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Informe de transversalització de gènere
Identificació de l'ens local
Dades de l'ens local
Organització de l'ens local
(Descriviu l'organització de l'ens local en relació amb les competències de la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes (àrea, regidoria, ordre de dependència, etc.))
Òrgan de transversalitat de gènere de l'ens local
(Indiqueu-ne la definició, composició i funcionament)
1. Formació: transversalitat de la perspectiva de gènere
(Indiqueu les dades per a cada activitat formativa)
Total personal format
Total personal directiu
Total personal tècnic
Activitat formativa
Total personal directiu
Total personal tècnic
Taula resum del personal format
Total altre personal format
Nombre total
Observacions (en el cas de formació realitzada per a altre tipus de personal, indiqueu tipus de personal i descripció de l'acció)
2. Projectes que incorporen la perspectiva de gènere
2.1. Plans
(Descriviu l'objecte del Pla, la identificació i la justificació de la inclusió de la perspectiva de gènere al Pla a través de la identificació dels resultats)
2.2. Programes
(Exposeu el programa, descripció, objecte, identificació i justificació de la inclusió de la perspectiva de gènere al programa)
2.3. Bases reguladores i/o convocatòries de subvencions
(Descriviu l'objecte i els elements a través dels quals s'inclou i es justifica la incorporació de la perspectiva de gènere a la convocatòria i/o bases reguladores)
2.4. Contractació
(Indiqueu l'objecte dels contractes licitats, la identificació de les clàusules vinculades i la justificació de la perspectiva de gènere)
2.5. Disposiciones normatives publicades per l'ens local
(Indiqueu el títol de la normativa i identifiqueu els articles que incorporen la perspectiva de gènere i justificació)
2.6. Campanyes realitzades i materials de difusió
(Indiqueu el títol de la campanya i feu-ne una breu descripció. El material de difusió que heu fet servir s'ha d'adjuntar com a annex en el formulari electrònic d'aportació indicant de quina campanya es tracta)  
Presidència
Generalitat de Catalunya
Informe transversalitat
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