Ajuntament de
Mataró
MEMÒRIA DEL PROJECTE DE REGLAMENT
INTERSECCIONALS A L’AJUNTAMENT DE MATARÓ.

DE

POLÍTIQUES

DE

GÈNERE

D’acord amb el que estableix l’art.133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment Administratiu
Comú de les Administracions públiques, s’obre un període de consulta pública a través de la web
municipal, a comptar des del 20/12/2018 fins al 07/01/2019, ambdós inclosos, per tal que la ciutadania de
Mataró pugui fer aportacions sobre els antecedents i problemes que es volen solucionar amb aquesta
iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els seus objectius i les possibles solucions
normatives i no normatives.
Problemes que es pretén
solucionar amb la
iniciativa

Aquest reglament pretén proporcionar un marc normatiu municipal que
defineixi les mesures per incorporar la perspectiva de gènere en polítiques i
actuacions municipals, i assolir la igualtat efectiva entre dones i homes, sense
cap tipus de discriminació per raó de sexe o de gènere.

Necessitat i oportunitat de
la seva aprovació

El Pla d’Igualtat de Gènere per a la Ciutadania de Mataró, dins del seu pla
d’acció 2019-2022, defineix com objectius específics, impulsar la incorporació
de la perspectiva de gènere en la gestió de totes les polítiques de l’Ajuntament
de Mataró. Per assolir aquest objectiu, es preveu l’elaboració d’un reglament
municipal que defineixi les mesures per implementar la transversalitat de
gènere.
L’article 41.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, aprovat per la Llei
orgànica 6/2006, de 19 de juliol, recull la transversalitat de gènere com a
principi rector. La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i
homes, estableix i regula els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a
la igualtat i a la no discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i
circumstàncies de la vida, així com a l’aplicació de la transversalitat de la
perspectiva de gènere en tota actuació dels poders públics i la creació i
adequació dels mecanismes necessaris per a integrar la transversalitat de la
perspectiva de gènere en les seves actuacions polítiques.

Objectius de la norma

És objectiu d’aquest reglament establir el règim jurídic que integri la igualtat de
gènere a nivell municipal, en el marc de les normes internacional, europea,
estatal i de la comunitat autònoma de Catalunya. Establir els principis que han
de regir l’actuació dels òrgans de govern i gestió de l’Ajuntament en matèria
d’igualtat de gènere, així com els serveis municipals que s’han d’oferir en
l’àmbit de les seves competències, i totes les mesures que s’han d’adoptar per
incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques i les actuacions municipals
que es contemplen en el seu àmbit d’aplicació.

Possibles solucions
alternatives regulatòries i
no regulatòries

Es considera que no hi ha solucions alternatives, reguladores o no, que puguin
donar una resposta integral al compromís d’integrar la perspectiva de gènere en
tots els nivells, etapes i dimensions de les polítiques de l’Ajuntament de Mataró,
i que permeti treballar per assolir una igualtat de gènere real i efectiva a la
ciutat.
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