
El Ple d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del 30 de gener de 2018 i a reserva del text que 
resulti de l'aprovació de l'acta corresponent, va adoptar el següent acord:

=”
9.-

TEMA:  Pla d’igualtat

Vist la proposta presentada per l'alcaldessa, Sra. Astrid Desset, que literalment diu:

=»Antecedents de fet

Primer.- D'acord amb la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i
homes,  aquest  pla  té  com  a  objectiu  combatre  les  manifestacions  encara  existents  de
discriminació per raó de sexe, així com a la promoció de la igualtat real entre dones i homes. 

Segon.-  Atès  que en  data  15 de novembre  el  tècnic  de promoció  econòmica  de  l'Ajuntament
d'Anglès va efectuar una proposta de pla d'igualtat per a l'Ajuntament d'Anglès, el qual va estar
informat favorablement per aquest tècnic. 

Tercer.- En data 22 de novembre de 2016 l'esmentat pla va ser aprovat inicialment pel Plenari
municipal. 

Quart.- Es va donar trasllat als representants sindicals perquè el facilitessin als empleats públics
municipals adjuntant una enquesta. 

Cinquè.- Vistes les enquestes que es van presentar per part d'alguns treballadors municipals. 

Sisè.-Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa de data 25 de gener de 2018.

Legislació aplicable
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes.

Per tot això es PROPOSA als membres del Ple l'adopció del present acord:
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PRIMER.- Aprovar definitivament el Pla d'Igualtat de l'Ajuntament d'Anglès anualitats 2017-2020.

SEGON.- Notificar el present acord als treballadors municipals adjuntant el Pla.

TERCER.- Donar publicitat del present acord al Portal de Transparència. 

QUART- Delegar a la Junta de Govern Local la presa d'acords que puguin esdevenir amb posterioritat
l'aprovació del present Pla. «=

Contra  aquest  acord,  que  exhaureix  la  via  administrativa,  podeu  interposar  recurs  contenciós

administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a

comptar de l’endemà de la recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposen els articles

8,  14  i  46  de  la  Llei  29/1998,  de  13  de  juliol,  reguladora  de  la  jurisdicció  contenciosa

administrativa. Prèviament a la interposició del recurs contenciós administratiu, podeu formular

requeriment davant l’òrgan que l’ha dictat en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la

recepció d’aquesta notificació, d’acord amb el que disposa l’article 44 de la Llei 29/1998, de 13

de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. El requeriment s’entendrà rebutjat

si no és contestat dins del mes següent a la seva recepció. Si formuleu el requeriment previ, el

termini per a la interposició del recurs contenciós administratiu es comptarà des del dia següent a

aquell en què es rebi la comunicació de l’acord exprés o s’entengui presumptament rebutjat.

La secretària,

Sandra Pinos Martínez
Anglès,  9 febrer de 2018
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