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1. Introducció

D’acord als resultats de la diagnosi de gènere realitzada i amb l’objectiu de millorar
aquells aspectes que a nivell intern cal reforçar, es presenta el Pla intern d’Igualtat de
gènere de l’Ajuntament de Torelló pels propers 4 anys (2019-2023), que té per objecte
contribuir a objectivitzar els circuits i processos de la gestió de Recursos Humans i per
tant, minimitzar qualsevol desigualtat per raó de gènere.
Aquest Pla sorgeix de la identificació d’aquells aspectes que cal millorar a nivell intern,
pel que es pren com a base els “aspectes a millorar” de cadascun dels àmbits i
subàmbits identificats a la diagnosi, que serviran com a punt de partida per la
identificació dels objectius del present pla. I tanmateix, es tenen en compte les
fortaleses o aquells elements que ja funcionen en el sí de l’organització, per tal de
cercar mecanismes que els reforcin o els posin en valor.
Aquest Pla es vertebra en els 11 àmbits en els quals s’ha elaborat la diagnosi:


Cultura i política d’igualtat de gènere



Representativitat horitzontal i vertical en funció del sexe



Política de reclutament i selecció de personal



Política de formació i desenvolupament professional



Política d’avaluació del rendiment i promoció del personal



Política salarial: Retribució, categories i nivells salarials



Condicions laborals: Contractes, jornada, horaris i baixes laborals



Condicions físiques de l’entorn de treball i salut laboral



Usos del temps i conciliació de la vida laboral, personal i professional



Assetjament, actituds sexistes i percepció de la discriminació



Comunicació, imatge i ús del llenguatge neutre

Dins de cadascun d’ells s’han identificat un seguit d’objectius, amb les seves
corresponents accions i un cronograma anual –amb caràcter genèric- en el que les
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diverses accions s’haurien d’anar executant, amb l’objectiu que el seu acompliment
asseguri una correcta consecució de tots i cadascun dels objectius establerts.
Les accions s’han temporitzat d’acord a les prioritats detectades per part dels diversos
col·lectius interpel·lats en cadascuna de les fases d’intervenció de la diagnosi, i
tanmateix, s’ha procurat que puguin anar-se executant de forma continuada i seguint
una certa lògica que l’execució, de manera que una ajudi a l’acompliment i a l’execució
de la següent.
Per facilitar la posada en marxa d’aquest Pla, totes les accions s’han classificat d’acord
a la naturalesa de cadascuna d’elles. Aquesta informació pretén ajudar en la
comprensió i la futura execució del propi.
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2. Principals resultats de l’anàlisi

A continuació es presenten, per àmbits d’intervenció, un resum de tots els aspectes
que es consideren com a punts forts ja sigui perquè la seva existència assegura
d’una manera o una altra la Igualtat de gènere, o perquè representen aspectes o
mecanismes que faciliten la construcció d’unes bases suficientment fortes per avançar
cap al foment de la Igualtat de gènere a nivell intern.

Són els següents:
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CULTURA I POLÍTICA D’IGUALTAT DE GÈNERE


L’ajuntament de Torelló disposa d’una dilatada experiència en el foment de la Igualtat de gènere municipal, des de fa aproximadament 15 anys, esdevenint promotor de
diverses iniciatives vinculades a la violència masclista (circuit de violència municipal) sensibilització sobre assetjament en espais públics (Protocols lila), polítiques LGTBI
(Pla marc per la igualtat per raó d’orientació sexual i identitat de gènere de la comarca d’Osona). Aquestes polítiques es vertebren a través dels Plans locals d’Igualtat de
gènere, que aquest final d’any 2019 es dissenyarà el cinquè.



La plantilla percep, majoritàriament, que l’Ajuntament aposta per garantir la Igualtat de gènere a l’àmbit organitzatiu. Malgrat que aquesta no és una posició unànime.



Pràcticament 9 de cada 10 persones de les persones que han respost l’enquesta consideren que homes i dones gaudeixen dels mateixos drets i oportunitats
professionals. Els homes ho consideren (94,44%) en una proporció lleugerament superior que les dones (88,10%)



Percepcions de la plantilla entorn de que la normativa, l’estructura i els procediments organitzatius són neutrals al gènere i per tant, no hi ha discriminacions per raó de
gènere en l’àmbit organitzatiu.

REPRESENTATIVITAT HORITZONTAL I VERTICAL EN FUNCIÓ DEL SEXE


La plantilla està força igualada quant a sexes. De les 101 persones, un 46% són homes i un 54%, dones. Hi ha una lleugera representativitat superior de les dones.



Pel que fa a l’edat, homes i dones presenten un comportament força similar, tot i que l’edat del conjunt dels homes de la plantilla és lleugerament inferior que la de les
dones.



La distribució de la plantilla en funció del nivell formatiu és força equilibrat, els homes tenen nivells de formació lleugerament més elevats que les dones.



Pel que fa a la representativitat per categories, existeix una representativitat força similar, amb una certa segregació vertical (a favor de les dones).



S’ha iniciat un estudi per tal d’adaptar i actualitzar la Relació de Llocs de Treball que està en fase de desenvolupament.



Del total de persones que ocupen llocs de responsabilitat (personal habilitat nacional, cap d’àrea i d’unitat i personal eventual), el 54% són dones i el 46%, homes acord
amb la representativitat total de la plantilla.



La representativitat del personal base d’ambdós sexes és la mateixa 87%, enfront del 13% que es distribueixen en llocs de treball de comandament i direcció.



Les dones porten més anys treballant a l’organització que no pas els homes de mitjana (5,3 triennis les dones i 3,9 triennis els homes).



Pel que fa a l’antiguitat de la plantilla, hi ha un 21% de la plantilla relativament nova, entre 0 i 3 anys, on l’entrada d’homes ha estat superior a la de dones, fet que ha
suposat un augment de la plantilla en els tres últims anys i també ha contribuït a disminuir la diferència entre el nombre d’homes i dones de l’organització.



Oportunitat organitzativa per incorporar la perspectiva de gènere a la nova Relació de Llocs de treball que s’està elaborant.

POLÍTICA DE RECLUTAMENT I SELECCIÓ DE PERSONAL


Voluntat i compromís d’impulsar mecanismes i estratègies per desbloquejar la situació existent pel que fa a la cobertura d’efectius i la millora de l’estabilitat de
l’ocupació.



Constitució de l’oferta pública d’ocupació, facilitant estratègies per tal que el gruix d’interinatge pugui presentar-se a aquestes noves places.



Els mecanismes de difusió de les ofertes públiques no presenten discriminacions pel que fa al sexe.



Els òrgans i sistemes de selecció emprats semblen que a priori, no discriminin per raó de sexe.



Existència de sistemes de selecció específics que destinen un nombre de places a persones amb alguna discapacitat.



Voluntat d’impulsar i desenvolupar mecanismes per a destinar llocs de treball concrets que s’hagin d’ocupar per persones amb diversitat funcional.



Percepcions sobre l’objectivitat i la regulació dels actuals sistemes de selecció i provisió de personal, neutres respecte al sexe.

POLÍTICA DE FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL


Elaboració d’un Pla de Formació es fa través d’una detecció de necessitats formatives individual a 4 anys de l’oferta de cursos de la Diputació i una detecció de
necessitats formatives de caràcter col·lectiu anual.



Durant el 2018 les dones s’han format més hores i també han fet més cursos de formació.



Generalment totes les formacions es realitzen dins de l’horari laboral.



No hi ha discriminacions per accedir-hi a la formació i que tothom té l’oportunitat de formar-se.

8

POLÍTICA D’AVALUACIÓ DEL RENDIMENT I PROMOCIÓ DEL PERSONAL


L’avaluació de l’acompliment es fa una vegada a l’any a través d’un qüestionari predissenyat per avaluar a cada una de les persones de l’Ajuntament.



Les baixes de maternitat i paternitat no es descompten a l’hora d’avaluar la presencialitat per satisfer la paga de productivitat.



Voluntat d’impulsar un nou sistema d’avaluació del rendiment basat en un estudi elaborat per la Diputació de Barcelona, de com valorar l’avaluació de l’acompliment
amb criteris més exigents de transparència, objectivitat, imparcialitat i no-discriminació, tampoc per raó de gènere.



Elaboració d’un nou organigrama municipal que realitzar processos de promoció interna.



Acompliment de la normativa, no discrimina en funció del sexe pel que fa a la promoció del personal.

POLÍTICA SALARIAL: RETRIBUCIÓ, CATEGORIES I NIVELLS SALARIALS


La bretxa salarial de gènere de l’ajuntament de Torelló és del 7,15% a favor de les dones. Cal destacar que és una bretxa poc comú, ja que és a favor de les dones
encara que no sigui gaire alta.



Pel que fa als triennis, hi ha una diferència del 29% a favor de les dones, ja que les dones es troben en nivells de subgrup on els complements de triennis són més
elevats i també tenen més antiguitat de mitja.



La diferència pel que fa als complements de destinació per raó de sexe és del 10,7% a favor de les dones.
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CONDICIONS LABORALS: CONTRACTES, JORNADA, HORARIS I BAIXES LABORALS


Pel que fa als perfils amb plaça pròpia, la contractació presenta patrons molt similars entre homes i dones. Un 69% de plantilla estable (personal laboral i personal
funcionari de carrera) gairebé a proporcions iguals d’homes i dones.



Hi ha una proporció molt similar entre homes i dones en els contractes més inestables com són els d’interinatge.



La major part de la plantilla (93%) realitza una jornada laboral de 37,5 h.



La major part de la plantilla disposa d’un horari respectuós pel que fa a la conciliació.



Voluntat d’impulsar un pla de control de l’absentisme a través de la xarxa CORH (Comunitat de Recursos Humans).

CONDICIONS FÍSIQUES DE L’ENTORN DE TREBALL I SALUT LABORAL


L’ajuntament de Torelló disposa d’un servei de prevenció de riscos laborals externalitzat, que garanteix les especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial,
ergonomia, psicosociologia i la vigilància a la salut. A nivell intern aquest àmbit es coordina a través d’un comitè de prevenció, seguretat i salut que està formada per
dues persones representants de l’Ajuntament (regidoria de recursos humans i cap la de Recursos Humans com assessora) i dues persones representants sindicals.



En relació a l’avaluació del riscos laborals, es té en compte des de la perspectiva de gènere, les necessitats de les dones embarassades o en període de lactància, que
poden sol·licitar fer una avaluació específica per adaptar el lloc de treball a la seva situació. En els últims anys a les dones embarassades de la casa se’ls fa una
avaluació específica per risc d’embaràs i l’últim mes d’embaràs deixen de treballar per risc en el lloc de treball.



L’organització disposa d’un Protocol per a la prevenció i l’abordatge de possibles situacions d’assetjament psicològic i la resolució de conflictes relacionals, que serveix
per conèixer les actuacions necessàries per prevenir i actuar davant les queixes en matèria d’assetjament psicològic.



Per als conflictes entre persones de l’organització, els quals no són susceptibles de ser considerats assetjament psicològic, s’estableix també una eina (aplicació de
conflictes relacionals) que pot ser utilitzada per tots els empleats municipals i es troba a la intranet.



L’ajuntament de Torelló ha realitzat dos estudis parcials per identificar i avaluar els factors psicosocials, un pel col·lectiu de la Policia l’any 2014 i un altre per cultura,
biblioteca i radio l’any 2017.



Compromís de dur a terme a curt termini (2019-2020), un estudi per identificar i avaluar els factors psicosocials per identificar i mesurar les condicions de treball en
l’àmbit psicosocial que poden representar un risc per a la salut i el benestar de totes les persones treballadores de l’Ajuntament.
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USOS DEL TEMPS I CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL I PROFESSIONAL


Existència d’un marc legal que facilita l’aplicació de mesures de conciliació tant per homes com per a dones. I són les mateixes tant pel personal funcionari com pel
personal laboral.



L’ajuntament de Torelló disposa d’una normativa específica en relació a les polítiques horàries que es comprèn a l’Acord de Condicions del Personal Funcionari i al
Conveni Col•lectiu del personal laboral (2013-2015): es regulen, entre altres qüestions, totes les polítiques horàries del personal funcionari i el personal laboral.



Les persones que tenen reducció de jornada per cura de fills o filles disposen de més flexibilitat horària per poder conciliar i alguns dies de permisos es poden fraccionar
per hores.



8 de cada 10 persones no dedica més de mitja hora diària a desplaçar-se a la feina (anar + tornar). El mitjà de transport més utilitzat és el vehicle privat: els homes
(83%) l’utilitzen en una proporció major que no pas les dones (74%). Elles (26%) caminen més que no pas ells (11%).



Percepcions de la plantilla que les mesures existents faciliten la conciliació. (Malgrat certes rigideses sobretot pel que fa als horaris i el fraccionament dels dies
d’assumptes propis).

ASSETJAMENT, ACTITUDS SEXISTES I PERCEPCIÓ DE LA DISCRIMINACIÓ


L’ajuntament de Torelló disposa d’un Protocol per a l’eradicació i prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe aprovat l’any 2010 i no s’ha hagut
d’activar en cap ocasió.
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COMUNICACIÓ, IMATGE I ÚS DEL LLENGUATGE NEUTRE


Pel que fa a la comunicació externa, es realitza una revisió normativa i lingüística on es procura incorporar l’ús del llenguatge neutre i inclusiu, malgrat s’afirma des del
mateix departament que no es disposen de directrius o criteris concrets en aquest àmbit.



Aquesta revisió normativa també es realitza en la gestió dels perfils de les xarxes socials.



L’Oficina de català de Torelló, per la seva existència i per la seva accessibilitat, pot esdevenir un suport clau per implementar certes estratègies de foment de l’ús del
llenguatge no sexista.



L’auto percepció sobre l’ús del llenguatge neutre –en dones com en homes- és sorprenentment elevada,tot i lamanca de directrius i estratègies organitzatives per
fomentar l’ús del llenguatge. (90% de les persones enquestades afirmen que sempre o sovint l’incorporen). Quan es concreta l’anàlisi, els homes consideren en major
proporció (un 50%) respecte a les dones (30,95%) que disposen de coneixements i criteris clars. Un 45% de dones i un 30% d’homes afirmen que utilitzen criteris propis
i el sentit comú, però que no disposen de coneixements ni formació al respecte.
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A continuació, es presenten aquells aspectes que al llarg de l’anàlisi realitzat, s’han
identificat com a punts dèbils o aspectes a millorar, ja que s’ha detectat que la
manca d’actuacions o mecanismes d’actuació en els diversos àmbits analitzats,
provoca l’existència de certs desequilibrisque poden contribuir –de manera directa o
indirecta- a l’aparició de discriminacions per raó de sexe el l’àmbit organitzatiu.

CULTURA I POLÍTICA D’IGUALTAT DE GÈNERE


La Igualtat de gènere internament ha estat un tema que s’ha plantejat poc i hi ha hagut molt poca reflexió organitzativa en aquest àmbit, per manca de necessitat
percebuda.



Manca d’anàlisi organitzatiu envers la igualtat de gènere en la sistematització de dades i d’informació de manera desagregada, així com la manca de cultura d’anàlisi i
avaluació de circuits i procediments de gestió de persones amb perspectiva de gènere.



Inexistència de polítiques o mesures concretes dirigides a identificar i mitigar, possibles discriminacions. ( normativa interna i processos de RRHH amb perspectiva de
gènere).



Grau de coneixement moderat pel que fa a les polítiques d’Igualtat existents en l’actualitat. La percepció de coneixement és més elevat en les dones (45,24%) que no
pas entre els homes (38,89%). Aquest desconeixement és fruit que a la pràctica, l’organització no disposa de mesures efectives d’igualtat de gènere en l’àmbit intern de
l’organització, més enllà de les tipificades per Llei.



Percepcions de la plantilla de manca de compromís explícit per part de l’Ajuntament, polític i tècnic, envers l’aposta d’Igualtat de gènere internament.



Percepcions de la plantilla de manca de coneixements envers les actuacions específiques realitzades en l’àmbit de la Igualtat de gènere.



Percepcions de la plantilla sobre la manca de formació i coneixement per part del personal.

REPRESENTATIVITAT HORITZONTAL I VERTICAL EN FUNCIÓ DEL SEXE


Un 1,98% tenen alguna discapacitat o necessitat especial, motriu o de mobilitat, sensorial o psicològica, dels quals el 100% són homes i cap representació femenina.



Tot i que la plantilla és lleugerament feminitzada, hi ha una representació sindical superior en els homes, el 39% dels homes enfront del 26% de les dones estan
sindicats o sindicades.



L’actual Relació de Llocs de Treball (RLT) va ser dissenyada l’any 2003, amb la qual cosa està obsoleta.



Dificultat en la disposició de les dades per comprovar l’existència de segregació vertical de l’ocupació de manera constant i sistematitzada.



Existència d’una clara segregació, en funció del lloc de treball que ocupen uns i altres a l’organització.



o

El 100% del personal d’oficis són homes.

o

Més del 72% del personal de policia són ocupats per homes.

o

El 68% del personal tècnic són dones.

o

Més del 71% dels llocs d’administratiu són ocupats per dones.

o

Gairebé el 77% del personal de suport general i de suport als serveis són dones.

Existència de segregació horitzontal o ocupacional per àmbit funcional:
- Sobrerrepresentació de dones en l’àrea de Serveis a la persona i Administració, Economia i Hisenda.
- Sobrerrepresentació d’homes en l’àrea de Seguretat Ciutadana i Serveis territorials.



Manca de sistematització de les dades i d’anàlisi organitzatiu pel que fa a la perspectiva de gènere, que provoca desconeixement per part de la plantilla sobre els
indicadors que poden causar possibles discriminacions.
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POLÍTICA DE RECLUTAMENT I SELECCIÓ DE PERSONAL


Els impediments normatius dels últims anys han provocat importants conseqüències a l’actualitat relativa a la manca d’efectius.



Durant el 2018 s’han realitzat processos selectius per a llocs de treball molt masculinitzat (personal de brigada, agents de policia i personal enginyer i arquitecte) i el
percentatge de les persones candidates presentades i selecciones ha tingut una tendència de sobrepresentativitat masculina.



Durant el 2019 les persones que es presenten als processos de selecció de l’organització són majoritàriament dones. Aquest fet pot deure’s a la tipologia de places
ofertes a causa de la sociabilització per gènere



Procurar que les noves estratègies endegades per part de RH incorporin criteris relatius a la perspectiva de gènere.



Foment de l’ocupabilitat femenina en cert col·lectius masculinitzats.

POLÍTICA DE FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL


Manca de processos sistematitzats i homogènies a l’hora de realitzar la detecció de necessitats formatives per a tota la plantilla, que es queden a càrrec de la voluntat i
manera de fer del personal cap.



Deficiències en la gestió de les dades de formació per la manca de sistematització de les dades i estar desagregades per sexe, serveis o àrea a la qual pertany la
persona formada, la temàtica o tipologia del curs, metodologia, etc.



Manca d’una política de formació més global i transversal.



Circuit burocràtic i automatitzat per accedir als cursos de formació, fruit de la reglamentació existent, que pot desafavorir a alguns col·lectius.



Inexistència de plans de desenvolupament professional.
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POLÍTICA D’AVALUACIÓ DEL RENDIMENT I PROMOCIÓ DEL PERSONAL


Els criteris d’avaluació del rendiment són laxes i molt lligats a la presencialitat.



Percepcions de manca de polítiques de promoció internes que fomentin la mobilitat interna de manera transversal i vertical.



Percepcions de la inexistència de criteris d’avaluació del rendiment consensuats i acceptats per tota la plantilla.

POLÍTICA SALARIAL: RETRIBUCIÓ, CATEGORIES I NIVELLS SALARIALS


Malgrat que gairebé totes les variables de les retribucions salarials analitzades són a favor de les dones amb una gran diferència, la variable del complement específic,
que és la variable més subjectiva a l’avaluació i anàlisi de la mateixa organització, és la que fa que la bretxa salarial global a favor de les dones sigui relativament baixa.



Grans diferències retributives d’un mateix lloc de treball entre homes i dones. El personal tècnic i el personal de suport tenen una bretxa salarial a favor dels homes del
15% i el 14% respectivament.El personal cap d’unitat també té una bretxa salarial a favor dels homes del 4%.



Percepcions per part de la plantilla d’una manca de política retributiva justa i objectiva.

CONDICIONS LABORALS: CONTRACTES, JORNADA, HORARIS I BAIXES LABORALS


Certa inestabilitat a nivell contractual, que es situa al voltant d’un 30% de la plantilla.



Pel que fa la contractació laboral temporal existeixen diferències rellevants per raó de sexe (dones 9% i homes 24%).



Tot i tenir jornades pràcticament igual els homes i les dones, només són dones, en concret 3, les que disposen d’una reducció de jornada.



Manca de les dades dels horaris del personal sistematitzades i segregades per sexe.



Manca del total d’hores realitzades anuals segregades per sexe.



Un 62% de la plantilla (63% dones i 37% homes) ha estat algun dia de baixa durant l’any 2018.



Durant el 2018 els homes han sofert menys baixes que les dones, però pel contrari han superat les hores anuals totals de baixa de les dones.
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CONDICIONS FÍSIQUES DE L’ENTORN DE TREBALL I SALUT LABORAL


Malgrat l’existència del Protocol per a la prevenció i l’abordatge de possibles situacions d’assetjament psicològic i la resolució de conflictes relacionals,només s’ha activat
una vegada per tractar un conflicte entre una persona treballadora d’una empresa externa i personal de l’Ajuntament.



Pel que fa a l’aplicació de conflictes relacionals des de la seva creació no s’ha utilitzat mai.



A nivell perceptiu per part de la plantilla, una de cada tres dones que han respost el qüestionari, en concret un 29%, manifesten haver sofert alguna vegada una malaltia
física o psíquica a causa de la feina. En el cas dels homes, el percentatge és molt menor (6%).



Les patologies més freqüents tant en dones com en homes són en primer lloc patologies psicosocials associades al nivell d’exigència percebuda en el lloc de treball que
les persones reflecteixen com a estrès, angoixa, ansietat, mal de cap, insomni, depressió etc. En un segon lloc, es manifesten malalties associades al sistema muscular
o esquelètic que els afecta sobretot a l’esquena: lumbàlgies, contractures musculars i cervicals o tendinitis.



En l’actualitat no es disposa de cap pla d’accessibilitat.



Pel que fa a les barreres arquitectòniques, tant l’Ajuntament com la plantilla (el 31% de les dones i el 22% del homes) coincideixen en què sí que hi ha barreres físiques.

USOS DEL TEMPS I CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL I PROFESSIONAL


Existència de controvèrsies entre Recursos Humans i la Representació sindical sobre la legalitat en modificar les condicions d’aquest permisos, en relació a l’ampliació
de dies d’assumptes propis.



Tot i que fonts del departament de Recursos humans afirmen que tothom coneix les actuals mesures de conciliació, no es realitzen accions de comunicació per donar a
conèixer aquests drets laborals de manera proactiva.



Pel que fa a l’ús de mesures –permisos de maternitat/paternitat i reduccions de jornada- un 9% de les dones ha sol·licitat aquest dret, i en el cas dels homes, un 2,1%.
(en termes absoluts són 5 dones i 1 home).



Segons les respostes de la plantilla, gairebé el 70% de les dones que han contestat el qüestionari han utilitzat alguna mesura de conciliació en el darrer any, enfront del
33% dels homes. El 90% de les persones que no n’han fet ús manifesten que no les han necessitat.



Diferències per raó de gènere que es manifesten en un clar ús diferencial de les mesures de conciliació en funció del sexe a l’Ajuntament.



El 72% d’homes enquestats i un 40% en el cas de les dones afirmen disposar de pocs coneixements o gairebé nuls en relació a aquestes mesures.



Es fa necessari que de cara al futur, es revisin les estratègies de comunicació sobre l’accés i sol•licitud d’aquestes mesures i si aquest disposa de marge de millora per
augmentar el coneixement, la disponibilitat i la gestió d’aquestes.
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ASSETJAMENT, ACTITUDS SEXISTES I PERCEPCIÓ DE LA DISCRIMINACIÓ


El Protocol per a l’eradicació i prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe no incorpora la identitat de gènere ni l’orientació sexual i per tant, els
casos i tractament de l’abordatge sobre LGTBIfòbies en el si d’aquest instrument.



Hi ha certa confusió sobre l’abast i l’objecte del Protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe (o.p.r.s) i desconeixement de les implicacions reals del propi. I
tanmateix, desconeixement dels mecanismes organitzatius necessaris per a la detecció i l’abordatge de l’assetjament sexual i/o per raó de sexe per part de la plantilla.



Almenys un terç de les persones enquestades no saben de l’existència d’aquest Protocol. En el cas dels homes, aquest desconeixement és major (44,44%) que no pas
en les dones (30,95%). No totes les persones que saben que existeix, saben on es troba localitzat.



Una desena part de les persones enquestadesafirma conèixer algun cas d’assetjament, ja sigui perquè s’ha viscut en primera persona o perquè afecta terceres
persones. Aquest percentatge és molt similar: en el cas de les dones (11,90%) i el dels homes (11,11%).



Pel que fa a la tipologia d’aquests comportaments, la plantilla afirma l’existència de comentaris verbals de caràcter sexual –segons expressen: molt pujats de to, sense
consentiment, sense context de cap mena, sense donar-hi peu- a una o diverses companyes.El 50% de les persones que afirmen conèixer algun cas, especifiquen que
aquests actes encara prevalen en l’actualitat.



En relació a l’existència de certes conductes d’abús o discriminació envers les dones, es destaca una notable presència de comentaris sexistes identificats principalment
per les dones (42,86%). Els seus companys homes, ho perceben de manera molt diferent: Tan sols els 5,56% dels homes enquestats ho perceben així. N’hi ha algunes
reiterades per part de diverses dones envers companys homes de rang superior. D’altres provenen dels mateixos usuaris, homes. I s’expliciten conductes de rebuig i
menyspreu envers l’assistència de les seves companyes dones a actes, activitats, formacions o diades relacionades amb el foment de la Igualtat de gènere. També per
gaudir de permisos de maternitat.



La part social afirma que el present Protocol no genera les cobertures necessàries perquè els casos existents puguin ser gestionats a través d’aquest instrument.



Hi ha veus de la plantilla que posen de manifest que manca formació i informació específica.



Hi ha persones treballadores que no veuen necessari l’abordatge d’aquest àmbit en l’entorn organitzatiu.
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COMUNICACIÓ, IMATGE I ÚS DEL LLENGUATGE NEUTRE


L’ajuntament de Torelló no ha impulsat cap estratègia concreta per impulsar el foment en comunicació de gènere, l’ús d’imatges i l’ús del llenguatge neutre i no sexista.



No s’han realitzat accions formatives en aquest àmbit.



L’únic document estandarditzat que disposa l’Ajuntament és un Manual d’ús dels continguts en Xarxes Socials. Aquest Manual no incorpora la perspectiva de gènere.



Diverses fonts organitzatives mostren la necessitat d’impulsar una estratègia de formació i assessorament a la plantilla, sobre l’ús i foment d’una comunicació neutre i no
sexista. (enfocament, continguts, iconografia i llenguatge).



Pel que fa a l’ús del llenguatge neutre, l’ajuntament de Torelló inclou de manera parcial l’ús d’un llenguatge inclusiu i no sexista en el portal web i els diversos perfils a
les xarxes socials.



Existeix una clara diferenciació per raó de sexe en relació a les estratègies que la plantilla abordaria per millorar l’ús del llenguatge neutre: Mentre que les dones es
decanten majoritàriament (en un 55%) per la realització d’una formació, la meitat dels homes enquestats (un 50%) preferirien que fos l’elaboració d’un Manual sobre l’ús
del llenguatge neutre l’estratègia a ser abordada.



La plantilla percep l’existència de desigualtats per raó de gènere manifestes en l’ús d’iconografia municipal.



La plantilla denuncia la manca d’estratègia, instruccions, protocols que regulin com s’ha de comunicar l’Ajuntament. I la manca de formació.



Reticències per part del personal respecte al foment de l’ús del llenguatge neutre.
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3. Objectius del Pla intern d’Igualtat

Una vegada realitzada la diagnosi i a partir dels resultats obtinguts, es defineixen els
objectius següents en coherència amb els elements a millorar.
Aquests objectius, sorgeixen arran de tots els trets que s’han detectat a la diagnosi
que requereixen d’un reforç per poder ser accions generadores d’igualtat. És a dir, es
desprenen de totes aquells aspectes detectats com a punts de millora de
cadascun dels eixos d’intervenció:


Cultura i política d’igualtat de gènere



Representativitat horitzontal i vertical en funció del sexe



Política de reclutament i selecció de personal



Política de formació i desenvolupament professional



Política d’avaluació del rendiment i promoció del personal



Política salarial: Retribució, categories i nivells salarials



Condicions laborals: Contractes, jornada, horaris i baixes laborals



Condicions físiques de l’entorn de treball i salut laboral



Usos del temps i conciliació de la vida laboral, personal i professional



Assetjament, actituds sexistes i percepció de la discriminació



Comunicació, imatge i ús del llenguatge neutre

Objectius

Per tant, els objectius són:

Accions

Indicadors

Calendari

Objectiu 1. Formalitzar el compromís polític vers la igualtat de gènere a nivell intern.
Objectiu 2. Fer efectiu el principi d’igualtat de gènere a nivell estructural a
l'organització.
Objectiu 3. Difondre i comunicar el compromís de l'Ajuntament envers la igualtat de
gènere a nivell intern.
Objectiu 4. Incorporar la perspectiva de gènere a la nova RLT.
Objectiu 5. Sistematitzar el coneixement organitzatiu a través de l'obtenció, l'anàlisi i
la difusió de dades i informació relativa a la representativitat de la plantilla.
Objectiu 6. Incorporar la perspectiva de gènere en l'establiment de nous i adaptats
mecanismes d'accés i selecció de personal.
Objectiu 7. Contribuir a minimitzar la segregació horitzontal de l'ocupació a
l'Ajuntament.
Objectiu 8. Sistematitzar la informació relativa a l'execució de la formació a nivell
organitzatiu, amb perspectiva de gènere.
Objectiu 9. Incorporar les solucions formatives en matèria d'Igualtat al Pla de formació
anual.
Objectiu 10. Sistematitzar la recopilació, l'anàlisi i el coneixement organitzatiu de la
massa retributiva amb perspectiva de gènere.
Objectiu 11. Establir un sistema retributiu neutre, objectiu i no discriminatori que doni
resposta als actuals reptes i voluntats organitzatives.
Objectiu 12. Millorar l’estabilitat i la qualitat de l’ocupació del personal de l'Ajuntament.
Objectiu 13. Analitzar i minimitzar els factors que provoquen l'absentisme laboral (per
sexe i causa) a nivell organitzatiu.
Objectiu 14. Disposar d'una radiografia organitzativa sobre la tipologia d'horaris per
lloc de treball i les hores treballades anualment (per sexe).
Objectiu 15. Millorar el compromís organitzatiu en relació a les polítiques de salut
laboral de l'Ajuntament, que aprofundeixi en la prevenció de riscos psicosocials amb
perspectiva de gènere.
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Objectiu 16. Incorporar de manera efectiva i explícita la perspectiva de gènere a les
polítiques, instruments i serveis que ofereix el Servei de Salut Laboral.
Objectiu 17. Promoure de manera continuada l'equilibri de la vida laboral amb la
familiar i personal a l'organització.
Objectiu 18. Millorar la sensibilització, el coneixement i el bon ús dels drets laborals en
matèria de conciliació de la vida laboral en la plantilla.
Objectiu 19. Revisar el procediment d’actuació específic per prevenir, tractar i abordar
l’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i de la identitat de gènere
en l’entorn laboral.
Objectiu 20. Sensibilitzar a la plantilla en els temes relacionats amb l’assetjament
sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i de la identitat sexual en l’entorn
laboral.
Objectiu 21. Donar a conèixer el revisat protocol per a la prevenció i l’abordatge de
situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i de la identitat
de gènere en l’àmbit laboral.
Objectiu 22. Establir una estratègia organitzativa, global i sistematitzada per fomentar
l'ús del llenguatge neutre i d'imatges no discriminatòries a nivell organitzatiu.
(*AT) ACCIÓ TRANSVERSAL. Dissenyar i posar en marxa una campanya de
sensibilització específica entorn a un àmbit temàtic vinculat als principis i valors de la
Igualtat de gènere a nivell organitzatiu.
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4. Accions, indicadors i calendari
En aquest apartat es presenta, en format de fitxes, el conjunt d’accions, indicadors i la temporalització que es proposa per tal de poder
contribuir a aconseguir els objectius proposats.
En aquestes fitxes, es pot comprovar com a partir dels objectius establerts, es dissenyen un conjunt d’accions per a cadascun d’aquests
objectius plantejats.

Objectius

Accions

Indicadors

Calendari

A fi de facilitar la comprensió i la futura gestió i execució de cadascuna de les accions, aquestes s’han classificat en funció de l’abast,la
naturalesa i prioritat de cadascuna d’elles, d’acord a les llegendes següents:
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Tipologia d'accions (T)
E
TG
G
F

C

S

ESTRATÈGIQUES: Actuacions vinculades a la presa de decisions político-tècniques que tenen caràcter estratègic i
implicacions d'àmbit organitzatiu i en alguns casos, han d'estar aprovades des de l'àmbit polític i/o sota les directrius i
coordinació de l'equip de govern.
DE TREBALL DE GABINET: Inclou les actuacions que requereixen anàlisi, disseny, conceptualització o l'elaboració d'informes
o recursos per establir els mecanismes necessaris per incorporar o fer efectiva la Igualtat a nivell organitzatiu.
DE GESTIÓ: Fa referència a l'establiment de mecanismes, processos, circuits o espais que afecten a un o diversos
departaments que comporten coordinació interdepartamental de caràcter transversal.
DE FORMACIÓ: Són accions formatives per millorar els coneixements en relació a la Igualtat de gènere. Cal incloure-les al Pla
de Formació anual.
DE COMUNICACIÓ: Distribució i difusió de materials, informació o documentació d'interès mitjançant els diversos canals de
comunicació interna que disposa l'Ajuntament, en relació a les noves directrius de gestió de RH o com es fa efectiva la
incorporació de la perspectiva de gènere amb l'objectiu de millorar el coneixement organitzatiu de la plantilla pel que fa als seus
drets.
DE SENSIBILITZACIÓ: Inclou les actuacions relacionades amb el disseny i la posada en marxa de Campanyes internes de
sensibilització anual, dirigides a tota la plantilla, que a través d'estratègies pedagògiques, lúdiques i/o espais de participació, es
repensin qüestions vinculades a un determinat àmbit de la Igualtat de gènere a nivell organitzatiu.

Grau de prioritat de les actuacions (P)
1

PRIORITAT ALTA: Accions d'alt valor o importància. Aporten o un major impacte per la consecució de l'objectiu o esdevenen
més prioritàries en el sí del consistori, tenint en compte el punt de partida de l'Ajuntament en matèria d'Igualtat. Resulten
indispensables per una correcta consecució del Pla.

2

PRIORITAT MITJA: Accions de valor o importància mitja. Tot i aportar un cert impacte que contribueix a la consecució de
l'objectiu, la seva execució no resulta prioritària per la consecució del Pla. Complementen i reforcen l'impacte de les estratègies
prioritàries.

3

PRIORITAT BAIXA: Accions de valor o importància baixa. El seu impacte complementa i reforça les actuacions de prioritat alta
i mitja. Però no esdevenen estratègies clau per tal d'aconseguir els objectius plantejats. Són les primeres que es recomanen no
ser realitzades en el cas que no es disposin de recursos necessaris per donar resposta a la globalitat del Pla.

En segon lloc, aquestes fitxes presenten un seguit d’indicadors per a cadascuna de les accions plantejades. Aquests indicadors han de servir
per avaluar el desplegament del Pla i mostrar l’avançament dels objectius previstos. Han de ser clars, concisos i ajudar d’una manera efectiva i
real en la implementació del Pla.
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Objectius i resultats
esperats

Accions

Indicadors

Calendari

Per mesurar l’abast i la consecució dels resultats que deriven de les accions proposades, s’han elaborat dues tipologies d’indicadors:
INDICADORS DE CONSECUCIÓ:Permeten conèixer si l’acció proposada ha estat realitzada. La seva avaluació es determina mitjançant un sí
o un no. La pregunta que suggereixen és: S’ha realitzat aquesta acció? Un cop realitzades, no els cal donar més seguiment. Es defineixen per
ser aquells en els que el seu número està marcat en vermell.
INDICADORS D’ABAST:Mesuren el nombre de recursos i processos (persones, actuacions, reunions, accions, formacions, etc.) que s'han
realitzat amb la posada en marxa de l’acció prevista. Alguns d’aquests determinen que el procés efectivament s’ha posat en ma rxa, i d’altres
mesuren l’abast del propi resultat de l’acció. Es mesuren en nombres absoluts (persones, euros, articles, reunions) o nombres relatius
(percentatge d’augment respecte l’any anterior). Les preguntes que suggereixen és: A través de quants ítems han estat realitzats?(de procés) ò
A quantes persones ha arribat aquesta acció? (de resultat) En la majoria dels casos, cal donar-los seguiment anual, un cop l’acció s’ha posat
en marxa; per tant, permeten generar anàlisi comparatiu interanual. S’identifiquen per ser aquells en els que el seu número està marcat en lila.

Per acabar, les següents fitxes exposen una proposta de calendarització de les accions basada en la priorització duta a terme per les persones
participants en la diagnosi, així com d’altres aspectes vinculats a la importància, la complexitat de posar-les en marxa o la pròpia lògica
d’intervenció seqüencial per aquelles que estan estretament vinculades les unes amb les altres.
Objectius i resultats
esperats

Accions

Indicadors

Calendari
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Per garantir una bona i coherent implementació al llarg del procés, es diferencia per un costat el moment (any) en el que es recomana posar en
funcionament aquella acció, que es mostra amb un gris fosc i una “ X”, i per l’altre, en alguns casos, la recomanació de prosseguir amb la
implementació d’aquella acció, un cop iniciada, ja que la pròpia acció així ho requereix, que es marca amb gris clar i una “C”. S’ha utilitzat en
aquest cas una tercera tipologia “RH” la temporalització de la qual dependrà del calendari que el departament de Recursos humans endegui
les actuacions planificades.
X

Accions promogudes, impulsades o coordinades des de l'àmbit d'Igualtat i/o RH.

C

Accions de continuïtat, que un cop iniciades "X" amb anterioritat, requereix que l'any "C" aquella actuació sigui reproduïda de nou.

RH
Accions subjectes al calendari del departament de Recursos humans.
(Si hi ha alguna acció que presenta dos anys per la seva temporització, implica que el seu termini d'execució no és estricte i pot ser "traslladada" a l'any
següent)
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E

1

I.1.1.1. Elaborada, consensuada i aprovada la
declaració de compromís formal amb les polítiques
d’Igualtat per part del Ple municipal.

X

E

1

I.1.2.1. Aprovat el Pla d’Igualtat intern de gènere al Ple
municipal.

X

E

1

I.1.3.1. Incorporat el Pla d’Igualtat, com annex, en el
conveni col·lectiu o en l’acord de condicions de treball.

X

A.1.4. (* Article 36. Llei 17/2015) Registrar formalment el present Pla
en el Registre Públic de Plans d'Igualtat.

G

1

I.1.4.1. Registrat formalment el Pla d’Igualtat en el
Registre Públic de Plans d’Igualtat.

X

A.2.1. Assignar una persona referent, amb la formació específica de
l'àmbit, encarregada de la coordinació del Pla Intern d'Igualtat de
gènere i que vetlli per promoure l'execució i l'avaluació del propi.

E

1

I.2.1.1. Assignada la persona referent, amb la formació
específica de l'àmbit, del Pla Intern d’Igualtat.

X

1

I.2.2.1. Constituïda una Comissió d'Igualtat amb
presència de personal del departament d'Igualtat, de
RRHH i la part social.
I2.2.2. Nombre de departaments representats a la
Comissió d'Igualtat.
I.2.2.3. Nombre de reunions anuals de la Comissió
d’Igualtat.

X

1

I.2.3.1. Definits els sistemes de seguiment i avaluació
de les diverses actuacions del Pla d’Igualtat.

X

1

I.2.4.1. Realitzada una avaluació del present Pla
d'Igualtat municipal.
I.2.4.2. Informada a tota la plantilla del grau de
consecució i impacte del present Pla d'Igualtat
municipal.

A.2.2. Establir i aprovar una Comissió d’Igualtat, que vetlli, entre
d'altres, per la implementació del Pla amb presència d’aquells
departaments o unitats amb responsabilitat en la implementació i
amb presència de la part social.

E

A.2.3. (* Article 15. 4e. Llei 17/2015) Generar un sistema de
seguiment i avaluació de les actuacions que deriven del present Pla TG
Intern d'Igualtat.
A.2.4. Avaluar l'actual Pla d'Igualtat sobre polítiques d'igualtat de
gènere i realitzar un retorn formal a tota la plantilla (transparència i TG
rendició de comptes de les polítiques d'igualtat)

2023

Objectiu 2.
Fer efectiu el
principi
d’igualtat de
gènere a
nivell
estructural a
l'organització.

P Indicadors

2022

A.1.1. Elaborar una declaració de compromís formal sobre polítiques
d'Igualtat aprovada i consensuada en el Ple municipal sobre els
principis i valors de la igualtat de gènere que es vol regir a nivell
Objectiu 1. organitzatiu, així com les principals mesures que es duran a terme
Formalitzar el en els propers anys en el marc del present Pla Intern d'Igualtat.
compromís
polític vers la A.1.2. (* Article 15. Llei 17/2015) Aprovar el present Pla Intern
d'Igualtat al Ple municipal.
igualtat de
A.1.3. (* Article 15. Llei 17/2015) Incorporar el present Pla Intern
gènere a
nivell intern. d'Igualtat, com annex, en el conveni col·lectiu o en l'acord de
condicions de treball.

T

2021

Accions

2019
2020

Objectius

X

C

C
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I.3.1.1. Elaborada l’estratègia
d'Igualtat a nivell organitzatiu.
A.3.1. Definir i articular una estratègia de comunicació a 4 anys, amb
identitat pròpia, objectius, canals de difusió i indicadors propis, que
exposi de forma clara l'adopció de mesures, espais de reflexió,
voluntats polítiques dins del marc del present Pla.

G

2

de

comunicació

I.3.1.2. Nombre d'accions de comunicació que
incorpora l'estratègia de comunicació d'Igualtat.
I.3.1.3.
Nombre
d'accions
de
comunicació
realitzades anualment.
I.3.1.4. Nombre de canals de comunicació establerts
per dur a terme l'estratègia de comunicació
d'Igualtat.

X

C

C

C

I.3.2.1. Enviada tota la informació necessària, via
correu electrònic, als i a les integrants de l’equip de
govern, personal directiu i caps de servei.
A.3.2. Informar i donar a conèixer a l'equip de govern, al personal
Objectiu 3. assessor, al personal directiu i als i les caps de servei, les
conclusions, els continguts i les implicacions organitzatives que
Difondre i
comunicar el deriven del present Pla Intern d'Igualtat.
compromís de
l'Ajuntament
envers la
igualtat de
gènere a
nivell intern.
A.3.3. Donar a conèixer els principals objectius del present Pla Intern
d'Igualtat a totes les persones que treballen a l'Ajuntament.
(presentació genèrica)

F

1

I.3.2.2. Nombre d’accions de comunicació (reunions
o jornades) per donar a conèixer en detall el Pla
Intern d’Igualtat.
I.3.2.3. Nombre de persones de l'equip de govern,
personal directiu i caps de servei informades (dades
desagregades per sexe) mitjançant l'assistència a
sessions presencials sobre el Pla Intern d’Igualtat.

X

I.3.3.1. Presentats els objectius del Pla Intern
d’Igualtat al personal de l'Ajuntament.
C

1

2023

Indicadors

2022

P

2021

T

2020

Accions

2019

Objectius

I.3.3.2. Nombre d'accions de comunicació i difusió
sobre Pla Intern d’Igualtat dirigides als i les
treballadores municipals.

X

C

X

C

I.3.3.3. Nombre de persones (dades desagregades
per sexe) que han assistit a la presentació.
A.3.4. Fer arribar el Pla Intern d’Igualtat a tot el personal de
l'Ajuntament.
(Incorporar aquesta acció dins de l'estratègia de comunicació de
l'A.3.1.)

C

1

I.3.4.1. Publicat el Pla Intern d'Igualtat a la intranet
de l'Ajuntament.
I.3.4.2. Enviat el Pla Intern d'Igualtat a tota la
plantilla.

A.3.5. Donar a conèixer a tota la plantilla la declaració de
compromís de treball amb les polítiques de gènere aprovada i
consensuada
pel
Ple
municipal.
(Incorporar aquesta acció dins de l'estratègia de comunicació de
l'A.3.1.)

C

1

I.3.5.1. Feta arribar la declaració de compromís de
treball amb les polítiques de gènere a tota la plantilla.

X
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2

I.3.6.1. Publicats a la web el compromís polític
d'Igualtat de l'ajuntament en matèria d'Igualtat de
gènere a nivell intern.

X

C

2

I.3.7.1. Nombre de publicacions relacionades amb la
igualtat de gènere publicats cada any als diversos
canals de comunicació externs i interns.

X

C

C

T

P

Indicadors

2021

2022

1

I.4.1.1. Assegurar que la nova RLT que incorpora la
perspectiva de gènere.

RH RH RH RH

1

I.4.2.1. Implementar nou organigrama que s'adeqüi a
les actuals necessitats de l'ajuntament.

RH RH RH RH

A.5.1. Desagregar la informació per sexe en la nova RLT per tal
d'explotar la informació i analitzar la segregació vertical i horitzontal TG
de manera senzilla i automàtica dins l'àmbit organitzatiu.

1

I.5.1.1. Incorporadesnoves categories d'anàlisi
desagregades per sexe dins de les dades de RH.

RH RH RH RH

A.5.2. Donar a conèixer, bianualment, les dades relatives a la
representativitat home/dona per categoria i lloc de treball (segregació
vertical) i per àmbit funcional (segregació horitzontal)

3

I.5.2.1. Analitzades bianualment les dades relatives a
la representativitat per sexe i la segregació vertical i
horitzontal.

RH RH RH RH

A.4.1. Assegurar que la nova RLT incorpori criteris totalment
Objectiu 4.
desvinculats d'aquells aspectes que poden originar discriminacions TG
Incorporar la
per raó de sexe o gènere, identitat o orientació.
perspectiva
de gènere a la
A.4.2. Implementa un organigrama -lligat a la nova RLT- i readequar
nova RLT.
TG
l'actual plantilla al nou organigrama creat.
Objectiu 5.
Sistematitzar
el
coneixement
organitzatiu a
través de
l'obtenció,
l'anàlisi i la
difusió de
dades i
informació
relativa a la
representativit
at de la
plantilla.

C

C
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2023

Accions

2019

Objectius

C

2020

A.3.6. Visibilitzar, a la web municipal, el compromís polític i de treball
de
l'ajuntament
en
matèria
d’Igualtat.
(Incorporar aquesta acció dins de l'estratègia de comunicació de
l'A.3.1.)
A.3.7. [Al llarg del procés d'implementació del PI] Publicar totes les
accions que s’emprenguin en matèria d’igualtat a un apartat de la
intranet
i
en
els
taulells
de
comunicació.
(Incorporar aquesta acció dins de l'estratègia de comunicació de
l'A.3.1.)

Objectiu 7.
Contribuir a
minimitzar la
segregació
horitzontal de
l'ocupació a
l'Ajuntament.
Objectiu 8.
Sistematitzar la
informació
relativa a
l'execució de la
formació a nivell
organitzatiu, amb
perspectiva de
gènere.

2023

2021

A.6.1. Estudiar i analitzar la pertinença dels instruments de
selecció del personal per tal d'oferir millores per tal de disminuir,
TG
entre d'altres, discriminacions per raó de gènere i la diversitat
funcional.

3

I.6.1.1. Analitzats els instruments de selecció del
personal incorpoarnt la perspectiva de gènere i la
diversitat funcional.

X

C

A.6.2. [a partir dels resultats de l'acció anterior] elaborar un
protocol d'acció sobre els mecanismes i procediments de
selecció de personal en l'accés a la funció pública, per tal que TG
assegurin, entre d'altres, la no-discriminació per raó de gènere i
afavorir la incorporació de persones amb diversitat funcional.

3

I.6.2.1. Elaborat un Protocol d'acció d'accés a la
funció pública tenint en compte la perspectiva de
gènere i la diversitat funcional.

X

C

T

2020

Indicadors

2022

Objectiu 6.
Incorporar la
perspectiva de
gènere en
l'establiment de
nous i adaptats
mecanismes
d'accés i selecció
de personal.

P

Accions

2019

Objectius

I.7.1.1. Realitzada la campanya de difusió.
A.7.1. Generar una campanya de difusió municipal per estimular
l'aplicació de candidatures de les persones del sexe menys
representat, en especial a aquelles places de treball
estigmatitzades socialment per raó de gènere.

A.8.1. Incorporar i/o modificar l'existent sistema de gestió de les
dades per tal que permeti el tractament de dades relatives a la
formació desagregades per sexe, lloc de treball, àrees o
departaments, temàtiques i tipologia de cursos.

A.9.1. Incorporar totes les accions formatives que deriven del
Objectiu 9.
present Pla Intern d'Igualtat en el Pla de Formació aprovat,
Incorporar les
d'acord el cronograma que s'estableix en el present Pla Intern
solucions
d'Igualtat.
formatives en
matèria d'Igualtat
al Pla de formació
anual.
A.9.2. Proporcionar un acompanyament formatiu al personal de RRHH
sobre la incorporació de la perspectiva de gènere en la gestió dels
RRHH municipals.

C

2

I.7.1.2. Nombre de persones que accedeixen a un lloc de
treball on el seu sexe està infrarepresentat, respecte al total
de persones contractades a l'any.

2

I.8.1.1. Realitzats canvis respecte al sistema de
gestió de les dades de formació per obtenir dades
desagregades per sexe, lloc de treball, àrees o
departaments, temàtiques i tipologia de cursos.

G

1

I.9.1.1. Incorporades les accions formatives
derivades del Pla Intern d’Igualtat al Pla de
Formació, anualment.
I.9.1.2. Nombre d’accions formatives que deriven del
present Pla incorporades en el Pla de Formació,
anualment.
I.9.1.3. Nombre de persones formades (dades
desagregades per sexe) en igualtat del total
d'accions formatives realitzades.

F

1

G

X

X

X

C

C

C

I.9.2.1. Nombre de formacions/ hores realitzades.
I.9.2.2. Nombre de persones (dades desagregades
per sexe) assistents a cada formació.

X
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Indicadors

2022

2023

Objectiu 10.
Sistematitzar la
recopilació,
l'anàlisi i el
A.10.1. Recopilar, calcular i donar a conèixer, bianualment,
coneixement
l'evolució dels indicadors pel que fa a les retribucions salarials i TG
organitzatiu de la les diferències existents entre homes i dones.
massa retributiva
amb perspectiva
de gènere.

P

2021

T

2020

Accions

2019

Objectius

3

I.10.1.1. Analitzats els indicadors bianualment de les
retribucions salarials en funció del sexe.

X

C

C

2

I.11.1.1. Realitzat l’estudi sobre la distribució de la
massa salarial dels complements salarials per a tota
la plantilla. (dades desagregades per sexe).

X

Objectiu 11.
Establir un
sistema retributiu
neutre, objectiu i
no discriminatori
que doni resposta
als actuals reptes
i voluntats
organitzatives.

A.11.1. Elaborar un estudi de la distribució de la massa salarial
TG
dels complements salarials específics per lloc de treball i sexe.

Objectiu 12.
Millorar
l’estabilitat i la
qualitat de
l’ocupació del
personal de
l'Ajuntament.

A.12.1. Analitzar la informació relativa a la tipologia de
contractació per lloc de treball -desagregada per sexe- per tal de TG
disminuir l'inestabilitat de l'ocupació (funcionaritzar places).

2

I.12.1.1. Analitzada tota la informació per tipologia de
contractació i lloc de treball, desagregada per sexe.

X

A.12.2. Donar a conèixer la tipologia de contractació (dades
desagregades per sexe) de tota la plantilla, bianualment.
(Incorporar aquesta acció dins de l'estratègia de comunicació de
l'A.3.1.)

3

I.12.2.1. Elaborat i publicat (almenys a la intranet) un
informe bianual sobre la situació de l'estabilitat de
l'ocupació amb perspectiva de gènere.

X

A.11.2. [A partir dels resultats de l'acció anterior, si s'escau] Dissenyar i
posar en funcionament, una revisió de l'actual o nova proposta
retributiva pel que fa a la tipologia i la naturalesa de complements
salarials específics, no discriminatòria per gènere, que doni resposta als
actuals objectius organitzatius.

E

3

I.11.2.1. Dissenyada i posada en marxa la revisió per a una
nova proposta retributiva dels complements salarials
específics, neutre i no discriminatòria.

X

I.11.2.2. Instaurada una tipologia de complements salarials
específics racional i no discriminatòria.

C

C
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Objectiu 13.
Analitzar i
minimitzar els
factors que
provoquen
l'absentisme
laboral (per sexe i
causa) a nivell
organitzatiu.
Objectiu 14.
Disposar d'una
radiografia
organitzativa sobre
la tipologia
d'horaris per lloc de
treball i les hores
treballades
anualment (per
sexe).
Objectiu 15.
Millorar el
compromís
organitzatiu en
relació a les
polítiques de salut
laboral de
l'Ajuntament, que
aprofundeixi en la
prevenció de riscos
psicosocials amb
perspectiva de
gènere.

I.13.1.1. Sistematitzada i abocada tota la informació
existent, desagregada per sexe.

A.13.1. Sistematitzar i abocar tota la informació existent desagregada per sexe- a través d'un mètode d'anàlisi que TG
permeti conèixer l'índex anual d'absentisme laboral.

2

A.13.2. Donar a conèixer l'índex d'absentisme bianual (dades
desagregades
per
sexe)
a
tota
la
plantilla.
(Incorporar aquesta acció dins de l'estratègia de comunicació
de l'A.3.1.)

3

I.13.2.1. Elaborat i publicat (almenys a la intranet) un
informe bianual sobre la situació de l’absentisme
laboral.

X

A.13.3. Impulsar un Pla de control de l’absentisme a través de
TG
la xarxa CORH (Comunitat de Recursos Humans).

1

I.13.3.1. Impulsat un Pla de control de l'absentisme
laboral.

X

A.14.1. Sistematitzar i abocar tota la informació existent desagregada per sexe- a través d'un mètode d'anàlisi que
permeti conèixer la tipologia d'horaris existents (per lloc de TG
treball) i les hores treballades anualment (desagregades per
sexe)

1

I.14.1.1. Sistematitzada i abocada tota la informació
existent, desagregada per sexe.

X

A.15.1. [En el marc del comitè de prevenció, seguretat i salut]
Elaborar una avaluació de riscos psicosocials amb perspectiva
de gènere, que incorpori, entre d'altres, els factors per sexe i TG
causa de l'absentirme laboral (i amb representativitat per sexe
proporcional a la plantilla).

1

I.15.1.1. Elaborada una nova avaluació de Riscos
Psicosocials amb perspectiva de gènere dirigida a
tota la plantilla.

X

A.15.2. Dissenyar un pla d'acció de mesures preventives
concretes des d'una perspectiva transversal a tota l'organització
TG
d'acord als resultats que deriven de l'avaluació de riscos
psicosocials amb perspectiva de gènere realitzada.

1

I.15.2.1. Dissenyat el pla d'acció de les mesures
preventives de l’avaluació de Riscos Psicosocials
amb perspectiva de gènere.

X

A.15.3. Posar en funcionament les mesures del pla d'acció
preventiu que s'extreguin de les conclusions de l'avaluació de
riscos psicosocials tenint en compte la perspectiva de gènere.

C

2023

Indicadors

2022

P

2021

T

2020

Accions

2019

Objectius

I.13.1.2. Estudiada l’evolució al llarg del temps de
l’índex
bianual
d’absentisme
laboral,
amb
perspectiva de gènere.

X

I.15.3.1. Posades en funcionament les mesures
extretes del pla d'acció.
G

1

I.15.3.2. Nombre de mesures aplicades.

X

C

I.15.3.3. Nombre de departaments sobre els que
s’apliquen les mesures.
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2

I.15.5.1. Analitzada la pertinença de fomentar la
dinamització i l'ús de l'aplicació de conflictes
relacionals.
I.15.5.2. Nombre de persones (dades desagregades
per sexe) que fan ús, anualment, de l'aplicació de
conflictes relacionals.

X

T

P

Indicadors

G

2

I.16.1.1. Sistematitzades i desagregades per sexe
les dades de tota la informació generada pel Servei
de prevenció de riscos.

X

X

A.15.5. [A partir de les conclusions extretes de l'avaluació de
riscos psicosocials] Estudiar estratègies de reenfocar, donar a
TG
conèixer l'aplicació de conflictes relacionals, que disposa a
l'actualitat l'Ajuntament.

Objectius

Accions

2021

X

2020

I.15.4.1. Revisat l'actual Protocol d'assetjament
laboral.

2019

2

Objectiu 16.
Incorporar de
manera efectiva i
explícita la
perspectiva de
gènere a les
polítiques,
instruments i
serveis que ofereix
el Servei de Salut
Laboral.

A.16.1. Desagregar, de manera sistemàtica, les dades i la
informació de tota la intervenció, gestió, anàlisi i avaluació de
riscos que realitza el Servei de prevenció de riscos.

A.16.2. Analitzar i donar a conèixer, bianualment, les dades del
Servei de prevenció de riscos i les implicacions per raó de sexe
o gènere al comitè de prevenció, seguretat i salut. (si s'escau, TG
prendre decisions diferenciades en funció del sexe) i a la resta
de la plantilla.

3

I.16.2.1. Analitzades bianualment les dades del
Servei de Salut Laboral, desagregant per sexe, i
analitzades les implicacions per raó de sexe o
gènere per part del comitè de prevenció, seguretat i
salut.
I.16.2.2. Publicats bianualment els principals
resultats -almenys a la intranet- sobre Salut laboral
amb perspectiva de gènere.

Objectiu 17.
Promoure de
manera continuada
l'equilibri de la vida
laboral amb la
familiar i personal a
l'organització.

A.17.1. Analitzar les actuals mesures de conciliació a les que
actualment s'acull la plantilla (personal funcionari i personal
laboral).

G

1

I.17.1.1. Analitzades les actuals mesures de
conciliació dirigides al personal funcionari i al
personal laboral.

X

A.17.2. Sistematitzar i analitzar la informació de les persones que
s'acullen anualment a les mesures adoptades organitzativament, TG
desagregant les dades per sexe.

2

I.17.1.1. Analitzada i sistematitzada la informació,
anual,desagregada per sexe, sobre les persones que fan ús
de les mesures de conciliació.

X

C

2023

A.15.4. Revisar les garanties que ofereix l'actual Protocol de
l'assetjament laboral. (confidencialitat, legalitat i resolucions per TG
la persona assetjada).

2022

I.15.3.4. Nombre de persones (dades desagregades
per sexe) sobre les que s’apliquen les mesures.

C

C
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Objectiu 18.
Millorar la
sensibilització, el
coneixement i el
bon ús dels drets
laborals en matèria
de conciliació de la
vida laboral en la
plantilla.

A.18.1. Elaborar un recurs de difusió que resumeixi les actuals
polítiques horàries i mesures de conciliació a les que es pot TG
acollir la plantilla.

A.18.2. Donar a conèixer a la plantilla el recurs de difusió, amb
jornades informatives o d'altres canals de visibilització/ formació
/ sensibilització que posin en coneixement el sentit, l'adequació
i el bon ús d'aquests drets i promoguin la coresponsabilitat dels
homes en les càrregues familiars i de la llar.
(Incorporar aquesta acció dins de l'estratègia de comunicació
de l'A.3.1.)

A.19.2. (Llei 11/2014) [Per la revisió del Protocol anterior, i si
s'escau] Crear una Comissió tècnica específica per a treballar
la prevenció, la detecció, l'abordatge de les situacions
d'assetjament sexual, per raó del sexe, gènere de l’orientació
sexual i de la identitat sexual en l’àmbit laboral, amb presència
del departament d'igualtat.

I.18.1.1. Elaborat un recurs de difusió amb les
principals polítiques horàries i mesures de conciliació
ofertes, detallant les implicacions corresponents.

X

C

E

2

X

I.18.2.2. Nombre de persones assistents (dades
desagregades per sexe) a les accions
de
visibilització, de formació o de sensibilització
realitzades per donar a conèixer mesures de
conciliació.

1

I.19.1.1. Actualitzat el protocol per a la prevenció i
l’abordatge de situacions d’assetjament sexual, per
raó del sexe, de l’orientació sexual i de la identitat
sexual en l’àmbit laboral.

X

1

I.19.2.1. Creada una Comissió tècnica per a la
prevenció i l’abordatge de situacions d’assetjament
sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i de la
identitat sexual en l’àmbit laboral.
I.19.2.2.
Nombre
de
persones
membres
(desagregades per sexe) de la Comissió tècnica
sobre prevenció i abordatge de situacions
d’assetjament sexual, per raó del sexe, de
l’orientació sexual i de la identitat sexual en l’àmbit
laboral.
I.19.2.3. Presència del departament d'igualtat en la
comissió tècnica sobre prevenció,
la detecció,
l'abordatge de les situacions d'assetjament sexual,
per raó del sexe, gènere de l’orientació sexual i de la
identitat sexual en l’àmbit laboral.
I.19.2.4. Nombre de departaments implicats en la
Comissió tècnica sobre prevenció i abordatge de
situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de
l’orientació sexual i de la identitat sexual en l’àmbit

X
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2023

2

2022

Indicadors

I.18.2.1. Nombre d’accions de visibilització, formació
o de sensibilització realitzades per donar a conèixer
mesures de conciliació.

A.19.1. (Llei 11/2014) Revisar l'actual protocol específic per a
la prevenció i l’abordatge de situacions d’assetjament sexual,
per raó del sexe. Incorporar la identitat de gènere de l’orientació TG
sexual i de la identitat sexual en l’àmbit laboral en aquest
Protocol.
Objectiu 19.
Revisar el
procediment
d’actuació
específic per
prevenir, tractar i
abordar
l’assetjament
sexual, per raó del
sexe, de
l’orientació sexual i
de la identitat de
gènere en
l’entorn laboral.

P

2021

T

2020

Accions

2019

Objectius

laboral.

Objectiu 20.
Sensibilitzar a la
plantilla en els
temes relacionats
amb l’assetjament
sexual, per raó del
sexe, de
l’orientació sexual i
de la identitat
sexual en
l’entorn laboral.
Objectiu 21. Donar
a conèixer el
revisat protocol per
a la prevenció i
l’abordatge de
situacions
d’assetjament
sexual, per raó del
sexe, de
l’orientació sexual i
de la identitat de
gènere en l’àmbit
laboral.

A.20.1. Elaborar una formació específica sobre prevenció i
l’abordatge de situacions d’assetjament sexual, per raó de
sexe, de l’orientació sexual i de la identitat sexual en l’àmbit
laboral, per tal que tot el personal l'ajuntament conegui com
actuar en cas d'una situació d’assetjament, en el marc del
Protocol creat a tal fi.
A.20.2. (*AT) Elaborar una campanya específica dirigida al
personal de la corporació que visibilitzi la importància de
l'assetjament sexual o per raó de sexe, conductes
LGTBIfòbiques, identitat o expressió de gènere així com
actituds sexistes, micromasclismes a l'àmbit laboral i percepció
de la discriminació en l'àmbit laboral.

Indicadors

I.20.1.1. Nombre de formacions realitzades
F

S

1

2

X

I.20.1.2. Nombre de persones (dades desagregades
per sexe) assistents a cada formació.
I.20.2.1. Dissenyada i posada en marxa una
campanya de sensibilització sobre aspectes
relacionats amb l'assetjament sexual o per raó de
sexe, conductes LGTIfòbiques, identitat o expressió
de gènere, actituds sexistes, micromasclismes a
l’àmbit laboral i percepció de discriminació a
l'organització.

X

I.21.1.1. Publicat a la intranet (i/o a través d'altres
canals) el protocol revisat.

A.21.1. Difondre el protocol revisat a través de la intranet i/o
dels canals de comunicació habituals amb el personal.
(Incorporar aquesta acció dins de l'estratègia de comunicació
de l'A.3.1.)

C

A.21.2. Incloure l'explicació del Protocol a les formacions que
es realitzin sobre prevenció i l’abordatge de situacions
d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i
de
la
identitat
sexual
en
l’àmbit
laboral.
(Acció compresa dins de l'Acció A.24.1.)

C

2

X
I.21.1.2. Fet arribar el protocol a tota la plantilla.

2

I.21.2.1. Inclòs la descripció i el circuit del Protocol
en el programa de les formacions que es realitzin a
tal fi.

X
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2023

P

2022

T

X

2021

Accions

I.19.3.1. Incorporades en el Protocol, un conjunt de
mesures
dissuassòries
de
comportaments
masclistes i sexistes dins de l'àmbit organitzatiu.

2020

Objectius

1

2019

A.19.3. Estudiar i incorporar dins del Protocol un conjunt de
mesures dissuassòries d'actituds sexistes en l'àmbit laboral,
TG
que sense ser necessàriament denunciades, posen en risc el
clima i la salut laboral de les persones treballadores.

Objectiu 22. Establir
una estratègia
organitzativa, global i
sistematitzada per
fomentar l'ús del
llenguatge neutre i
d'imatges no
discriminatòries a nivell
organitzatiu.

A.22.1. Establir unes directrius concretes a nivell
organitzatiu pel que fa l'establiment d'una comunicació
E
neutre que garanteixi l'ús del llenguatge neutre i l'ús
d'imatges no sexistes.
A.22.2. Elaborar un Recurs gràfic, pedagògic i visual
sobre comunicació neutre que incorpori l'ús del
TG
llenguatge neutre i l'ús d'imatges no discriminatòries ni
sexistes.
A.22.3. Fer arribar el Recurs sobre comunicació no
sexista a tota la plantilla a través dels diversos canals de
comunicació establerts a tal efecte. (Incorporar aquesta
acció dins de l'estratègia de comunicació de l'A.4.4.)
A.22.4. Oferir una formació sobre l'ús del LLNS i l'ús
d'imatges discriminatòries, dirigida a tota la plantilla en
què es treballi, de forma pràctica, les consideracions del
Recurs.
(Incloure aquesta actuació en el Pla de
Formació de l'A.10.1.)

C

F

1

I.22.1.1. Establertes directrius concretes a nivell
organitzatiu en relació a l’establiment
d’una
comunicació neutre per l’ús d’un llenguatge neutre i
d’imatges no sexistes.

X

2

I.22.2.1. Elaborat un recurs gràfic, pedagògic i visual
sobre la comunicació neutre per un ús no
discriminatori del llenguatge i de les imatges.

X

2

I.22.3.1. Fet arribar el recurs gràfic, pedagògic i visual
sobre la comunicació neutre per un ús no
discriminatori del llenguatge i les imatges.

X

1

I.22.4.1. Realitzada almenys una formació sobre l’ús
del llenguatge no sexista i d’imatges no
discriminatòries per a tota la plantilla.
I.22.4.2. Nombre de persones
assistents a cada formació anual.

A.22.5. (*AT)
Elaborar una campanya específica
dirigida al personal de la corporació -extensiva a tots els
municipis de la comarca- que posi en valor la
importància de la comunicació neutre, l'ús del llenguatge
no sexista i l'ús d'imatges no discriminatòries ni sexistes.

S

(*AT) ACCIÓ TRANSVERSAL. Dissenyar i posar en marxa una campanya de
sensibilització específica entorn a un àmbit temàtic vinculat als principis i valors de
la Igualtat de gènere a nivell organitzatiu.

S

X

2023

Indicadors

2022

P

2021

T

2020

Accions

2019

Objectius

X

X

X

X

(homes/dones)

2

I.22.5.1. Dissenyada i posada en marxa una campanya
específica
de
sensibilització
sobre
aspectes
relacionats amb la comunicació neutre, l'ús del
llenguatge no sexista i l'ús d'imatges no
discriminatòries ni sexistes.

X

2

I.AT. Realitzada una campanya de sensibilització que
deriva de les Accions: A.24.2 i A.26.5

X
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5. Inici de la implementació

Una vegada aprovat el Pla d’Igualtat, per iniciar la implementació es recomana
realitzar una Planificació Operativa del propi, ajustant el calendari per a cadascuna de
les accions concretant en la mesura del possible la seva temporització. I tanmateix,
assignar un pressupost aproximat en funció dels recursos disponibles existents
(temporals i pressupostaris) i les necessitats organitzativesde cada moment.
Seria convenient que aquesta tasca l’encapçalés la persona responsable de les
polítiques d’igualtat del consistori, conjuntament amb la resta de persones membres la
Comissió de seguiment del Pla intern d’Igualtat, que es recomana que esdevingui
l’òrgan responsable de la implementació, el seguiment i l’avaluació d’aquest Pla
d’Igualtat.
S’aconsella que el tret de sortida de la implementació del Pla es dugui a terme, com a
màxim, en un període de dos mesos a partir de la data de l’entrega formal del
document per part de la Diputació de Barcelona.
Per dissenyar aquesta Planificació Operativa, aquest Pla s’acompanya de diversos
Annexes que poden servir com a eines de gestió, seguiment i avaluació del propi.
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ANNEX 1. Resum executiu del Pla d’Igualtat

ÚS

Resum executiu del Pla d’Igualtat: Inclou els objectius, resultats
esperats, les actuacions, la tipologia d’accions, els indicadors i el
calendari anual previst.
Aquest Excel disposa de camps de filtratge per poder gestionar la
informació.
Poden afegir-s’hi nous ítems per al seguiment i l’avaluació: % activitat
executada, acompliment de cadascun dels indicadors, etc.
Serveix com a eina de Planificació i Seguiment.

FORMAT

Excel (imprimible a DINA3)

RECOMANACIONS

 A l’inici de la Implementació, revisar el calendari anual, per definir,
amb exactitud, les accions que es realitzaran cada any.

ANNEX 2. Fitxa de seguiment de les accions

ÚS






FORMAT

Word

RECOMANACIONS

 Emplenar-ho a principis d’any tan sols d’aquelles accions previstes a
realitzar-se aquell any.
 Complementar la informació a les reunions de seguiment de la
Comissió d’Igualtat.

Eina de seguiment per a cadascuna de les accions a realitzar.
Avaluació de l’execució de cada acció.
Enviable a les persones implicades en cadascuna de les accions.
Serveix com a eina de Seguiment i Avaluació.

Recomanacions per l'inici de la implantació


Elaborar una Planificació Operativa Anual, establint un calendari de dates
concret, factible i viable i assignant els recursos humans i econòmics
necessaris per dur a terme cada acció, mitjançant les eines facilitades als
Annexos del present Pla, com a molt, 2 mesos després de l’entrega del
document final per part de la Diputació de Barcelona.



Dissenyar el Pla d’Acció del primer any (2019) amb l’emplenament de totes
les Accions que es prevegin realitzar en aquest període.
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6. Seguiment i avaluacions intermèdies

Durant el període establert per a l’aplicació del Pla es recomana realitzar un seguiment
semestral per part de la persona designada i la Comissió d’Igualtat, per tal d’avaluar
els objectius parcials assolits i com s’està desenvolupant el procés. Tant les fitxes que
s’adjunten com l’Excel Global han estat creades per facilitar aquesta tasca.
És recomanable que a finals d’any, s’estableixi per part de la Comissió d’Igualtat una
Planificació Operativa Anual de l’any vinent, amb les accions que es preveuen iniciar,
així com aquelles que requereixin de seguiment.
Durant tot el seguiment i avaluació els ítems bàsics a avaluar per tal de valorar si
s’està seguint el procés estipulat seran:
Els indicadors
La temporització
El pressupost assignat
Per a cada cas, seria necessari identificar les desviacions obtingudes i proposar, en
aquestes mateixes reunions de seguiment, si s’escau, noves calendaritzacions i
assignacions pressupostàries.
La primera acció de seguiment seria aconsellable que es realitzés al desembre de
2019, quan s’avaluarà les accions realitzades el des de l’inici del Pla. A partir
d’aleshores, seria convenient avaluar el procés de desplegament del pla cada 3 ò 6
mesos (trimestral o semestralment) en funció dels objectius i els recursos de
l’organització.
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Recomanacions pel seguiment i les avaluacions intermèdies


Establir un calendari trimestral de reunions de seguiment i avaluació del Pla
per part de la Comissió d’Igualtat.



Realitzar un seguiment trimestral o semestral periòdic, que iniciï el l’octubre
2018 i avaluar, per a cadascuna de les accions, els ítems següents: Els
indicadors d’acció, la calendarització i el pressupost assignat/ gastat.



Identificar les desviacions pressupostàries o de calendari, per a
cadascuna de les accions que s’estan duent a terme al trimestre / semestre. I
si s’escau, tornar a reformular l’acció.
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7. Avaluació final

Un cop finalitzat el procés de desplegament de tot el Pla Intern d’Igualtat, l’any 2023,
també és recomanable elaborar una memòria final per avaluar quins han estat els
objectius assolits.

Recomanacions per l'avaluació final


A desembre 2023, elaborar una memòria final que contingui totes les Fitxes
d’accions degudament emplenades i realitzi una valoració de l’impacte assolit
de cadascun dels objectius plantejats.
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8. Annexes
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Pla intern d'Igualtat de gènere de l'ajuntament de Torelló 2019-2023
Resum executiu
Objectius

Accions

A.1.1. Elaborar una declaració de compromís formal sobre polítiques d'Igualtat
aprovada i consensuada en el Ple municipal sobre els principis i valors de la
igualtat de gènere que es vol regir a nivell organitzatiu, així com les principals
mesures que es duran a terme en els propers anys en el marc del present Pla
Objectiu 1. Formalitzar el Intern d'Igualtat.
compromís polític vers la A.1.2. (* Article 15. Llei 17/2015) Aprovar el present Pla Intern d'Igualtat al Ple
igualtat de gènere a nivell municipal.
intern.
A.1.3. (* Article 15. Llei 17/2015) Incorporar el present Pla Intern d'Igualtat, com
annex, en el conveni col·lectiu o en l'acord de condicions de treball.

Tipologia

Prioritat Indicadors

2020

E

1

I.1.1.1. Elaborada, consensuada i aprovada la declaració de compromís formal
amb les polítiques d’Igualtat per part del Ple municipal.

X

E

1

I.1.2.1. Aprovat el Pla d’Igualtat intern de gènere al Ple municipal.

X

E

1

I.1.3.1. Incorporat el Pla d’Igualtat, com annex, en el conveni col·lectiu o en
l’acord de condicions de treball.

X
X
X

A.1.4. (* Article 36. Llei 17/2015) Registrar formalment el present Pla en el
Registre Públic de Plans d'Igualtat.

G

1

I.1.4.1. Registrat formalment el Pla d’Igualtat en el Registre Públic de Plans
d’Igualtat.

A.2.1. Assignar una persona referent, amb la formació específica de l'àmbit,
encarregada de la coordinació del Pla Intern d'Igualtat de gènere i que vetlli per
promoure l'execució i l'avaluació del propi.

E

1

I.2.1.1. Assignada la persona referent, amb la formació específica de l'àmbit, del
Pla Intern d’Igualtat.

E

1

A.2.2. Establir i aprovar una Comissió d’Igualtat, que vetlli, entre d'altres, per la
Objectiu 2. Fer efectiu el implementació del Pla amb presència d’aquells departaments o unitats amb
principi d’igualtat de gènere responsabilitat en la implementació i amb presència de la part social.
a nivell estructural a
l'organització.
A.2.3. (* Article 15. 4e. Llei 17/2015) Generar un sistema de seguiment i avaluació
de les actuacions que deriven del present Pla Intern d'Igualtat.
A.2.4. Avaluar l'actual Pla d'Igualtat sobre polítiques d'igualtat de gènere i realitzar
un retorn formal a tota la plantilla (transparència i rendició de comptes de les
polítiques d'igualtat)

2019

I.2.2.1. Constituïda una Comissió d'Igualtat amb presència de personal del
departament d'Igualtat, de RRHH i la part social.
I2.2.2. Nombre de departaments representats a la Comissió d'Igualtat.

2021

2022

2023

X

C

C

C

C

C

C

C

C

X

I.2.2.3. Nombre de reunions anuals de la Comissió d’Igualtat.
TG

1

TG

1

I.2.3.1. Definits els sistemes de seguiment i avaluació de les diverses actuacions
del Pla d’Igualtat.
I.2.4.1. Realitzada una avaluació del present Pla d'Igualtat municipal.
I.2.4.2. Informada a tota la plantilla del grau de consecució i impacte del present
Pla d'Igualtat municipal.

X

I.3.1.1. Elaborada l’estratègia de comunicació d'Igualtat a nivell organitzatiu.
A.3.1. Definir i articular una estratègia de comunicació a 4 anys, amb identitat
pròpia, objectius, canals de difusió i indicadors propis, que exposi de forma clara
l'adopció de mesures, espais de reflexió, voluntats polítiques dins del marc del
present Pla.

G

2

I.3.1.2. Nombre d'accions de comunicació que incorpora l'estratègia de
comunicació d'Igualtat.
I.3.1.3. Nombre d'accions de comunicació realitzades anualment.
I.3.1.4. Nombre de canals de comunicació establerts per dur a terme l'estratègia
de comunicació d'Igualtat.

X

I.3.2.1. Enviada tota la informació necessària, via correu electrònic, als i a les
integrants de l’equip de govern, personal directiu i caps de servei.
A.3.2. Informar i donar a conèixer a l'equip de govern, al personal assessor, al
personal directiu i als i les caps de servei, les conclusions, els continguts i les
implicacions organitzatives que deriven del present Pla Intern d'Igualtat.

I.3.2.2. Nombre d’accions de comunicació (reunions o jornades) per donar a
conèixer en detall el Pla Intern d’Igualtat.
I.3.2.3. Nombre de persones de l'equip de govern, personal directiu i caps de
servei informades (dades desagregades per sexe) mitjançant l'assistència a
sessions presencials sobre el Pla Intern d’Igualtat.
I.3.3.1. Presentats els objectius del Pla Intern d’Igualtat al personal de
l'Ajuntament.
I.3.3.2. Nombre d'accions de comunicació i difusió sobre Pla Intern d’Igualtat
dirigides als i les treballadores municipals.
I.3.3.3. Nombre de persones (dades desagregades per sexe) que han assistit a
la presentació.

F

1

C

1

A.3.4. Fer arribar el Pla Intern d’Igualtat a tot el personal de l'Ajuntament.
(Incorporar aquesta acció dins de l'estratègia de comunicació de l'A.3.1.)

C

1

A.3.5. Donar a conèixer a tota la plantilla la declaració de compromís de treball
amb les polítiques de gènere aprovada i consensuada pel Ple municipal.
(Incorporar aquesta acció dins de l'estratègia de comunicació de l'A.3.1.)

C

1

I.3.5.1. Feta arribar la declaració de compromís de treball amb les polítiques de
gènere a tota la plantilla.

X

C

2

I.3.6.1. Publicats a la web el compromís polític d'Igualtat de l'ajuntament en
matèria d'Igualtat de gènere a nivell intern.

X

C

2

I.3.7.1. Nombre de publicacions relacionades amb la igualtat de gènere publicats
cada any als diversos canals de comunicació externs i interns.

X

Objectiu 3. Difondre i
comunicar el compromís
A.3.3. Donar a conèixer els principals objectius del present Pla Intern d'Igualtat a
de l'Ajuntament envers la
totes les persones que treballen a l'Ajuntament.
igualtat de gènere a nivell
(presentació genèrica)
intern.

A.3.6. Visibilitzar, a la web municipal, el compromís polític i de treball de
l'ajuntament en matèria d’Igualtat.
(Incorporar aquesta acció dins de l'estratègia de comunicació de l'A.3.1.)
A.3.7. [Al llarg del procés d'implementació del PI] Publicar totes les accions que
s’emprenguin en matèria d’igualtat a un apartat de la intranet i en els taulells de
comunicació.
(Incorporar aquesta acció dins de l'estratègia de comunicació de l'A.3.1.)

X

X

C

X

C

I.3.4.1. Publicat el Pla Intern d'Igualtat a la intranet de l'Ajuntament.
I.3.4.2. Enviat el Pla Intern d'Igualtat a tota la plantilla.

A.4.1. Assegurar que la nova RLT incorpori criteris totalment desvinculats
Objectiu 4. Incorporar la d'aquells aspectes que poden originar discriminacions per raó de sexe o gènere,
perspectiva de gènere a la identitat o orientació.
nova RLT.
A.4.2. Implementa un organigrama -lligat a la nova RLT- i readequar l'actual
plantilla al nou organigrama creat.

TG

1

I.4.1.1. Assegurar que la nova RLT que incorpora la perspectiva de gènere.

RH

RH

RH

RH

TG

1

I.4.2.1. Implementar nou organigrama que s'adeqüi a les actuals necessitats de
l'ajuntament.

RH

RH

RH

RH

A.5.1. Desagregar la informació per sexe en la nova RLT per tal d'explotar la
informació i analitzar la segregació vertical i horitzontal de manera senzilla i
automàtica dins l'àmbit organitzatiu.

TG

1

I.5.1.1. Incorporadesnoves categories d'anàlisi desagregades per sexe dins de
les dades de RH.

RH

RH

RH

RH

A.5.2. Donar a conèixer, bianualment, les dades relatives a la representativitat
home/dona per categoria i lloc de treball (segregació vertical) i per àmbit funcional
(segregació horitzontal)

C

3

I.5.2.1. Analitzades bianualment les dades relatives a la representativitat per
sexe i la segregació vertical i horitzontal.

RH

RH

RH

RH

A.6.1. Estudiar i analitzar la pertinença dels instruments de selecció del personal
per tal d'oferir millores per tal de disminuir, entre d'altres, discriminacions per raó
de gènere i la diversitat funcional.

TG

3

I.6.1.1. Analitzats els instruments de selecció del personal incorpoarnt la
perspectiva de gènere i la diversitat funcional.

X

C

A.6.2. [a partir dels resultats de l'acció anterior] elaborar un protocol d'acció sobre
els mecanismes i procediments de selecció de personal en l'accés a la funció
pública, per tal que assegurin, entre d'altres, la no-discriminació per raó de
gènere i afavorir la incorporació de persones amb diversitat funcional.

TG

3

I.6.2.1. Elaborat un Protocol d'acció d'accés a la funció pública tenint en compte
la perspectiva de gènere i la diversitat funcional.

X

C

Objectiu 7. Contribuir a
A.7.1. Generar una campanya de difusió municipal per estimular l'aplicació de
minimitzar la segregació
candidatures de les persones del sexe menys representat, en especial a aquelles
horitzontal de l'ocupació a
places de treball estigmatitzades socialment per raó de gènere.
l'Ajuntament.

C

2

Objectiu 8. Sistematitzar la
A.8.1. Incorporar i/o modificar l'existent sistema de gestió de les dades per tal que
informació relativa a
l'execució de la formació a permeti el tractament de dades relatives a la formació desagregades per sexe,
nivell organitzatiu, amb lloc de treball, àrees o departaments, temàtiques i tipologia de cursos.
perspectiva de gènere.

G

2

I.8.1.1. Realitzats canvis respecte al sistema de gestió de les dades de formació
per obtenir dades desagregades per sexe, lloc de treball, àrees o departaments,
temàtiques i tipologia de cursos.

G

1

I.9.1.1. Incorporades les accions formatives derivades del Pla Intern d’Igualtat al
Pla de Formació, anualment.
I.9.1.2. Nombre d’accions formatives que deriven del present Pla incorporades
en el Pla de Formació, anualment.
I.9.1.3. Nombre de persones formades (dades desagregades per sexe) en
igualtat del total d'accions formatives realitzades.

F

1

Objectiu 10. Sistematitzar
la recopilació, l'anàlisi i el
A.10.1. Recopilar, calcular i donar a conèixer, bianualment, l'evolució dels
coneixement organitzatiu
indicadors pel que fa a les retribucions salarials i les diferències existents entre
de la massa retributiva
homes i dones.
amb perspectiva de
gènere.

TG

3

A.11.1. Elaborar un estudi de la distribució de la massa salarial dels complements
salarials específics per lloc de treball i sexe.

TG

2

A.11.2. [A partir dels resultats de l'acció anterior, si s'escau] Dissenyar i posar en
funcionament, una revisió de l'actual o nova proposta retributiva pel que fa a la
tipologia i la naturalesa de complements salarials específics, no discriminatòria
per gènere, que doni resposta als actuals objectius organitzatius.

E

3

Objectiu 5. Sistematitzar el
coneixement organitzatiu a
través de l'obtenció,
l'anàlisi i la difusió de
dades i informació relativa
a la representativitat de la
plantilla.

Objectiu 6. Incorporar la
perspectiva de gènere en
l'establiment de nous i
adaptats mecanismes
d'accés i selecció de
personal.

A.9.1. Incorporar totes les accions formatives que deriven del present Pla Intern
Objectiu 9. Incorporar les d'Igualtat en el Pla de Formació aprovat, d'acord el cronograma que s'estableix en
solucions formatives en el present Pla Intern d'Igualtat.
matèria d'Igualtat al Pla de
formació anual.
A.9.2. Proporcionar un acompanyament formatiu al personal de RRHH sobre la
incorporació de la perspectiva de gènere en la gestió dels RRHH municipals.

Objectiu 11. Establir un
sistema retributiu neutre,
objectiu i no discriminatori
que doni resposta als
actuals reptes i voluntats
organitzatives.

I.7.1.1. Realitzada la campanya de difusió.
X

I.7.1.2. Nombre de persones que accedeixen a un lloc de treball on el seu sexe
està infrarepresentat, respecte al total de persones contractades a l'any.

X

X

C

C

C

I.10.1.1. Analitzats els indicadors bianualment de les retribucions salarials en
funció del sexe.

X

C

C

I.11.1.1. Realitzat l’estudi sobre la distribució de la massa salarial dels
complements salarials per a tota la plantilla. (dades desagregades per sexe).

X

I.9.2.1. Nombre de formacions/ hores realitzades.
I.9.2.2. Nombre de persones (dades desagregades per sexe) assistents a cada
formació.

I.11.2.1. Dissenyada i posada en marxa la revisió per a una nova proposta
retributiva dels complements salarials específics, neutre i no discriminatòria.
I.11.2.2. Instaurada una tipologia de complements salarials específics racional i
no discriminatòria.

X

X

A.12.1. Analitzar la informació relativa a la tipologia de contractació per lloc de
treball -desagregada per sexe- per tal de disminuir l'inestabilitat de l'ocupació
(funcionaritzar places).
A.12.2. Donar a conèixer la tipologia de contractació (dades desagregades per
sexe) de tota la plantilla, bianualment.
(Incorporar aquesta acció dins de l'estratègia de comunicació de l'A.3.1.)

TG

2

I.12.1.1. Analitzada tota la informació per tipologia de contractació i lloc de
treball, desagregada per sexe.

X

C

3

I.12.2.1. Elaborat i publicat (almenys a la intranet) un informe bianual sobre la
situació de l'estabilitat de l'ocupació amb perspectiva de gènere.

X

C

TG

2

I.13.1.1. Sistematitzada i abocada tota la informació existent, desagregada per
sexe.
I.13.1.2. Estudiada l’evolució al llarg del temps de l’índex bianual d’absentisme
laboral, amb perspectiva de gènere.

X

C

3

I.13.2.1. Elaborat i publicat (almenys a la intranet) un informe bianual sobre la
situació de l’absentisme laboral.

X

A.13.3. Impulsar un Pla de control de l’absentisme a través de la xarxa CORH
(Comunitat de Recursos Humans).

TG

1

I.13.3.1. Impulsat un Pla de control de l'absentisme laboral.

X

Objectiu 14. Disposar
d'una radiografia
A.14.1. Sistematitzar i abocar tota la informació existent -desagregada per sexe- a
organitzativa sobre la
tipologia d'horaris per lloc través d'un mètode d'anàlisi que permeti conèixer la tipologia d'horaris existents
de treball i les hores
(per lloc de treball) i les hores treballades anualment (desagregades per sexe)
treballades anualment (per
sexe).

TG

1

I.14.1.1. Sistematitzada i abocada tota la informació existent, desagregada per
sexe.

X

A.15.1. [En el marc del comitè de prevenció, seguretat i salut] Elaborar una
avaluació de riscos psicosocials amb perspectiva de gènere, que incorpori, entre
d'altres, els factors per sexe i causa de l'absentirme laboral (i amb
representativitat per sexe proporcional a la plantilla).

TG

1

I.15.1.1. Elaborada una nova avaluació de Riscos Psicosocials amb perspectiva
de gènere dirigida a tota la plantilla.

X

A.15.2. Dissenyar un pla d'acció de mesures preventives concretes des d'una
perspectiva transversal a tota l'organització d'acord als resultats que deriven de
l'avaluació de riscos psicosocials amb perspectiva de gènere realitzada.

TG

1

I.15.2.1. Dissenyat el pla d'acció de les mesures preventives de l’avaluació de
Riscos Psicosocials amb perspectiva de gènere.

X

X

C

C

C

Objectiu 12. Millorar
l’estabilitat i la qualitat de
l’ocupació del personal de
l'Ajuntament.

A.13.1. Sistematitzar i abocar tota la informació existent -desagregada per sexe- a
través d'un mètode d'anàlisi que permeti conèixer l'índex anual d'absentisme
laboral.

Objectiu 13. Analitzar i
minimitzar els factors que
provoquen l'absentisme A.13.2. Donar a conèixer l'índex d'absentisme bianual (dades desagregades per
laboral (per sexe i causa) a sexe) a tota la plantilla.
nivell organitzatiu.
(Incorporar aquesta acció dins de l'estratègia de comunicació de l'A.3.1.)

Objectiu 15. Millorar el
compromís organitzatiu en
relació a les polítiques de
salut laboral de
l'Ajuntament, que
aprofundeixi en la
prevenció de riscos
psicosocials amb
perspectiva de gènere.

Objectiu 16. Incorporar de
manera efectiva i explícita
la perspectiva de gènere a
les polítiques, instruments i
serveis que ofereix el
Servei de Salut Laboral.

Objectiu 17. Promoure de
manera continuada
l'equilibri de la vida laboral
amb la familiar i personal a
l'organització.

I.15.3.1. Posades en funcionament les mesures extretes del pla d'acció.
I.15.3.2. Nombre de mesures aplicades.

A.15.3. Posar en funcionament les mesures del pla d'acció preventiu que
s'extreguin de les conclusions de l'avaluació de riscos psicosocials tenint en
compte la perspectiva de gènere.

G

A.15.4. Revisar les garanties que ofereix l'actual Protocol de l'assetjament laboral.
(confidencialitat, legalitat i resolucions per la persona assetjada).

TG

2

I.15.4.1. Revisat l'actual Protocol d'assetjament laboral.

X

A.15.5. [A partir de les conclusions extretes de l'avaluació de riscos psicosocials]
Estudiar estratègies de reenfocar, donar a conèixer l'aplicació de conflictes
relacionals, que disposa a l'actualitat l'Ajuntament.

TG

2

I.15.5.1. Analitzada la pertinença de fomentar la dinamització i l'ús de l'aplicació
de conflictes relacionals.
I.15.5.2. Nombre de persones (dades desagregades per sexe) que fan ús,
anualment, de l'aplicació de conflictes relacionals.

X

A.16.1. Desagregar, de manera sistemàtica, les dades i la informació de tota la
intervenció, gestió, anàlisi i avaluació de riscos que realitza el Servei de prevenció
de riscos.

G

2

I.16.1.1. Sistematitzades i desagregades per sexe les dades de tota la
informació generada pel Servei de prevenció de riscos.

X

X

1

I.15.3.3. Nombre de departaments sobre els que s’apliquen les mesures.
I.15.3.4. Nombre de persones (dades desagregades per sexe) sobre les que
s’apliquen les mesures.

A.16.2. Analitzar i donar a conèixer, bianualment, les dades del Servei de
prevenció de riscos i les implicacions per raó de sexe o gènere al comitè de
prevenció, seguretat i salut. (si s'escau, prendre decisions diferenciades en funció
del sexe) i a la resta de la plantilla.

TG

3

I.16.2.1. Analitzades bianualment les dades del Servei de Salut Laboral,
desagregant per sexe, i analitzades les implicacions per raó de sexe o gènere
per part del comitè de prevenció, seguretat i salut.
I.16.2.2. Publicats bianualment els principals resultats -almenys a la intranetsobre Salut laboral amb perspectiva de gènere.

A.17.1. Analitzar les actuals mesures de conciliació a les que actualment s'acull la
plantilla (personal funcionari i personal laboral).

G

1

I.17.1.1. Analitzades les actuals mesures de conciliació dirigides al personal
funcionari i al personal laboral.

X

A.17.2. Sistematitzar i analitzar la informació de les persones que s'acullen
anualment a les mesures adoptades organitzativament, desagregant les dades per
sexe.

TG

2

I.17.1.1. Analitzada i sistematitzada la informació, anual,desagregada per sexe,
sobre les persones que fan ús de les mesures de conciliació.

X

TG

2

I.18.1.1. Elaborat un recurs de difusió amb les principals polítiques horàries i
mesures de conciliació ofertes, detallant les implicacions corresponents.

X

A.18.1. Elaborar un recurs de difusió que resumeixi les actuals polítiques horàries
i mesures de conciliació a les que es pot acollir la plantilla.
Objectiu 18. Millorar la
sensibilització, el
coneixement i el bon ús
A.18.2. Donar a conèixer a la plantilla el recurs de difusió, amb jornades
dels drets laborals en
matèria de conciliació de la informatives o d'altres canals de visibilització/ formació / sensibilització que posin
vida laboral en la plantilla. en coneixement el sentit, l'adequació i el bon ús d'aquests drets i promoguin la
coresponsabilitat dels homes en les càrregues familiars i de la llar.
(Incorporar aquesta acció dins de l'estratègia de comunicació de l'A.3.1.)

I.18.2.1. Nombre d’accions de visibilització, formació o de sensibilització
realitzades per donar a conèixer mesures de conciliació.
C

2

X
I.18.2.2. Nombre de persones assistents (dades desagregades per sexe) a les
accions de visibilització, de formació o de sensibilització realitzades per donar a
conèixer mesures de conciliació.

C

A.19.1. (Llei 11/2014) Revisar l'actual protocol específic per a la prevenció i
l’abordatge de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe. Incorporar la
identitat de gènere de l’orientació sexual i de la identitat sexual en l’àmbit laboral
en aquest Protocol.

TG

1

I.19.1.1. Actualitzat el protocol per a la prevenció i l’abordatge de situacions
d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i de la identitat
sexual en l’àmbit laboral.

X

I.19.2.1. Creada una Comissió tècnica per a la prevenció i l’abordatge de
situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de l’orientació sexual i de la
identitat sexual en l’àmbit laboral.
Objectiu 19. Revisar el
procediment d’actuació
específic per prevenir,
tractar i abordar
l’assetjament
sexual, per raó del sexe, de
l’orientació sexual i de la
identitat de gènere en
l’entorn laboral.

A.19.2. (Llei 11/2014) [Per la revisió del Protocol anterior, i si s'escau] Crear una
Comissió tècnica específica per a treballar la prevenció, la detecció, l'abordatge
de les situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, gènere de l’orientació
sexual i de la identitat sexual en l’àmbit laboral, amb presència del departament
d'igualtat.

I.19.2.2. Nombre de persones membres (desagregades per sexe) de la Comissió
tècnica sobre prevenció i abordatge de situacions d’assetjament sexual, per raó
del sexe, de l’orientació sexual i de la identitat sexual en l’àmbit laboral.
E

1

I.19.2.3. Presència del departament d'igualtat en la comissió tècnica sobre
prevenció, la detecció, l'abordatge de les situacions d'assetjament sexual, per
raó del sexe, gènere de l’orientació sexual i de la identitat sexual en l’àmbit
laboral.

X

I.19.2.4. Nombre de departaments implicats en la Comissió tècnica sobre
prevenció i abordatge de situacions d’assetjament sexual, per raó del sexe, de
l’orientació sexual i de la identitat sexual en l’àmbit laboral.
A.19.3. Estudiar i incorporar dins del Protocol un conjunt de mesures
dissuassòries d'actituds sexistes en l'àmbit laboral, que sense ser necessàriament
denunciades, posen en risc el clima i la salut laboral de les persones
treballadores.

TG

1

A.20.1. Elaborar una formació específica sobre prevenció i l’abordatge de
situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, de l’orientació sexual i de la
identitat sexual en l’àmbit laboral, per tal que tot el personal l'ajuntament conegui
com actuar en cas d'una situació d’assetjament, en el marc del Protocol creat a tal
fi.

F

1

A.20.2. (*AT) Elaborar una campanya específica dirigida al personal de la
corporació que visibilitzi la importància de l'assetjament sexual o per raó de sexe,
conductes LGTBIfòbiques, identitat o expressió de gènere així com actituds
sexistes, micromasclismes a l'àmbit laboral i percepció de la discriminació en
l'àmbit laboral.

S

2

A.21.1. Difondre el protocol revisat a través de la intranet i/o dels canals de
comunicació habituals amb el personal.
(Incorporar aquesta acció dins de l'estratègia de comunicació de l'A.3.1.)

C

2

A.21.2. Incloure l'explicació del Protocol a les formacions que es realitzin sobre
prevenció i l’abordatge de situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe, de
l’orientació sexual i de la identitat sexual en l’àmbit laboral.
(Acció compresa dins de l'Acció A.24.1.)

C

2

I.21.2.1. Inclòs la descripció i el circuit del Protocol en el programa de les
formacions que es realitzin a tal fi.

X

E

1

I.22.1.1. Establertes directrius concretes a nivell organitzatiu en relació a
l’establiment d’una comunicació neutre per l’ús d’un llenguatge neutre i
d’imatges no sexistes.

X

TG

2

I.22.2.1. Elaborat un recurs gràfic, pedagògic i visual sobre la comunicació
neutre per un ús no discriminatori del llenguatge i de les imatges.

X

A.22.3. Fer arribar el Recurs sobre comunicació no sexista a tota la plantilla a
través dels diversos canals de comunicació establerts a tal efecte. (Incorporar
aquesta acció dins de l'estratègia de comunicació de l'A.4.4.)

C

2

I.22.3.1. Fet arribar el recurs gràfic, pedagògic i visual sobre la comunicació
neutre per un ús no discriminatori del llenguatge i les imatges.

X

A.22.4. Oferir una formació sobre l'ús del LLNS i l'ús d'imatges discriminatòries,
dirigida a tota la plantilla en què es treballi, de forma pràctica, les consideracions
del Recurs. (Incloure aquesta actuació en el Pla de Formació de l'A.10.1.)

F

1

A.22.5. (*AT) Elaborar una campanya específica dirigida al personal de la
corporació -extensiva a tots els municipis de la comarca- que posi en valor la
importància de la comunicació neutre, l'ús del llenguatge no sexista i l'ús d'imatges
no discriminatòries ni sexistes.

S

2

I.22.5.1. Dissenyada i posada en marxa una campanya específica de
sensibilització sobre aspectes relacionats amb la comunicació neutre, l'ús del
llenguatge no sexista i l'ús d'imatges no discriminatòries ni sexistes.

X

(*AT) ACCIÓ TRANSVERSAL. Dissenyar i posar en marxa una campanya de sensibilització específica entorn
a un àmbit temàtic vinculat als principis i valors de la Igualtat de gènere a nivell organitzatiu.

S

2

I.AT. Realitzada una campanya de sensibilització que deriva de les Accions:
A.24.2 i A.26.5

X

Objectiu 20. Sensibilitzar a
la plantilla en els temes
relacionats amb
l’assetjament
sexual, per raó del sexe, de
l’orientació sexual i de la
identitat sexual en
l’entorn laboral.

Objectiu 21. Donar a
conèixer el revisat protocol
per a la prevenció i
l’abordatge de situacions
d’assetjament sexual, per
raó del sexe, de l’orientació
sexual i de la identitat de
gènere en l’àmbit laboral.

Objectiu 22. Establir una
estratègia organitzativa,
global i sistematitzada per
fomentar l'ús del llenguatge
neutre i d'imatges no
discriminatòries a nivell
organitzatiu.

A.22.1. Establir unes directrius concretes a nivell organitzatiu pel que fa
l'establiment d'una comunicació neutre que garanteixi l'ús del llenguatge neutre i
l'ús d'imatges no sexistes.
A.22.2. Elaborar un Recurs gràfic, pedagògic i visual sobre comunicació neutre
que incorpori l'ús del llenguatge neutre i l'ús d'imatges no discriminatòries ni
sexistes.

I.19.3.1. Incorporades en el Protocol, un conjunt de mesures dissuassòries de
comportaments masclistes i sexistes dins de l'àmbit organitzatiu.

X

I.20.1.1. Nombre de formacions realitzades
X

I.20.1.2. Nombre de persones (dades desagregades per sexe) assistents a cada
formació.
I.20.2.1. Dissenyada i posada en marxa una campanya de sensibilització sobre
aspectes relacionats amb l'assetjament sexual o per raó de sexe, conductes
LGTIfòbiques, identitat o expressió de gènere,
actituds sexistes,
micromasclismes a l’àmbit laboral i percepció de discriminació a l'organització.

X

I.21.1.1. Publicat a la intranet (i/o a través d'altres canals) el protocol revisat.
X
I.21.1.2. Fet arribar el protocol a tota la plantilla.

I.22.4.1. Realitzada almenys una formació sobre l’ús del llenguatge no sexista i
d’imatges no discriminatòries per a tota la plantilla.

X

X

X

X

X

I.22.4.2. Nombre de persones (homes/dones) assistents a cada formació anual.

LLEGENDA D'ÍTEMS
Tipologia d'accions
E
TG
G

ESTRATÈGIQUES: Actuacions vinculades a la presa de decisions político-tècniques que tenen caràcter estratègic i implicacions d'àmbit organitzatiu i en alguns casos, han d'estar aprovades des
de l'àmbit polític i/o sota les directrius i coordinació de l'equip de govern.
DE TREBALL DE GABINET: Inclou les actuacions que requereixen anàlisi, disseny, conceptualització o l'elaboració d'informes o recursos per establir els mecanismes necessaris per incorporar o
fer efectiva la Igualtat a nivell organitzatiu.
DE GESTIÓ: Fa referència a l'establiment de mecanismes, processos, circuits o espais que afecten a un o diversos departaments que comporten coordinació interdepartamental de caràcter
transversal.

F

DE FORMACIÓ: Són accions formatives per millorar els coneixements en relació a la Igualtat de gènere. Cal incloure-les al Pla de Formació anual.

C

DE COMUNICACIÓ: Distribució i difusió de materials, informació o documentació d'interès mitjançant els diversos canals de comunicació interna que disposa l'Ajuntament, en relació a les noves
directrius de gestió de RH o com es fa efectiva la incorporació de la perspectiva de gènere amb l'objectiu de millorar el coneixement organitzatiu de la plantilla pel que fa als seus drets.

S

DE SENSIBILITZACIÓ: Inclou les actuacions relacionades amb el disseny i la posada en marxa de Campanyes internes de sensibilització anual, dirigides a tota la plantilla, que a través
d'estratègies pedagògiques, lúdiques i/o espais de participació, es repensin qüestions vinculades a un determinat àmbit de la Igualtat de gènere a nivell organitzatiu.

Tipologia d'indicadors
INDICADORS DE CONSECUCIÓ: Permeten conèixer si l’acció proposada ha estat realitzada. La seva avaluació es determina mitjançant un sí o un no. La pregunta que suggereixen és: S’ha realitzat aquesta acció? Un
cop realitzades, no els cal donar més seguiment. Es defineixen per ser aquells en els que el seu número està marcat en vermell.

INDICADORS D’ABAST: Mesuren el nombre de recursos i processos (persones, actuacions, reunions, accions, formacions, etc) que s'han realitzat amb la posada en marxa de l’acció prevista. Alguns d’aquests determinen
que el procés efectivament s’ha posat en marxa, i d’altres mesuren l’abast del propi resultat de l’acció. Es mesuren en nombres absoluts (persones, euros, articles, reunions) o nombres relatius (percentatge d’augment
respecte l’any anterior). Les preguntes que suggereixen és: A través de quants ítems han estat realitzats?(de procés) ò A quantes persones ha arribat aquesta acció? (de resultat) En la majoria dels casos, cal donar-los
seguiment anual, un cop l’acció s’ha posat en marxa; per tant, permeten generar anàlisi comparatiu interanual. S’identifiquen per ser aquells en els que el seu número està marcat en lila.

Cronograma
X

Accions promogudes o impulsades des de l'àmbit d'Igualtat i/o RH.

Accions de continuïtat, que un cop iniciades "X" amb anterioritat, requereix que l'any "C" aquella actuació sigui reproduida de nou.
C
Accions calendaritzades subjectes als actuals terminis del departament de RH.
RH
(Si hi ha alguna acció que presenta dos anys per la seva temporització, implica que el seu termini d'execució no és estricte i pot ser "traslladada" a l'any següent)

Grau de prioritat de les actuacions
1

PRIORITAT ALTA: Accions d'alt valor o importància. Aporten o un major impacte per la consecució de l'objectiu o esdevenen més prioritàries en el sí del consistori, tenint en compte el punt de
partida de l'Ajuntament en matèria d'Igualtat. Resulten indispensables per una correcta consecució del Pla.

2

PRIORITAT MITJA: Accions de valor o importància mitja. Tot i aportar un cert impacte que contribueix a la consecució de l'objectiu, la seva execució no resulta prioritària per la consecució del Pla.
Complementen i reforcen l'impacte de les estratègies prioritàries.

3

PRIORITAT BAIXA: Accions de valor o importància baixa. El seu impacte complementa i reforça les actuacions de prioritat alta i mitja. Però no esdevenen estratègies clau per tal d'aconseguir els
objectius plantejats. Són les primeres que es recomanen no ser realitzades en el cas que no es disposin de recursos necessaris per donar resposta a la globalitat del Pla.

