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Marta Vila Gutarra, secretària accidental de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, comarca
del Baix Empordà,
CERTIFICO: Que el Ple Municipal, en la sessió del dia 29 de març de 2022
(PLE2022000003), adoptà, entre d’altres, l’acord següent:
29.1.- APROVACIÓ PROTOCOL DE PREVENCIÓ I ACTUACIONS DAVANT
SITUACIONS D'ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE, GÈNERE O SEXUALITAT
I PROTOCOL DE PREVENCIÓ I ACTUACIONS DAVANT SITUACIONS DE
VIOLÈNCIA FÍSICA O D'ASSETJAMENT PSICOLÒGIC (X2022008189)
«
1. El 26/11/2009, el Ple de la Corporació va aprovar el protocol d’actuació per a la
prevenció i abordatge de l’assetjament per raó de sexe i l’assetjament psicològic a
l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.
2. El Comitè de Seguretat i Salut Laboral ha estat treballant en la revisió del protocol
aprovat a l’any 2009 des de l’any 2017, tal i com consta a les actes del Comitè de
Seguretat i Salut Laboral següents:
-

Acta 3.17, de 27/10/2017
Acta 1.18, de 5/06/2018
Acta 2.18, de 11/06/2018
Acta 3.18, de 2/10/2018
Acta 2.19, de 19/11/2019
Acta 2.20, de 29/09/2020
Acta 1.21, de 9/02/2021
Acta 1E.21, de 23/02/2021
Acta 2.21, de 13/04/2021
Acta 2E.21, de 25/05/2021
Acta 3.21, de 27/07/2021
Acta 4.21, de 5/10/2021
Acta 1.22, de 25/01/2022
Acta 1E.22, de 22/02/2022

3. El 22/02/2022, el Comitè de Seguretat i Salut Laboral, en sessió extraordinària va
aprovar per unanimitat:
- Protocol de prevenció i actuacions davant situacions d’assetjament per raó de
sexe, gènere o sexualitat
- Protocol de prevenció i actuacions davant situacions de violència física o
d’assetjament psicològic
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4. Vist l’informe favorable de 14/03/2022 emès per la cap de Recursos Humans en
relació a l’aprovació del Protocol de prevenció i actuacions davant situacions
d’assetjament per raó de sexe, gènere o sexualitat de l’Ajuntament de Sant Feliu de
Guíxols i del Protocol de prevenció i actuacions davant situacions de violència física
o d’assetjament psicològic de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Fonaments de dret
Article 15 de la Constitució Espanyola, que estableix que: “ Tots tenen dret a la vida i a la
integritat física i moral, sense que, en cap cas, no puguin ser sotmesos a tortura ni a penes o
tractes inhumans o degradants. Queda abolida la pena de mort, llevat del que puguin
disposar les lleis penals militars per a temps de guerra.”
Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut dels Treballadors.
Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals.
Reial Decret 39/1997, de 17 de gener pel que s’aprova el Reglament dels Serveis de
Prevenció.
Directiva 2006/54/CE, sobre l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de
tracte entre homes i dones.
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones i homes.
Reial Decret-Llei 6/2019, de 1 de març, de mesures urgents per garantir la igualtat de tracte i
d’oportunitat entre dones i homes a la feina i a l’ocupació.
Llei d’Infraccions i sancions en l’ordre social. Reial Decret Legislatiu 2/2000.
Llei 17/2015, de 21 de juliol d’igualtat efectiva entre homes i dones.
Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgènere i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones per eradicar la violència masclista, que
inclou actuacions en aspectes relacionats amb l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de
sexe en l’àmbit laboral i social.
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals.
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Decret 243/1995, de 27 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de règim disciplinari de la
funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
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Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels
preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Acord Marc Europeu sobre assetjament i violència al Treball.
El Ple acorda:
PRIMER: Aprovar:
-

El Protocol de prevenció i actuacions davant situacions d’assetjament per raó de
sexe, gènere o sexualitat de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, inclòs a
l’expedient amb cove https://ciutada.guixols.cat/OAC/downloadR/e4c34b62-6555-4108-a86ceaa015862968

-

El Protocol de prevenció i actuacions davant situacions de violència física o
d’assetjament psicològic de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, inclòs a
l’expedient amb cove https://ciutada.guixols.cat/OAC/downloadR/24136c9e-25f9-46ab-81822a8a4a7733c8

SEGON: Donar trasllat de l’acord a tot el personal de la Corporació i a la representació del
personal de l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols. »

El present certificat s’expedeix a reserva de l’aprovació de l’acta de la sessió de Ple d’acord amb el previst a
l’art. 206 del Reglament d’Organització i Funcionament.

I perquè així consti i tingui els efectes corresponents, lliuro aquest certificat amb el vistiplau
de l’alcalde.
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