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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES REGULADORES DE LA CONTRACTACIÓ
D’UN SERVEI PROFESSIONAL PER A L’ELABORACIÓ D’UN PLA D’IGUALTAT
D’EMPRESA PER A L’AJUNTAMENT DE GIRONA

Descripció

Servei d’elaboració d’un Pla d’Igualtat d’Empresa per a
l’Ajuntament de Girona

Pressupost base de licitació

13.043,80 € (IVA INCLÒS)

Tipificació del contracte

SERVEIS

Codi CPV

98200000-5 Serveis d’assessorament sobre igualtat
d’oportunitats.

Àrea/servei promotor

Àrea de Drets Socials i Cooperació

1. OBJECTE
L’objecte del contracte és la contractació d’un servei professional per a l’elaboració d’un
pla d’igualtat de gènere per a l’Ajuntament de Girona segons estableix la llei la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
El present document estableix les condicions mínimes necessàries requerides per a
l’elaboració d’un pla d’igualtat de gènere per a l’Ajuntament de Girona, com a eina
estratègica que li permeti assolir la igualtat efectiva de dones i homes en l’Administració
local.
2. JUSTIFICACIÓ I ANTECEDENTS
Les administracions públiques, han de garantir la igualtat de tractament i no
discriminació per raó de sexe quan actuen com a ocupadores. Per això, han d’elaborar
i aplicar un Pla d’Igualtat d’empresa així com mesures per prevenir i abordar els casos
d’assetjament sexual i per raó de sexe. Tal com es disposa a la legislació per a la igualtat
efectiva:
o Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes
o Llei Estatut Bàsic Empleat/da Públic/a
o Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes de
Catalunya
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L’Ajuntament de Girona va redactar i aprovar el primer Pla D’Igualtat d’empresa el maig
de 2013, en compliment de la Llei orgànica 3/2007 d’igualtat efectiva entre homes i
dones d’àmbit estatal.
No obstant, el 2017 va caducar del Pla d’Igualtat d’Empresa de l’Ajuntament de Girona
per aplicació de la vigència de 4 anys que preveu la de la llei d’igualtat 17/2015.
A més, la Llei catalana 17/2015 d’igualtat efectiva entre homes i dones determina en el
seu article 15 sobre les plans d’Igualtat de dones i homes en el sector públic que :
“Article 15. Plans d'igualtat de dones i homes del sector públic
1. Les institucions de la Generalitat, l’Administració de la Generalitat i els organismes
públics vinculats o que en depenen, i també les entitats, públiques i privades, que
gestionen serveis públics, han d’aprovar, en el termini de dos anys a partir de
l’entrada en vigor d’aquesta llei, un pla d’igualtat de dones i homes destinat al
personal que hi presta serveis, que s’ha de definir en el conveni col·lectiu o en l’acord
de condicions de treball, amb l’objectiu de garantir l’aplicació efectiva del principi
d’igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes i eliminar la discriminació per raó
de sexe amb relació a l’accés al treball remunerat, al salari, a la formació, a la promoció
professional i a la resta de les condicions de treball...
2. Els ens locals que tenen òrgans específics de representació del personal a llur servei
han d’aprovar un Pla d’Igualtat de dones i homes, que s’ha de definir en el conveni
col·lectiu o en el pacto o acords de condicions de treball...”
“... 4. Els plans d’igualtat de dones i homes del sector públic han de complir els requisits
següents:
a) Fixar, amb l’elaboració prèvia d’una diagnosi de la situació, els objectius concrets
d’igualtat efectiva a assolir, les estratègies i les pràctiques a adoptar per a aconseguirlos, i també l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius
fixats.
b) Tenir en compte, entre altres, els àmbits d’actuació relatius a la: representativitat de
les dones, l’accés, la selecció, la promoció i el desenvolupament professionals, les
condicions laborals, la conciliació de la vida personal, laboral i familiar, la violència
masclista, la prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere, la comunicació
inclusiva i l’ús d'un llenguatge no sexista ni androcèntric, i també l’estratègia i
l’organització interna de l’organisme.
c) Incloure mesures específiques per a adequar-los, en cada cas, a les peculiaritats del
personal docent, sanitari, investigador i penitenciari, i també dels bombers, agents rurals
i cossos i forces de seguretat.
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e) Regular en l'articulat l'avaluació pròpia, que ha d'ésser quadriennal.
f) Formar part com a annex del conveni col·lectiu o pacte de condicions de
l'Administració pública corresponent o dels organismes autònoms, empreses públiques,
consorcis, fundacions i altres entitats amb personalitat jurídica pròpia en què sigui
majoritària la representació directa de la Generalitat o de les administracions locals.”
En aquest sentit, es justifica i es fa necessària l’elaboració d’un nou Pla d’Igualtat
d’Empresa per a l’Ajuntament de Girona adaptat a la nova normativa i a l’actualitat de la
institució
3. DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS
a) El Pla d’igualtat de l’Ajuntament de Girona s’ha d’elaborar sobre la base de la
metodologia i els criteris que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva
de dones i homes, i la resta de normes i documents de referència a escala catalana,
estatal i europea.
b) El Pla d’igualtat del Ajuntament ha d’incloure:
b.1) L’elaboració d’una diagnosi, que reculli i analitzi la informació disponible que
serveixi per a precisar i visibilitzar la situació actual en matèria d’igualtat d’oportunitats
de la institució i per a sistematitzar accions de millora, és a dir, que defineixi les línies
d’actuació del Pla d’igualtat. Aquesta diagnosi s’ha de fer per mitjà d’un procés
participatiu que tingui en compte tots els agents que treballen a l’Ajuntament de Girona
o que formen part de la seva estructura, amb reunions de grup, enquestes i entrevistes.
El procés ha d’incloure metodologies quantitatives i qualitatives i ha de tenir en compte,
com a mínim, els àmbits d’anàlisi següents:
–
–
–
–
–
–
–
–

Cultura i política d’igualtat de gènere
Gestió organitzativa: segregació vertical i horitzontal
Condicions laborals i retribució
Polítiques de selecció, contractació, avaluació / Accés a l'organització
Polítiques de formació interna, continuada, i desenvolupament professional
Usos del temps i conciliació de la vida laboral, personal i familiar
Comunicació respectuosa, imatge i ús del llenguatge no sexista
Condicions de l’entorn de treball i de salut laboral
Prevenció i actuació davant les agressions masclistes, inclosos l’assetjament
sexual i per raó de sexe i percepció de la discriminació
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b.2) L’elaboració d’un pla d’acció, que defineixi els objectius i concreti les accions per
a implementar les estratègies i les pràctiques amb relació a la igualtat d’oportunitats a
tots els nivells, i també sistemes eficaços de seguiment i d’avaluació de les accions.
Aquest pla d’acció ha de contenir i definir, com a mínim:
1. Marc legal de referència
2. Procediment metodològic i pla de treball.
a. Temporalització de les accions (calendari).
3. Diagnosi
4. Principis orientadors del Pla Intern d’Igualtat
5. Objectius generals i específics.
6. Eixos estratègics i pla d’acció
a. Persones o àrees responsables de l’aplicació de les accions.
7. Sistemes de seguiment i avaluació de l’aplicació de les accions.
El pla d’acció ha de contenir també indicacions amb relació als contractes de serveis i
contractes de concessió que subscrigui l’Ajuntament de Girona. Aquestes indicacions
s’han de fer després de l’anàlisi dels plans d’igualtat que hagin de tenir els contractistes
de l’Ajuntament de Girona d’acord amb la normativa contractual i d’igualtat.
c) El Pla d’igualtat de l’Ajuntament de Girona ha d’integrar la transversalitat de la
perspectiva de gènere a nivell del Ajuntament com a Administració i com a institució. El
Pla ha d’abordar tant aspectes relatius a l’Ajuntament de Girona com a espai laboral
com aspectes relatius al seu paper i funcionament polítics i institucionals.
A l’efecte del càlcul del pressupost, es fa saber que actualment, a data de juny de 2020,
l’Ajuntament de Girona té un total de 528 persones funcionàries, de les quals 210 són
homes i 318 dones. El personal laboral són 714 persones, de les quals 364 són homes
i 350 són dones. Finalment el personal eventual és de 17 persones de les quals 10 són
homes i 7 dones.
El total de persones treballadores a l’Ajuntament de Girona és de 1.259 persones, de
les quals 584 són homes i 675 són dones.
Així mateix, cal tenir en compte que, a aquest nombre de treballadors, cal afegir els 27
regidors, dels quals 11 són homes i 16 dones.

4. OBLIGACIONS DE L’ADJUDICATARI
4.1. L’adjudicatari haurà de prestar els serveis objecte d’aquesta contractació amb
personal propi i que disposi de la qualificació professional adequada (no es podrà cedir
ni subcontractar totalment o parcialment l’objecte del contracte si no hi ha una
autorització prèvia i expressa de l’Ajuntament).
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4.2. Els serveis objecte d’aquesta contractació hauran d’ésser duts a terme a les
dependències de l’adjudicatari, independentment dels desplaçaments que, per raons del
servei, hagi de fer el personal que tingui assignat, a l’Ajuntament de Girona. Aquests
serveis s’hauran de dur a terme de manera ininterrompuda; per tant, davant de
situacions d’incapacitat temporal o absències en general del personal inicialment
assignat al servei, l’adjudicatari es compromet a substituir-lo de manera efectiva.
4.3 L’adjudicatari s’haurà de coordinar amb la persona o persones que l’Ajuntament de
Girona designi com a responsables del contracte, i els haurà d’informar en tot moment
dels treballs realitzats.
4.4 Les despeses de desplaçament corren a càrrec de l’empresa licitadora i es
consideren incloses en el pressupost de licitació.

5. DURADA
El contracte té una durada d’un any improrrogable des de la data de l’adjudicació fins a
la finalització dels serveis.
S’hauran d’identificar 4 fases diferenciades del procés;
1.
2.
3.
4.

Compromisos institucionals inicials i acords de funcionament
Diagnosi
Elaboració del Pla d’Acció
Retorn i presentació institucional

El lliurament de la documentació final s’ha de produir dins del darrer mes de durada del
contracte.
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