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Nota important

A continuació trobareu el vostre Pla de Compromís amb les fonts de verificació segons les accions
i el nivell seleccionat.
La guia que us presentem té l’índex incrustat per tal que us segui més còmode treballar sobre
ella. També trobareu específicament un quadre amb les vostres accions.
Les fonts de verificació són les evidències que hauran de proporcionar les diferents àrees del
govern local a l'entitat avaluadora. La pràctica totalitat de les fonts de verificació hauran de ser
entregades via electrònica, a través del correu electrònic o dipositades en un servei
d'emmagatzematge online (núvol): la informació sobre aquest tema es proporcionarà a la
persona responsable del procés de certificació.
El conjunt de les evidències o fonts de verificació haurà de presentar-se en el seu conjunt i no per
separat, el govern local disposarà d'un període de vuit setmanes per a presentar la documentació.
Les accions hauran de ser acreditades segons el nivell d'exigència triat pel govern local, tots els
nivells disposen de les seves respectives fonts de verificació, i totes les accions poden executarse des del lideratge del govern local o des d'una altra administració pública. No obstant això,
l'únic responsable d'acreditar la realització de les accions és el govern local.
Totes o la majoria de les fonts de verificació tenen assignada l'àrea responsable de proporcionar
la informació. Les fonts proposades podran ser intercanviades per altres evidencies si així ho
acorden entre el govern local i l'entitat avaluadora. En cas de dubte, l'associació podrà aclarir
qualsevol dubte que es presenti.
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ACCIONS SELECCIONADES PER L’AJUNTAMENT DE CALAF
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ACCIONS DEL PLA DE COMPROMISOS
ÀREA 1: LIDERATGE, GESTIÓ INTERNA i CAPACITATS DEL MUNICIPI
Bloc 1 – Estratègia, estructura, mecanismes de funcionament i presa de decisions
ACCIÓ 4

Es disposa d’un pla intern d’Igualtat de dones i homes del sector públic. (PI).
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Aprovació, 2) nomenament de la comissió de seguiment i 3) aprovació
d’un pressupost.

B

1) Aprovació, i 2) nomenament d’una comissió de seguiment.

1r
any

2n
any

X

Fonts de L’àrea d’igualtat/feminismes/LGTBI proporciona:
verificació
• El Pla intern d’igualtat de dones i homes. Es comprovarà que
B
sigui vigent.
• Acta de la comissió d’igualtat municipal on s’acredita
composició i objectius y funcionament.
C
ACCIÓ 5

1) Aprovació del pla.
Es garanteix la difusió del Pla d’igualtat de dones i homes del sector públic (PI).
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) Es presenta el PI a totes les àrees i departaments i 2) s’imparteix
formació en igualtat i perspectiva de gènere 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 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 en igualtat i perspectiva de gènere al 50% de 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) Se’n fa difusió a través dels canals interns de comunicació.

1r
any

2on
any

X

Fonts de L’àrea de serveis centrals i personal proporciona:
verificació
• Evidències de comunicació interna: pot ser un mail general
C
(verificar destinataris), informació en taulells d’anuncis,
intranet, fulletons interns.
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ACCIÓ 6

El govern local assigna un determinat % anual del pressupost destinat a l’aplicació
del Pla d’Igualtat de dones i homes del Sector Públic (PI).
NIVELL DE COMPROMÍS

A

Es destina un percentatge anual > 3% del pressupost a l’aplicació del Pla
d’Igualtat de dones i homes del Sector Públic (PI).

B

Es destina un percentatge anual entre l’1% i 3% del pressupost a
l’aplicació del Pla d’Igualtat de dones i homes del Sector Públic (PI).

C

Es destina un percentatge anual del pressupost a l’aplicació del Pla
d’Igualtat de dones i homes del Sector Públic (PI) .

1r
any

2n
any

X

Fonts de L’àrea de serveis econòmics proporciona:
verificació
• Acta de govern aprovant el pressupost pel desenvolupament
C
del pla
Nota informativa: el pressupost assignat pot ser només del segon any.
ACCIÓ 9

El govern municipal disposa de mecanismes per aplicar la perspectiva de gènere a
les polítiques i actuacions municipals.
NIVELL DE COMPROMÍS

1r
any

A

1) L’ajuntament disposa de personal contractat, amb formació
especifica en igualtat de gènere i 2) assigna responsables polítics per
coordinar l’aplicació de la perspectiva de gènere en les polítiques i
actuacions municipals. 3) A més, existeix coordinació de manera
participativa amb les organitzacions de dones i feministes i altres
organitzacions de l’àmbit social.

B

1) L’ajuntament disposa d’una persona contractada, amb formació
especifica en igualtat de gènere i 2) el govern local assigna a una
persona amb responsabilitats polítiques la coordinació entre l’aplicació
de la perspectiva de gènere i les polítiques i actuacions municipals.

C

1) El govern local assigna a una persona responsable per coordinar X
entre les diverses regidories la incorporació de la perspectiva de gènere
en totes les polítiques i actuacions municipals.
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Fonts de L’àrea de serveis centrals i personal proporciona:
verificació
• Acta de govern aprovant responsables polítics per a coordinar
C
l’aplicació de la perspectiva de gènere en les polítiques i
actuacions municipals.

Bloc 2 – Planificació, seguiment i avaluació
ACCIÓ 12

El Pla d’Igualtat de dones i homes del Sector Públic (PI) estableix objectius, àrees
prioritàries, responsables d’execució i resultats.
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.

1r
any

2on
any

X

Fonts de L’àrea d’igualtat /feminismes/LGTBI i l’àrea de serveis centrals i
verificació personal proporcionen:
B
• El pla intern d’Igualtat de dones i homes. Es comprovarà que
inclogui els objectius i àrees prioritàries, així com l’assignació
de responsabilitats.
• Portal o plataforma que incorpori un sistema de seguiment i
avaluació permanent del pla intern d’igualtat. (Exemples:
informes de seguiment d’activitat i pressupostari, actes de
reunions, on s’hi faci constar llistat de participants, etc.).
C

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

www.forgenderseal.org

Propietat intel·lectual registrada

29092020

8

CALAF – FONS DE VERIFICACIÓ DEL PLA DE COMPROMÍS

ACCIÓ
13

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 pressupostària 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 pressupostària 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 2 competències municipals sobre les quals
realitzarà una avaluació per determinar el grau d’incorporació de la
perspectiva de gènere en l’execució operativa i pressupostària 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.
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Fonts de Les àrees proporcionaran aleatòriament (segons demanda de l’entitat
verificació avaluadora):
C
• 1 avaluació de les àrees o departaments municipales.
• Les actes de les reunions participatives en les quals s’han
desenvolupat les avaluacions. En les actes s’hi farà constar el
nom de les entitats participants.
• Enllaç per a verificar la ubicació de les avaluacions a la web de
l’ajuntament o algun altre canal de comunicació municipal.
Es comprovarà que les avaluacions incloguin:
•
•

ACCIÓ 17

Un apartat amb la valoració sobre el nivell d’incorporació de la
perspectiva de gènere en l’execució operativa i pressupostària.
Àrees de millora i/o recomanacions descrites.

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

1r
any

A

1) El Govern municipal disposa d’un programa de formació ocupacional,
atenció psicològica i sanitària i ajuts econòmics per a les dones i
persones amb altres expressions o identitats de gènere que pateixen
discriminacions interseccionals. 2) Impulsa mesures de protecció i
atenció a col·lectius específics (famílies monoparentals, dones
emigrades, amb diversitat funcional, que pateixen o han patit violència
de gènere). 3) Du a terme iniciatives de protecció i seguretat per a nenes
i adolescents.

B

1) Impulsa mesures de protecció i atenció a col·lectius específics
(famílies monoparentals, dones emigrades, amb diversitat funcional,
que pateixen o han patit violència de gènere i persones amb altres
expressions o identitats de gènere). 2) Du a terme iniciatives de
protecció i seguretat per a nenes i adolescents.

C

1) Impulsa mesures de protecció i atenció a col·lectius específics X
(famílies monoparentals, dones emigrades, amb diversitat funcional,
que pateixen o han patit violència de gènere i persones amb altres
expressions i identitats de gènere).
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Fonts de L’àrea de serveis socials proporciona:
verificació
• Programa social adreçat a determinats col·lectius. Es
C
comprovarà que inclogui de formació ocupacional, atenció
psicològica i sanitària, i els ajuts econòmics.
• Mesures aprovades pel govern per a nenes i adolescents.
Nota informativa: el programa pot englobar a tots els col·lectius
descrits o poden realitzar-se diversos programes diferenciant-se els
col.lectius.

Bloc 3 – Disseny, gestió i avaluació del pressupost municipal
ACCIÓ 18

El govern municipal destina un percentatge anual del pressupost municipal al principi
d’igualtat i no discriminació.
NIVELL DE COMPROMÍS

1r
any

A

El còmput global que el govern municipal destina al principi d’igualtat i
no discriminació del seu pressupost anual és un percentatge > al 5%.

B

El còmput global que el govern municipal destina al principi a la igualtat
d’igualtat i no discriminació del seu pressupost anual és un percentatge
entre el 3 % i el 5%.

C

El govern local destina un percentatge del seu pressupost al principi X
d’igualtat i no discriminació.

2n
any

Fonts de L’àrea de serveis econòmics proporciona:
verificació
• Acta de govern aprovant el pressupost per al principi d’igualtat
C
i no discriminació.
Nota informativa: el pressupost assignat pot ser només del segon any.
ACCIÓ 19

El govern municipal incorpora la perspectiva de gènere en el pressupost municipal.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1r
any

2n
any

1) El pressupost desagrega les accions orientades a promoure els drets
de les dones i una partida destinada a incorporar de manera transversal
la perspectiva de gènere. 2) En la seva elaboració hi han participat les
organitzacions de dones i feministes. 3) El pressupost té assignada una
partida específica per promoure la visibilitat i l’aportació a la comunitat
del treball de cura remunerat i no remunerat. 4) El pressupost és
accessible al públic.
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B

1) El pressupost desagrega les accions orientades a promoure els drets
de les dones i una partida destinada a incorporar de manera transversal
la perspectiva de gènere. 2) En la seva elaboració hi han participat les
organitzacions de dones i feministes. 3) El pressupost és accessible al
públic.

C

1) El pressupost destina una partida per a incorporar de manera X
transversal la perspectiva de gènere. 2) En la seva elaboració hi han
participat les organitzacions de dones i feministes. 3) El pressupost és
accessible al públic.

Fonts de L’àrea econòmica i de pressupostos proporciona:
verificació
• Acta de govern aprovant partida destinada a la perspectiva de
C
gènere.
• Acta resum de les sessions participatives.
• Els canals de transparència per a facilitar l’accés de la
ciutadania als pressupostos.
Nota informativa: el pressupost assignat pot ser només del segon any

Bloc 4 – Formació i capacitació de l’equip de govern i funcionariat
ACCIÓ 20

El govern municipal promou accions de formació per al personal de servei i del
personal polític.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1) S’identifiquen les necessitats de formació. 2) Es disposa d’un pla de
formació adequat a les necessitats identificades del personal i de l’equip
de govern i 3) s’adopten mesures de corresponsabilitat i conciliació per
tal d’afavorir la participació 4) Es realitzen diverses formacions. 5) La
formació és obligatòria. 6) Després de cada formació es realitzen proves
per comprovar el nivell d’aprenentatge.

B

1) S’identifiquen les necessitats de formació. 2) Es disposa d’un pla de
formació adequat a les necessitats identificades del personal i de l’equip
de govern. 3) Es realitzen diverses formacions. 4) Després de cada
formació es realitzen 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. 2) Cada formació realitzada té una
enquesta de satisfacció.
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Fonts de L’àrea de serveis centrals i personal proporciona:
verificació
• El pla de formació sobre igualtat i perspectiva de gènere
C
adreçat al personal de servei i al personal polític, Es
comprovarà que sigui coherent amb les necessitats.
• Evidències de la realització d’accions diferenciant les sessions
destinades a l’equip de servei, de les sessions realitzades a
l’equip polític.
• Mostra aleatòria (10 aprox.) de les proves realitzades al
personal per avaluar el nivell d’aprenentatge i coneixement.

Bloc 5 – Polítiques de gestió interna, protocols i procediments de gestió de persones
ACCIÓ 21

Es garanteix una composició equilibrada dones-homes als càrrecs públics del govern
municipal. I una composició equilibrada dones-homes del personal de servei.
NIVELL DE COMPROMÍS

1r
any

A

1) El Govern municipal ha assolit una composició equilibrada en la
distribució dels càrrecs públics i el percentatge d’homes i dones està
entre el 50%-50% o el 40%-60%. 2) S’ha assolit una composició
equilibrada en el personal de servei de l’ajuntament que se situa en el
50%-50% o el 40%-60%.

B

1) El percentatge d’homes en càrrecs públics és ≤ al 60% . 2) El personal X
de servei de l’ajuntament que se situa en el 60% -40%

2n
any

Fonts de L’àrea de serveis centrals i personal acredita:
verificació
• La composició del govern local dels càrrecs públics és ≤ al 60%.
B
• La composició del personal de servei de l’ajuntament (60%40%).
Nota: la certificació es correspondrà amb el segon any d’execució del
Pla de compromís
C

1) El percentatge d’homes en càrrecs públics és ≤ al 60%. 2) El personal
de servei de l’ajuntament se situa en el 70%-30%
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ACCIÓ 22

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

A

1) El personal o persona de recursos humans de l’ajuntament ha rebut
formació en la incorporació de la perspectiva de gènere en la gestió dels
recursos humans. 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 mecanismes
de promoció amb perspectiva de gènere. 3) S’elabora o s’adhereix a una
política o una sèrie de directrius sobre usos del temps i
corresponsabilitat/conciliació entre la vida laboral, personal i familiar.

B

1) El personal o persona de recursos humans de l’ajuntament ha rebut
formació en la incorporació de la perspectiva de gènere en la gestió dels
recursos humans. 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 mecanismes
de promoció amb perspectiva de gènere.

C

1) El personal o persona de recursos humans de l’ajuntament ha rebut
formació en la incorporació de la perspectiva de gènere en la gestió dels
recursos humans.

1r
any

2n
any

X

Fonts de L’àrea de serveis centrals i personal proporciona:
verificació
• Certificació de formació realitzada per la persona o equip
C
responsable de recursos humans.

ACCIÓ 23

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

A

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

B

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

1) El Govern municipal disposa d’una política retributiva que inclou la
seva estructura salarial, i 2) accessible a tot l’equip municipal.

X

Fonts de L’àrea de serveis centrals i personal proporciona:
verificació
• La política salarial amb perspectiva de gènere que inclogui la
C
seva estructura salarial.
• Els canals de comunicació utilitzats per fer accessible al
personal de l’ajuntament la política salarial.

ACCIÓ 24

El govern municipal disposa d’un protocol intern per prevenir, detectar i resoldre
situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe i/o gènere a l’àmbit laboral de
l’ajuntament.
NIVELL DE COMPROMÍS

1r
any

A

1) El govern municipal ha elaborat protocol intern per prevenir, detectar
i resoldre situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe i gènere a
l’àmbit laboral de l’ajuntament. 2) Té pressupost assignat i 3)
mecanismes per a la gestió de denúncies, per proporcionar serveis
d’assessorament mèdic, jurídic i psicològic i per a l’aplicació de sancions.
4) Es fan dues accions de difusió del protocol i 5) es realitza una acció de
sensibilització interna per tal de promoure la seva apropiació. 6) Els
càrrecs polítics i de responsabilitat assumeixen i promouen l’aplicació del
protocol.

B

1) Es disposa de protocol per prevenir, detectar i resoldre situacions
d’assetjament sexual i per raó de sexe i gènere a l’àmbit laboral de
l’ajuntament. 2) Té mecanismes per a la gestió de denúncies. 3) Es fa una
acció de difusió del protocol. 4) Els càrrecs polítics i de responsabilitat
assumeixen i promouen l’aplicació del protocol.

C

1) Es disposa de protocol per prevenir, detectar i resoldre situacions X
d’assetjament sexual i per raó de sexe i gènere a l’àmbit laboral de
l’ajuntament. 2) Té mecanismes per a la gestió de denúncies.

2n
any

Fonts de L’àrea de serveis centrals i personal proporciona:
verificació
• El protocol contra l’assetjament sexual i violència masclista en
C
l’àmbit laboral de l’ajuntament. Es comprovarà que el protocol
disposa de mecanismes per a la gestió de denúncies.
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Bloc 6 – Polítiques i processos de comunicació i participació interna
ACCIÓ
25

El govern local du a terme accions de comunicació i de participació interna per promoure la
igualtat d’oportunitats en participació del personal tècnic i polític.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

1) Es fa una diagnosi de necessitats de comunicació i de participació
interna. 2) Es revisa l’adequació dels canals i espais de comunicació i
de participació existents. 3) S’adopten mesures per adaptar-los als
temps i a la disponibilitat del personal tècnic i polític. 4) Aquesta
informació es publica als canals interns.

B

1) Es fa una diagnosi de necessitats de comunicació i de participació
interna. 2) S’adopten mesures per adaptar-los als temps i a la
disponibilitat del personal tècnic i polític. 3) Aquesta informació es
publica als canals interns.

1r
any

2n
any

X

Fonts de L’àrea de serveis centrals i personal proporciona:
verificació
• El diagnòstic de necessitats de comunicació interna i de
B
participació del personal de l’ajuntament.
• El pla de mesures adoptades.
• Els mecanismes utilitzats per facilitar l’accés de tot l’equipo.
C

ACCIÓ 26

1) S’elabora una diagnosi de necessitats de comunicació i de
participació interna.
El govern municipal disposa d’un manual de llenguatge no sexista.
NIVELL DE COMPROMÍS

1r
any

A

1) Es disposa d’un manual de llenguatge no sexista i 2) es realitza una
formació i una acció de difusió per a la seva aplicació entre el personal
de l’ajuntament. 3) Es recullen dades sobre el % d’homes i dones que
han rebut la formació. 4) El manual està accessible a la web del
municipi.

B

1) Es crea o adopta un manual de llenguatge no sexista. 2) Es fa una X
acció de difusió interna sobre el manual entre el personal de
l’ajuntament. 3) El manual està accessible a la web del municipi.
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Fonts de L’àrea de serveis centrals i personal proporciona:
verificació
• El manual de llenguatge inclusiu i no sexista.
B
• Evidències de l’acció de difusió del manual.
• Enllaç de la web per accedir al manual.
C

1) Es crea o adopta un manual de llenguatge no sexista. 2) El manual
està accessible a la web de l’ajuntament.

ÀREA 2: PROMOCIÓ DELS DRETS HUMANS DE LES DONES
Bloc 1 – Participació política i social
ACCIÓ 29

El govern impulsa i promou l’associacionisme de dones.

NIVELL DE COMPROMÍS
A

1) El govern impulsa un consell de dones amb poder d’influència sobre
totes les polítiques municipals. 2) El govern municipal promou i té en
compte la presentació de propostes per part del Consell. S’analitza el %
de propostes recollides en les polítiques i actuacions públiques. 3) El
govern local impulsa accions amb assignació pressupostària a favor de
l’enfortiment de l’associacionisme de dones i 4) impulsa formació en
tecnologies de la informació i comunicació per impulsar la participació
social de les dones.

B

1) El govern impulsa un consell de dones per a la consulta i participació
de les dones en relació amb les polítiques municipals directament
relacionades amb les dones i la igualtat de gènere. 2) El govern municipal
té en compte la presentació de propostes de les dones. S’analitza el %
de propostes recollides en les polítiques i actuacions públiques. 3) EL
govern municipal impulsa formació en tecnologies de la informació i
comunicació per impulsar la participació social de les dones.

C

1) El govern impulsa un consell per a la consulta i participació de les
dones en relació amb el disseny, execució i avaluació de les polítiques
municipals directament relacionades amb les dones i la igualtat de
gènere. 2) El Govern municipal té en compte la presentació de propostes
de les dones. S’analitza el % de propostes recollides en les polítiques i
actuacions públiques.
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Fonts de L’àrea d’igualtat/feminismes/LGTBI i l’àrea de participació
verificació proporcionen:
C
• Acta del consell de dones especificant composició, objectius i
funcionament.
• N.º d’aportacions del consell acceptades pel govern local en
relació amb el n.º de propostes presentades.

Bloc 3 – Promoció i reconeixement de la formació i capacitació de les dones a l’àmbit
educatiu, de la cultura i l’esport
ACCIÓ 36

El govern municipal participa de manera activa i prepositiva als consells escolars.
NIVELL DE COMPROMÍS

1r
any

A

1) El govern municipal participa dels espais supramunicipals de l’àmbit
educatiu. 2) Participa en els consells escolars dels centres educatius del
seu territori, i 3) tots els centres del municipi han rebut propostes del
govern local per promoure la coeducació.

B

1) El govern municipal participa dels espais supramunicipals de l’àmbit X
educatiu. 2) Tots els centres del municipi han rebut propostes per
promoure la coeducació.

2n
any

Fonts de L’àrea d’educació/participació proporcionen:
verificació
• Acta de funcionament dels espais supramunicipals que versen
B
sobre l’educació.
• Evidències de la presentació de les propostes de l’ajuntament
en els consells escolars.
C

ACCIÓ 37

1) El govern municipal participa dels espais supramunicipals de l’àmbit
educatiu.
El govern local a través de la seva representació als consells escolars dona suport i
promou iniciatives sobre salut afectiva-sexual i reproductiva.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1r
any

2n
any

1) El govern municipal es reuneix amb els agents implicats per detectar
necessitats. 2) Dona suport o impulsa diverses accions de sensibilització
per promoure la salut afectiva-sexual i reproductiva en els centres
educatius. 3) A totes les accions s’han implicat a les associacions de
mares i pares i a la comunitat educativa.
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B

1) El govern municipal es reuneix amb els agents implicats per detectar X
necessitats. 2) Dona suport o impulsa una acció per promoure la salut
afectiva-sexual i reproductiva als centres educatius.

Fonts de L’àrea d’educació i l’àrea de salut proporcionen:
verificació
• Llistat de necessitats com a resultat del treball amb els agents
B
implicats.
• Evidències de les accions realitzades.
• El n. º i el nom dels centres d’educació.
C

ACCIÓ 38

1) El govern municipal es reuneix amb els agents implicats per detectar
necessitats.
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

1r
any

A

1) Impulsa i coordina amb els centres escolars una campanya anual de
sensibilització i prevenció de la violència masclista al voltant del 25 de
novembre, 2) en el disseny i execució de les quals hi participen els i les
alumnes 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 una campanya anual de X
sensibilització i prevenció de la violència masclista al voltant del 25 de
novembre, 2) en el disseny i execució de les quals hi participen els i les
alumnes i les associacions de dones. 3) Les campanyes tenen el suport
econòmic de l’administració local o supramunicipal.

2n
any

Fonts de L’àrea d’educació i de participació ciutadana proporciona:
verificació
• Evidències de les campanyes realitzades i especificar el rol de
B
l’alumnat i de les associacions de dones.
• El pressupost aportat i executat en les campanyes.
Nota Informativa: les campanyes realitzades poden correspondre a
un sol any.
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.
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ACCIÓ 45

El govern municipal intervé per incloure continguts creats per dones als mitjans de
comunicació digital.
NIVELL DE COMPROMÍS

1r
any

A

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

B

1) Identifica, en coordinació amb les associacions de dones, necessitats
i propostes per tal d’integrar continguts produïts per dones als mitjans
de comunicació digital i local. 2) S’han formalitzat dos o més acords amb
mitjans digitals de comunicació d’àmbit supramunicipal.

C

1) Identifica, en coordinació amb les associacions de dones, necessitats X
i propostes per tal d’integrar continguts produïts per dones als mitjans
de comunicació digital i local.

2on
any

Fonts de L’àrea de cultura proporciona:
verificació
• Suport documental on es recullen les necessitats i propostes
C
identificades. Es comprovarà la coordinació amb les entitats
implicades.
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ÀREA 3: PROMOCIÓ D’UN ENTORN LLIURE DE VIOLÈNCIES i DISCRIMINACIÓ.
Bloc 2. Prevenció, atenció i solucions contra la violència masclista i desenvolupament d’un
entorn segur
ACCIÓ
55

El govern municipal desenvolupa i implementa mesures per prevenir, tractar i
sancionar les violències sexuals i sexistes als espais públics, llocs de lleure i entorns
festius.
NIVELL DE COMPROMÍS

1r
any

A

1) Elabora o replica un protocol d’actuació en situacions de violència als
espais públics, llocs de lleure i entorns festius. 2) El protocol en qüestió
ha estat participat i consultat amb les organitzacions de dones i
feministes del municipi o de l’espai supramunicipal. 3) El protocol inclou
un mecanisme de coordinació permanent entre els diferents actors. 4)
Es realitzen una acció formativa als agents implicats en aquests espais.
5) Es realitza una campanya de sensibilització per prevenir i denunciar
l'assetjament sexual i per raó de sexe o gènere en l’espai públic, llocs
d’oci i entorns de festes.

B

1) Elabora o replica un protocol d’actuació en situacions de violència als X
espais públics, llocs de lleure i entorns festius. 2) El protocol en qüestió
ha estat participat i consultat amb les organitzacions de dones i
feministes del municipi o de l’espai supramunicipal. 3) El protocol inclou
un mecanisme de coordinació permanent entre els diferents actors. 4)
Es realitza una acció formativa als agents implicats en aquests espais.

2n
any

Fonts de Les àrees d’igualtat/ feminismes/LGTBI+ proporcionen:
verificació
• El protocol d’actuació en situacions de violència en els espais
B
públics, llocs d’oci i entorns festius. Es comprovarà el rol
participatiu de les organitzacions de dones i feministes en el
disseny i elaboració del protocol i els mecanismes de
coordinació entre els diversos agents i actors.
• Evidència de la formació realitzada. Llistat dels agents i actors
que han assistit a la formació. (policia local i altres).
C

1) Elabora o replica un protocol d’actuació en situacions de violència als
espais públics, llocs de lleure i entorns festius. 2) El protocol en qüestió
ha estat participat i consultat amb les organitzacions de dones i
feministes del municipi o de l’espai supramunicipal.

www.forgenderseal.org

Propietat intel·lectual registrada

29092020

21

CALAF – FONS DE VERIFICACIÓ DEL PLA DE COMPROMÍS

ACCIÓ
56

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

1r
any

A

1) El govern municipal forma part de les estructures de coordinació i dels
òrgans competents en la matèria de prevenció, sensibilització i
erradicació de la violència masclista de l’àmbit supramunicipal i
autonòmic. 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.

B

1) El govern municipal manté una coordinació permanent amb els
òrgans competents en la matèria de prevenció, sensibilització i
erradicació de la violència masclista de l’àmbit supramunicipal i
autonòmic. 2) Proporciona informació per a l’atenció, assistència i
protecció de les dones que han patit o pateixen violència masclista o
remet a entitats competents que puguin proporcionar-les protecció i
reparació, a elles i els seus fills i filles.

C

1) El govern municipal manté una coordinació permanent amb els X
òrgans competents en la matèria de prevenció, sensibilització i
erradicació de la violència masclista de l’àmbit supramunicipal i
autonòmic.

2n
any

Fonts de Les àrees d’igualtat/ feminismes/LGTBI+ proporcionen:
verificació
• Evidència els mecanismes, periodicitat i canals de col·laboració
C
amb les diverses administracions públiques contra la violència
masclista.

ACCIÓ 61

El govern municipal estableix i informa activament de les prestacions i ajuts per a les
dones afectades per la violència masclista.
NIVELL DE COMPROMÍS

A

1r
any

2n
any

1) El govern municipal atorga ajuts econòmics i ajuts per facilitar l’accés
a l’habitatge a dones afectades per la violència masclista. En els ajuts hi
inclou variables relatives a l’enfocament interseccional. 2) El Govern
municipal informa dels ajuts que altres administracions donen per a
dones afectades per la violència masclista. 3) El govern local registra i fa
seguiment dels ajuts atorgats.
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B

1) El govern municipal atorga ajuts econòmics per a dones afectades per
la violència masclista. 2) El Govern municipal informa dels ajuts que altres
administracions donen per a dones afectades per la violència masclista.

C

1) El govern municipal informa dels ajuts que altres administracions X
donen per a dones afectades per la violència masclista.

Fonts de L’àrea d’igualtat/ feminismes/LGTBI i l’àrea de serveis socials
verificació proporcionen:
C
• Canals d’informació i difusió utilitzats per a informar dels
serveis d’altres administracions.
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