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U Plan dee Igualdade é un instru
Un
umento de traballo
t
no que se estaablecen unh
has liñas
de acció
ón encamiñadas á romp
per coas sittuacións de desigualdade entre ho
omes e mullleres nos
diferenttes ámbitos da vida soccial.
S
Son
moitass as loitas encamiñada
e
as a este ob
bxectivo e a nosa lexisslación impó
ón unha
igualdad
de formal entre
e
mullerres e homess. Non nos deteremos
d
a enumerarr aquí os Trratados e
diferenttes leis nestte ámbito, posto
p
que no
on é este a nosa
n
finalidade.
A
Aínda
que podemos, consecuente
c
emente, falar da existeencia dunh
ha igualdadee formal
entre homes
h
e mu
ulleres, e que
q
a situacción das mulleres
m
ten
n evolucionado, non podemos
p
mentir afirmando que esta ig
gualdade é real. Moita
as mulleress sofren disscriminación
n tan só
m
no
o acceso e condicións
c
de
d traballo,, na imaxe pública, no
o reparto
polo feiito de ser mulleres,
das tareefas doméstticas, no parrticipación en
e postos de responsab
bilidade, …
P
Para
loitar por unha igualdade real e efecctiva entre as mulleress e homes de Foz,
creamoss o I Plan dee Igualdadee do Concelllo de Foz.
E
Este
Plan responde
r
á necesidades detecta
ás
adas dentro
o do contexxto social do noso
municip
pio, tendo como
c
base o concepto do
d mainstreeaming, é diicir, a estrattexia transv
versal.
O principio
o de transveersalidade ou mainstrea
aming (term
mo acuñado
o na IV Con
nferencia
sobre Muller
M
celeb
brada en 1995
1
en Beeijing, e po
osteriormen
nte levado ao marco xurídico
europeo
o polo Trata
ado de Amstterdam e ra
atificado porr España en
n 1999), sup
pón a incorp
poración
da Igua
aldade de Oportunidad
O
des entre mulleres
m
e homes
h
en to
odas as políticas, prog
gramas e
proxectos, non só nas dirixida
as directam
mente á prom
moción da Igualdade d
de Oportun
nidade, e
incluínd
doa como peerspectiva en
e todas as políticas, a todos os nivveis e en tod
das as etapa
as.
P
Polo
tanto, no I Plan de
d Igualdadee do Concelllo de Foz in
ncorporarem
mos a Igualldade de
Oportun
nidades en
n todas as políticas, estratexias, actuación
ns, … aínd
da que non
n estean
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relacion
nadas directtamente co
on ela, para
a acadar un
n pleno deseenvolvemen
nto social e persoal
das mullleres.
O obxectivo
o desta estrratexia tran
nsversal é a de promovver a integrración da Ig
gualdade
de Oporrtunidades entre homees e mullerees en todas as políticass e accións dentro do Concello
C
de Foz.. Así como
o coordinar as instituccións e axeentes socia
ais, desenvo
olvendo méétodos e
estratex
xias encamiiñadas a in
ntegrar a Ig
gualdade dee Oportunid
dades en to
odos os cam
mpos de
acción do
d Concello
o.

A o I Pla
Así,
an de Igualldade de Oportunidad
O
des do Conccello de Fo
oz desenvolv
verase a
través de
d 6 áreas:


ón Municipal da Iguald
dade
Senssibilización e Promoció



Partticipación Social
S
e Asocciacionismo
o



Edu
ucación, Culltura e Xuveentude



Benestar Sociall, Saúde e Deporte
D



Form
mación e Em
mprego



Viollencia de xénero

Debido á ambición
D
a
deeste Plan é necesario imprimir todos os essforzos doss grupos
políticos e axentes sociais do municipio.
m
A mesmo
Así
o, a súa tem
mporalizació
ón debe po
oder contarr cunhas etaapas axeita
adas que
permita
an un crecem
mento e un
nha madura
ación adaptada ás neceesidades do
o noso municipio. É
por isto
o, que o seu período de acción se siitúa entre os
o anos 2009
9 a 2012.
Non debem
N
mos esquecerr que as acccións se pro
opostas para
a a consecución dos ob
bxectivos
marcados deben teer unha ava
aliación con
nstante entrre os axentees implicado
os, que será
á crucial
para a elaboración
e
do II Plan de
d Igualdad
de.
A implicaciión de diferrentes conceellerías e co
olectivos é fundamenta
f
al para leva
ar a cabo
un Plan
n de garantíías, que enriqueza as actuacións e dote ao Plan
P
dun m
maior peso e calado
entre a poboación.
p
O I Plan de Igualdade de Foz non nace como
o un texto dee referenciaa, senón com
mo unha
folla de ruta para a consecución real e effectiva da ig
gualdade en
ntre homes e mulleres no noso
contexto
o social.
Ao longo dos
A
d
últimos anos as administra
acións e orrganización
n veñen rea
alizando
diferenttes acciónss a favor da
d igualda
ade entre homes
h
e m
mulleres, p
pero é neceesaria a
2y
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coordin
nación entree estas e qu
ue se encam
miñen a obx
xectivos con
ncretos. A aavaliación continua
c
das messmas, enma
arcadas nun
n marco teórrico, permittirannos coñ
ñecer se o ccamiño marrcado é o
correcto
o e como deebemos enfo
ocar futurass accións.
O éxito deeste Plan pasa polo esforzo común
c
de colectivos,, grupos políticos,
p
departa
amentos, … que serán os
o que mello
orarán o tex
xto principa
al e darán viida ás acción
ns.
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ÁR
REA
AS DE
E
INTE
ERV
VEN
NCIÓN
N
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SENSIBILIZAC
CIÓN E PROMOC
P
CIÓN MU
UNICIPA
AL DA IG
GUALDADE

•

OBX
XECTIVOS
S:

C
aldade de oportunidad
des entre mu
ulleres e
 Consolidar
unha estruttura municipal en igua
hom
mes.
 Promover
P
e integrar de
d xeito tra
ansversal a perspectiva
a de iguald
dade entre homes
h
e
mu
ulleres.
 Fomentar
F
a participación das mullleres na vid
da política municipal.
m
 Sensibilizar
S
s
a neceesidade da igualdade reeal.
e concienciiar á poboación xeral sobre
 Facer
F
visiblee a contribu
ución das mulleres
m
nos diferentes ámbitos da vida.

•

ACT
TUACIÓNS
S:
D
o I Plan de Ig
gualdade en
ntre os diferentes deparrtamentos d
do Concello
o, grupos
 Difundir
políticos, asocciacións, cen
ntros educa
ativos, bibliotecas, … Utilizando
U
ttamén a weeb oficial
C
pa
ara colgar ass accións do
o Plan e o seeu estado dee execución
n.
do Concello
 Sensibilizar
S
r ás diferenttes áreas do
o Concello para
p
a conseecución doss obxectivoss do Plan
de Igualdade.
I
 Analizar
A
oss documenttos municip
pais (orden
nanzas, insttancias,…) e corrixir a posible
ling
guaxe sexistta neles.
 Elaborar unha
u
guía de
d estilo co
on recomen
ndacións para eliminaar ou non caer na
term
minoloxía sexista
s
de to
odo o materrial publica
ado desde oss diferentess departameentos do
Con
ncello, así como na emisora de rad
dio municip
pal e na web
b oficial.
 Realizar ca
ampañas dee sensibiliza
ación sobree a necesid
dade de tod
dos/as conttribuír á
o
des, a travéss de publica
acións, da em
misora de raadio municipal e da
igualdade de oportunidad
web
b oficial.
 Crear
C
un Co
onsello Loca
al da Iguald
dade, que xeestione e avvalíe o I Plaan de Iguald
dade, así
com
mo impulse actuacións en materia
a de igualdad
de.
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 Celebrar datas
d
conm
memorativa
as a nivel institucion
nal, 8 de marzo como Día
ovembro como Día Intternacional contra a Violencia
V
Inteernacional da Muller e 25 de no
cara as mullerees, con activvidades diriixidas a tod
da a poboaciión.
 Identificar novas rúas, parques,, prazas e edificios ad
dministrativvos con no
omes de
mu
ulleres.
 Crear
C
unha Comisión da Publicid
dade, dentro
o do Conselllo Local daa Igualdadee, para o
estu
udo da publlicidade sex
xista.

Organismos responsables
s:
Conceello
Asocia
acións
Centros educativvos
Emiso
ora de radio
o municipal
Web oficial
o
do Co
oncello de F
Foz
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PART
TICIPACIIÓN SOC
CIAL E ASOCIAC
A
CIONISMO
O

•

OBX
XECTIVOS
S:

P
a participación das mullleres en tod
dos os ámbittos da vida pública.
 Promover
 Apoiar
A
e forrtalecer o movemento
m
a
asociativo
de
d mulleres.
 Fomentar
F
o acceso dass mulleres a postos de responsabiilidade e rep
presentativiidade en
agrrupacións po
olíticas, sindicais, asocciacións,…
 Potenciar un modelo
o de actuacción na vida política
a e social n
novo, adap
ptado ás
d estereotip
po masculin
no tradicion
nal.
circcunstanciass de homes e mulleres e afastado do

•

ACT
TUACIÓNS
S:

 Coordinar
C
d
desde
a Con
ncellería da
a Muller a dinamizació
d
ón das asociiacións de mulleres
m
exisstentes, a trravés de pro
ogramacións conxuntass.
 Fomentar
F
o asociacioniismo entre as nais e pa
ais con neno
os/as menorres de idadee.
 Impulsar
I
áss mulleres a participarr nas asocia
acións veciñ
ñais, culturrais, deporttivas,… e
ocu
upar postos de responsabilidade.
 Realizar cu
ursos de ha
abilidades sociais e directivas
d
p
para
mullerres, encamiiñadas á
r
iva en colecctivos,…
parrticipación representati
 Elaborar
E
un
n estudo minucioso sob
bre os horarrios, necesid
dades,… daas mulleres e homes
de Foz
F para ad
daptar as accións políticas, sociais,,… a elas e eles.
e
 Organizar
O
e
encontros
co
on mulleress doutros municipios,
m
t
tanto
a niveel presenciall como a
travvés de video
oconferenciias no Teleccentro da Ca
asa da Xuveentude.
 Realizar
R
cu
ursos de forrmación qu
ue rompan os estereottipos tradiccionais de homes
h
e
mu
ulleres, como
o cursos de cociña para
a homes ou edición de vídeo para mulleres.
 Elaborar
E
e asinar
a
entree as asociaciións do mu
unicipio unh
ha declaraciión de princcipios na
quee se compro
ometan a ap
plicar nas súas
s
activid
dades uns crriterios mín
nimos en ig
gualdade
de oportunidad
o
des, o que servirá
s
como sensibilización da cid
dadanía.
 Apoio
A
ás aso
ociacións dee mulleres á súa xestión, tramitaciión de axud
das,…
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Organ
nismos res
sponsables
s:
Conceellería da Muller
M
Conseello Local da
a Igualdadee
Asociacións
os políticos
Grupo
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EDUC
CACIÓN,, CULTU
URA E XU
UVENTU
UDE

•

OBX
XECTIVOS
S:

P
a participación das mullleres e hom
mes en activiidades cultu
urais e educcativas.
 Promover
 Difundir
D
e potenciar
p
a achega
a
das mulleres á cultura.
 Sensibilizar
S
r á comunid
dade educativa da impo
ortancia da coeducació
ón como ferramenta
con
ntra a discriminación.
 Implicar
I
ás familias nu
unha educacción de neno
os e nenas desde
d
a iguaaldade.
 Ofrecer
O
mod
delos positivvos de mullleres no ám
mbito público
o.
 Facer
F
visiblee ás mullerees na historria e na lingu
uaxe educattiva.
 Sensibilizar
S
á mocidadee na igualda
ade.

•

ACT
TUACIÓNS
S:

ha Comisión de Ed
ducación no
n Consello
o Local d
da Igualdad
de, con
 Crear unh
rep
presentación
n da direcció
ón e ANPAS
S dos centro
os educativo
os do municcipio.
 Formar aos/ás
a
titorres/as doss centros educativos en mateeria de igu
ualdade,
apo
ortándolles material did
dáctico para a súa utiliización en tiitorías.
 Analizar
A
a linguaxe seexista utilizzada nos ceentros educcativos (sin
nalización, material
did
dáctico,…) e substituíla
a por unha
a linguaxe que
q faga viisibles tanto
o a homes como a
mu
ulleres.
 Fomentar
F
a libre eleccción de form
mación sup
perior nunh
ha profesión
n ou en esttudos de
maior grao tra
adicionalmeente masculiinizados/feeminizados.
R
r cos claustrros dos cen
ntros educattivos sobre o tratamen
nto das mullleres na
 Reflexionar
histtoria, para facelas
f
visib
bles ao long
go dela.
 Realizar
R
ob
bradoiros diirixidos á mocidade,
m
nos
n que se traballe
t
os rroles en fun
nción de
xén
nero.
 Introducir xogos en valores
v
de igualdade, intercambiio de roless,… nas acttividades
lúd
dicas dirixid
das a nenos e nenas.
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 Facer
F
visiblle o papel das mullerees na histo
oria local do
o noso mun
nicipio, a trravés de
cha
arlas e obrad
doiros, coorrdinados po
olo Cronista
a Oficial.
 Levar a ca
abo activida
ades de sen
nsibilizació
ón (charlas,, material aaudiovisuall,…) con
mu
ulleres que acadaran
a
éx
xito profesio
onal, destaccadas na so
ociedade en diferentes ámbitos
(peeriodistas, deportistas,
d
políticas,…)) como mod
delos positivvos.
 Analizar
A
o uso sexista
a da figura
a do home e da mulleer na publiicidade, meedios de
com
municación e videoxog
gos, a travéss de obrado
oiros nos ceentros educaativos, coorrdinados
pola Comisión
n de Publicid
dade.
as de prevención de comportam
mentos violeentos nos mozos
m
e
 Desenvolveer programa
mozas en idad
de escolar.
o horarios máis axeiitados para
a que hom
mes e mulleeres particcipen en
 Analizar os
actiividades cu
ulturais, faccéndoas coiincidir con
n outras acttividades d
dirixidas a nenas e
nen
nos.
 Impulsar
I
acctividades xu
uvenís que axuden a ro
omper os esstereotipos d
de xénero.
 Potenciar
P
qu
ue pais e na
ais comparta
an cos seus fillos e filla
as actividades de ocio.
 Crear na Biblioteca Pública Municipal
M
“S
Salgado To
oimil” un ffondo bibliiográfico
esp
pecializado en temas de xénero e igualdad
de, así com
mo a adquissición de obras
o
de
escritoras desttacadas.
 Promover a presenza
a cultural das
d mullerees a travéss de concu
ursos, publiicacións,
exp
posicións,…
 Introducir
I
a figura da muller
m
na hiistoria locall na informa
ación e itineerarios turíssticos.

Organ
nismos re
esponsable
es:
Conccellería da Muller
M
Conccellería de Educación
E
Conccellería de Cultura
C
Conccellería de Xuventude
X
Centtros educatiivos
Conssello Local da
d Igualdad
de
Bibliioteca Públiica Municip
pal “Salgado
o Toimil”
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BENE
ESTAR SO
OCIAL, SAÚDE E DEPORTE

•

OBX
XECTIVOS
S:

F
prácticas e hábitos
h
que beneficien
b
a saúde de homes
h
e mu
ulleres.
 Fomentar
 Garantir
G
ás mulleres o acceso aos recursos
r
sociais do Con
ncello e da ccomarca.
 Favorecer
F
a mellora da
d saúde da
as mulleress e a súa prevención, atendendo ás súas
neccesidades esspecíficas.
 Impulsar
I
prrácticas dep
portivas quee rompan oss roles esterreotipados.
 Promover
P
accións enca
amiñadas a unha sexua
alidade saud
dable.
 Fomentar
F
a práctica deeportiva enttre as nenass, incidindo
o naqueles d
deportes con
n menor
rep
presentación
n feminina.
 Atender áss necesidad
des específiicas de mu
ulleres inmigrantes, o
ofrecendo reespostas
as
axeeitadas a ela

•

ACT
TUACIÓNS
S:
 Levar
L
a cab
bo cursos dee autonomíía para hom
mes xubilad
dos e homess de median
na idade
quee aumenten
n o seu grao de indepen
ndencia.
 Fomentar a práctica deportiva para hom
mes e mullleres máis alá dos 30
3 anos,
a clubs deeportivos do
o municipio
o.
invvolucrando aos
 Difundir
D
as axudas perriódicas dirrixidas a co
olectivos con
n risco de eexclusión so
ocial, así
com
mo ás mulleeres que viveen soas, con
n cargas fam
miliares, con
n escasos reecursos familiares.
 Realizar ob
bradoiros para
p
a prevvención de enfermida
ades de traansmisión sexual
s
e
emb
barazos no
on desexad
dos entre os/as
o
adoleescentes, ro
ompendo ccos estereottipos de
xén
nero.
 Fomentar
F
a práctica dee deportes tradicionalm
t
mente mascculinos/fem
mininos entrre nenos
e neenas, involu
ucrando aoss pais e ás nais.
n
 Incluír na oferta dep
portiva mun
nicipal existente, activvidades parra mulleress que se
atopan en situacións de preparto, posparto e meenopausia.
 Levar
L
a cabo
o cursos de primeiros auxilios
a
no fogar
f
para homes
h
e mu
ulleres.
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 Coordinar
C
a oferta de actividades
a
deportivas dirixidas a nenos e neenas e as dirrixidas á
pob
boación en xeral,
x
para así
a poder pa
articipar os pais e nais..
 Elaborar campañas
c
d sensibilización nass que as protagonist
de
p
tas sexan mulleres
m
inm
migrantes, que
q sirvan tanto
t
de modelo para outras mullleres inmig
grantes, com
mo para
rom
mper estereo
otipos e preexuízos entrre a poboaciión en xerall.
 Realizar
R
acttividades im
mpartidas por persoas inmigrantes, dando a coñecer o valor
v
das
súa
as culturas (curso
(
de co
ociña, curso
o de bailes trradicionais,,…)
 Fomentar
F
o intercamb
bio cultural entre as peersoas inmiigrantes e aas veciñas e veciños
de Foz,
F a travéés da organiización de actividades
a
conxuntas.
c
 Potenciar
P
o asociacioniismo entre as
a persoas inmigrantes
i
s.
 Impulsar
I
e apoiar a po
osta en marrcha de serv
vizos de ateención a menores (serrvizos de
can
nguros,…)
 Realizar
R
cha
arlas e obra
adoiros sobrre temas como: anorex
xia, bulimia, cancro de mama e
cérvvix, planifficación fa
amiliar, en
nfermidadess crónicas (osteoporrose, hiperrtensión,
fibrromialxia,…
…) nas difereentes parroq
quias do mu
unicipio.
 Realizar ob
bradoiros de
d orientaciión nutricio
onal incidid
do sobre to
odo en pais e nais
(cen
ntros educa
ativos), mozzos e mozas e 3ª idade..
 Impulsar
I
ass actividadees de preven
nción de drrogodepend
dencias a traavés de cha
arlas nos
cen
ntros educattivos de Seccundaria e dirixidas
d
e pais
p e nais.
 Programar
P
actividadess deportivas desde as Escolas Deeportivas M
Municipais, nas que
pais e nais com
mpartan coss seus fillos e fillas xogo
os tradicion
nais e actuaiis.
I
d
desde
as Escolas Depo
ortivas Mun
nicipais, a actividade
a
d
deportiva feeminina,
 Impulsar
inciidindo naqu
uelas activid
dades que contan
c
con menor
m
partiicipación dee nenas.

Organ
nismos res
sponsables
s:
Conceellería da Muller
M
Conceellería de Deportes
Conceellería de Seervizos Sociiais
Conceellería de Sa
anidade
Conseello Local da Igualdadee
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FORM
MACIÓN E EMPR
REGO

•

OBX
XECTIVOS
S:

 Favorecer
F
a formación laboral dass mulleres.
 Promover
P
programas de
d información e orienttación laborral.
 Eliminar
E
esttereotipos sobre
s
o acceeso e promo
oción das mulleres no m
mercado lab
boral.
 Potenciar
P
a incorporacción das mulleres
m
do municipio ao mercado
o laboral po
or conta
pro
opia.

•

ACT
TUACIÓNS
S:

 Realizar
R
un estudo deta
allado dos nichos
n
de emprego no Concello d
de Foz e na comarca
c

da Mariña.
M
 Elaborar
E
un
n plan de formación
f
a
adaptado
áss necesidad
des de merccado detecttadas no
estu
udo dos nicchos de emp
prego.
 Adaptar
A
os cursos de formación aos horariios de mullleres e hom
mes en situa
ación de
dessemprego.
 Priorizar a participacción das mulleres
m
en
n situación de desem
mprego nas accións
form
mativas quee se realicen
n que se rea
alicen no municipio
m
(d
dando prioriidade a aqu
uelas con
men
nores recurrsos económ
micos, carga
as familiaress, vítimas dee violencia de xénero,…
…)
 Ofrecer ob
bradoiros fo
ormativos de
d autoemp
prego enca
amiñados a coñecer todos
t
os
pectos para comezar
c
un
n traballo po
or conta pro
opia.
asp
 Incluír
I
o aseesoramento
o á creación
n de empressas e potencciar a contraatación de mulleres
m
nass empresas existentes
e
e de nova crreación.
 Elaborar
E
un
nha guía de asesoramen
nto para div
vulgar os deereitos labo
orais, permissos,… co
obx
xectivo de que
q todas as persoas em
mpregadas coñezan
c
os seus
s
dereito
os laborais.
 Publicar in
nformación sobre a necesidade
n
de denuncciar o acosso no traba
allo e a
eco
onomía merrgullada.
 Desenvolver
D
r cursos de alfabetizaciión para as mulleres e homes
h
inmigrantes.
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 Dar
D a coñeccer a existen
ncia do servvizo e asesorramento á creación
c
de empresas (Axencia
(
de Desenvolve
D
emento Loca
al).
 Realizar
R
cam
mpañas pub
blicitarias nas que se fa
aga visible o autoempreego, protago
onizadas
porr empresaria
as e/ ou auttónomas do
o Concello de
d Foz.
 Ofrecer o achegamen
nto ás nova
as tecnoloxíías como adaptación
a
ás necesid
dades do
merrcado laborral, tanto pa
ara acceder a el, como para
p
recicla
arse.
 Potenciar a extensión
n das actividades extrraescolares para mello
orar a conciliación
labo
oral e familliar.
 Impulsar
I
a creación
c
dee empresas destinadas
d
á conciliació
ón da vida llaboral e fam
miliar.
 Potenciar
P
a formación on
o line para
a as persoass con máis dificultades
d
horarias.

Organiismos resp
ponsables
s:
Conceellería da Muller
Conceellería de Em
mprego
Conseello Local da
a Igualdadee
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VIOLE
ENCIA DE
D XÉNE
ERO
•

OBX
XECTIVOS
S:

 Impulsar campañas
c
de informa
ación, senssibilización e prevencción sobre a grave
pro
oblemática da
d violencia
a de xénero..
 Coordinar
C
a actuación
as
ns dos axen
ntes sociais que interveeñen nos caasos de violencia de
xén
nero.
 Mellorar
M
a atención
a
que se presta ás
á vítimas de
d malos tra
atos.
 Dar
D a coñeccer os recurssos cos que contan as vítimas
v
de violencia
v
de xénero.
 Aportar
A
mecanismos de
d seguridad
de para as mulleres
m
que sofren maalos tratos para
p
que
os denuncien.
d

•

ACT
TUACIÓNS
S:

 Realizar
R
cam
mpañas de sensibilizac
s
ción dirixida
as á poboacción en xeraal, sobre a realidade

e ass causas da violencia dee xénero.
 Elaborar
E
un
nha guía de
d recursos e informacción para a poboación
n en xeral,, na que
queeden clarificcados os passos a seguirr tras unha denuncia
d
dee malos trattos.
 Levar
L
a cabo
o obradoiro
os de habilid
dades socia
ais, resolució
ón de confliitos, introdu
ucindo a
pro
oblemática da
d violencia
a de xénero,, entre os/ass adolescen
ntes.
 Elaborar un protocolo
o de actuacción conxu
unto entre os
o axentes sociais im
mplicados
(serrvizos socia
ais, policía local,…)
l
parra dar unha
a resposta rápida
r
no caaso de detección de
mallos tratos.
 Detectar
D
lug
gares que po
oden favoreecer delitos de natureza
a sexual en espazos pú
úblicos, e
incrrementar o alumeado público
p
e a vixilancia
v
policial.
p
 Realizar
R
obrradoiros de autodefenssa, tanto parra mulleres como para mozas.
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Organ
nismos res
sponsables
s:
Conceellería da Muller
M
Conceellería de Seervizos Sociiais
Policíía Local
Conseello Local da Igualdadee
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S GUIIME
SEG
ENT
TO
OE
A ALIIAC
AVA
CIÓ
ÓN
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P
Para
acadarr uns resulttados óptim
mos neste Plan de Igua
aldade, débeese levar a cabo un
seguimeento das acccións refleectidas no mesmo. O órgano en
ncargado dee levar a ca
abo este
seguimeento será o Consello Local da Igualdade. Co transcurso das accións teerase un
coñecem
mento máis profundo de
d cada da progresión
p
en
e cada área, e poderem
mos coñeceer mellor
as acció
óns que teñeen máis efeccto e as quee se deben reeforzar ou adaptar.
a
A remate de cada an
Ao
no elaborara
ase unha memoria
m
de avaliación do PIOM, servindo
s
como avvaliación in
nicial para o seguinte ano. Tendo en
e conta os aspectos positivos e negativos
n
do ano anterior, peerfilarase un
nha estratex
xia de actua
ación dentro do Plan, ssempre tend
do como
e
PIOM que
q se preseenta.
marco este
A metodoloxías que see utilizarán
As
n para a avalliación do PIOM
P
serán
n tanto cuan
ntitativas
como cu
ualitativas. Por un lado
o, rexistrarase a particcipación nas diferentess accións qu
ue teñan
un pun
nto de inicio
o e un pun
nto de rem
mate e, por outro, leva
aranse a caabo entrevisstas con
diferenttes axentess sociais e participantes para co
oñecer o grao
g
de sattisfacción, mellora,
sensibillización,...
A remate da vixencia
Ao
a deste Pla
an elaborara
ase unha memoria
m
fin
nal, na que estarán
reflectid
das tamén as
a memoria
as anuais. Dita memoriia servirá co
omo avaliacción inicial para
p
o II
Plan de Igualdade de
d Oportun
nidades do Concello
C
de Foz.

O Alcalde--Presidentee do Concelllo de Foz
José M
María Garcíía Rivera
20-0
02-2009
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CO
ONSEL
LLO
O LOC
L CA
AL
DA
A IG
GUAL
LDA
ADE
E
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REGU
ULAMENT
TO DE ORGANIZ
O
ZACIÓN E FUNCIO
ONAMEN
NTO DO
CONSSELLO DA
A IGUAL
LDADE DO CONC
CELLO DE
E FOZ
C
CAPÍTULO
OI
Natureza
a e marco leexislativo
Artigo 1. Naturez
za
O Consello Local da Igualdade é un órgan
no consultivvo, asesor, de particip
pación e
seguimeento que teen como obx
xectivo prin
ncipal incen
ntivar a parrticipación social na lo
oita pola
igualdad
de de oporrtunidades entre mullleres e ho
omes nos diferentes
d
áámbitos. Así
A como
promovver esta igua
aldade a tra
avés de iniciativas e vela
ar polas con
ndicións qu
ue a posibilitten.
Artigo 2. Marco lexislativo
o
T
Ten
o seu fundamento legal no artigo 69 da
d Lei Regu
uladora dass Bases de Réxime
Local.
Artigo 3. Ámbito
o
O ámbito dee actuación
n do Consello Local da Igualdade
I
é o Concello de Foz.
CA
APÍTULO II
Funcións
Artigo 4. Funció
óns do Con
nsello
A
Artigo
4.1
S función
Son
ns do Conseello Local da
a Igualdadee:



A
Analizar
e diagnosticar
d
r situaciónss que están motivadas pola discrim
minación por razón
d sexo, pro
de
opoñendo medidas
m
de actuación que
q revertan
n ditas situaacións.
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I
Impulsar
m
medidas
e programass de actuacción orienttadas a traatar de ga
arantir a
i
igualdade
n ámbito lo
no
ocal.



F
Fomentar
a participaciión social das mulleress do Concelllo de Foz.



P
Promover
a colaboracción, cooperración e im
mplicación das
d asociaciións en ma
ateria de
i
igualdade



C
Crear
canta
as Comisión
ns se consid
deren para acadar
a
unha
a igualdadee real entre homes e
m
mulleres.



D
Denunciar
s
situacións
d discrimin
de
nación por razón
r
de sex
xo.



L
Levar
a cab
bo o seguim
mento e ava
aliación dos Plans de Igualdade e asesoram
mento da
e
elaboración
n dos mesm
mos.



C
Calquera
o
outra
funció
ón en beneeficio da igualdade qu
ue por unanimidade decida
d
o
p
propio
Consello, por propia inicia
ativa ou a prroposta dou
utros/as.

Artigo 4.2
A funciónss do Conseello Local da
As
d Igualdad
de se exerccerán a traavés da emisión de
ditamess, informes ou petició
óns aos órg
ganos de go
oberno mun
nicipais ou de calquerra outro
carácterr público ou
u privado, e nunca será
án vinculanttes para os mesmos.
m
CA
APÍTULO III
Órga
anos do Con
nsello
Artigo 5.
5 Órganos do
d Consello
o
Artigo 5.1
O Consello Local da Igualdade con
ntará cos seeguintes órg
ganos:



P
Pleno
do Co
onsello



P
Presidencia
a



S
Secretaría
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Artigo 5.2
P
Poderá
acorrdarse por iniciativa
i
da Presidenccia ou da maioría
m
dos m
membros do
d Pleno,
a constiitución de calquera
c
ou
utro órgano
o ou, no seu
u caso, Com
misións de traballo, qu
ue terán
como fu
unción aseso
orar ao Plen
no sobre asu
untos expreesamente so
ometidos.

CA
APÍTULO IV
Comp
posición do Pleno do Co
onsello e fun
ncións
Artigo 6. Compo
osición do Pleno
Artigo 6.1
O Consello Local da Igualdade esttará compossto por:



Pressidente/a: Alcalde/esa
A
a do Conceello de Fozz, ou perso
oa na que delegue,
perttencente á corporación
c
municipal.



Voga
ais:
9 Unha perssoa por cad
da un dos grupos políticos con representa
ación na
corporación local.
9 Unha reprresentante por cada unha das asociación
ns de mullleres do
municipio.
9 Asesor/a en
n materia de
d igualdadee no Concelllo de Foz.
9 Educadora
a Familiar do Concello de
d Foz.
9 Unha perssoa represen
ntante das asociacións
a
de veciños do municip
pio.
9 Unha perssoa represeentante do
o ámbito educativo
e
((ANPAS, dirección
d
centros edu
ucativos,…)



Secrretario/a: Secretario/a do Concelllo de Foz ou
u persoa naa que deleg
gue. Terá
voz, pero non voto.
v
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P
Poderán
asistir ás reu
unións do Pleno
P
do Co
onsello a prroposta de ccalquera membro e
previa autorización
a
n da Presideencia, perso
oas a título individual
i
o entidades que se con
ou
nsideren
axeitada
as por razón
n da súa com
mpetencia, en función das materias que vaian
n a tratarsee na orde
do día. Estas
E
perso
oas intervirá
án con voz, pero
p
sen vo
oto.

Arttigo 6.2

O membro
Os
os do Conssello renovvaranse tota
almente cad
da dous an
nos, e podeerán ser
reelixidos ao remattar este perííodo.
S prexuízzo do anteriior, perdera
Sen
ase a condicción de mem
mbro do Co
onsello por calquera
c
das segu
uintes causa
as:


Diso
olución da asociación
a
á que repressenta



Von
ntade propia
a



Falta de asisteencia ao Pleno duran
nte tres sessións conseecutivas seen causa
xusttificada



Leva
ar a cabo co
ondutas ou actividadess contrarias aos princip
pios e obxecctivos do
Consello, aprecciadas pola maioría
m
do Pleno



ón do ma
andato da Corporacción, para os memb
bros de
Por finalizació
reprresentación política



Por reiterado incumprim
mento do presente
p
Reegulamento, dos acorrdos dos
órga
anos de goberno e/ou perturbación
p
n grave do funcioname
f
ento do Con
nsello

D
Dita
perda será acorda
ada polo Plleno tras da
ar audienciia á asociacción ou perssoa, que
non imp
pedirá a súa
a reincorporración, unh
ha vez desap
parecidas ass causas quee a motivaro
on.

Artigo 7. Preside
encia

O Presideente/a do Consello
O/a
C
Loccal da Iguald
dade ostentta a máximaa representa
ación do
mesmo e respondee ante o Plen
no.
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A súas atriibucións serrán:
As


Diriixir a activid
dade do Con
nsello e con
nvocar o Plen
no.



Elab
borar, conx
xuntamentee coa Seccretaría, a Orde do Día das sesións,
gara
antindo a inclusión
i
n mesma das proposstas dos m
na
membros do
o Pleno,
sem
mpre e cando
o se presentten coa suficciente antellación.



Exerrcer de mod
derador no transcurso
t
das reunión
ns do Conseello.



Elevvar aos órg
ganos comp
petentes os acordos e propostas que se ado
opten no
Con
nsello.



Reallizar, a pro
oposta dos membros do Pleno, os nomeam
mentos e ceeses dos
mem
mbros do Co
onsello.



Prop
por a constiitución de Comisións
C
de
d Traballo.



Calq
quera outra que lle enccomende o Pleno
P
do Co
onsello.

Artigo 8. Secreta
aría

C
Correspónd
delle á perso
oa que osten
nte o cargo de Secretarrio/a:


Efecctuar a convvocatoria das sesións do
d Consello
o, por orde da Presidencia, así
com
mo as citació
óns dos mem
mbros do mesmo.



Dar fe dos aco
ordos adopttados polo Consello, levantando
l
acta das sesións e
expeedindo as ceertificaciónss oportunass.



Calq
quera outra que lle enco
omende o Consello
C

Artigo 9. Comisiións de Traballo

Arttigo 9.1

A Comisións de Traba
As
allo crearan
nse a propossta do Pleno
o do Conselllo, e requiriirá a súa
aprobacción pola maioría do mesmo.
m
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S crearán en función de temas de
Se
d especial relevancia para as mu
ulleres, así como
c
da
súa inciidencia.

Arttigo 9.2

A funciónss das Comissións de Tra
As
aballo serán
n:



Estu
udar e invesstigar temass de relevan
ncia para a ig
gualdade.



Elevvar informes dos difereentes estudo
os e acciónss, así como as súas con
nclusións
ao Pleno
P
do Con
nsello.



Reallizar propo
ostas nos diferentes
d
ámbitos
á
ás que se aso
ocian ao Pleno
P
do
Consello.

CA
CAPÍTULO
OV
Fu
uncionamen
nto
Artigo 10.



P
Pleno
se reeunirá con carácter
c
ord
dinario un mínimo du
unha vez caada semestrre e, con
c
carácter
extraordinario, cando o estime opo
ortuno a Prresidencia, ou a instan
ncia dun
t
terzo
dos membros
m
do Pleno do Consello.
C



O Pleno qu
uedará debid
damente co
onstituído en
n primeira convocatorria cando assistan ao
m
menos
a metade
m
máiis un dos seus memb
bros con dereito
d
a vvoto, e en segunda
c
convocatori
ia, unha ho
ora despois,, calquera que
q sexa o número dee asistentes, que en
c
caso
algún poderá
p
ser inferior a trres. Será sem
mpre necessaria a preseenza da Preesidencia
e da Secreta
aría, ou de quen
q
as sub
bstitúan.



A decisión
As
ns do Pleno do Consello
o se adoptarán por ma
aioría simplee dos memb
bros con
d
dereito
a vo
oto presentees. En caso de empate, o voto de calidade do
o/a Presiden
nte/a ou
p
persoa
na que
q deleguee terá caráctter dirimen
nte. No caso
o de solicitu
ude de modiificación
d
deste
Regullamento, seerá necesario o voto fav
vorable de dous
d
terzos d
dos seus meembros.
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A convoca
As
atorias cursa
adas pola Secretaría,
S
se
s realizarán
n cunha anttelación míínima de
s
sete
días e as
a extraordinarias con corenta e oito
o horas de
d antelació
ón, acompañ
ñadas da
O
Orde
do Día
a da sesión..



Á sesións do Pleno poderán
Ás
p
asiistir persoall técnico ou
u representtantes de en
ntidades
r
relacionada
as cos asun
ntos a trata
ar, con vozz pero sen voto, prevvia autoriza
ación da
P
Presidencia
a.



A Comisió
As
óns de Trab
ballo se reu
unirán coa periodicida
p
de que librremente deccidan os
m
membros
q as comp
que
poñan.

Dispos
sición adic
cional
A aprobació
ón, así com
mo a modificcación totall ou parciall do presentte Regulam
mento e a
disolu
ución do Consello
C
Local da Igua
aldade corrresponde ao
a Concello de Foz, mediante
m
acord
do Pleno.
Dispos
sición fina
al
O presentee Regulameento entrará
á en vigor ao día seg
guinte da ssúa publica
ación no
Boletíín Oficial da
a Provincia.

O Alcalde--Presidentee do Concelllo de Foz
José M
María Garcíía Rivera
20-0
02-2009

26 y

