9. Recollida de dades municipals per a l’elaboració de la diagnosi del Pla comarcal
d’Igualtat LGBTI:
Aquesta enquesta ha estat realitzada a 13 Ajuntaments de la comarca del Baix Ebre, tots
excepte Tortosa.
Recollida de dades municipals per a l’elaboració de la
diagnosis del Pla comarcal per la diversitat sexual i de gènere-Mesures per a la
igualtat LGTBI

-Localitat
-Numero d’habitants
-L’ajuntament disposa d’una regidoria/àrea d’igualtat?
O Si
O No
-L’ajuntament disposa de pla d’igualtat?
O Si
O No

-L’ajuntament disposa d’una persona referent per a les polítiques LGTB?
O Si
O No

-Existeix algun òrgan que coordini les polítiques LGTB?
O Si
O No
-Des de l’ajuntament s’han portat a terme accions per donar visibilitat i promoure la
no discriminació del col·lectiu LGTBI?
O Si
O No
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-L’ajuntament disposa de protocol per la prevenció i abordatge de l’assetjament
sexual i per raó de sexe?
O Si
O No

-L’Ajuntament compta amb pressupostos sensibles al gènere?
O Si
O No

-S’ha realitzat formació i/o activitats de sensibilització en LGTBI?
O Si
O No

-Existeix algun protocol per a saber com actuar si arriba alguna denuncia i/o consulta
relacionada amb el col·lectiu LGTBI?
O Si
O No
-Existeixen associacions al municipi que treballin per a donar-li visibilitat i per la no
discriminació del col·lectiu LGTBI?
O Si
O No

-Existeix algun mecanisme per vetllar per la no discriminació per raó d’identitat de
gènere o orientació sexual en els processos de selecció?
O Si
O No
-Coneixeu el Sai Comarcal?
O Si
O No

Gracies per la vostra col·laboració
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-En cas de que la resposta a la anterior pregunta sigui afirmativa, quines?

