INFORMAT SERVEI JURIDIC

ANNEX 5: Protocol elaborat per el Departament de Transversalitat de
Gènere-CIRD que inclou el procediment d’aplicació de les Clàusules
Socials d’Igualtat de Gènere.
L’empresa contractista informarà a la Direcció de serveis a les persones i territori del Districte
de Sant Andreu i consignarà en l’aplicatiu informàtic, quan aquest estigui operatiu, les
següents dades en relació al col·lectiu objecte de la mesura social (Monitors/es):
-

Núm. d’homes
Núm. de dones
Total de persones treballadores
Percentatge d’homes
Percentatge de dones
Percentatge total de persones treballadores.

Aquesta informació anirà acompanyada d’una declaració signada que inclogui la relació de la
plantilla implicada en l’execució del contracte, indicant el sexe i la categoria professional. La
Direcció de serveis a les persones i territori del Districte de Sant Andreu podrà sol·licitar
l’aportació de la documentació que acrediti la veracitat d’aquesta declaració quan ho consideri
oportú.
Per la seva banda, en base a la informació facilitada per l’empresa contractista, la Direcció de
serveis a les persones i territori del Districte de Sant Andreu consignarà si es compleix el
principi de paritat entre dones i homes d’acord amb els criteris establerts en la condició
d’execució. En cas negatiu indicarà l’import de la sanció aplicada i el percentatge que
representa sobre el preu del contracte.

Aquest plec esta informat pel servei jurídic i revista pel Paco Blanco. 02/05/2018
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ANNEX 6: Protocol que inclou el procediment d’aplicació de la Clàusula
Social de Comunicació Inclusiva.
Cas que s’hagi produït una circumstància que recomani la revisió tant d’un llenguatge oral no
inclusiu, com de materials de comunicació que incloguin llenguatge o imatges allunyades de la
natura de la clàusula, la Unitat Promotora requerirà a l’empresa contractista per tal que els
pugui corregir.
La Unitat Promotora, que comptarà amb l’assessorament del DC i amb la col·laboració del
Departament de Transversalitat de Gènere-CIRD, en cas que es determini que s’ha produït un
ús d’un llenguatge o d’imatges que fomentin l’exclusió, la discriminació, els estereotips
negatius, o el sexisme podrà emetre un informe de recomanacions de cara a la rectificació
d’aquestes circumstàncies.
L’empresa contractista haurà de dur a terme la correcció dels comportaments o dels materials
seguint les recomanacions de l’informe abans esmentat. Podrà comptar amb l’assessorament
del DC, amb la col·laboració del Departament de Transversalitat de Gènere-CIRD.
S’acompanyarà de la documentació següent:
•

Materials corregits o compromís de retirada.

•

Informe de les mesures dutes a terme.

Aquest plec esta informat pel servei jurídic i revista pel Paco Blanco. 02/05/2018
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