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CERTIFICO: Que la Junta de Govern Local Ordinària del dia 3 d’octubre de
2019, va adoptar el següent acord:
El primer Pla d’Igualtat Intern es va elaborar a Esplugues al 2010, començant el
seu desplegament al 2011. Aquest Pla ha estat prorrogat fins el 2017. Es va
considerar la necessitat de fer una avaluació del Pla i seguidament elaborar el
II Pla d’Igualtat Intern.
Amb el suport de Diputació de Barcelona es va realitzar l’Avaluació del I Pla
d’Igualtat Intern en el període de 2017–2018.
La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Esplugues en sessió ordinària del dia
26/01/2018 va aprovar, entre altres, sol·licitar a la Diputació de Barcelona dins
del Catàleg de Concertació 2018 suport per l’Elaboració del II Pla d’Igualtat
Intern.
La Diputació de Barcelona en data 18/12/2018, va dictar un decret amb número
de registre14274 sobre “Concedir el suport puntual consistent en l’ajut
econòmic per a la realització de l’actuació 18/Y/263624 “Elaboració del II Pla
Intern d’Igualtat d’Esplugues” en el marc del Protocol general del Pla “Xarxa de
Governs Locals 2016-2019”.
L’objectiu del II Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament d’Esplugues és assolir la
igualtat real entre dones i homes en les polítiques internes de la corporació i
eliminar els estereotips, actituds i obstacles que puguin dificultar a les dones
accedir a les professions i llocs de treball en condicions d’igualtat amb els
homes. Aquest Pla d’Igualtat Intern compta amb dues parts principals: la
diagnosi de gènere i el pla d’accions, mesures necessàries perquè l’Ajuntament
esdevingui una organització referent, on dones i homes tinguin les mateixes
condicions i la igualtat de gènere sigui una política transversal.
S’acorda:
Primer.- Aprovar el II Pla d’Igualtat Intern 2018- 2020, com a eina clau per
implantar i fer seguiment de l’estratègia d’igualtat de l’Ajuntament d’Esplugues.
Segon.- Notificar la present resolució als serveis corresponents de la Diputació
de Barcelona.
Tercer.- Ordenar la incorporació del text del II Pla d’Igualtat Intern 2018- 2020
al Portal de Transparència i al web de l’Ajuntament d’Esplugues.
I perquè consti, expedeixo aquesta certificació, amb l’advertiment de l’article
206 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, amb el vistiplau de l’alcaldessa.

