
LA SÍNDICA PLANTEJA FOMENTAR LA IGUALTAT DE 

GÈNERE DE MANERA SISTEMÀTICA I CONTINUADA EN 

LA CONTRACTACIÓ MUNICIPAL 
 

Vilà recomana establir criteris globals i unitaris per incloure clàusules d’igualtat en 

l’elaboració dels plecs i designar un òrgan municipal per valorar la incidència real 

de la promoció de la igualtat en el mercat laboral extern 

   
L’Ajuntament de Barcelona no està implementant amb un caràcter sistemàtic i continuat 

iniciatives a favor de la igualtat de gènere en l’àmbit de la contractació municipal. Aquesta 

és una de les principals conclusions d’un informe elaborat per la síndica de greuges de 

Barcelona, Maria Assumpció Vilà. La decisió de la defensora, que ja s’ha fet arribar al 

consistori, recomana també establir criteris globals i unitaris per incloure clàusules 

d’igualtat en l’elaboració dels documents de contractació municipal i que es designi 

expressament un òrgan municipal per fer un seguiment de la seva incidència en el mercat 

laboral extern.  

 

La defensora dels barcelonins va rebre a mitjans de l’any passat una queixa d’una 

ciutadana, que treballa com a tècnica d’una gran empresa constructora, que assegurava 

que, en la majoria de plecs d’empreses públiques i administracions de l’àmbit de 

Barcelona, no es fa cap esment als plans de gènere. 

 

La promotora de la queixa va recordar a Vilà que ja fa quatre anys que la Llei per a la 

igualtat efectiva de dones i homes autoritzava les administracions públiques a establir en 

els contractes que concertin condicions especials amb la finalitat de promoure la igualtat 

entre homes i dones en el mercat de treball. La Llei, a més, obliga les empreses de més 

de 250 treballadors a negociar els plans d’igualtat i en preveu la implementació voluntària 

en les petites i mitjanes empreses.  

 

Tot i que l’Ajuntament ha manifestat la voluntat de crear polítiques que incorporin l’objectiu 

de la igualtat de gènere, de moment aquestes iniciatives no s’estan implementant amb un 

caràcter sistemàtic i continuat en l’àmbit de la contractació municipal. La síndica recorda 



que la Junta Consultiva de Contractació Administrativa ja va dictar, l’any 2005, una 

recomanació relativa a la inclusió de clàusules per fomentar la igualtat d’oportunitats entre 

dones i homes en els contractes amb l’Administració. 

Sense reunions de la Comissió 

Tot i que la Llei estableix la voluntarietat de les administracions públiques per aplicar 

pràctiques tendents a la igualtat en matèria de contractació, a Barcelona, el 2009, es va 

aprovar el Decret d’Alcaldia per a la creació de la Comissió Interdepartamental de 

Transversalitat de Gènere a les Polítiques Municipals, amb la finalitat d’incorporar 

l’enfocament de gènere en les intervencions públiques. L’objectiu era introduir el principi 

d’equitat de gènere en totes les accions municipals per afavorir unes quotes d’igualtat més 

grans. Tot i que la previsió era que la Comissió es reunís un cop a l’any, sembla que 

encara no ho ha fet. 

El desembre de 2010, l’Àrea de Gestió Pública de l’Institut de Govern i Polítiques 

Públiques va elaborar una diagnosi sobre la incorporació de la igualtat de gènere a 

l’Ajuntament de Barcelona. Aquest document explica el conjunt d’actuacions transversals 

que ha de dur a terme l’Ajuntament per tal d’eliminar barreres en les desigualtats entre 

homes i dones, tant en les polítiques internes com en aquelles que puguin tenir una 

incidència externa. 

La diagnosi fa referència a l’àmbit de la contractació municipal i les seves conclusions 

posen de manifest la manca d’implementació d’iniciatives a favor de la igualtat entre 

dones i homes en l’àmbit de la contractació municipal, i es pronuncia que cal 

desenvolupar clàusules d’igualtat i incloure-les en els plecs de contractació amb empreses 

i entitats externes promoguts pel consistori. És cert que la incorporació d’aquesta 

perspectiva de gènere com a principi transversal és complex perquè requereix la 

implicació de tots els sectors municipals i afecta totes les fases de les polítiques: disseny, 

implementació i avaluació, i per això es va recomanar augmentar els recursos per a 

l’impuls de la igualtat, ja sigui directament en els diferents àmbits sectorials o territorials o 

a través del programa Dones. 

L’informe de Vilà conclou que, tot i que sembla que ja s’estan creant els mecanismes per 

implementar les línies de la contractació municipal tendents a garantir la igualtat entre 

l’home i la dona, ara cal posar-les en marxa a través d’establir criteris globals i unitaris per 

incloure clàusules d’igualtat en l’elaboració dels documents de contractació. La síndica 

defensa també el fet de designar un òrgan com a encarregat de fer un seguiment global 

que permeti valorar la incidència real de la promoció de la igualtat que aquesta 

contractació tingui en el mercat laboral extern.   

L’Ajuntament té una certa incidència en el mercat laboral a través de l’elevat volum de 

contractació pública, ja que pot introduir clàusules socials en els plecs que serveixin 

d’instrument per fomentar i impulsar polítiques de gènere en les empreses proveïdores i 

adjudicatàries de contractes. Aquesta pràctica ja s’utilitza, per exemple, en l’Àrea de Medi 

Ambient amb la finalitat de fomentar la sostenibilitat. 


