Alexandre Pallarès Cervilla, secretari de l’Ajuntament de Calafell.
CERTIFICO: Que el Ple de l'Ajuntament, en sessió de caràcter ordinari celebrada el dia 17 de
desembre de 2020, adoptà, entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació:
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL PLA DE POLÍTIQUES DE DONES DE CALAFELL
(PPD) 2015-2019 FINS A L’APROVACIÓ I ENTRADA EN VIGOR DEL NOU PLA.
Identificació de l’expedient
Exp. 11218/2020. Proposta d’aprovació de la pròrroga del Pla de Polítiques de Dones de Calafell
2015/2019 (PPD) fins l’aprovació i vigència del nou pla, el qual s’anomenarà Pla Local d’Igualtat
2021/2024.
Fets
1. El 9 de desembre de 2015, el Ple de l’Ajuntament, entre altres, va aprovar el segon Pla Local de
Polítiques de Dones 2015-2019.

3. El finançament del PLI 2015-19 i per aquest 2020 es realitza a través d’un instrument que s’anomena
Contracte Programa de SIAD amb transferències anuals per part de l’ICD- Generalitat de Catalunya amb
un import màxim de 23.000 € justificant posteriorment aquestes despeses. La resta de finançament, més
del 50% ha estat a càrrec directament l’Ajuntament.
4. En aquest any 2020, l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials està redactant el nou Pla Local d’Igualtat (PLI)
per tal que estigui ajustat a dret, per això és necessari prorrogar l’actual Pla de Politiques de Dones.
L’objectiu amb aquesta pròrroga és la necessitat de donar continuïtat al foment de la igualtat.
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2. Els Plans Locals d’Igualtat o Plans de Polítiques de Dones són línies estratègiques transversals que han
de seguir les entitats públiques per tal d’aconseguir l’equitat de gènere entesa com a “valoració i presa en
consideració de la diversitat i les diferències entre dones i homes”.

5. Aquesta pròrroga no tindrà cap cost afegit en les aplicacions pressupostaries de l’Àrea d’Igualtat i
drets socials, ja que les actuacions i despeses del PLI ja s’ha realitzat. Per tant no és necessari informe
d’intervenció.
Fonaments de drets
1. A la llei 17/2015, del 21 de juliol, d’Igualtat efectiva de dones i homes en el seu article 6.g diu que com
a funcions dels ens locals de Catalunya que “Dissenyar, aprovar, executar i avaluar els plans d’Igualtat a
que fa referència aquesta llei que afecten els ens locals”.

3. La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials (DOGC número 4.990, 18/10/2007) en la seva
cartera de serveis socials diu que els Serveis Socials Bàsics han de tenir un SIAD al municipi.
4. Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (DOGC núm. 5123,
20/05/2008) especifica els recursos i serveis per atendre les dones del municipi i especialment les que
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2. Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, art. 67, apartat c), de serveis mínims, en municipis de més de vint mil habitants, ha de
realitzar la prestació de serveis socials.
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pateixen violència masclista. A l’article 56 es descriu els Serveis d'Informació i Atenció a les Dones; a
l’article 83 s’especifiquen les competències dels municipis; així com, la disposició addicional primera
sobre recursos econòmics.
5. L’acord de cooperació interinstitucional per a l’impuls de les polítiques d’igualtat de gènere i contra la
violència masclista a Catalunya de 15 de maig de 2017 subscrit per ICD, l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya en el seu punt 2 acorden: “signar aquest
nou CP 2017-19 amb l’objectiu de coordinar, cooperar i col·laborar entre l’ICD i les ajuntaments de més
de 20.000 habitants en matèria d’igualtat de gènere i eradicació de la violència masclista”.
6. En l’acord de govern de 18 de juliol de 2017 pel qual l’entitat autònoma ICD adscrita al Departament
de la presidència requereix la modificació de les anualitats aprovades pel Govern el 15 de desembre de
2015 amb motiu de la inclusió de la fitxa 2 del CP 2017.
7. Decret 8946/2017 de data 24 d’octubre de 2017 de l’Ajuntament de Calafell, el qual va aprovar el
contracte programa 2017 per a la prestació del Servei d’Informació i Atenció a les dones i la realització
de Polítiques d’Igualtat de Gènere.
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El Ple de la Corporació per majoria absoluta amb 18 vots a favor: 8 dels regidors/es dels grups
municipals del PSC, 1 de la regidora del PP, 1 de la regidora d’UAM, 1 de la regidora d’ECP-ECG, 3
dels regidors/es d’ERC , 2 dels regidors/es del grup municipal de Sumem+Junts, 1 del regidor de
Cs, 1 del regidor no adscrit senyor Javier Àlvarez Laperal i amb 2 abstencions dels regidors/es de la
CUP, adopta el següent acord:
1. APROVAR la pròrroga del Pla Local d’Igualtat 2015-2019 aprovat pel Ple de l’Ajuntament el 9 de
desembre de 2015 fins l’aprovació i entrada en vigor del nou Pla Local d’Igualtat 2021/2024.
2. Donar compte acord l’Institut Català de les Dones i als departaments d’Intervenció i de Tresoreria
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I per que consti, signo aquest certificat amb la salvetat del text definitiu de l’acta.
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