les enquestes de Joventut (2020), Sociodemogràfica (2020), de 

Factors de risc a l’escola secundària (2021) i l’Enquesta de salut de Barcelona (2021).  
 

 A més, s’han liderat i/o revisat des de la perspectiva de gènere, els següents 
informes, estudis i enquestes: 

o Informes trimestrals “Violència masclista en temps de Covid19”. 
o Enquesta sobre les condicions materials de vida de les dones de Barcelona 

(per estudiar l’impacte de gènere de la Covid19).  
o Informe de resultats amb perspectiva de gènere de l'Enquesta “Impacte de 

gènere en les condicions de vida arran de la crisi de la Covid19”, de l'Àrea 
de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI. 

o Enquesta PANEL a dones usuàries del SARA, (per estudiar –
qualitativament- l’impacte de la Covid19 i les mesures adoptades, en 
l’atenció i l’evolució de la violència que pateixen aquestes dones). 

o Anàlisi comparativa dels resultats de les 2 onades de l'Enquesta “Ús del 
temps, organització del treball i benestar" distribuïda entre la plantilla 
municipal. 

o Revisió preguntes Enquesta Violència Masclista a Catalunya, realitzada a 
finals 2021. 

o Definició de la mostra per Barcelona de l'Enquesta d'Usos del Temps de 
l'Idescat. 

o Recopilació d'indicadors de gènere del projecte internacional CHANGE – 
City Hub and Network for Gender Equity. 

o Elaboració del web Gènere en xifres (llançament previst al març 2022). 
o Estudi “La bretxa digital de gènere a l’Ajuntament de Barcelona: enquesta 

municipal, anàlisi de perfils tic, proposta estratègica de la xarxa municipal 
de tecnòlogues”.  

 

 Per a l’avaluació del primer Pla per la Justícia de Gènere, el 2021 es van analitzar 227 
enquestes municipals passades entre 2016 i 2020, pertinents al gènere, per tal de 
veure si incorporaven la perspectiva de gènere. Tot i que l’evolució ha estat irregular 
al llarg dels anys, es va constatar que s’havia passat d’un 52% d’enquestes que 
incorporaven la perspectiva de gènere el 2016 a un el 75% el 2020.  
 

 Per últim, es va impartir una formació sobre “La variable sexe: incorporació 
sistemàtica de la variable de sexe en la recollida de dades dels serveis i òrgans 
municipals”. Amb la participació de 43 persones, 32 dones i 11 homes, es van 
treballar 3 enfocaments fonamentals i complementaris: la base conceptual i teòrica 
del sistema sexe-gènere; els aspectes més metodològics de la recollida de dades i el 
marc normatiu vigent. 
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Mecanismes formatius: 
 
 

Article 17. Formació per al personal polític i gerencial 

 
 Una vegada realitzada la formació a l’Equip de Govern i a personal gerencial el 2020, 

durant el 2021 s’ha realitzat la formació adreçada a regidors i regidores que no 
formen part de l’Equip de Govern.  
 
El títol de la formació fou “La transversalitat de gènere en el govern local: actualitat, 
noves tendències i reptes de futur”. Impartida per la professora Emanuela Lombardo, 
tingué lloc el 9 de desembre i comptà amb la participació de 6 dones i 2 homes.   

 
 

2.2. Les estructures d’impuls de les polítiques de gènere 
 
 

Article 18. Representació política i composició d’òrgans municipals 
 

 El 2021 la representació política i composició d’òrgans municipals per sexe és la 
següent: 

 
o Representació en càrrecs electes: 20 dones (48,8%) i 21 homes (51,2%). Es 

manté la mateixa composició que l’any 2020.  
 

o Representació en comissionades i comissionats: 3 dones (37,5%) i 5 homes 
(62,5%). L’equilibri empitjora en relació amb l’any anterior, on hi havia 3 
dones (42,9%) i 4 homes (57,1%). És a dir, augmenta en un més el nombre 
total de comissionats/des i perden representació les dones.  
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o Representació en Gerències de l’Ajuntament, Organismes Autònoms i 

Entitats Públiques Empresarials: 17 dones (42,5%) i 23 homes (57’5%), 
composició que no canvia en relació amb l’any anterior. 

 

 
 

o Representació en el personal eventual (assessors/es): 46 dones (42,6%) i 
62 homes (57,4%), dada que empitjora lleugerament en relació amb l’any 
anterior on hi havia 48 dones (45’3%) i 58 homes (54’7%).  
 

 
 

o No es poden aportar les dades quantitatives de representació en els jurats 
de selecció premis i distincions ja que no estaran disponibles fins a març 
de 2022. En tot cas, si continua la tendència observada en els darrers anys, 
s'ha consolidat la participació paritària de les dones en els jurats de 
selecció.  
 

o Representació a les direccions i gerències de les 13 societats mercantils 
municipals: 4 dones (30’8%) i 9 homes (69,2%), dada que empitjora la 
situació dels anys anteriors.  
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o Representació en a les direccions de les 8 Fundacions en les que participa 
l’Ajuntament: 3 dones (37,5%) i 5 homes (62,5%). L’any 2020 la 
representació de cada sexe era del 50%.  
 

 
 
 

 
 

o Representació en presidències i direccions dels 10 Consorcis en què 
l’Ajuntament participa: 

 Presidències: 3 dones (33,3%) i 6 homes (66,7%)12. 
 Direccions: 5 dones (50%) i 5 homes (50%).  

 

                                                        
12

 Un dels 10 Consorcis té la presidència pendent de designar.  
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o Representació en els Consells d’Administració i/o Consells Rectors del 
conjunt d’ens en què l’Ajuntament participa: 901 càrrecs en total, dels 
quals 298 són dones (33,07%) i 603 són homes (66,93%). 
 

 
 
 

 Per tal d’incidir en la millora de la paritat als Consells d’Administració i/o 
Consells Rectors del conjunt d’ens participats de l’Ajuntament de Barcelona, 
s’està dissenyant un pla de treball específic a implementar durant els propers 
anys. S’hi contemplen mesures com, per exemple, la modificació dels criteris 
d’accés amb accions positives per a dones.  
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Articles 19, 20, 22 i 23. Òrgans responsables de.... 

 

Art. 
Òrgan 
responsable de... 

Òrgan corresponent a l’estructura 
municipal 

Comentaris 
 

19 
Promoure la 
igualtat de gènere 
a la ciutat 

Direcció de Serveis de Feminismes i 
LGTBI integrat per: 

 Departament de Prevenció de les 
Violències Masclistes. 

 Departament de Promoció dels Drets 
de les Dones i LGTBI. 

 

Direcció de Serveis a la Infància i SARA de 
l’IMSS, integrada, entre d’altres pel: 

 Departament d’Atenció i Acollida per 
Violència Masclista. 

 

El 2021 l’atenció a les 
situacions de violència 
masclista s’ha integrat a 
l’organigrama de l’Institut 
Municipal de Serveis Socials, 
amb excepció dels següents 
serveis municipals que 
segueixen adscrits a la 
Direcció de de Serveis de 
Feminismes i 
LGTBI : el SAS i l’Agència 
ABITS, l’UTEH i el SAH 
(Centre Plural). 

20 
L’aplicació de la  
transversalitat de 
gènere 

Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques 
de Temps 

Dependència directa de la 
Gerència Municipal, l’òrgan 
de màxim nivell executiu de 
l’Ajuntament.  

22 

La igualtat de 
gènere en les 
polítiques de 
personal de  
l’Ajuntament  

Departament d’Igualtat 

Dependència de la Gerència 
de Persones i 
Desenvolupament 
Organitzatiu. 

23 

L’impuls de 
l’equitat de gènere 
en la política 
econòmica 

Direcció de Serveis d’Envelliment i Cures  

Espai Barcelona Cuida 

Per a tots els temes 
referents a l'economia de les 
cures. Depèn de la  Direcció 
de Serveis d'Envelliment i 
Cures. 

Barcelona Activa 

Per les polítiques de 
promoció econòmica i 
ocupació. Té una Agent per 
la igualtat d'oportunitats.  

Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques 
del Temps 

Per totes les temàtiques que 
vinculen temps i economia; i 
a més, és l’òrgan 
responsable dels informes 
d’impacte de gènere de la 
política econòmica 
(pressupostos, fiscalitat i 
preus públics).  
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Article 21. Unitats de transversalitat de gènere 

 
 Inici del desplegament de les unitats de transversalitat de gènere a les àrees i 

districtes; així com els organismes autònoms, les empreses públiques, i la resta 
d’entitats vinculades o dependents de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

 Implantació de la figura de referent de transversalitat de gènere a les següents 
Entitats Públiques Empresarials i Societats Mercantils Municipals:  

 
o Barcelona Activa SAU SPM. 
o Barcelona de Serveis Municipals, SA. 
o Cementiris de Barcelona, SA. 
o Institut Municipal de Parcs i Jardins. 
o Foment de Ciutat, SA. 

 

 També compten amb referents de transversalitat de gènere els següents Organismes 
Autònoms: 

o Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS). 
o Institut Barcelona Esports (IBE). 

 

 Així doncs, 5 ens participats i 2 Organismes Autònoms disposen de referents d’igualtat 
en les seves estructures, nombre que s’anirà incrementant al llarg del mandat actual. 
 

 S’ha elaborat el projecte de Decret per a l’aplicació de l’estructura organitzativa de 
les Unitats de Transversalitat de Gènere i per a l’atribució de les seves funcions en 
personal de l’Ajuntament de Barcelona. Així mateix, s’han iniciat els tràmits 
pertinents per a l’aprovació d’aquest Decret. Un cop aprovada aquesta normativa es 
produiran els nomenaments de la “referents de transversalitat de gènere” a totes les 
Àrees, als Districtes, als Organismes Autònoms, així com a les Entitats Públiques 
Empresarials i les Societats Mercantils Municipals, per tal de facilitar la implementació 
efectiva de l’article 21 del REG.  
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2.3. Serveis i àmbits d’actuació de les polítiques 
municipals de gènere 

 
 

Article 24. Àmbit d’actuació de les polítiques municipals de gènere 
 

 Actualment l’Ajuntament ofereix tots els serveis que estableix aquest article del REG. 
 

 Si bé no existeix un servei específic de formació adreçada a la ciutadania i les entitats 
de la ciutat en feminisme i perspectiva de gènere, aquesta s’articula a través de 
demandes d’entitats o individuals sobre necessitats específiques. 

 
 

2.4. Disposicions addicionals 
 
 

Disposició Addicional Primera. Finançament 

 
 El REG estableix l’augment progressiu –fins a assolir un import mínim d’un 1% del 

total del pressupost– de la quantitat destinada als òrgans establerts en els articles 
19, 20, 21, 22 i 23, és a dir, a tots els òrgans que treballen directament per millorar 
l’equitat de gènere en l’Ajuntament (veure taula pàgina 21). Aquest 1% integra totes 
les despeses de personal, activitats, serveis, funcionament, etc.  
 

 A més, el REG també estableix l’increment progressiu  —fins  a  assolir  un  import  
mínim  d’un  5%  del  pressupost— de la quantitat destinada al desplegament 
d’accions de promoció de l’equitat de gènere per part de l’Ajuntament de Barcelona. 
Això es refereix al total de pressupost destinat per la resta d’òrgans de l’Ajuntament a 
treballar les seves polítiques des de la perspectiva de gènere.  

 

 Durant el 2021 s’ha desenvolupat la metodologia de càlcul d’ambdues previsions 
pressupostàries. Una metodologia que ha estat revisada per les àrees municipals i 
que s’està aplicant en fase de test. Per això, necessàriament ha de ser viva i 
incorporar modificacions progressives.  

 

 Amb tot, es pot explicar que en aquests moments el nivell de consecució d’ambdues 
fites és de: 

 
 Previsió 1% Previsió 5% 

Assoliment 0’61%13 4’52% 
 
 

                                                        
13 Un avenç significatiu especialment pel que fa l’1% es produirà quan s’integrin les despeses de totes les unitats de transversalitat. 
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Disposició Addicional Segona. Formació 

 
 El REG estableix que l’Ajuntament  ha  de  garantir  la  formació amb caràcter 

obligatori del conjunt de l’Ajuntament en matèria d’aquest reglament. 
 

 Durant el 2021 s’ha finalitzat el disseny d’un curs online específic, obligatori per a 
tot el personal, sobre el REG i adreçat a tot el personal municipal. Disponible a 
l’Entorn Virtual d’Aprenentatge de l’Ajuntament, des de principis de febrer 2022, 
s’orienta a: 

o Donar a conèixer el reglament per a la igualtat de gènere 
o Explicar quins són els mecanismes d'aplicació en els diferents àmbits 
o Facilitar al comprensió del que vol dir integrar la perspectiva de gènere al 

lloc de treball. Aquest últim bloc té 3 versions diferents segons perfils: 
personal administratiu, personal tècnic i comandament/personal directiu.  

 

 Per últim, 52 persones amb perfil tècnic i directiu, 43 dones i 9 homes, han superat el 
curs de 20h de durada “Com incorporar la perspectiva de gènere a la teva feina?”, 
de realització voluntària, que permet aprofundir en el coneixement d’eines i 
metodologies pràctiques, àmbits d’intervenció i aspectes teòrics i normatius al voltant 
de la igualtat de gènere. Des del 2019 ja s’han format a través d’aquest curs 129 
professionals de l’Ajuntament. Pel 2022 ja té 94 preinscripcions.  
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3. Conclusions i reptes de futur 
 
En el seu conjunt, el present informe mostra un grau d’implementació molt notable del 
Reglament per a l’equitat de gènere, en el moment de finalitzar el seu tercer any de 
vigència.  
 
La incorporació sistemàtica de la mirada de gènere en els mecanismes i processos 
administratius (articles 7-17) ha anat guanyant pes progressivament respecte al moment 
previ a l’aprovació del Reglament. Tanmateix, cal seguir treballant per al desplegament i 
la consolidació de totes les obligacions que estableix el REG i per a la incorporació efectiva 
de la perspectiva de gènere en el funcionament, l’actuació i en totes les polítiques i 
serveis municipals.  
 
Entre els principals reptes pendents es troben: 

 

 La incorporació de la perspectiva de gènere de manera sistemàtica a les avaluacions 
dels plans i programes municipals. Si bé s’ha observat un avenç significatiu en el 
desplegament de mecanismes que garanteixen el compliment del REG en la 
planificació, s’ha constatat que al consistori municipal, com a la majoria 
d’administracions públiques del nostre país, encara es realitzen poques avaluacions 
que incorporin la perspectiva de gènere. Per això, el principal repte que s’encara el 
2022 és avançar, precisament, en el desplegament dels mecanismes que impulsin el 
compliment de l’article 8. Per això, entre d’altres actuacions previstes, ja es troba en 
elaboració un nou volum de la col·lecció de Quaderns Metodològics Feministes 
centrat específicament en avaluació de plans i programes.  

 

 La millora de la paritat, especialment als Consells d’Administració i/o Consells 
Rectors del conjunt d’ens participats de l’Ajuntament de Barcelona. Per assolir-ho 
s’està dissenyant un pla de treball específic a implementar durant els propers anys.  
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4. Annex 
 

4.1. Projecte de modificació del REG (2022) 
  

Després de tres anys de l’aprovació del REG, en aquest annex, es recullen les propostes 

de modificació del Reglament per a l’equitat de gènere a l’Ajuntament de Barcelona, en 

què actualment s’està treballant per tal de millorar i facilitar la implementació d’aquesta 

normativa. Aquestes propostes s’integraran en un projecte normatiu que es preveu 

tramitar i aprovar durant el 2022. 

 

 Informació sobre el procés de modificació del REG: 

 

Les modificacions del text del REG  han de seguir els procediments i terminis d’un 

projecte normatiu nou, és a dir, el procediment previst l’article 108 i ss del Reglament 

Orgànic Municipal. En resum, el procediment és el següent:  

  

1) S’inicia mitjançant una Iniciativa normativa, és a dir, mitjançant la presentació d’un 

nou projecte normatiu, que inclou totes les propostes de modificació.  

2) Preveu la presentació d’esmenes en un termini de 15 dies per parts del grups 

municipals que no han presentant la iniciativa. Passat el termini, al Plenari es 

discuteixen  i voten les esmenes i finalment es vota el text del projecte normatiu.   

3) Si la Comissió del Plenari, competent per a l’aprovació inicial, acorda aprovar 

inicialment el projecte normatiu, s’obre un període informació pública d’un termini 

mínim de 30 dies. Durant aquest termini es poden presentar al·legacions i suggeriments. I 

els grups municipals poden presentar esmenes al projecte normatiu. En aquest moment, 

la secretaria tècnica del Reglament pot notificar a les membres de la Comissió de 

Seguiment del Reglament per si volen fer aportacions.  

4) S’aprova definitivament per part del Plenari: La Comissió competent presentarà  la 

proposta d’aprovació definitiva, es promourà el debat en relació als suggeriments, 

al·legacions i esmenes  rebudes i es votarà sobre el conjunt del text normatiu en el Plenari 

Municipal.  

 

 Recull de propostes de modificació del REG:  

 

1) Article 9. Informes d’impacte de gènere  

 

La proposta de modificació està en procés de redacció. 
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Justificació: Actualment s’està treballant en un nou redactat d’aquest article. La 

modificació afecta, bàsicament, a l’article 9.3 relatiu a l’avaluació d’impacte de gènere 

dels projectes de planejament urbanístic. El nou redactat pretén determinar: 

a) Quins projectes de planejament urbanístic és pertinent que s’acompanyin d’informes 

d’impacte de gènere, i quins no;  

b) Quin és el contingut específic que han de tenir aquestes avaluacions d’impacte de 

gènere; 

c) Quin és el circuit intern i, així, clarificar els òrgans responsables de l’elaboració 

d’aquestes avaluacions d’impacte de gènere. 

 

Durant 2021, s’han elaborat 5 projectes pilot d’informes d’impacte de gènere de 

projectes de planejament urbanístic, i s’està treballant per consensuar una metodologia 

d’impacte de gènere i un circuit intern per a la realització sistemàtica de l’avaluació 

d’impacte de gènere del planejament urbanístic. Es proposa una modificació d’aquest 

article (9.3), per tal de facilitar-ne la seva efectiva implementació de manera sistemàtica i 

en consonància amb la nova metodologia.  

 

 

2) Article 14. Espais de participació  

 “1. En compliment del que disposa l’article 6 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat 

efectiva de dones i homes, l’Ajuntament de Barcelona reconeix la importància de la 

participació social en les polítiques per a la igualtat de gènere i ha d’adoptar les mesures 

necessàries per fer-la efectiva, especialment pel fa a la dinamització del teixit associatiu i 

a la valorització de les aportacions que fan les associacions i col·lectius de dones, el 

moviment feminista i grups o entitats organitzades per la igualtat de gènere. 

 2. L’Ajuntament de Barcelona ha de garantir i impulsar l’exercici del dret a la participació 

tal com estableix el Reglament de participació ciutadana, aprovat el 6 d’octubre de 2017. 

A aquests efectes, ha de promoure els canals i instruments suficients, oberts i flexibles, i 

adequats als usos del temps, aptes per a la màxima i més diversa i àmplia participació; ha 

d’eliminar els obstacles que la dificultin o impedeixin, articulant mitjans singulars per 

arribar a les persones que per les seves circumstàncies personals o socials puguin tenir 

més dificultats, i ha de facilitar la intervenció ciutadana en els processos de presa de 

decisions polítiques. 

3. Igualment, l’Ajuntament ha de fer efectiu el dret a la participació en condicions 

d’igualtat, en els termes que es recullen en el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de 

novembre. 

4. De forma específica, l’Ajuntament de Barcelona ha de tenir en compte el Consell de les 

Dones de Barcelona i els consells de districte, regulats pels seus propis reglaments, com a 

òrgans de consulta i participació de la política municipal per a la igualtat, en què 
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participen persones, entitats ciutadanes, entitats feministes i associacions que treballen 

per la igualtat entre dones i homes. L’Ajuntament també ha de tenir en compte els grups 

polítics i actors socials de la ciutat de Barcelona per elaborar i consensuar propostes que 

facin efectiu el principi d’igualtat de dones i homes a les entitats barcelonines i en tots els 

àmbits de la vida política, econòmica, cultural, educativa i social de Barcelona. 

5. La composició dels òrgans de participació municipals, tal com estableix l’article 40.4 

del Reglament de participació ciutadana, ha de tendir a la paritat. Les mesures de 

representació paritària no tenen efecte per als òrgans constituïts per a la promoció dels 

drets i interessos d’un dels dos sexes.” 

  

Justificació: Es proposa la modificació de l’article 14 per tal d’eliminar la referència a 

l’antiga versió del Reglament de Participació Ciutadana, que va ser impugnada i ja no està 

en vigor. 

 

 

3) Article 16. Adequació de les estadístiques i estudis municipals 

Text proposat: “[...]d’acord al article 56 de la llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat 

efectiva de dones i homes, l’Ajuntament de Barcelona a través dels departaments i 

serveis de l’Ajuntament de Barcelona han de: a) Incorporar sistemàticament la variable 

sexe en la recollida de dades dels serveis i òrgans municipals, [mitjançant formularis], 

enquestes i estadístiques que duguin a terme. A banda, quan sigui pertinent i viable, les 

variables d’identitat/expressió de gènere i orientació sexual. 

 

Justificació: Es proposa l’addició dels “formularis” en l’apartat a) d’aquest article, ja que 

són un instrument de recollida de dades molt recorrent i des de l’Ajuntament s’ha de 

vetllar per la seva uniformització i adequació a la normativa en matèria de gènere. 

 

 

4) Article 18. Representació política i composició d’òrgans municipals 

Article 18. Representació política i composició d’òrgans municipals i dels ens 

dependents 

3. La representació o composició paritària s’ha de produir en els òrgans col·legiats, els 

càrrecs de lliure nomenament (inclosos els càrrecs gerencials), el personal eventual 

(especialment assessors/es, i comissionats/des), la composició de tot tipus de jurats de 

selecció i atorgament de premis i distincions, consells i òrgans de participació. Així mateix, 

també s’haurà de produir la representació o composició paritària en el nomenament dels 

o de les membres dels òrgans de direcció (consells rectors i consells d’administració) dels 

organismes públics, societats mercantils i entitats vinculades o dependents de 
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l’Ajuntament de Barcelona incloses dins l’àmbit d’aplicació definit a l’article 2 del present 

Reglament. 

Justificació: La modificació de l’apartat 3 de l’article 18 del REG proposa preveure la 

garantia de paritat de gènere també en el nomenament dels o de les membres dels 

òrgans de direcció dels organismes públics, societats mercantils o entitats dependents o 

vinculades a l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

5) Modificació de l’article 25. Comissió de Seguiment del Reglament  

Text proposat: 

“[...] 

2. Formen part d’aquesta Comissió:  

- L’Alcalde/essa o Tinent/a d’Alcalde/essa en qui delegui. 

 - Regidor/a responsable de les Polítiques de Gènere o persona en qui delegui.  

- Regidor/a responsable de Districtes o persona en qui delegui.  

- Una persona de cada grup municipal.  

- Una persona de l’òrgan competent d’aplicació de la transparència.  

- [Tres] persones de l’òrgan responsable de l’aplicació de la transversalitat de gènere 

 - Una persona de l’òrgan responsable de promoure la igualtat de gènere a la ciutat.  

- Una persona de l’òrgan responsable de la igualtat de gènere en les polítiques de 

personal.  

- Cinc persones en representació del Consell de les Dones de Barcelona.  

De manera puntual, i en funció del tema a tractar, es podrà demanar la participació de 

persones expertes o de col·lectius específics.  

La Presidència de la Comissió recau en l’Alcalde/essa o Tinent/a d’Alcalde/essa en qui 

delegui i la Secretaria en [el personal tècnic] de l’òrgan municipal responsable en matèria 

de l’aplicació de la transversalitat de gènere. 

3. La comissió es regirà per les regles de funcionament de què ella mateixa es doti; en cas 

de no tenir-ne de pròpies, es regirà pel que estableix la Llei de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú per al funcionament dels 

òrgans col·legiats. La comissió es reunirà de manera ordinària una vegada l’any i ha 

d’avaluar l’informe que l’òrgan responsable de l’aplicació de la transversalitat de gènere 

presenti sobre la implementació i compliment del present reglament. L’informe abastarà 

com a mínim l’aplicació dels mecanismes d’integració de la perspectiva de gènere en el 

llistat de serveis municipals que l’Ajuntament de Barcelona ofereix dins les seves 

competències. La comissió podrà convocar els serveis que no compleixin tots els 

mecanismes previstos en el present reglament en el marc de les seves actuacions. El 

servei podrà presentar, en el termini de tres mesos, un informe que expliqui les raons de 

l’incompliment del reglament i un pla per esmenar-lo que n’especifiqui la calendarització. 
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La comissió serà l’òrgan facultat per aprovar el pla d’esmena o, si escau, requerir 

actuacions addicionals. 

A més, la Comissió de seguiment es reserva l’opció de celebrar reunions extraordinàries 

per abordar temes concrets relacionats amb el seguiment de la implementació del 

Reglament i la seva millora. 

 

 

Justificació: Es proposa modificar l’article 25.2 relatiu a la composició de la Comissió de 

seguiment del Reglament, incorporant personal tècnic a la Secretaria, per tal de reforçar-

la tècnicament i, així, facilitar i agilitzar el seu funcionament. 

A més, es proposa modificar l’article 25.3, per tal d’establir la celebració d’una reunió 

ordinària anual de seguiment de la Comissió, on es presentarà l’informe de seguiment 

anual sobre la implementació i compliment del REG. Aquesta modificació pretén adaptar 

el text normatiu a la pràctica, que ens mostra que per dur a terme aquesta tasca no són 

necessàries dues reunions, com disposa actualment el REG. No obstant, s’afegeix la 

previsió de celebracions de reunions extraordinàries, si s’escau. 

 


