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“El prolongat esclavatge de les dones és la pàgina més negra de la història humana”.

Elisabet Cady Stanton, líder sufragista britànica.

Resum executiu
La present recerca té com objectiu analitzar el grau del compliment de les quotes de
gènere a diversos òrgans públics catalans en el període 2003-2015, per estudiar la
incidència de l’aprovació de la Llei per la igualtat efectiva d’homes i dones l’any 2007.
Per això, l’anàlisi del període previ i posterior a l’entrada en vigor de la llei ofereix
dades sobre l’impacte real d’aquesta mesura. L’anàlisi, però, va més enllà de la
incidència quantitativa i es centra en el poder real dels llocs ocupats per les dones. Així,
s’analitza si ocupen càrrecs de rellevància al Parlament, si tenen les carteres més
destacades a les regidories municipals i si son directores de primer ordre a les empreses
públiques. Amb totes aquestes dades, es pretén realitzar una radiografia sobre la
representació de dones a càrrecs polítics a Catalunya en el 2003-2015.
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1. Introducció
L’exclusió de les dones de la política ha estat una pràctica regular als règims democràtics. A
la Grècia clàssica, el concepte ciutadà s’aplicava només als homes lliures: “la dona es mostra
com una menor, exclosa de les activitats fonamentals de la vida pública: la política i la
guerra” (Mossé, 1990: 9). L’exclusió femenina en l’àmbit polític es va mantenir a les
democràcies modernes, “com resultat del contracte social de la Revolució Francesa” (Verge,
2007: 1). Un dels documents fonamentals dels revolucionaris, la Declaració dels drets de
l’home i ciutadà, només considerava el gènere masculí titular dels drets d’igualtat i llibertat, i
així ho va denunciar Olympe de Gouges a la Declaració de les drets de la dona i ciutadana.

El vot femení també va trigar en arribar i encara més a generalitzar-se. A Nova Zelanda es va
instaurar per primer cop sense restriccions a 1893, però encara avui alguns països limiten
aquest dret, tot i l’existència de la Declaració dels Drets Humans (1948), en la que la
comunitat internacional va reconèixer el sufragi femení com un dret fonamental.

Davant aquesta infrarepresentació històrica, els moviments feministes han posat èmfasi en la
necessitat d’igualtat efectiva, i la paritat s’ha convertit en un dels debats del feminisme del
S.XX (Cobo, 2002: 30). “Les dones representen més de la meitat de la població. La
democràcia exigeix paritat en la representació i administració de nacions”, citava la
Declaració d’Atenes de 1992. Aquest document, sorgit de la Cimera Europea “Dones al
Poder” exposava la necessitat d’una igual participació d’homes i dones en la presa de
decisions, per evitar un dèficit democràtic.
“Un antecedent important en la instal·lació de la representació política de les dones a l’agenda
es dóna a 1990, amb les lleis de quotes” (Benavente, 2014: 56). Les quotes són un mecanisme
a través del qual es pretén assolir la igualtat efectiva de diferents grups socials als càrrecs de
decisió (Hola, Veloso i Ruiz, 2002: 10). Sorgeixen arrel la visió que les condicions socials no
redueixen per sí soles les desigualtats: “l’Estat i altres institucions (com partits) mitjançant la
legislació intervenen per corregir aquesta diferència i promoure condicions d’igualtat” (Ríos,
2006: 30). Les quotes impliquen que les dones han de constituir un percentatge mínim en
llistes electorals, assemblees parlamentaries, comissions o governs (Verge, 2007: 1).
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La mesura, però, no està exempta de polèmica. Els sectors favorables a les quotes les
consideren una acció necessària per accelerar la igualtat efectiva en la representació a les
institucions, una mesura de justícia social i forma d’assegurar la representació de tots els
interessos socials (Dahlerup, Freidenvall, 2008: 12; Ríos, 2006: 32). Altres autors defensen
que les quotes asseguren la diversitat de decisions i punts de vista, sent també una mesura de
captació de talents (Izquierdo, Huse, 2016: 25). Els detractors de les quotes, en canvi,
al·ludeixen a criteris del mèrit i vulneració de la igualtat d’oportunitats per criticar aquesta
mesura de discriminació positiva. La principal crítica prové del liberalisme (Velasco, 2007:
33; Kymlicka, 1995) posició que defensa que les quotes són una mesura de rectificar
legalment les circumstàncies socials i que això porta a una intervenció opressiva, ja que els
poders públics haurien de ser no-intervencionistes per no atemptar contra els drets
individuals. Dins del moviment feminista, també hi ha corrents contràries a les quotes, com el
feminisme llibertari o individualista, que s’oposa a la ingerència de l’Estat amb mesures de
discriminació positiva, ja que considera que victimitza les dones (McElroy, 2009).
Després d’aquesta breu introducció a la situació històrica de les dones en política i el
sorgiment de les quotes de gènere, aquesta investigació té la voluntat d’estudiar com s’està
efectuant l’aplicació de les quotes al sector públic a Catalunya. L’entrada en vigor a març de
2007 de la Llei per la igualtat efectiva de dones i homes, va suposar el primer reconeixement
legal a Espanya de la representació de les dones a les institucions. La llei va establir quotes,
comprometent-se amb la democràcia paritària, és a dir, la representació equilibrada de dones i
homes, tenint qualsevol dels dos sexes una representació mínima del 40%. La llei cita: “les
llistes [electorals] han de tenir una composició equilibrada de dones i homes, de manera que
la proporció sigui el més pròxima possible a l’equilibri numèric” (Llei 03/2007).
L’objectiu d’aquesta recerca és analitzar l’evolució de la presència de dones en llocs de
representació política al període 2003-2015. L’elecció del període respon a la voluntat
d’obtenir dades des de l’inici de la VII legislatura del Parlament de Catalunya (2003) i les
eleccions municipals de 2003 fins l’actual XI legislatura del Parlament i els governs
municipals resultants de les eleccions de 2015. L’estudi analitzarà l’impacte de la llei
03/2007, ja que a l’obtenir dades d’abans i després de la llei, es podrà analitzar la incidència.
La recerca es centra en el sector públic i s’analitzarà la presència de dones en termes
quantitatius i qualitatius (càrrecs de responsabilitat o presa de decisions) al Parlament de
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Catalunya, als ajuntaments de les quatre capitals de província (Barcelona, Girona, Tarragona i
Lleida) i a un total de cinc empreses públiques. La recerca permetrà analitzar si la
representació femenina és real, no només en compliment de les quotes sinó també en termes
qualitatius, segons presència en càrrecs de responsabilitat.

1.1 Objectius de la recerca i pregunta d’investigació
Un cop delimitat l’àmbit d’estudi, es presenta la pregunta de recerca que guiarà la
investigació, que és: “Anàlisi de l’evolució de la representació de dones en càrrecs polítics i
públics al Parlament de Catalunya, als ajuntaments de Barcelona, Girona, Tarragona i
Lleida i a les principals empreses públiques catalanes en el període 2003-2015. Estudi de la
incidència de la llei 03/2007 d’Igualtat efectiva entre dones i homes”.

A continuació, es presenten els objectius de la recerca:

Objectius generals:


Estudi de l’evolució de la presència de dones en càrrecs polítics a les organitzacions
objecte d’anàlisi al període 2003-2015 en termes quantitatius. Anàlisi de la incidència
de la llei 03/2007 d’Igualtat, per veure si es compleix el mínim del 40% de
representació d’un gènere.



Revisió de l’evolució de la legislació catalana i espanyola de quotes, tenint en compte
el marc europeu i les declaracions internacionals.



Estudi de la presència de dones a les organitzacions estudiades en termes qualitatius
(nivell de poder real i presa de decisions).

Objectius específics:
 Parlament de Catalunya:


Revisió quantitativa de que la presència de dones arribi al 40% mínim.



Estudi de la presència de dones en càrrecs claus. Es prendrà com a referència
els següents òrgans: Presidència del Parlament i Mesa del Parlament.

 Ajuntaments de les capitals de província:


Revisió del compliment del 40% mínim de presència a l’equip de govern.
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Anàlisi dels càrrecs de responsabilitat ocupats per dones. Es pren com a
referència el càrrec de regidor/a a regidories principals i regidories secundàries
del consistori (veure classificació a la taula 8).

 Empreses publiques o consorcis:


Revisió de l’evolució quantitativa de dones a la direcció de primer nivell
d’aquests organismes (anàlisi del càrrec de director/a o gerent de primer ordre).

Per tal d’orientar el lector, a continuació s’indica l’estructura de continguts que seguirà la
investigació. Desprès de la introducció, el lector trobarà el marc teòric, en el que es defineixen
els conceptes claus, s’exposen els tipus de quotes existents, es fa una aproximació històrica al
seu sorgiment i legislació i s’introdueixen els principals autors/es que hi teoritzen.
A continuació, s’inicia la metodologia, on s’explica el mètode d’anàlisi de dades per estudiar
la representació en càrrecs polítics i públics. S’introdueixen les principals unitats d’estudi i es
procedeix a la definició de les variables. En aquest apartat (i a consultar a l’annex) es dóna
l’elaboració de matrius de dades amb la informació obtinguda dels òrgans estudiats. En un
quart capítol, es fa la racionalització de dades obtingudes a través de bases de dades i l’estudi
de documentació, per tal d’elaborar taules i gràfics en els que es mostri l’evolució quantitativa
i qualitativa de la representació femenina a les organitzacions analitzades. Per últim, en un
darrer apartat, es presenten les conclusions, donant resposta a la pregunta d’investigació i a les
hipòtesis formulades a l’inici de la recerca. També s’explicitaran futures línies d’estudi.
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2. Marc teòric
El present apartat pretén situar el lector en l’àmbit d’estudi, definint els principals conceptes
d’igualtat de gènere. Després es fa un breu repàs a l’evolució històrica de les quotes de
gènere, centrant-se en la consolidació de la igualtat política a través de la legislació. A
continuació, es presenta el funcionament i tipologies de quotes, analitzant els arguments a
favor i en contra i els principals debats acadèmics entorn la temàtica. També s’introdueixen
les posicions dels partits de la UE segons famílies ideològiques, exposant estudis i autors/es.

2.1 El concepte d’igualtat de gènere
El concepte més bàsic a introduir és “gènere”, que fa referència a les diferencies socials (en
oposició a les biològiques) entre homes i dones (Comissió Europea, 1998). La IV Conferència
Mundial sobre la Dona (1995) cita “el gènere es refereix als papers socials construïts per la
dona i l’home en base al sexe, que depenen del context socioeconòmic, polític i cultural, i
estan afectats per l’edat, classe, raça o ètnia” (Universitat Valencia, 2010: 3).
La “igualtat de gènere”, és un “dret fonamental, valor comú de la UE i condició necessària
pels objectius de creixement, ocupació i cohesió. La participació igualitària de dones i homes
en la presa de decisions simbolitza la maduresa política de les societats” (Comissió Europea,
2007: 17). Mentre la democràcia requereixi iguals drets per les dones, el sistema democràtic
estarà garantit (Comissió Europea, 2007: 23). El principi d’igualtat entre dones i homes
suposa absència de discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, i les derivades de la
maternitat, família i estat civil (Llei 03/2007: art. 3).
Les “quotes de gènere” son una acció positiva que consisteix en reservar per les dones un
percentatge determinat de llocs de presa de decisions o candidatures polítiques (IDEA, 2006:
30). Son un mecanisme per assolir la igualtat efectiva i es poden aplicar per la via
constitucional, legislativa o per iniciativa dels partits polítics (Peschard, 2002: 15).
La “paritat”, “planteja la contradicció entre l’argument de participació de les dones a la vida
social i la seva absència dels espais on es voten les lleis i es prenen decisions” (Verge, 2007).
És la participació equilibrada en posicions de poder i presa de decisions, i constitueix una
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condició important per la igualtat (Verge, 2007). Segons la Recomanació 96/694 del Consell
de la UE, s’entén paritat com participació equilibrada quan la distribució queda entre el 40% i
60% per sexe.
La “democràcia paritària” qüestiona la legitimitat democràtica si les dones, que constitueixen
el 50% de la societat, “la meitat de les intel·ligències i capacitats potencials de la humanitat”
no estan correctament representades als llocs de decisió. Una participació equilibrada pot
generar idees, valors i comportaments beneficiosos (Sevilla, 2003: 2). És un “procés
estratègic de lluita contra el monopoli masculí del poder” (Cobo, 2002: 35).
Per comprendre l’evolució de la dona a la política, la “participació política”, fa referència a
les pràctiques adreçades a influir en l’imaginari i realitat col·lectiva, en les polítiques
públiques, institucions i espais públics i privats (Ruiz, S. 2007: 5). La participació política és
“qualsevol acció dels ciutadans dirigida a influir en el procés polític i els resultats [...] per
l’elecció de càrrecs públics o la formulació de polítiques” (Anduiza, Bosch, 2004: 25).
L’evolució de la participació femenina és clau per analitzar l’aplicació de les quotes, degut a
la trajectòria de negació de pertinença de les dones a la ciutadania, l’absència de dones a la
política tradicional i les barreres estructurals del sistema patriarcal” (Ruiz, S. 2007: 23).
“Discriminació positiva” son mesures a favor de les dones per corregir situacions de
desigualtat respecte els homes i fer efectiu el dret constitucional d’igualtat (Universitat
Valencia, 2010).
Per últim, “sostre de vidre”, és el topall invisible que impedeix a les dones arribar al terreny
públic allà d’on estan els homes. “Oculta una discriminació indirecta, no reflectida a les lleis,
mesurada pels resultats diferencials” (Osborne, 2004: 164). És l’accés diferencial als recursos,
al temps i als models de socialització. En aquesta recerca, en l’anàlisi qualitatiu s’estudiarà si
la llei 03/2007 ha trencat el sostre de vidre o si, per contra, la millora només és quantitativa.

2.2 Les quotes de gènere: evolució històrica
2.2.1 Consolidació de la igualtat política al llarg de la història
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El principi d’igualtat es va posar sobre paper per primer cop amb la Revolució Americana
(1787) i la Revolució Francesa (1789), que marcaren el final de l’Antic Règim i l’inici dels
drets constitucionals i democràtics, amb l’home-ciutadà com subjecte polític (Sevilla, 2003:
3). Aquestes declaracions, però, s’oblidaren de les dones.

Les reivindicacions feministes van donar lloc a declaracions al S.XX, que inclogueren el
principi d’igualtat dona-home davant la llei. Les declaracions mundials més representatives
son la Declaració Universal dels Drets Humans (1948), el Conveni Europeu de Protecció de
Drets Humans i Llibertats Públiques (1950), la Convenció sobre Drets Polítics de la Dona
(1952), el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics (1966) i la Convenció sobre
l’eliminació de discriminació contra la dona (1979). Cal fer especial menció a la Declaració
d’Atenes, signada a la Cimera “Dones al poder” de 1992. La declaració parlava d’igualtat
formal i real com dret fonamental, introduïa la paritat en la representació i la noinfrarepresentació en llocs de decisió (Declaració Atentes, 1992: 2).

Així mateix, a nivell europeu, destaca la Resolució del Parlament Europeu 169/1988 que
demana als partits un sistema de quotes a les llistes electorals. El Consell d’Europa, per la
seva banda, a la IV Conferència Ministerial Europea (1997) va emetre una declaració “sobre
la igualtat entre dones i homes com criteri fonamental democràtic” (Sevilla, 2003: 6). Aquell
mateix any, el Tractat d’Amsterdam reconeix la igualtat com un principi bàsic i un objectiu a
aplicar per la Comunitat Europea (Comissió Europea, 2008: 15).

A nivell mundial, destaquen les Conferències de la Dona, organitzades per Nacions Unides,
amb trobades a Mèxic (1975), Copenhage (1980), Nairobi (1985) i Pequín (1995). En aquesta
última, va resultar en la Declaració i Plataforma d’Acció, adoptada per 189 països. La
conferència va identificar dotze àrees prioritàries, sent una la representació política de la dona.
Després de Pequín, l’Assemblea de la ONU va establir plans quinquennals per revisar
l’aplicació dels acords. Les revisions s’han celebrat cada 5 anys, i d’elles han resultat
informes d’avaluació sobre els progressos dels països (ONU Mujeres, 2017).

2.2.2 El reconeixement legal de la dona a Espanya i Catalunya
Les reivindicacions feministes a Espanya van ser tardanes. La primera vegada que es va
demanar el vot femení va ser a 1877, quan es discutia la Llei Electoral de la Restauració, però
8

va desestimar-se. Noves sol·licituds als anys 1907 i 1908, de mà de diputats republicans, van
ser denegades. A 1924, Primo de Rivera va concedir formar part del cens a dones solteres i
vídues (Uribe, 2013: 164), però al no haver eleccions, mai van exercir el dret.
La II República va suposar un canvi important en l’estatus polític femení. A 1931 el Govern
Provisional va signar un decret que normalitzava les eleccions per l’Assemblea Constituent i
declarava les dones elegibles (Uribe, 2013: 163). Les eleccions van resultar en l’elecció de
dues dones (de 470 diputats): Clara de Campoamor, pel Partit Radical i Victoria Kent, pel
Partit Radical Socialista. La Constitució de 1931 és la primera que estableix el vot femení en
condicions d’igualtat. La pujada al poder de Franco i la dictadura, en canvi, van fer retrocedir
els drets de la dona i no fou fins la mort del dictador que els moviments feministes van poder
tornar a reclamar la igualtat.

El reconeixement legislatiu més important a Espanya es va donar amb la Constitució de 1978,
que a l’article 14 estableix que tots els espanyols son iguals davant la llei, sense
discriminacions per sexe. També l’article 9.2 indica que correspon als poders públics
promoure les condicions perquè la llibertat i igualtat dels individus siguin efectives, eliminant
obstacles a la participació en la vida política, econòmica, cultural i social.

A banda, el primer cop que es va fer una proposició de llei per incrementar el nombre de
dones a càrrecs públics va ser a 1996, per d’Izquierda Unida, sense resolució. El PSOE també
va fer una proposta a 1999, però no va ser tramitada (Verge, 2008:5). Noves propostes al
2002 de reforma de la LOREG, no van tirar endavant pel rebuig del PP.
Sobre la situació als partits polítics espanyols, la representació femenina s’ha caracteritzat per
debatre’s dins els partits –sent els d’esquerres els impulsors-, obrir-se el debat al públic a
1990 i tractar-se a escala estatal (Valiente, 2005). El primer partit en plantejar un sistema de
quotes del 25% de dones fou el PSOE als anys 70 (Valiente, 2005: 174). Als 90, el PSOE va
aprovar el 40% de dones a les seves llistes (Congrés General PSOE 1997) i a 1998 els
socialistes van presentar un projecte de reforma de la LOREG per fer vinculant per tots els
partits aquest 40%. El Partit Popular va oposar-se a la mesura, mentre que Izquierda Unida va
recolzar-la. No seria fins al 2007 que es modificaria la llei electoral, tot i l’abstenció del PP
per considerar-la innecessària. A Catalunya, el PSC va aprovar les quotes voluntàries a les
seves llistes l’any 2000, ICV al 2002 i ERC al 2004 (Parlament Europeu, 2008: 107).
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2.2.3 Llei Orgànica 03/2007 d’Igualtat efectiva de dones i homes
No és fins al 2007 que els poder públics identifiquen que cal reforçar el articles 9.2 i 14 de la
Constitució per fer efectiva la igualtat amb discriminació positiva. Així sorgeix la LO
03/2007, del govern socialista de José Luís Rodríguez Zapatero, que posa les bases per
l’actuació dels poders públics en relació a la igualtat i exigeix presència equilibrada d’homes i
dones a les llistes electorals i nomenaments públics (Uribe, 2013: 163).
L’article 4 estableix “la participació equilibrada de dones i homes a les candidatures electorals
i presa de decisions”. L’article 16 fa referència als nomenaments de càrrecs públics i el 21 a la
col·laboració entre administracions per garantir la igualtat de les dones en l’exercici de les
seves competències. L’article 52 indica l’obligació de presència equilibrada als òrgans
directius de l’Administració General de l’Estat i els òrgans públics vinculats, mentre que el 53
fa incidència als òrgans de selecció del personal i comissions.
Les disposicions addicionals de la llei especifiquen que “presència equilibrada” és que cada
sexe “no superi el 60% ni siguin menys del 40%”. Conseqüència d’aquesta llei 03/2007, es
modifica la LO 5/1985 de Règim Electoral (afegint l’article 44 bis) que indica que les
candidatures a les eleccions del Congrés, Senat, ajuntaments, Parlament Europeu i parlaments
autonòmics han de tenir una composició equilibrada d’homes i dones. S’exclou d’aquesta
mesura els municipis de menys de 3.000 habitants i les illes de menys de 5.000 residents.

2.3 Les quotes de gènere: tipologies i arguments a favor i en contra
2.3.1 Tipologia de quotes
L’objectiu central de les quotes és assegurar la presència de dones en posicions polítiques i
públiques i garantir que no ocupin només càrrecs simbòlics (Peschard, 2002: 16). Segons
l’àmbit, les principals quotes son (Quota Project, 2009):


Escons reservats: assolits mitjançant un procés constitucional o legislatiu, regulen el
nombre de dones escollides.



Quotes legals de candidats: procés constitucional o legislatiu que estableix un
percentatge mínim de dones a les llistes de candidats.



Quotes dels partits polítics: voluntàries, mesura inclosa als estatus del partit que
suposa la inclusió d’un % mínim de dones a les llistes electorals.
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Segons on sigui obligatori l’establiment de la quota, podem dividir-les en:


Constitucionals i legislatives: les primeres estan recollides a la Constitució i les
segones a la llei electoral o de partits. Obliguen a totes les entitats polítiques que
participen a les eleccions a aplicar-les (Quota Project, 2009). L’incompliment pot
comportar sancions com desqualificació de candidats, del partit i multes.



Voluntàries: son adoptades pels partits per garantir un determinat nombre de dones a
les seves files, però no son legalment obligatòries ni existeixen sancions.

Una tercera classificació posa l’enfoc a l’etapa del procés de selecció on s’aplica (CID, 2008):


Al procés de postulació: per assegurar “la ubicació estratègica de les dones a les llistes
de candidats [...] per donar les mateixes oportunitats de ser escollides”. En els casos
més estrictes, s’aplica la regla d’ordre de preferència o sistema cremallera, on per cada
home a la llista ha d’haver una dona.



Per resultats: garanteixen un determinat nombre d’escons reservats per dones. Inclou
variants, com la de “millor perdedor”, en la que entre les candidates dones s’escull la
que tingui més vots, encara que algun home tingui millors resultats.

La fase del procés de selecció en la que s’aplica la quota pot ser: als polítics aspirants, als
candidats o als elegits (Parlament Europeu, 2008). Mentre que Regne Unit usa les quotes
voluntàries de partit en la fase d’aspirants, la majoria de països fan èmfasi en la fase de les
candidatures (Espanya, França o Bèlgica). Referent als diputats/des escollits, s’aplica el
percentatge mínim de representació a tots els països amb quotes (Parlament Europeu, 2008).

Per últim, cal fixar-se en si les quotes son exclusives per dones o neutres de gènere
(Parlament Europeu, 2008: 18). Les neutres estableixen un número mínim i màxim per
ambdós gèneres (normalment, entre 60% i 40%). Les de dones, en canvi, només indiquen un
percentatge mínim de presència femenina, però no marquen màxim.
També és important si l’ordre de posició dels candidats a les llistes està regulat, per tal que les
dones no siguin col·locades a la part baixa. Aquest procés d’assegurar que siguin incloses en
posicions amb possibilitat de ser elegides, s’anomena doble quota, i el trobem a Argentina o
Bèlgica. “Un sistema de quotes que no inclogui regulacions de l’ordre pot ser només
simbòlic” (Parlament Europeu, 2008: 37). El sistema més radical és el de cremallera, que
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“ofereix un resultat pròxim a l’equilibri de gènere”, amb l’alternança d’homes i dones, com a
Suècia o Alemanya (Parlament Europeu, 2008: 28).

2.3.2 Les quotes de gènere a Espanya
A Espanya, el sistema de quotes es concreta com una mesura legislativa, recollida a la Llei
03/2007 i a la LOREG, tot i que la Constitució de 1978 ja establia les bases de representació
igualitària. Ha d’haver un mínim d’un 40% de candidats de cadascun dels sexes i en relació a
l’ordre de classificació, només indica que mínim un 40% dels guanyadors (dels escons) han
de ser dones (o homes). Son quotes aplicades als resultats, i hi ha un procés de percentatge
mínim a llistes. En referència a les sancions per incompliment, veiem que el partit que no
asseguri aquest 40% a la seva llista, és sancionat rebutjant la llista de les eleccions.

2.3.3 Arguments a favor i en contra de les quotes
Les quotes, com a mesura de discriminació positiva, han generat un gran debat des de l’inici
de la seva aplicació als 90. A continuació, s’exposen els principals arguments a favor de la
seva instauració (Ríos, 2006: 32):
-

Funcionament de la democràcia: “la democràcia [...] implica el dret de tots els
ciutadans a escollir els seus representants, però també a ser electes. A l’actualitat les
dones no gaudeixen d’aquest dret de forma igualitària”, sent les quotes una manera
d’assegurar l’accés al poder (Dahlerup 2002:15).

-

Justícia social: les dones representen la meitat de la població mundial i per tant, han
d’ocupar la meitat dels llocs de representativitat (Dahlerup 2002:15).

-

Experiència: homes i dones tenen experiències diferents (constituïdes social o
biològicament), que han de ser representades correctament (Projecte ACE, 2017). Les
experiències de les dones son necessàries en política (Quota Project, 2015)

-

Defensa dels interessos de grup: “homes i dones poden tenir interessos diferents, pel
que és necessària la presència de dones als òrgans de representació per incloure els
interessos específics d’aquest col·lectiu” (Dahlerup 2002:15).

-

Discriminació: històricament, la discriminació cap a les dones ha estat arrelada a les
pràctiques organitzacionals i les actituds, les quotes suposen “un sistema eficaç per
afavorir l’accés de la dona als centres de poder a curt termini” (CIM, 2008).
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Aquests arguments a favor provenen de tradicions de pensament que han elaborat discursos
propis al voltant d’aquesta política (Parlament Europeu, 2008: 28):
-

Discurs de la justícia i democràcia: la infrarepresentació de les dones porta a un
funcionament democràtic deficient. Les quotes solucionen aquest problema i porten a
un model de ciutadania corporativa, consens social i democràcia “del major nombre”.
Son exemples els estats republicans que promouen l’universalisme i la igualtat
d’oportunitats, com França.

-

Democratització: originari a països amb conflictes, on la reconstrucció a la fase de
post-guerra es veu com una finestra d’oportunitats per la inclusió de dones i grups
minoritaris, adaptant-se a les normes internacionals. Seria el cas d’Eslovènia.

-

Discurs de la via ràpida: veu la infrarepresentació com discriminació i exclusió. Als
països amb aquest discurs, son els moviments feministes i partits minoritaris
d’esquerres els que impulsen les quotes.

Però a banda, també hi ha un argumentari en contra de l’aplicació d’aquesta mesura (Ríos,
2006: 30; Parlament Europeu, 2008: 61):
-

Argument de la competència: les quotes originen una legislatura menys competent, ja
que les dones escollides ho són per criteris de gènere, no per mèrit. Segons aquesta
postura, hi ha menys dones en política perquè hi ha menys dones competents.

-

Argument del poder: les dones escollides mitjançant quotes son menys respectades
que els homes i no tenen poder real, ja que son percebudes com menys competents.
Les dones son “estigmatitzades”.

-

Argument del votant: les quotes treuen llibertat d’elecció als votants i son poc
democràtiques.

-

Argument organitzatiu: la obligació d’establir quotes provoca conflictes organitzatius
interns als partits polítics.

-

Igualtat d’oportunitats: aquesta crítica és comú a totes les mesures de discriminació
positiva, i cita que les quotes vulneren el principi d’igualtat d’oportunitats ja que
només afavoreixen les dones (Quota Project, 2015).

En relació a les tradicions de pensament que han elaborat discursos en contra de les quotes,
trobem (Parlament Europeu, 2008: 27):
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-

Discurs via incremental: a la majoria de països la representació política de les dones és
un objectiu, però rebutgen les quotes per considerar-les innecessàries i aposten per
mesures educatives. Discurs amb força a Suècia i Alemanya.

-

Discurs liberal individualista: el gènere no hauria de tenir una funció vital a la política.
Les quotes vulneren els criteris d’igualtat d’oportunitats i mèrit en la selecció de
candidats. Discurs dels models de ciutadania liberal, com Regne Unit.

-

Oposició post-comunista: a l’Europa Central i Oriental tradicionalment ha tingut força
el discurs soviètic “d’emancipació forçada” i els països ex-URSS tenen problemes per
integrar les quotes.

-

Visió tradicional de la política com assumpte d’homes: visió patriarcal que relleva la
dona a l’esfera privada de la família i la cura. Aquesta tradició, però, cada cop està
més eradicada a Occident.

2.3.4 Posicionament dels partits polítics
En relació a les principals posicions dels partits polítics, s’usen les dades de l’informe del
Parlament Europeu “Sistemes electorals de quotes de gènere i la seva aplicació a Europa”
(2008), que inclou l’enquesta PARQUOTA, realitzada a tots els partits polítics de la UE per
conèixer la seva posició sobre la importància del gènere en la selecció del candidat.

La següent taula mostra la posició dels partits de la UE (auto-ubicats com de dreta, centre o
esquerra) sobre la importància del gènere a l’hora d’escollir els seus candidats per les llistes.

14

Taula 1: Elaboració pròpia amb dades de l’enquesta PARQUOTA 2008. Parlament Europeu (2008): “Sistemes
electorals de quotes de gènere i la seva aplicació a Europa”, Comissió de Drets de la Dona i Igualtat.

Com s’observa, el 54% dels partits de la UE consideren el gènere fonamental en l’elecció dels
candidats degut a pressió interna i externa. D’aquests, els partits d’esquerra (66,7%) i els de
centre (50%), li donen més importància al gènere que els partits de dreta (27,3%). En canvi,
un 17,5% considera que el gènere no és important, destacant entre aquests els de dreta
(45,5%) envers només un 6,7% a l’esquerra. Els partits de centre (22,7%) són els que tenen
una visió més pragmàtica de les quotes, com focus d’atracció de vot femení.

En relació a les posicions dels partits envers les quotes, la següent taula mostra com els partits
estan dividits sobre la importància donada a la mesura. Un 35,4% diu que son adequades i
justes, mentre que un 32,3% considera que son un mal necessari per augmentar el nombre de
dones i, un altre 32,3% opina que son inadmissibles i un error. Els partits d’esquerres son els
que es mostren més a favor (66,7%), envers un 83,3% dels partits de dreta que les consideren
un error. Els partits de centre, en un 47,8% opinen que són un mal necessari.

Taula 2: Elaboració pròpia amb dades de l’enquesta PARQUOTA 2008. Parlament Europeu (2008): “Sistemes
electorals de quotes de gènere i la seva aplicació a Europa”, Comissió de Drets de la Dona i Igualtat.

2.4 Revisió de la literatura: principals estudis sobre quotes de gènere
En aquest apartat es fa un breu repàs als principals estudis sobre quotes de gènere, per veure
quines son les conclusions i els debats predominants dins l’acadèmia.
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Sobre el problema de la infrarepresentació femenina als òrgans de poder, hi ha dues visions
predominants. La primera, la via incremental (Archenti i Tula, 2014), considera que el
principal problema és que les dones no tenen els mateixos recursos polítics que els homes,
com educació, experiència, temps i diners (Parlament Europeu, 2008: 26). Defensen que amb
el progrés aquestes diferències desapareixeran, sent una visió optimista basada en la formació
i la conciliació. El segon discurs, el de la via ràpida (Delgado-Márquez, Ramírez-González,
2014), “rebutja la idea de millora gradual de la representació de les dones” (Parlament
Europeu, 2008: 26). Considera que l’augment de recursos no conduirà a la representació
equitativa, ja que la discriminació és el nucli del problema i calen mesures especials.
L’autora Rosa Cobo a “Democràcia paritària i subjecte polític feminista” (2002) presenta un
anàlisi exhaustiu del sorgiment de la democràcia paritària, la importància de la representació
equilibrada als òrgans de poder i l’acceptació de discriminació positiva a diversos països
europeus. Paral·lelament, Raquel Osborne a “Desigualtat i relacions de gènere a les
organitzacions” (2005) es fixa en les relacions de poder al terreny públic, estudiant el “sostre
de vidre” i l’efecte de les quotes a la cultura de les organització i les estructures de poder.
Julia Sevilla, a “Democràcia paritària i Constitució” (2004), es centra en l’evolució
legislativa i fa un anàlisi de les declaracions, resolucions i lleis sobre quotes a nivell mundial,
europeu i espanyol.
Centrant-nos en estudis del cas espanyol, destaca el de Tania Verge “Quotes voluntàries i
legals a Espanya: la paritat a examen” (2010), una recerca sobre la representació municipal
de les dones a Catalunya en el període 1979-2003, en la que s’analitza la progressió per partits
polítics. L’autora es centra en variables com la mida del municipi per explicar que contra més
gran és, més dones representades trobem. En relació a les regidores, “el màxim càrrec de
l’executiu local resulta gairebé inaccessible per les dones”. Aquesta mateixa autora, a “Quotes
de gènere i reclutament polític. Anàlisi al Parlament de Catalunya (1980-2010)” (2011),
estudia com les quotes afecten al sistema de reclutament dels partits. Exposa que els partits
d’esquerra han avançat més en igualtat i que mai s’ha observat un nombre insuficient de
candidates. També afirma l’existència del sostre de vidre, ja que “o bé no s’arriba al
percentatge mínim o es sobrepassa per molt poc”.
En relació a la historia de les quotes, Ainhoa Uribe exposa l’evolució legislativa a Espanya i
realitza un anàlisi sobre la representació per grup parlamentari al Senat, al Congrés i als
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parlaments regionals, entre 1982 i 2011. L’estudi “Les quotes de gènere i la seva aplicació a
Espanya” (2013) conclou que la llei 03/2007 va augmentar el nombre de dones al Senat però
no al Congrés, on alguns partits no arriben al 40%. A banda d’això, “existeixen espais tancats
a les dones, com la primera posició de la llista”, i tot i l’augment del nombre de dones,
aquestes tenen un paper secundari. Finalment, l’autora argumenta que la millora de la
representació femenina no es pot relacionar només amb la llei de 2007, sinó que cal tenir en
compte els canvis sociològics i actitudinals a partir dels anys 90.
A “Sistemes electorals de quotes de gènere i la seva aplicació a Europa” (2008) Dahlerup i
Freindevall, per la Comissió de Drets de la Dona del Parlament Europeu, presenten un anàlisi
sobre la tipologia de quotes aplicades per països i les posicions dels partits de la UE (enquesta
PARQUOTA). L’informe estudia la situació a vuit països, sent un d’ells Espanya. Conclou
que foren els partits d’esquerres els que impulsaren la mesura, liderats pel PSOE, i que el
percentatge de representats polítiques a Espanya és més elevat que a altres països europeus.
Per últim, en el pla municipal, l’informe de Marta Corcoy per la Diputació de Barcelona
“Dones i homes en els governs catalans 2003-2011” (2014), conclou que la llei 03/2007 va
tenir un impacte positiu a Catalunya, passant del 23% de regidores al 2003 al 32% al 2011, tot
i que sense arribar al 40%. El percentatge d’alcaldesses, però, només va pujar 4 punts.
L’estudi apunta que “la distribució dels diferents rols de la societat es reprodueix en les
regidories: atenció a les persones és un espai femení, mentre que territori i generació de
riquesa és masculí”. A banda d’això, es fixa en la permanència en el càrrec, i en les dones és
més curta que en els homes.
Després d’aquest repàs als principals estudis sobre les quotes de gènere, es procedeix a
presentar la metodologia que seguirà l’anàlisi per respondre la pregunta d’investigació.
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3. Metodologia
En aquest apartat es procedirà a presentar les hipòtesis de la recerca, detallar les unitats
d’estudi i el mètode d’anàlisi utilitzat per tal d’operacionalitzar les hipòtesis i poder
comprovar-les. En aquest capítol també s’ha realitzat la recerca de documentació i bases de
dades, amb la finalitat d’elaborar matrius de dades (disponibles a l’annex) que continguin tota
la informació necessària per, a través de l’anàlisi, respondre a les hipòtesis. Aquesta fase
d’anàlisi, es durà a terme a l’apartat “Anàlisi de dades”.

3.1 Definició detallada de les hipòtesis de la recerca i definició de variables
A continuació es presentaran les hipòtesis generals i específiques aplicades a la recerca:
3.1.1 Hipòtesi general:


H1: La llei d’Igualtat 03/2007 va fer augmentar el nombre de dones en càrrecs de
representació política, ja que abans de la llei, no totes les organitzacions analitzades
arribaven al 40% mínim de presència de dones.

3.1.2 Hipòtesis específiques:


H2: Tot i la llei d’igualtat, els càrrecs de major responsabilitat de les
organitzacions continuen sent ocupats majoritàriament per homes. Això es
dóna al Parlament (als càrrecs de Presidència del Parlament i Mesa del
Parlament) i al món local, on les

regidories de major pes polític estan

majoritàriament en mans d’homes, mentre que les regidories de caire secundari
s’assignen principalment a dones.


H3: La mida de la institució (nombre d’escons) influeix en el grau de
compliment de les quotes de gènere. Això s’aplica tant al Parlament -que com
la institució de major pes polític de Catalunya és la que més respecta les
quotes-, com als ajuntaments, ja que es preveu que els que tinguin més
regidors (Barcelona) aplicaran millor les quotes que els ajuntaments petits, on
els pocs escons disputats acostumen a assignar-se a homes.



H4: Les empreses públiques, tot i estar incloses a la Llei 03/2007 com
organismes dependents de les institucions públiques, no apliquen les quotes de
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gènere de forma regular, pel que el lloc de direcció o gerència de primer ordre
acostuma a estar en mans d’homes.

Aquesta recerca parteix d’investigacions prèvies com la de Tania Verge (2010) o la del
Parlament Europeu PARQUOTA (2008), pel que es considera que les hipòtesis que fan
referència al color polític dels partits –sent els d’esquerres els que donen més importància a la
representació igualitària- ja queden demostrades a estudis anteriors i per tant, es prenen com
a base de la recerca i no són demostrades en aquesta investigació.

3.1.3 Definició de variables
A continuació es defineixen les variables incloses a la recerca. El concepte “dones en càrrecs
de representació política” fa referència al nombre de representants de sexe femení que ocupen
càrrecs públics als següents organismes: diputada al Parlament de Catalunya (escollides per
sufragi universal després de la seva inclusió a la llista electoral del partit), regidores als
governs municipals dels ajuntaments de les quatre ciutats analitzades (també escollides per
sufragi universal a partir de la llista electoral) o que ocupen el càrrec directiu a una empresa
pública (designades per la Generalitat de Catalunya).

Centrant-nos en les hipòtesis específiques, en relació a l’anàlisi qualitatiu del Parlament, es
consideren “càrrecs de major responsabilitat al Parlament” la Presidència del Parlament i la
Mesa (definició a l’apartat 3.1.2), per considerar-se càrrecs de rellevància política i presa de
decisions. Centrant-nos en el món local, s’ha fet una distinció entre regidories principals i
secundàries i s’han considerat “principals” aquelles amb més pes polític (consultar taula 8). El
criteri per fer la distinció ha estat revisar la tasca de les regidories i determinar si la seva
existència és vital o no pel correcte funcionament del municipi. Per últim, en relació a les
empreses públiques, per l’anàlisi s’ha tingut en compte el “lloc de direcció o gerència de
primer ordre”, que fa referència al càrrec de màxima responsabilitat de la entitat. Tal i com
s’indica al Decret legislatiu 2/2002 de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana, aquest càrrec
és designat per la Generalitat de Catalunya, pel que és un càrrec polític. L’anàlisi no va més
enllà del primer ordre de direcció, degut a que l’accés a dades de directors generals o
subdirectors és restringit.
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3.2 Descripció de les unitats d’anàlisi i operacionalització de les variables

Per cadascuna de les organitzacions estudiades, es procedeix a la recopilació d’informació en
matrius de dades (a partir d’informes i bases de dades). Aquestes matrius contenen les
variables necessàries per comprovar les hipòtesis anteriorment exposades.

3.2.1 Parlament de Catalunya
El Parlament de Catalunya és la màxima institució legislativa de Catalunya i està format per
135 diputats/es escollits a les eleccions autonòmiques per sistema proporcional, prenent com a
circumscripció la província. L’anàlisi es pot dividir en:
Quantitatiu, on s’analitzarà si es compleix el mínim d’un 40% de representació d’un dels
sexes al llarg de les legislatures, per veure la incidència de l’entrada en vigor de la Llei
d’Igualtat, comprovant així H1. Les dades han estat obtingudes del registre “Dades generals
de la legislatura” del Parlament. Les legislatures analitzades son:
-

VII legislatura (de desembre de 2003 a setembre de 2006).

-

VIII legislatura (de novembre de 2006 a octubre de 2010).

-

IX legislatura (de desembre de 2010 a octubre de 2012).

-

X legislatura (de desembre de 2012 a agost de 2015).

Qualitatiu, on es vol conèixer si les dones tenen poder real al Parlament de Catalunya,
comprovant així la H2. Per operacionalitzar aquesta hipòtesis en variables quantificables, es
tindran en compte les dones als càrrecs de més rellevància del Parlament, que son:


Presidència del Parlament: té la representació de la cambra, estableix i manté l'ordre
de les discussions i vetlla per mantenir l'ordre (Parlament de Catalunya, 2017).



Mesa del Parlament (formada per la Presidència, dos vicepresidències i quatre
secretaries): òrgan rector col·legiat; ordena el treball parlamentari, interpreta el
reglament i dirigeix els serveis del Parlament (Parlament de Catalunya, 2017).

La H3, per la seva banda, que fa referència a que les institucions de major mida i més escons,
com el Parlament, son les que millor respecten el sistema de quotes (degut a la rellevància
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política de la institució), es comprovarà posteriorment amb un anàlisi comparat quantitatiu
entre Parlament, ajuntaments i empreses públiques estudiades.

A l’annex es poden consultar les matrius de dades de representació quantitativa d’homes i
dones (veure taules 3, 4, 5 i 6) obtingudes per cada legislatura del Parlament de Catalunya
analitzada (la 2003-2006, la 2006-2010, la 2010-2012 i la 2012-2015). També es poden
consultar (veure taula 7) els resultats qualitatius de representació femenina als càrrecs de
poder (la Presidència i la Mesa), per tal d’observar el grau d’exercici del poder.

3.2.2 Ajuntaments de capitals de província (Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida)
En aquest apartat s’analitza si els governs municipals sorgits de les eleccions municipals de
2003, 2007 i 2011 a les ciutats de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona compleixen amb les
quotes, comprovant així H1. Per fer-ho, s’analitzarà la composició del govern municipal a
partir de les dades oficials dels consistoris i del cartipàs municipal. En relació a la H3, que
aplicada al món local suposa que els ajuntaments amb major nombre de regidors apliquen més
les quotes que els ajuntaments amb menys regidors, aquesta hipòtesi es comprovarà a l’apartat
d’anàlisi de dades amb un estudi comparat de tots els ajuntaments al període 2003-2015. Així
es podrà veure si efectivament, Barcelona té de forma sistemàtica al llarg de tres legislatures
més dones a l’equip de govern municipal o si no es dóna. Per últim, la H2 (que diu que els
càrrecs de major responsabilitat estan majoritàriament en mans d’homes), es comprovarà amb
un anàlisi qualitatiu. S’analitzarà el document de cartipàs municipal i els organigrames per
establir quina persona ocupa cadascuna de les regidories i poder concloure si hi ha correlació
entre regidories principals ocupades per homes i regidories secundàries ocupades per dones.

Per tal de sistematitzar l’anàlisi, s’han considerat regidories principals i secundàries les
següents àrees municipals:
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Taula 8: Elaboració pròpia. Nota metodològica: les regidories de cultura, seguretat i turisme s’han categoritzat en
regidories principals o secundàries segons la importància donada a aquest àmbit pel propi grup municipal. És a
dir, quan alguna d’aquestes regidories era una regidoria pròpia, es considerava principal, mentre que quan el
consistori unia aquesta regidora amb altres, s’ha considerat secundària.

A l’annex es poden consultar les taules de distribució de les regidories a cadascun dels
ajuntaments analitzats (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona), per cadascun dels períodes
estudiats (legislatura municipal 2003-2007, 2007-2011 i 2011-2015). Les taules que il·lustren
aquestes dades son les corresponents a les figures 9-20.

3.2.3 Empreses públiques
L’article 54 del capítol V de la Llei d’Igualtat fa referència a la designació de representats de
l’Administració de l’Estat i indica que els “organismes públics vinculats o dependents de
l’administració observaran el principi de presència equilibrada en els nomenaments que
correspongui efectuar als consells d’administració de les empreses en les quals participi
l’Administració en capital”. Així doncs, les empreses públiques també son subjectes on
s’apliquen les quotes de gènere. Per això, en aquesta recerca s’analitza el càrrec de direcció de
cinc empreses públiques incloses al registre d’empreses públiques de la Generalitat, per
observar el seu compliment o no de les quotes. Analitzant qui ocupa el càrrec de direcció o
gerència de primer ordre, es respondrà la H4 d’aquesta recerca, que indica que, tot i que les
empreses públiques estan incloses a la llei de quotes, no l’apliquen.
A continuació es passa a introduir les unitats d’anàlisi. Tota la informació relativa a la
direcció d’aquests organismes s’ha extret de les memòries anuals presentades per les
empreses públiques entre 2003 i 2015. S’analitza el càrrec de direcció de les següents entitats:
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1. Servei Català de la Salut i Institut Català de la Salut
En l’àmbit sanitari s’analitzarà el CatSalut, que depèn del Departament de Salut i l’ICS, que
depèn del CatSalut. El Servei Català de la Salut (CatSalut), amb naturalesa d’ens públic i
participació majoritària de la Generalitat (Generalitat, 2017) és l’encarregat de garantir les
prestacions del sistema sanitari públic als ciutadans, vetllant per l’equitat, qualitat i eficiència
de la sanitat. També s’investigarà l’Institut Català de la Salut (ICS), que és una entitat de dret
públic sotmesa a l’ordenament privat, amb participació indirecta de la Generalitat.
S’encarrega de la prestació de l’atenció sanitària, gestionant els 8 principals hospitals del país
i els 287 equips d’atenció primària. Les dades que presenta el càrrec de direcció del CatSalut i
de l’ICS es poden consultar a la taula 21 de l’annex.
2. Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
En l’àmbit dels mitjans, l’empresa pública analitzada és la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA), una entitat de dret públic sotmesa a l’ordenament privat amb
participació majoritària de la Generalitat (Generalitat, 2017). És l’encarregada de la gestió
dels serveis públics de radiodifusió i televisió de la Generalitat i depèn del Departament de
Presidència i de la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació. Les
dades sobre el càrrec de direcció de la CCMA es poden consultar a la taula 22 de l’annex.
3. Servei Català de Trànsit
També s’analitza el Servei Català de Trànsit (SCT), que és una entitat autònoma
administrativa amb participació majoritària directa de la Generalitat (Generalitat, 2017).
Depèn del Departament d’Interior i realitza totes les funcions en matèria de trànsit, circulació
de vehicles i seguretat viària, en coordinació amb els ens locals i els cossos de seguretat. La
taula 23 de l’annex exposa l’evolució del càrrec de direcció del SCT. Tot i que en el període
d’anàlisi 2003-2015 cap dona ocupa el càrrec de direcció del SCT, des del 2016 la direcció
d’aquesta empresa pública està en mans de Eugènia Domènec.
4. Agència Tributària de Catalunya
L’Agència Tributària és un ens públic de naturalesa singular amb participació de la
Generalitat majoritària directa. Depenent del Departament de Vicepresidència i Economia i
Hisenda i de la Secretaria d’Hisenda, s’encarrega de les funcions de gestionar, liquidar,
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recaptar i inspeccionar els tributs propis de la Generalitat (Generalitat, 2017). Es poden
consultar les dades de l’ATC a la taula 24 de l’annex.
5. Agència Catalana del Consum
L’Agència Catalana del Consum és una entitat autònoma administrativa amb participació
majoritària directa de la Generalitat (Generalitat, 2017). Depèn del Departament d’Empresa i
Coneixement i de la Secretaria d’Empresa i Competitivitat, i és l’encarregada de la
informació, formació, assessorament, inspecció i control en matèria de consum, especialment
informació de mercat, foment, relacions institucionals i defensa dels drets dels consumidors.
Es poden consultar les dades referents a l’ACC a la taula 25 de l’annex. Tot i que en el
període 2003-2015 cap dona ocupa el càrrec de direcció de l’ACC, des del 2016 la direcció
l’ocupa Montserrat Ribera.

En aquest apartat s’han presentat les unitats d’anàlisi i s’han elaborat les matrius de dades
corresponents a cada període per cadascuna de les entitats estudiades, que es poden consultar
a l’annex. Al següent apartat, el d’anàlisi de dades, es procedirà a analitzar tota la informació
obtinguda per períodes i entitats per tal de comprovar les hipòtesis.
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4. Anàlisi de dades
En aquest apartat es procedeix a la racionalització i l’estudi de les dades de les matrius de
l’apartat metodològic, per respondre les hipòtesis de la investigació.

4.1 Parlament de Catalunya
Centrant-nos en el compliment de les quotes de gènere al Parlament en termes quantitatius, la
següent taula exposa l’evolució del nombre de dones al Parlament, dins el període estudiat.
Taula 26: Representació quantitativa per gèneres al Parlament de Catalunya (2003-2015)
Legislatures
Homes
Dones
Compliment quota

VII (2003-2006)
70,24%

VIII (2006-2010)
73,91%

IX (2010-2012)
54,31%

X (2012-2015)
60,40%

29,79%

26,33%

45,67%

39,59%

No (no aplicable)

No (no aplicable)

Sí

No

Taula 26: Elaboració pròpia a partir dels documents “Dades generals de la legislatura 2003, 2006, 2010 i 2012”
del Parlament de Catalunya (2012).

Gràfic 1: Evolució del nombre de dones representants al Parlament de Catalunya en termes
quantitatius en el període 2003-2015.
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Gràfic 1: Elaboració pròpia a partir dels documents “Dades generals de la legislatura 2003, 2006, 2010 i 2012”
del Parlament de Catalunya (2012).

25

A partir d’aquestes dades, observem l’evolució del nombre de dones al Parlament en termes
quantitatius, per donar resposta a la H1. S’observa que a la VII legislatura el nombre de dones
era molt reduït (no arribaven al 30%). La següent legislatura (VIII), fou la que va aprovar el
llei 03/2007, però en la seva constitució la llei no estava vigent, pel que només hi ha un
26,33% de representació femenina. La primera legislatura a la que s’aplica la llei d’igualtat és
la IX i veiem que sí es compleix la quota, amb un 45,67% de dones. La següent legislatura
(X), en canvi, el percentatge baixa per sota la quota, amb un 39,59% de dones, tot i
aproximar-se al mínim legal. Observem que la quota es compleix (o gairebé es compleix) a
partir de la instauració de la llei, però amb xifres de mínims.

A partir de les dades, podem concloure que en el cas del Parlament, la H1 -que citava que la
llei d’Igualtat va fer augmentar el nombre de dones en càrrecs de representació política - es
compleix. Les dades mostren que abans del 2007, les dones al Parlament eren un 29,79%
l’any 2003 i un 26,33% l’any 2006, pel que no s’assolia la quota. Per oferir una visió més
acurada amb la vessant qualitativa, es presenta una taula de l’evolució del nombre de dones al
Parlament al període 2003-2015, que recull la informació de les taules 3, 4, 5 i 6 de l’annex.
Taula 27: Representació femenina al Parlament de Catalunya al període 2003-2015 en termes
quantitatius i qualitatius
% de dones
Dones en càrrecs rellevants
Legislatura
Compliment quota
(total quantitatiu)
(total qualitatiu)
29,79%
No (llei no vigent)
28,57%
VII (2003-2006)
26,33%
No (llei no vigent)
42,80%
VIII (2006-2010)
45,67%
Sí
14,28%
IX (2010-2012)
39,59%
No
42,80%
X (2012-2015)
Taula 27: Elaboració pròpia a partir dels documents “Dades generals de la legislatura 2003, 2006, 2010 i 2012”
del Parlament de Catalunya (2012).

Centrant-nos en les quotes a nivell qualitatiu, observem diferències entre la representació
d’homes i dones als llocs de responsabilitat (Presidència i Mesa). En relació a la Presidència,
com es pot observar a la taula 7 de forma detallada (consultar annex), al període 2003-2015
només una dona (d’un total de quatre presidents) ocupa el càrrec. En referència a la Mesa,
només en la VIII legislatura (abans de la llei) s’arriba a una representació de dones superior al
40%. Les dues legislatures següents, on s’apliquen les quotes, la presència de dones és del
16,66% (IX legislatura) i del 33,33% (X legislatura), pel que no s’assoleix el mínim en
càrrecs de responsabilitat. Tornant a la taula 27, l’indicador “total qualitatiu” exposa la
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mitjana de presència de dones a la Presidència i a la Mesa. Com es pot observar, a la primera
legislatura no s’assoleix el mínim (28,57%), mentre que a la legislatura VIII, tot i que encara
no està vigent la llei 03/2007 sí que s’arriba a més d’un 40% de dones (42,80%). La primera
legislatura a la que s’apliquen quotes, la iniciada al 2010, només inclou un 14,28% de dones
als càrrecs de major presa de decisions, mentre que a la X legislatura, s’assoleix un 42,8%, pel
que sí es compleix la quota.

Gràfic 2: Evolució del nombre de dones representants al Parlament de Catalunya en termes
qualitatius en el període 2003-2015.
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Gràfic 2: Elaboració pròpia a partir dels documents “Dades generals de la legislatura 2003, 2006, 2010 i 2012”
del Parlament de Catalunya (2012).

Així doncs, podem comprovar que la H2, sobre càrrecs de responsabilitat a les institucions,
que centrant-se en el Parlament deia que “tot i la llei d’igualtat, els càrrecs de major
responsabilitat del Parlament continuen sent ocupats majoritàriament per homes”, es
comprova de forma parcial. Això és degut que a partir de la primera legislatura amb la llei
vigent (IX), en una legislatura s’ha complert la quota i en l’altre no. Així, a la IX legislatura el
percentatge de dones a llocs de responsabilitat era només del 14,28%, incomplint la llei de
quotes, però a la següent legislatura, la X iniciada l’any 2012, la quota sí es compleix amb un
42,80% de dones entre Presidència i Mesa, sent una dona la presidenta de la cambra. Caldria
analitzar la tendència a les següents legislatures per veure si el camí pres a 2012 de respecte
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de les quotes es manté o si per contra, hi ha infrarepresentació femenina constant als llocs de
responsabilitat de la cambra.

En relació a la H3, que cita que la mida de la cambra afecta a l’aplicació de les quotes i que el
Parlament és la institució que més aplica les quotes degut a que és el pilar institucional de
Catalunya, es comprovarà un cop analitzades les dades de totes les organitzacions, en un
anàlisi comparat.

4.2 Ajuntaments de les quatre capitals de província

A continuació, la recerca es centra en el compliment de quotes de gènere als 4 ajuntaments
analitzats. Primer es presentaran les dades a cadascun dels consistoris (quantitatives de
compliment de quota i qualitatives d’ocupació de regidories principals) i a continuació,
s’exposaran les dades en perspectiva comparada.

4.2.1 Ajuntament de Barcelona
La següent taula exposa els resultats quantitatius i qualitatius de compliment de quotes de
gènere a l’Ajuntament de Barcelona.
Taula 28: Representació per gèneres a l’Ajuntament de Barcelona (2003-2015)
% dones
(total quantitatiu)

Compliment quota

% dones en regidories
principals (total qualitatiu)

2003-2007

40%

Sí (llei no vigent)

16,67%

2007-2011

38,89%

No (llei vigent)1

30%

2011-2015

28,57%

No (llei vigent)

12,5%

Govern municipal

Taula 28: Elaboració pròpia a partir dels documents “Cartipàs municipal 2003, 2007, 2011” de l’Ajuntament de
Barcelona (2011).

Com es pot observar a la taula 28, l’Ajuntament de Barcelona no compleix les quotes de
gènere en les legislatures municipals 2007-2011 ni 2011-2015, tenint un total de 38,89% i
1

Les eleccions municipals es van celebrar el 27/05 i la Llei per la igualtat efectiva va publicar-se al BOE el
22/04, pel que la llei estava vigent des de l’inici de la legislatura municipal.
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28,57% de dones al govern, respectivament. Així, en el cas de Barcelona no es compleix la
H1, ja que la entrada en vigor de la llei d’igualtat no fa augmentar el nombre de dones.

Gràfic 4: Evolució del nombre de dones representants en termes quantitatius a l’Ajuntament
de Barcelona en el període 2003-2015.
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Gràfic 4: Elaboració pròpia a partir dels documents “Cartipàs municipal 2003, 2007, 2011” de l’Ajuntament de
Barcelona (2011).

A més, quan s’analitzen els càrrecs que ocupen les dones, veiem que només un 30% d’elles al
2007 i un 12,5% al 2011 ocupen regidories principals, com economia i empresa, educació,
urbanisme o salut. Així doncs, en cas de Barcelona sí que es compleix la H2, que cita que els
càrrecs de responsabilitat, en el cas municipal, les regidories principals, estan majoritàriament
en mans d’homes, mentre que les de caire secundari s’assignen a dones.

Gràfic 5: Evolució del nombre de dones representants en termes qualitatius a l’Ajuntament
de Barcelona en el període 2003-2015.
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Gràfic 5: Elaboració pròpia a partir dels documents “Cartipàs municipal 2003, 2007, 2011” de l’Ajuntament de
Barcelona (2011).

4.2.2 Ajuntament de Girona
A continuació, s’exposen les dades obtingudes per l’Ajuntament de Girona.
Taula 29: Representació per gèneres a l’Ajuntament de Girona (2003-2015)
% dones
(total quantitatiu)

Compliment quota

% dones en regidories
principals (total qualitatiu)

2003-2007

29,41%

No (llei no vigent)

42,85%

2007-2011

52,94%

Sí (llei vigent)

75%

2011-2015

40%

Sí (llei vigent)

40%

Govern municipal

Taula 29: Elaboració pròpia a partir dels documents “Cartipàs municipal 2003, 2007, 2011” de l’Ajuntament de
Girona (2011).

En el cas de l’Ajuntament de Girona, observem que a partir de l’entrada en vigor de la Llei
d’igualtat, els dos governs municipals compleixen les quotes de gènere, el de 2007 arribant al
52,94% de dones al consistori i el de 2011 amb un 40%. Es passa d’una situació de
desigualtat al compliment de les quotes als anys següents, pel que H1 sí es compleix.
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Gràfic 6: Evolució del nombre de dones representants en termes quantitatius a l’Ajuntament
de Girona en el període 2003-2015.
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Gràfic 6: Elaboració pròpia a partir dels documents “Cartipàs municipal 2003, 2007, 2011” de l’Ajuntament de
Girona (2011).

En relació a l’ocupació de càrrecs rellevants (regidories principals), observem que al primer
govern (2003) hi ha un 42,85% de dones a càrrecs rellevants, tot i que la llei de quotes encara
no està vigent. Al govern següent (2007) es dona un alt percentatge de dones en regidories
principals, suposant el 75%, i al darrer període analitzat (2011), trobem un 40% de dones a
regidories clau. Així doncs, la H2 aplicada a l’Ajuntament de Girona, no es compleix.

Gràfic 7: Evolució del nombre de dones representants en termes qualitatius a l’Ajuntament
de Girona en el període 2003-2015.
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Gràfic 7: Elaboració pròpia a partir dels documents “Cartipàs municipal 2003, 2007, 2011” de l’Ajuntament de
Girona (2011).

4.2.3 Ajuntament de Lleida
Ara, es presenten les dades quantitatives i qualitatives del consistori lleidatà.
Taula 30: Representació per gèneres a l’Ajuntament de Lleida (2003-2015)
% dones
(total quantitatiu)

Compliment quota

% dones en regidories
principals (total qualitatiu)

2003-2007

46,15%

Sí (llei no vigent)

33,33%

2007-2011

46,67%

Sí (llei vigent)

57,14%

2011-2015

40%

Sí (llei vigent)

28,57%

Govern municipal

Taula 30: Elaboració pròpia a partir dels documents “Cartipàs municipal 2003, 2007, 2011” de l’Ajuntament de
Lleida (2011).

A nivell quantitatiu, al període 2003-2015, es compleixen les quotes de gènere. El 2003, sense
la llei vigent, hi havia un 46,15% de dones al govern. A la següent legislatura (2007), amb la
llei vigent, el percentatge es manté (46,67%) i l’any 2011 disminueix fins al 40%, tot i que
continua complint amb la quota. Així doncs, a Lleida, es demostra que H1 es compleix.
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Gràfic 8: Evolució del nombre de dones representants en termes quantitatius a l’Ajuntament
de Lleida en el període 2003-2015.
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Gràfic 8: Elaboració pròpia a partir dels documents “Cartipàs municipal 2003, 2007, 2011” de l’Ajuntament de
Lleida (2011).

Com es pot observar al gràfic de representació de gènere qualitativa, en el cas de Lleida, les
dones al llarg del període estudiat han tingut menys representació en regidories principals que
els homes, tot i que al govern municipal de 2007, hi ha un 57,14% de dones a regidores clau.
Amb el govern municipal següent, però, el percentatge descendeix a un 28,57%. Així doncs,
la H2 es compleix de forma parcial, degut a que al primer govern municipal després de la llei
les dones tenen més pes a regidories principals (2007), però a la següent legislatura la seva
presència disminueix a un 28,57%.

Gràfic 9: Evolució del nombre de dones representants en termes qualitatius a l’Ajuntament
de Lleida en el període 2003-2015.
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Gràfic 9: Elaboració pròpia a partir dels documents “Cartipàs municipal 2003, 2007, 2011” de l’Ajuntament de
Lleida (2011).

4.2.4 Ajuntament de Tarragona
Per últim, s’exposen les dades obtingudes a l’Ajuntament de Tarragona.
Taula 31: Representació per gèneres a l’Ajuntament de Tarragona (2003-2015)
% dones
(total quantitatiu)

Compliment quota

% dones en regidories
principals (total qualitatiu)

2003-2007

21,42%

No (llei no vigent)

11,11%

2007-2011

41,67%

Sí (llei vigent)

14,28%

2011-2015

40%

Sí (llei vigent)

25%

Govern municipal

Taula 31: Elaboració pròpia a partir dels documents “Cartipàs municipal 2003, 2007, 2011” de l’Ajuntament de
Tarragona (2011).

Com s’observa a la taula, l’Ajuntament de Tarragona respecta les quotes en termes
quantitatius a partir de 2007, amb xifres del 41,67% de dones a 2007 i del 40% a 2011. Abans
de la llei, però, a la legislatura de 2003 només hi havia un 21,42% de dones al govern, pel que
en aquest cas, la H1 queda comprovada.
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Gràfic 10: Evolució del nombre de dones representants en termes quantitatius a l’Ajuntament
de Tarragona en el període 2003-2015.
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Gràfic 10: Elaboració pròpia a partir dels documents “Cartipàs municipal 2003, 2007, 2011” de l’Ajuntament de
Tarragona (2011).

Si ens fixem en el repartiment de gènere a les regidories principals, veiem que a Tarragona les
dones tenen molt poca representació a regidories clau. Abans de la llei, al 2003, només un
11,11% de dones es trobaven a regidories principals, però a partir de 2007, ja amb la llei
vigent, el percentatge continua sent molt baix. L’any 2007 veiem una representació del
14,28% de les dones a regidories clau, i al 2011 puja al 25%, però continua havent
desigualtat. En aquest cas, per tant, es compliria la H2 ja que les regidories principals estan
majoritàriament en mans d’homes.

Gràfic 11: Evolució del nombre de dones representants en termes qualitatius a l’Ajuntament
de Tarragona en el període 2003-2015.
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Gràfic 11: Elaboració pròpia a partir dels documents “Cartipàs municipal 2003, 2007, 2011” de l’Ajuntament de
Tarragona (2011).

Un cop analitzades les dades de tots els ajuntaments, es procedeix a visualitzar les dades a
nivell agregat per poder respondre la H3, que es centra en la mida de la institució, i aplicada al
món local, diu que els ajuntaments amb un nombre major de regidors (Barcelona) apliquen
més les quotes que els ajuntaments petits.
Taula 32: Representació quantitativa per gènere femení als ajuntaments de Barcelona, Girona,
Lleida i Tarragona al període 2003-2015
Govern
municipal

Barcelona

Girona

Lleida

Tarragona

2003-2007

40%

29,41%

46,15%

21,42%

2007-2011

38,89%

52,94%

46,67%

41,67%

2011-2015

28,57%

40%

40%

40%

Taula 32: Elaboració pròpia a partir dels documents “Cartipàs municipal 2003, 2007, 2011” dels ajuntaments de
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona (2011).

Com s’observa a la taula, podem concloure que H3 no es compleix, ja que l’Ajuntament de
Barcelona, tot i tenir més regidors, no aplica millor les quotes de gènere que els altres
ajuntaments. De fet, és l’únic ajuntament que incompleix el requisit del 40% mínim de
representació, ja que ni al govern de 2007 ni al de 2011 arriba al 40% mínim de dones. En
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canvi, a nivell comparat observem que l’ajuntament de Girona és el que més representació
femenina té a partir de la llei de 2007, seguit dels de Lleida i Tarragona.

En relació a la posició d’alcaldia, i vinculat amb la H2 de càrrecs de responsabilitat
majorment assignat a homes, observem que en el període 2003-2015, només l’Ajuntament de
Girona té una alcaldessa (legislatures 2003-2007 i 2007-2011), ja que tots els altres
consistoris tenen un home al front de la institució al llarg de les tres legislatures municipals.

4.3 Empreses públiques
A continuació, s’analitza la informació d’empreses públiques, a les que també s’aplica la llei.

Taula 33: Elaboració pròpia a partir dels documents de “Memòries corporatives anuals 2003-2015” de
cadascuna de les empreses públiques analitzades (2015) i les dades de les taules 22-26.
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Tal i com mostren les dades, només dues de les sis empreses públiques estudiades inclouen
alguna dona al seu lloc directiu de màxim rang (direcció o gerència de primer nivell). En els
altres quatre casos, no hi ha presència de cap dona al càrrec en període analitzat (2003-2015).
En relació a les dues empreses públiques que sí inclouen una dona a la seva direcció (l’ICS i
l’ATC), només en el segon cas es compleix la quota de gènere (amb un 50% de
representació), ja que en l’ICS només trobem un 16,67% de dones. En ambdós casos, el
nomenament d’una dona pel càrrec és a partir de 2010, ja amb la llei. Tanmateix, a l’actualitat
dues d’aquestes empreses públiques estan liderades per dones, però no entren a la recerca.

Així doncs, pel període 2003-2015, podem concloure que a les empreses públiques la H1 no
es compleix, ja que no hi ha hagut un canvi substancial a partir del 2007 i el percentatge de
representació femenina es manté per sota del 40% mínim. Només es compleix en l’ATC, amb
un 50% de dones al llarg del període. En relació a la H4, es demostra que les empreses
publiques no apliquen les quotes, tot i estar incloses a la Llei 03/2007.

Un cop analitzades les tres organitzacions de forma individual (Parlament de Catalunya,
ajuntaments capitals de província i empreses públiques), procedim a una revisió agregada de
les dades per poder donar resposta a la H3, que diu que la mida de la cambra és important en
el compliment de quotes, i segons la qual, el Parlament hauria de ser la institució que més
respectés les quotes, al ser la càmera més gran i de major pes polític.

Taula 34: Compliment quotes de gènere a nivell quantitatiu a les institucions analitzades
(Parlament, ajuntaments capitals de província i empreses públiques) al període 2003-2015.
Institució

Període
Mitjana
institució

Parlament de Catalunya
29,79%
26,33%
45,67%
39,59%

(2003-2006)
(2006-2010)
(2010-2012)
(2012-2015)

Ajuntaments

Empreses públiques

34,29% (2003-2007)
45,04% (2007-2011)
37,14% (2011-2015)
-

0% (2003-2006)
0% (2006-2010)
11% (2010-2012)
27,66% (2012-2015)

38,82%

9,66%

35,34%

Taula 34: Elaboració pròpia a partir dels documents “Dades generals de la legislatura 2003, 2006, 2010 i 2012”
del Parlament de Catalunya (2012), “Cartipàs municipal 2003, 2007, 2011” dels ajuntaments (2011) i de les
“Memòries corporatives anuals 2003-2015” de cadascuna de les empreses públiques analitzades (2015).
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Així doncs, com citen les dades, es comprova que H3 no és vàlida, ja que el Parlament de
Catalunya no és la institució que millor compleix amb les quotes. Com veiem, la mitja de
representació quantitativa de dones al Parlament al llarg del període 2003-2015 és d’un
35,34%, mentre que als ajuntaments analitzats, la mitja és del 38,82%, pel que hi ha més
representació de dones al món local. Per últim, en relació a les empreses públiques, aquestes
són les que menys compleixen les quotes, amb una presència residual d’un 9,66% de dones a
la direcció.
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5. Conclusions

A continuació, es presenten les principals conclusions extretes d’aquesta recerca, en relació a
la pregunta d’investigació i als objectius generals i específics indicats. També es donarà
resposta a les hipòtesis plantejades i, per últim, s’exposaran línies d’estudi futures que puguin
prendre com a base aquest treball. A partir de la pregunta d’investigació, s’ha desenvolupat
tota la recerca i s’han establert un total de quatre hipòtesis per comprovar l’aplicació de les
quotes de gènere a algunes organitzacions públiques catalanes en el període 2003-2015,
recordant que la Llei d’igualtat efectiva va entrar en vigor al 2007.

Fent un repàs a les hipòtesis, observem que la H1, que deia que la llei 03/2007 va fer
augmentar el nombre de dones a les organitzacions, es compleix de forma parcial. Així es
dóna al Parlament de Catalunya, on el percentatge de dones passa del 26,33% al 2006 al
45,67% al 2010 (tot i que baixa a la següent legislatura). També a l’Ajuntament de Girona,
que passa del 29,41% de dones al 2003 al 52,94% al 2007, tot i que la xifra baixa a la següent
legislatura però es manté al límit del 40%. A Lleida també es compleixen les quotes, tot i que
la llei no té una incidència tan clara ja que al 2003 ja hi havia un 46% de dones. Finalment, a
l’Ajuntament de Tarragona també veiem un augment de la presència de dones a partir de
2007, passant d’un 21,42% al 2006 a un 41,67% al 2010 i mantenint-se dins les quotes a la
següent legislatura. En canvi, la premissa no es compleix a l’Ajuntament de Barcelona, on la
presència femenina és del 40% al 2003 i disminueix al 38% al 2007, incomplint les quotes en
aquesta legislatura i a la següent. Tampoc es compleix a les empreses públiques, on l’entrada
en vigor de la llei no suposa cap canvi i la presència de dones a la direcció continua sent
desigual (amb només un 9,66% de dones).

Centrant-nos en les conclusions referents a la H2, sobre que els càrrecs de responsabilitat i els
llocs de presa de decisions estan majoritàriament en mans d’homes, aquesta hipòtesi s’ha
observat aplicada al Parlament de Catalunya i als ajuntaments. En el cas del Parlament
(Presidència i Mesa), la hipòtesis es comprova de forma parcial. A la primera legislatura amb
la llei en vigor (IX) s’incompleix la premissa, ja que només hi ha un 14,28% de dones a llocs
de responsabilitat, però a la legislatura següent puja fins al 42,80%, pel que caldria observar la
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incidència a partir del 2012 per veure la tendència. Si passem a l’anàlisi del món local, que en
relació a l’exercici del poder citava que les regidories amb major pes polític estan
majoritàriament en mans d’homes, observem que sí es comprova. A l’Ajuntament de
Barcelona al 2007 només un 30% de les dones estaven a regidories clau, i al 2011 la xifra
baixa fins al 12,5%. En el cas de Lleida, la hipòtesi es compliria de forma parcial, ja que tot i
que al 2007 les dones a regidories clau eren el 57,14%, a la legislatura del 2011 la xifra
descendeix al 28,57%. En el cas de Tarragona, la representació femenina a regidories
principals és molt baixa, del 14,28% al 2007 i del 25% al 2011, pel que afirma la premissa.
Només en el cas de Girona s’observa que la H2 no es compleix, ja que hi ha un alt percentatge
de dones a regidories clau, sent del 75% al 2007 i del 40% al 2011.

En relació a la hipòtesis H3, que citava que la mida de la institució influïa en el compliment
de les quotes, sent les institucions grans (amb més escons) les que més respectaven les quotes,
aquesta hipòtesis s’ha estudiat en relació al Parlament i als ajuntaments. Centrant-nos en el
Parlament, que és la càmera més gran i la de major pes polític de Catalunya, la recerca ha
demostrat que la hipòtesi és falsa. Com es pot observar a la taula 34, la mitja de representació
de dones al Parlament és d’un 35,34% al període 2003-2015, mentre que en el cas dels
ajuntaments és d’un 38,82% i en el de les empreses públiques, un 9,66%. Així, es comprova
que el Parlament no respecta les quotes de gènere i que és el món local el que inclou més
dones representants.

En relació a mida de l’ajuntament (nombre de regidors), la hipòtesis (H3) citava que els
ajuntaments amb un nombre major de regidors, és a dir, Barcelona (amb 41 regidors envers
els 25-27 dels altres consistoris) apliquen més les quotes que els ajuntaments petits, ja que
aquests inclouen als primers llocs de la llista electoral a homes. Com es pot observar a la taula
32, aquesta premissa no es compleix, ja que l’Ajuntament de Barcelona és l’únic que no
aplica les quotes de gènere (amb un 38,89% de dones al 2007 i un 28,57% al 2011), dels
quatre consistoris analitzats. A partir del 2007, tots els altres ajuntaments, apliquen les quotes
per tenir mínim un 40% de dones representants i la xifra es manté a la legislatura municipal
de 2011. Fixant-nos en el 2007, Girona és el que té més presència de dones (52,94%) al 2007,
seguit de Lleida (46,67%) i Tarragona (41,67%).
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Per últim, centrant-nos en les empreses públiques, veiem que la H4 – que diu que les
empreses públiques no apliquen la llei 03/2007- es compleix de forma clara, ja que la
presència femenina a càrrecs de direcció de primer rang és de l’11% al 2010 i del 27,66% al
2012, sent la mitjana del període d’un 9,66%, pel que s’allunya molt del mínim legal del 40%.

Així doncs, podem concloure que la Llei 03/2007 d’Igualtat efectiva entre dones i homes va
servir per augmentar la presència de dones a càrrecs de representació política en algunes
institucions, tot i que la falta de mecanismes de sanció en cas d’incompliment fa que algunes
organitzacions, com l’Ajuntament de Barcelona o les empreses públiques, no apliquin el
mínim d’un 40%. La llei contempla sancions per incompliment aplicades a les llistes
electorals -el partit que no asseguri aquest 40% a la seva llista, és sancionat rebutjant la llista
de les eleccions (Llei 03/2007:55)-, però en canvi, no contempla sancions en el cas
d’incompliment a la composició del govern (ja sigui a nivell parlamentari o municipal), en el
que afecten més factors que les llistes electorals, com l’establiment de coalicions o l’ordre
dels candidats i candidates dins la llista.

Després d’analitzar els resultats, s’observa que, a banda de no complir de forma exhaustiva
els objectius quantitatius de representació mínima del 40% de dones, la Llei 03/2007 no
contempla cap mecanisme per assegurar la presència de dones a càrrecs de responsabilitat. Per
tant, l’exercici del poder de més alt rang i la presa de decisions, continua estant
majoritàriament en mans d’homes, tal i com es comprova amb la H2. Així doncs, es podria
considerar que les quotes de gènere han tingut un impacte positiu a nivell formal de
percentatge mínim assolit, però en canvi, no es compleixen a nivell informal de relacions de
poder, ja que les dones continuen tenint un paper secundari als llocs de més responsabilitat,
així com trobant-se amb moltes dificultats per arribar a càrrecs de direcció.

Si retornem l’enfoc al marc teòric, es pot reprendre la observació de l’informe del Parlament
Europeu (2008:37) sobre que “un sistema de quotes que no inclogui regulacions de l’ordre pot
ser només simbòlic”. Una solució per assegurar la correcta representació de les dones a les
institucions de poder i garantir així una democràcia igualitària (Dahlerup 2002:15), la correcta
representació de tots els interessos de grup i experiències (Quota Project, 2015; Projecte ACE,
2017) i trencar amb la discriminació històrica (CIM, 2008), seria l’establiment de llistes
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cremallera. Aquest sistema, ja aplicat a Alemanya o Suècia demana als partits alternar a les
llistes un home i una dona, per assegurar una representació per gènere 50-50.

Sobre les implicacions d’aquest estudi en relació a la bibliografia referenciada, observem que
el treball de Tania Verge “Quotes voluntàries i legals a Espanya: la paritat a examen”
(2010), que conclou que la mida del municipi contra més gran és, més dones representades
trobem, no es comprova en la present recerca. Al contrari, l’anàlisi dels quatre ajuntaments
capitals de província en el període 2003-2015 demostra que Barcelona, que és el municipi
amb més escons, és el que menys respecta l’aplicació de quotes. D’altra banda, en relació a la
premissa de Verge sobre que “el màxim càrrec de l’executiu local resulta gairebé inaccessible
per les dones”, en aquest cas els resultats sí s’assimilen, ja que de tots els municipis estudiats,
només Girona durant dues legislatures té una dona com alcaldessa. Coincideixen així les
conclusions d’aquest estudi amb els resultats de Ainhoa Uribe a la recerca “Les quotes de
gènere i la seva aplicació a Espanya” (2013), ja que l’autora citava que “existeixen espais
tancats a les dones, com la primera posició de la llista”, i que tot i l’augment del nombre de
dones, aquestes tenen un paper secundari.

Si ens fixem en l’exercici real del poder i l’empoderament de les dones en càrrecs electes,
observem que, tal i com citava Marta Corcoy a l’estudi “Dones i homes en els governs
catalans 2003-2011” (2014), “la distribució dels diferents rols de la societat es reprodueix en
les regidories: atenció a les persones és un espai femení, mentre que territori i generació de
riquesa és masculí”, fet que s’ha pogut comprovar en aquesta investigació a partir de l’estudi
del repartiment de càrrecs a homes i dones entre regidories principals i secundàries.

En relació a les futures línies d’investigació que aquest estudi deixa obertes, la principal seria
agafar un període d’estudi més ampli, que arribés fins l’actualitat, per tal de poder comprovar
si les tendències que reflecteixen les hipòtesis es compleixen al llarg del temps. Així, per
exemple, es podria clarificar si al Parlament de Catalunya, el camí seguit en representació
qualitativa de dones a la Mesa i la Presidència es manté o per contra, tornen a baixar les dones
a càrrecs de responsabilitat. Una altre àrea per explorar, seria fer aquest mateix estudi
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quantitatiu i qualitatiu però aplicat al consell d’administració de les empreses públiques, per
veure com és el repartiment de responsabilitats i presa de decisió.

La recerca demostra que les quotes han estat una mesura de discriminació positiva necessària
per fer efectiva la igualtat d’oportunitats de dones i homes. Les quotes han tingut un impacte
positiu al permetre l’accés de més dones a càrrecs de representació política i pública. Tot i
això, el veritable repte sorgeix ara, ja que cal donar poder real a les dones a les institucions,
per representar totes les veus i interessos, fent més rica la democràcia i aconseguint així
trencar amb el handikap del sostre de vidre.
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7. Annex
Taula 3: Dades quantitatives de la VII legislatura del Parlament de Catalunya (2003-2006)

Taula 3: Elaboració pròpia a partir del document “Dades generals de la legislatura 2003” del Parlament de
Catalunya (2003).
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Taula 4: Dades quantitatives VIII legislatura del Parlament de Catalunya (2006-2010)

Taula 4: Elaboració pròpia a partir del document “Dades generals de la legislatura 2006” del Parlament de
Catalunya (2006).
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Taula 5: Dades quantitatives IX legislatura del Parlament de Catalunya (2010-2012)

Taula 5: Elaboració pròpia a partir del document “Dades generals de la legislatura 2010” del Parlament de
Catalunya (2010).
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Taula 6: Dades quantitatives X legislatura del Parlament de Catalunya (2012-2015)
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Taula 6: Elaboració pròpia a partir del document “Dades generals de la legislatura 2012” del Parlament de
Catalunya (2012).

Taula 7: Representació femenina als càrrecs de poder del Parlament: Presidència i Mesa del
Parlament (2003-2015)

Taula 7: Representació femenina als càrrecs de poder del Parlament a les legislatures 2003-2015
Legislatura

VII (2003-2006)

Presidència del Parlament

Joan Rigol i Roig

Representació femenina

VIII (2006-2010)

0%

Ernest Benach

Representació femenina

IX (2010-2012)

Representació femenina

X (2012-2015)

Representació femenina
Representació femenina 2003-2015

0%

Ernest Benach

0%

Núria de Gispert

100%
25%

Mesa del Parlament2
V1: Higini Clotas
V2: M. Dolors Montserrat
S1: Carme Valls
S2: Ernest Benach
S3: Francesc Codina
S4: Isidre Gavín
33,33%
V1: Higini Clotas
V2: Ramón Camp
S1: Anna Miranda
S2: Carme Carretero
S3: Rafael Luna
S4: Bet Font
50%
V1: Ramón Camp
V2: Lluís Corominas
S1: Lídia Santos
S2: Antoni Castellà
S3: Jordi Miralles
S4: Rafael Luna
16,66%
V1: Lluís Corominas
V2: José Mª Espejo
S1: Anna Simó
S2: David Pérez
S3: Joan Josep Nuet
S4: Ramona Barrufet
33,33%
33,33%

Taula 7: Elaboració pròpia a partir del document “Dades generals de la legislatura 2003, 2006, 2010, 2012” del
Parlament de Catalunya (2003-2012).

2 La nomenclatura utilitzada té els següents referents: V1 (vicepresident/a 1r), V2 (vicepresident/a 2n), S1
(secretari/a 1ª), S2 (secretari/a 2ª), S3 (secretari/a 3ª), S4 (secretari/a 4ª).
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Taula 9: Distribució regidories a l’Ajuntament de Barcelona en el mandat municipal 2003-2007.

En aquest període, el govern municipal estava format pel PSC, amb 15 escons, en coalició
amb ERC, amb 5 escons i ICV-EUiA, amb 5 escons. El total de regidors de Barcelona son 41.
Taula 9: Distribució de regidories a l’Ajuntament de Barcelona en el mandat municipal 2003-2007
Regidoria

Regidories principals
Persona al càrrec

Regidories secundàries
Regidoria
Persona al càrrec

Alcaldia

Joan Clos (PSC)

Dona i drets civils

Pilar Vallugera (ERC)

Urbanisme i habitatge
Seguretat i regidor de
Sant Andreu
Mobilitat i regidor de
Ciutat Vella

Xavier Casas (PSC)

Esports

Pere Alcober (PSC)

Jordi Hereu (PSC)

Joventut

Xavier Florensa (ERC)

Salut pública

Ignasi Fina (ICV)

Benestar Social

Ricard Josep Gomà (ICV)

Educació

Marina Subirats (PSC)

Cultura
Hisenda i regidora de
les Corts
Presidència

Ferran Mascarell (PSC)

Participació ciutadana i
regidora de l’Eixample
Relacions ciutadanes i
regidora de Sarrià
Immigració
Serveis urbans i regidor
de Sant Martí
Sostenibilitat

Montserrat Ballarín (PSC)

Coneixement

Jaume Oliveras (ERC)

Jose Ignacio Cuervo (PSC)

Maravillas Rojo (PSC)

Promoció econòmica

Jordi Portabella (ERC)

Sòl i habitatge

Eugeni Forradellas (ICV)

Ocupació i innovació
Regidora Horta Guinardó
Regidora de SantsMontjuïc
Regidor de Gràcia
Total dones

Carles Martí (PSC)

16,67%
Total dones
Total govern municipal Barcelona al mandat 2003-2007

Assumpta Escarp (PSC)
Catalina Carreras (PSC)
Núria Carrera (PSC)
Francesc Narváez (PSC)
Immaculada Mayol (ICV)

Elsa Blasco (ICV)
Inmaculada Moraleda
(PSC)
Ricard Martínez (ERC)
61,54%
40%

Taula 9: Elaboració pròpia a partir de les dades del “Cartipàs municipal 2003” i els organigrames de la web de
l’Ajuntament de Barcelona (2003).

Taula 10: Distribució regidories a Ajuntament de Barcelona en el mandat municipal 2007-2011.

En aquest període, l’equip de govern va estar format pel PSC, amb 14 regidors, en coalició
amb ICV-EUiA, amb 4 regidors.
Taula 10: Distribució de regidories a l’Ajuntament de Barcelona en el mandat municipal 2007-2011
Regidoria

Regidories principals
Persona al càrrec

Regidories secundàries
Regidoria
Persona al càrrec

Alcaldia

Jordi Hereu (PSC)

Urbanisme

Ramón García (PSC)

Benestar i cohesió
territorial
Usos del temps

Habitatge

Antoni Sorolla (PSC)

Dones i joventut

Elsa Blasco (ICV)

Seguretat

Assumpta Escarp (PSC)

Drets civils

Joaquim Mestre (ICV)
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Carles Martí (PSC)
Inmaculada Moraleda (PSC)

Salut

Isabel Ribas (PSC)

Acció social i ciutadania

Ricard Josep Gomà (ICV)

Mobilitat

Francesc Narváez (PSC)

Medi ambient

Inmaculada Mayol (ICV)

Educació

Montserrat Ballarín (PSC)

Esports

Pere Alcober (PSC)

Cultura
Jordi Martí (PSC)
Barris
Hisenda i promoció
Jordi William (PSC)
econòmica
Presidència i relacions
Ignasi Cardelús (PSC)
institucionals
30%
Total dones
Total dones
Total govern municipal Barcelona al mandat 2007-2011

Gemma Mombrú (PSC)

50%
38,89%

Taula 10: Elaboració pròpia a partir de les dades del “Cartipàs municipal 2007” i els organigrames de la web de
l’Ajuntament de Barcelona (2007).

Taula 11: Distribució regidories a Ajuntament de Barcelona en el mandat municipal 2011-2015.

Al 2011-2015, l’ajuntament va passar a estar sota el govern de CiU, amb 14 escons.
Taula 11: Distribució de regidories a l’Ajuntament de Barcelona en el mandat municipal 2011-2015
Regidoria

Regidories principals
Persona al càrrec

Alcaldia

Xavier Trias

Urbanisme i habitatge

Antoni Vives

Economia i empresa
Consum, comerç i
joventut
Mobilitat
Presidència

Joaquim Forn

Educació i universitats

Gerard Ardanuy

Regidories secundàries
Regidoria
Persona al càrrec
Maite Fandos

Sònia Racasens

Igualtat i esports
Família, infància i
discapacitats
Territori

Raimond Blasi

Dona i drets civils

Francina Vila

Eduard Freixedes

Medi ambient i serveis

Joan Puigdollers

Cultura i coneixement
Jaume Ciurana
12,5%
Total dones
Total dones
Total govern municipal Barcelona al mandat 2011-2015

Irma Rognoni
Jordi Martí

60%
28,57%

Taula 11: Elaboració pròpia a partir de les dades del “Cartipàs municipal 2011” i els organigrames de la web de
l’Ajuntament de Barcelona (2011).

Taula 12: Distribució regidories a l’Ajuntament de Girona en el mandat municipal 2003-2007.

En aquest període, dels 25 escons de Girona, el govern municipal va estar en mans del PSC
(amb 11 escons), en coalició amb ERC (4 escons) i ICV-EUiA (2 escons).
Taula 12: Distribució de regidories a l’Ajuntament de Girona en el mandat municipal 2003-2007
Regidoria
Alcaldia

Regidories principals
Persona al càrrec

Regidories secundàries
Regidoria
Persona al càrrec
Cooperació i
desenvolupament

Anna Pagans (PSC)
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Ignasi Thió (PSC)

Administració

Salvador Vilagran (PSC)

Alexandre Sáez (PSC)

Joan Manel del Pozo (PSC)

Cultura i esports
Desenvolupament local i
promoció
Medi ambient

Mobilitat i territori

Isabel Salamaña (PSC)

Presidència
Urbanisme

Joan Pluma (PSC)

Cultura i patrimoni

Lluïsa Faxedas (PSC)

Hisenda
Serveis Socials

M. Àngels Freixenet (PSC)
Joan Baptista Olòriz (ICV)

Delegat sostenibilitat
Joventut
Informació i atenció
ciutadana
Seguretat
Participació
Total dones

Enric Pardo (ICV)
Josep Saguer (ERC)

42,85%
Total dones
Total govern municipal Girona al mandat 2003-2007

Glòria Plana (PSC)
Ponç Feliu (PSC)

Miquel Poch (ERC)
Rafael Mas (ERC)
Francesc Ferrer (ERC)
20%
29,41%

Taula 12: Elaboració pròpia a partir de les dades del “Cartipàs municipal 2003” i els organigrames de la web de
l’Ajuntament de Girona (2003).

Taula 13: Distribució regidories a l’Ajuntament de Girona en el mandat municipal 2007-2011.

L’equip municipal de Girona en aquest període és el PSC, amb 10 escons, en coalició amb
ERC, amb 4 regidors i ICV-EUiA amb 3 regidors.
Taula 13: Distribució de regidories a l’Ajuntament de Girona en el mandat municipal 2007-2011
Regidories principals
Regidoria
Persona al càrrec

Regidories secundàries
Regidoria
Persona al càrrec

Alcaldia

Anna Pagans (PSC)

Activitats i programació

Ignas Thió (PSC)

Org. administrativa

Victòria Saget (PSC)

Esports

Josep Mª Jofre (PSC)

Mobilitat i territori

Isabel Salamaña (PSC)

Desenvolupament local

Cristina Alsina (ERC)

Presidència

Joan Baptista (ICV)

Medi natural

Ponç Feliu (PSC)

Urbanisme

Joan Pluma (PSC)

Joaquim Ayats (ERC)

Hisenda i seguretat

Mª Àngels Freixenet (PSC)

Cultura i educació
Administració

Mª Lluisa Faxedas (PSC)
Amèlia Barbero (PSC)

Joventut
Medi ambient i
sostenibilitat
Relacions ciutadanes
Cooperació
Activitats
Total dones

75%
Total dones
Total govern municipal Girona al mandat 2007-2011

Enric Pardo(ICV)
Miquel Poch (ERC)
Mª Núria Terés (ICV)
Pilar Prats (ERC)
33,33%
52,94%

Taula 13: Elaboració pròpia a partir de les dades del “Cartipàs municipal 2007” i els organigrames de la web de
l’Ajuntament de Girona (2007).

Taula 14: Distribució regidories a l’Ajuntament de Girona en el mandat municipal 2011-2015.

En aquest cas, Girona va estar liderada pel govern municipal de CiU, amb 10 regidors.
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Taula 14: Distribució de regidories a l’Ajuntament de Girona en el mandat municipal 2011-2015
Regidories principals
Regidoria
Persona al càrrec

Regidories secundàries
Regidoria
Persona al càrrec

Alcaldia

Carles Puigdemont (CiU)

Seguretat i mobilitat

Joan Alcalà (CiU)

Serveis persones,
educació i esports
Ciutadania i sostenibilitat

Serveis Socials

Eduard Berloso (CiU)

Turisme i comerç

Coral·lí Cunyat (CiU)

Joventut

Roser Urra (CiU)

Urbanisme
Carles Ribas (CiU)
Hisenda i règim
Mª Àngels Planas (CiU)
interior
Promoció, ocupació,
Marta Madrenas (CiU)
empresa
40%
Total dones
Total govern municipal Girona al mandat 2011-2015

Total dones

Isabel Mudaràs (CiU)
Jordi Fàbrega (CiU)

50%
40%

Taula 14: Elaboració pròpia a partir de les dades del “Cartipàs municipal 2011” i els organigrames de la web de
l’Ajuntament de Girona (2011).

Taula 15: Distribució de regidories a l’Ajuntament de Lleida en el mandat municipal 2003-2007.

En aquesta legislatura, Lleida va estar en mans del PSC, amb 13 escons d’un total de 27.
Taula 15: Distribució de regidories a l’Ajuntament de Lleida en el mandat municipal 2003-2007
Regidoria

Regidories principals
Persona al càrrec

Alcaldia

Antoni Siurana (PSC)

Règim interior i
seguretat ciutadana

Lluís Pere Alonso (PSC)

Urbanisme

Marta Camps (PSC)

Economia i Hisenda

Àngel Ros (PSC)

Educació

Francesc Pané (PSC)

Regidories secundàries
Regidoria
Persona al càrrec
Programació i Relacions
exteriors
Media ambient i
sostenibilitat
Patrimoni històric,
turisme i museus
Administració oberta,
comerç i joventut
Esports i participació

Serveis personals
Candi Villafañe (PSC)
Cultura
Ramón Camats (PSC)
33,33%
Total dones
Total govern municipal Lleida al mandat 2003-2007

Infància i dona
Total dones

Josep Mª Llop (PSC)
Mercè Rivadulla (PSC)
Antoni Llevot (PSC)
Montse Mínguez (PSC)
Montse Parra (PSC)
Maria Burgués (PSC)
57,14%
46,15%

Taula 15: Elaboració pròpia a partir de les dades del “Cartipàs municipal 2003” i els organigrames de la web de
l’Ajuntament de Lleida (2003).

Taula 16: Distribució de regidories a l’Ajuntament de Lleida en el mandat municipal 2007-2011.

En aquest període, l’ajuntament va estar en mans del PSC, amb un total de 15 regidors.
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Taula 16: Distribució de regidories a l’Ajuntament de Lleida en el mandat municipal 2007-2011
Regidories principals
Regidoria
Persona al càrrec
Alcaldia
Mobilitat i seguretat
ciutadana
Promoció econòmica,
treball i internacional
Urbanisme i habitatge
Economia, turisme,
Hisenda i TIC
Educació i atenció a la
infància
Serveis personals i
salut

Regidories secundàries
Regidoria
Persona al càrrec

Àngel Ros (PSC)

Cultura i Museus
Media ambient i
sostenibilitat

Montse Parra (PSC)

Josep Presseguer (PSC)

Participació ciutadana

Joan Gómez (PSC)

Marta Camps (PSC)

Comerç i consum

Dolors Arderiu (PSC)

Montse Mínguez (PSC)

Inserció sociolaboral

Lluís Franco (PSC)

Jesús Castillo (PSC)

Joventut

Oriol Yuguero (PSC)

Candi Villafañe (PSC)

Esports

Txema Alonso (PSC)

Sara Mestres (PSC)

57,14%
Total dones
Total govern municipal Lleida al mandat 2007-2011

Polítiques d’igualtat,
drets civils i immigració
Total dones

Josep Barberà (PSC)

Mª Rosa Ball (PSC)
37,5%
46,67%

Taula 16: Elaboració pròpia a partir de les dades del “Cartipàs municipal 2007” i els organigrames de la web de
l’Ajuntament de Lleida (2007).

Taula 17: Distribució de regidories a l’Ajuntament de Lleida en el mandat municipal 2011-2015.

En aquesta ocasió, el govern municipal va continuar sent del PSC, també amb 15 escons.
Taula 17: Distribució de regidories a l’Ajuntament de Lleida en el mandat municipal 2011-2015
Regidoria

Regidories principals
Persona al càrrec

Alcaldia

Àngel Ros (PSC)

Urbanisme i mobilitat
Promoció econòmica,
comerç i consum

Marta Camps (PSC)

Turisme

Fèlix Larrosa (PSC)

Economia, turisme,
Hisenda i TIC
Educació i infància
Benestar social i
ocupació

Regidories secundàries
Regidoria
Persona al càrrec
Promoció cultural,
museus i festes
Media ambient
Participació ciutadana i
gent gran
Seguretat, civisme i
règim interior

Rafael Peris (PSC)

Montse Parra (PSC)
Josep Barberà (PSC)
Dolors Arderiu(PSC)
Sara Mestres (PSC)

Montse Mínguez (PSC)

Esports

Txema Alonso (PSC)

Jesús Castillo (PSC)

Joventut

Oriol Yuguero (PSC)

Josep Presseguer (PSC)

Polítiques de barris

Joan Gómez (PSC)

28,57%
Total dones
Total govern municipal Lleida al mandat 2011-2015

Drets civils, cooperació i
igualtat
Total dones

Mª Rosa Ball (PSC)
50%
40%

Taula 17: Elaboració pròpia a partir de les dades del “Cartipàs municipal 2011” i els organigrames de la web de
l’Ajuntament de Lleida (2011).
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Taula 18: Distribució regidories a Ajuntament de Tarragona en el mandat municipal 2003-2007.

Al període 2003-2007, l’ajuntament de Tarragona va estar en mans del govern de CiU, amb
10 regidors, en coalició amb el Partit Popular, amb 4 escons.
Taula 18: Distribució de regidories a l’Ajuntament de Tarragona en el mandat municipal 2003-2007
Regidories principals
Regidoria

Regidories secundàries

Persona al càrrec

Regidoria

Persona al càrrec

Alcaldia
Cultura i serveis a la
persona
Gestió econòmica i
pressupostaria
Territori

Joan Miquel Nadal (CiU)

Joventut i festes

Carles Sala (CiU)

Albert Vallvé (CiU)

Patrimoni

Mª Lluïsa Expósito (CiU)

Àngel Fernández (CiU)

Medi ambient i
presidència
Estratègies de la ciutat

Serveis socials

Mª Carme Duch (CiU)

Relacions ciutadanes

Joan Aregio (CiU)

Hisenda
Raül Font-Qüer (CiU)
Serveis socials
Jordi Miquel Sendra (CiU)
Tinent d’alcalde i
Francesc Ricomà (PP)
promoció ciutat
Promoció econòmica
Alejandro Fernández (PP)
11,11%
Total dones
Total dones
Total govern municipal Tarragona al mandat 2003-2007

Agustí Mayol (CiU)
M. Mercè Martorell (PP)
Esteve Ortiz (PP)

40%
21,42%

Taula 18: Elaboració pròpia a partir de les dades del “Cartipàs municipal 2003”, els organigrames de la web de
l’Ajuntament de Tarragona i la informació facilitada pel departament de premsa del consistori (2003).

Taula 19: Distribució regidories a Ajuntament de Tarragona en el mandat municipal 2007-2011.

En aquest cas, el consistori va estar liderat pel PSC, amb 12 escons.
Taula 19: Distribució de regidories a l’Ajuntament de Tarragona en el mandat municipal 2007-2011
Regidoria
Alcaldia

Regidories principals
Persona al càrrec

Regidories secundàries
Regidoria
Persona al càrrec

Josep Félix Ballesteros (PSC)

Comunicació i
participació
Comerç i turisme
Cultura, medi ambient i
sostenibilitat
Universitats

Seguretat i mobilitat
Carles Castillo (PSC)
Gestió econòmica i
Pau Pérez (PSC)
pressupostaria
Territori
Xavier Tarrés (PSC)
Acció social, habitatge
Victòria Pelegrín (PSC)
Esports
i polítiques d’igualtat
Ensenyament
Joan Sanahujes (PSC)
Treball i activació
Xavier Villamayor (PSC)
econòmica
14,28%
Total dones
Total dones
Total govern municipal Tarragona al mandat 2007-2011

Begoña Floria (PSC)
Patrícia Antón (PSC)
Carme Crespo (PSC)
Francisco Zapater (PSC)
Natalia Rodríguez (PSC)

80%
41,67%

Taula 19: Elaboració pròpia a partir de les dades del “Cartipàs municipal 2007”, els organigrames de la web de
l’Ajuntament de Tarragona i la informació facilitada pel departament de premsa del consistori (2007).
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Taula 20: Distribució regidories a Ajuntament de Tarragona en el mandat municipal 2011-2015.

En aquesta legislatura, el consistori de Tarragona estava liderat pel PSC, amb 13 regidors, en
coalició amb ERC, amb 2 regidors.
Taula 20: Distribució de regidories a l’Ajuntament de Tarragona en el mandat municipal 2011-2015

Regidoria
Alcaldia

Regidories principals
Persona al càrrec

Regidories secundàries
Regidoria
Persona al càrrec

Josep Félix Ballesteros (PSC)

Seguretat, territori i
Carles Castillo (PSC)
urbanisme
Economia, hisenda i
Pau Pérez (PSC)
empreses municipals
Treball, promoció
Xavier Tarrés (PSC)
econòmica i exterior
Territori
Josep Lluís Navarro (PSC)
Educació i medi
Carme Crespo (PSC)
ambient
Ensenyament i
Rosa Rossell (PSC)
patrimoni
Presidència i relacions
Manuel López (PSC)
ciutadanes
25%
Total dones
Total govern municipal Tarragona al mandat 2011-2015

Instal·lacions i promoció
esportiva
Esports i planificació
escolar
Cultura, festes i mobilitat
Disciplina urbanística.
Serveis a la persona
Joventut i festes

José Cosano (PSC)
Joan Sanahujes (ERC)
Begoña Floria (PSC)
Victòria Pelegrín (PSC)
Sandra Coloma (PSC)

Projecció exterior

Sergi de los Ríos (ERC)

Ocupació i consum

Dolores Herrera (PSC)

57,14%
40%

Total dones

Taula 20: Elaboració pròpia a partir de les dades del “Cartipàs municipal 2011”, els organigrames de la web de
l’Ajuntament de Tarragona i la informació facilitada pel departament de premsa del consistori (2011).

Taula 21: Ocupació del càrrec de direcció al CatSalut i al ICS (2003-2015)
Taula 21: Ocupació del càrrec de direcció al CatSalut i al ICS (2003-2015)
Any
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Conseller/a de Salut

Direcció CatSalut
Carles Manté

Marina Geli (PSC)

Direcció ICS
Raimon Balenes
Francesc José Mané

Josep Maria Sabaté

Enric Argelagués
Joaquim Casanovas

Boi Ruiz (CiU)

Josep M. Padrosa

Pere Soley
Candela Calle

Total de dones a la direcció

0%

16,67%

Taula 21: Elaboració pròpia a partir de les dades de la “Memòria anual Cat-Salut 2003-2015” (2015).

60

Taula 22: Ocupació del càrrec de direcció a la CCMA (2003-2015)
Taula 22: Ocupació del càrrec de direcció a la CCMA (2003-2015)
Any
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Cap del Departament de Presidència

Direcció CCMA

Inexistència del departament
Joan Majó
Joaquim Nadal (PSC)

Inexistència del departament

Albert Sáez
Enric Marín

Francesc Homs (CDC)

Brauli Duart

Total de dones a la direcció

0%

Taula 22: Elaboració pròpia a partir de les dades de la “Memòria anual CCMA 2003-2015” i informació de la
web curativa de l’organisme (2015).

Taula 23: Ocupació del càrrec de direcció al SCT (2003-2015)
Taula 23: Ocupació del càrrec de direcció al SCT (2003-2015)
Any
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Cap del Departament d’Interior
Núria de Gispert (UDC)

Direcció SCT
Joan Delort

Montserrat Tura (PSC)

Rafael Olmos

Joan Saura (ICV)

Josep Pérez Moya

Felip Puig (CDC)
Joan Aregio
Ramón Espadaler (UDC)
Joan Josep Isern

Jordi Jané (CDC)
Total de dones a la direcció

0%

Taula 23: Elaboració pròpia a partir de les dades de la “Memòria anual SCT 2003-2015” i informació de la web
curativa de l’organisme (2015).
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Taula 24: Ocupació del càrrec de direcció de l’ATC (2003-2015)
Taula 24: Ocupació del càrrec de direcció a l’ATC (2003-2015)
Any
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Cap del Departament de Vicepresidència,
Economia i Hisenda

Direcció ATC

Inexistència de l’ATC

Inexistència de l’ATC

Antoni Castells (PSC)

Martí Carnicer
Georgina Arderiu

Andreu Mas-Colell (CDC)

Lluís Franco

Teresa Ribas
Total de dones a la direcció

50%

Taula 24: Elaboració pròpia a partir de les dades de la “Memòria anual SCT 2003-2015” i informació de la web
curativa de l’organisme (2015).

Taula 25: Ocupació del càrrec de direcció a l’ACC (2003-2015)
Taula 25: Ocupació del càrrec de direcció a l’ACC (2003-2015)
Any
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Cap del Departament d’Empresa i
Coneixement
Inexistència de l’ACC
Josep Maria Rañé (PSC)

Direcció ACC
Inexistència de l’ACC
Enric Aloy

Jordi Valls (PSC)
Jordi Anguera
Maria del Mar Serna (PSC)

Francesc Xavier Mena (independent)

Alfons Conesa

Felip Puig (CDC)
Total de dones a la direcció

0%

Taula 25: Elaboració pròpia a partir de les dades de la “Memòria anual ACC 2003-2015” i informació de la web
curativa de l’organisme (2015).
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