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YOLANDA GANDIA MIRA, SECRETÀRIA ACCIDENTAL DE L’AJUNTAMENT
DE MURO DE ALCOY (ALACANT)
C E R T I F I Q U E:
Que el Ple de la corporació municipal, en sessió celebrada el dia 20 de febrer
de 2020, per UNANIMITAT dels seus membres, va adoptar l’ACORD
següent:
3.- Exp 413/2020.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL I PLA D’IGUALTAT DE
L’AJUNTAMENT DE MURO DE ALCOY.

Impulsar la incorporació i permanència de les dones en l’esfera pública i
privada eleva qualitat de vida del conjunt de la societat. Per això, la promoció
de la igualtat entre dones i homes és un eix vertebral de les Administracions
Públiques.
D’acord amb tot allò, resulta necessari implantar en l’Ajuntament de Muro de
Alcoy polítiques obertes d’igualtat mitjançant un Pla d’Igualtat d’oportunitats
entre dones i homes per tal de resoldre situacions de desigualtat en l’àmbit de
treball.
Consta a l’expedient el I Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Muro de Alcoy,
elaborat per la mercantil Crea 360 en virtut de contracte de serveis.
Consta a l’expedient Acta de la Mesa General de Negociació, celebrada el 14
de febrer de 2020 on s’inclou com a únic punt la negociació del Pla.
Consta a l’expedient informe favorable a l’aprovació del Pla, emès per la
Tècnica de Recursos Humans de la Corporació el 17 de gener de 2020.
D’acord amb els antecedents, en virtut de l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, el Ple adopta l’ACORD
següent:
PRIMER.- Aprovar el I Pla d’igualtat de l’Ajuntament de Muro de Alcoy, en els
termes que consta en el document Anex a la present proposta.
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«La igualtat d’oportunitats entre dones i homes és un dret universal. Les
polítiques de promoció de la igualtat consoliden una societat més justa i
solidària, facilitant les relacions interpersonals dels seus integrants i eliminant
els esteriotips i rols que tradicionalment se’ls ha assignat.

SEGON.- Donar trasllat al Departament de Recursos Humans de la
Corporació.
TERCER.- Assenyalar que, contra el acord del Ple, que posa fi a la via
administrativa, pot interposar alternativament o recurs de reposició potestatiu,
en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la recepció de la present
notificació, davant de d'este Ajuntament de Muro de Alcoy, de conformitat amb
els articles 123 i 124 de Llei 39/2015, de 1 d’octubre, de Procediment
administratiu comú de les Administracions Públiques, o recurs
contenciós-administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu, en el
termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà de la recepció de la present
notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. Tot això sense perjuí que puga
interposar qualsevol altre recurs que poguera estimar més convenient al seu
dret.»

I perquè conste i tinga els efectes oportuns en l’expedient corresponent,
expedisc la present d’ordre i amb els vist-i-plau de l’alcaldessa, i amb l’excepció
establerta en l’article 206, del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, per no haver-se aprovar l'acta que conté aquest
acord.
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