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Juny 2022 

 
COMENTARIS I PROPOSTES DE CANVIS A LA MODIFICACIÓ DEL  

REGLAMENT D’EQUITAT DE GÈNERE. 
 

 
 
1) En el PREÀMBUL, apartat III, allà on s’esmenta el Reglament de Participació Ciutadana 

s’ha d’eliminar “aprovat el 6 d’octubre de 2017”, ja que va ser anul·lat i l’aprovació del 
nou reglament s’està tramitant.  
 

2) L’Article 9bis ens ha sorprès, perquè no s’havia comentat prèviament a les reunions de 
seguiment, però hi estem d’acord, ja que es regula amb més detall i concreció 
l’impacte de gènere del planejament urbanístic. D’aquesta manera, es tracta 
separadament dels informes d’impacte de gènere en general (Art. 9).  
 

3) A l’article 18 és on s’afegeix el terme “ens dependents” pel que fa a la composició 
paritària, que era el motiu principal de la modificació del reglament.  En l’apartat 18.3 
s’afegeix el redactat (en verd) que fa referència a aquesta qüestió. Però nosaltres 
considerem que és prou substancial com per donar-li valor d’article propi i proposem 
redactar el mateix paràgraf proposat però en un punt diferenciant (el  18.3bis). 
 

4) A més, en aquest punt 18.3bis proposem que el temps verbal del redactat sigui en 
present  (“s’ha de produir”) i no en futur, per donar més força. De manera que 
quedaria així : 
 
(Article 18) 
3. La representació o composició paritària s’ha de produir en els òrgans col·legiats, els 
càrrecs de lliure nomenament (inclosos els càrrecs gerencials), el personal eventual 
(especialment assessors/es i comissionats/des), la composició de tot tipus de jurats de 
selecció i atorgament de premis i distincions, consells i òrgans de participació. 
 
3bis. També s’ha de produir la representació o composició paritària en el nomenament 
dels o de les membres dels òrgans de direcció (consells rectors i consells 
d’administració) dels organismes públics, societats mercantils i entitats vinculades o 
dependents de l’Ajuntament de Barcelona incloses dins l’àmbit d’aplicació definit a 
l’article 2 del present Reglament. 
  

 
5)      Tanmateix, amb aquest redactat no s’especifica com s’ha de produir aquesta paritat si 

no es dona de forma natural, i es remet a les excepcions del punt 18.5 b), davant de 
certs casos:  
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Quan es tracti d’òrgans en els quals la designació de les persones integrants sigui 
indirecta o es faci en funció del càrrec, o quan aquesta designació la facin diverses 
institucions o organitzacions. En aquest cas, el criteri de representació equilibrada 
s’intentarà aplicar en la mesura del possible. 
  
Considerem que aquest “s’intentarà aplicar en la mesura del possible” és el que 
genera inconcreció i no obliga ningú en concret. En aquest sentit, caldria aportar 
pautes per assolir una composició paritària que interpel·li a tots els grups proposants 
en els òrgans de direcció. És per això que proposem eliminar el punt 5b  de l’article 
18, i, en canvi, afegiríem un punt 6 de l’article 18 que introdueixi  un mecanisme per 
forçar la paritat... Podria ser amb un redactat com: 
 
 “18.6: En les designacions indirectes, cada grup proposant ha de contribuir a la 
configuració final d’un òrgan directiu paritari, i si no es dona el cas, haurà de 
modificar la seva proposta de candidatura per tal de complir amb la  representació 
equilibrada. En cas de conflicte, s’emprarà el criteri d’ordre de major a menor 
representació municipal dels grups, per la designació dels candidats o candidates 
respectius.” 

 


