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1. Presentació
“El dret fonamental a la igualtat de dones i homes constitueix un valor cabdal per a la
democràcia i és una necessitat essencial en una societat democràtica moderna que vol eradicar
el sistema patriarcal androcèntric i sexista. A fi que es compleixi plenament aquest dret, no
només ha d'ésser reconegut legalment, sinó que, a més, s’ha d’exercir d'una manera efectiva
implicant-hi tots els aspectes de la vida: polítics, econòmics, socials i culturals”, Preàmbul de la
Llei 17/2015 d’igualtat efectiva entre homes i dones. En aquest marc, l’administració pública
esdevé un actor imprescindible en el treball per a crear condicions i estructures socials que
permetin que la igualtat entre homes i dones sigui real i efectiva a través de la incorporació de
compromisos específics, polítiques transversals i d’acció positiva. El present document sorgeix
arrel de la voluntat de l'Ajuntament de Balaguer, d’obtenir un pla d’acció concís i útil que faciliti
la implementació de les actuacions i la consecució dels objectius contemplats en matèria
d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones a nivell intern de l'Ajuntament. Els ens locals es
configuren doncs com a subjectes garants de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a
nivell intern de l’organització. Així, l’Ajuntament de Balaguer com a ajuntament compromès
amb les polítiques de gènere tirarà endavant una estratègia per a treballar per la igualtat real del
personal que hi presta serveis i que s’aplicarà de manera transversal a totes les àrees de
l’Ajuntament. El Pla intern d’igualtat de l’Ajuntament de Balaguer, integra l’elaboració d’una
diagnosi prèvia així com el desenvolupament de noves línies, polítiques i mesures d’actuació a
desenvolupar en els pròxims temps. S’estableix que aquest Pla intern d’igualtat té un període de
vigent de 4 anys.

1.1 Perfil de l’organització __________________________________

Nom i Raó Social

Forma jurídica

AJUNTAMENT DE BALAGUER

Administració Pública
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Activitat

Ajuntament
-

Adreça (*)
Incloure centres de treball als
que faci referència la diagnosi.

-

Ajuntament de Balaguer: Pl. Mercadal, 1
IMPIC : c. Àngel Guimerà (Xalet Montiu)
Escola de música : c. Miracle,23
Llars d’infants: c. Jacint Verdaguer,1 i c. Verge de
Montserrat, 23
Magatzem:Cardenal Benlloch, 3
Escola La Noguera: Crta. de Castelló, 8
Escola Gaspar de Portolà: c. Escoles, 0
Policia: Pl. Mercadal, 1
Complex esportiu 1 d’octubre: c. Urgell, 100
Pavelló Molí de l’Esquerrà: Av. Comte Jaume
d'Urgell, 32
Pavelló polivalent d’Inpacsa
Escola Mont-roig: crta. de Camarasa, 0
Escola Àngel Guimerà: c. Àngel Guimerà, s/n
Serveis Socials: crta. de Camarasa

Telèfon

973445200

Web

http:wwww.balaguer.cat

Correu electrònic

ajuntament@balaguer.cat

Persona de contacte en
relació al pla d’igualtat intern Iolanda Mor Morlans
Ressenya de la història d’aquesta organització:
La primera Carta de Poblament que s’atorgà a Balaguer provingué dels comtes Ermengol VIIè. I la
seva esposa Dolça de Foix amb data de 13 de juliol del 1174
A les corts que se celebraren a Lleida el 1214 s’hi formularen unes Constitucions de Pau i Treva
segons les quals a cada ciutat del territori s’hi havia d’escollir dos Pahers (paciarii, defensors de la
pau) i el procurador general de Catalunya havia de nomenar un vicari per a cada lloc. Així els tres
oficials s’havien d’encarregar de fer complir aquelles constitucions, tenien la facultat d’imposar
multes, i convertint-se doncs en una veritable autoritat del poble.
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Aquella antiga i primera institució podria haver estat en funcionament entre 1260 i 1285.
Posteriorment el comte Ermengol Xè (1284-1314), s’oposà al funcionament d’aquesta antiga Paheria
i en va dificultar el seu normal funcionament.
L’any 1311 el compte Ermengol Xè, empitjora d’una malaltia. Per això comissionà quatre
personatges que havien de rebre i recollir les queixes que contra el comte tinguessin els ciutadans.
En vista de la demanda el comte restituí l’antiga Paheria en la constitució atorgada el 25 de juliol de
1311, quatre Pahers i vint consellers. La Paheria, a més dels quatre pahers i vint consellers tenia la
facultat de nomenar diferents “funcionaris”.
El nombre de quatre Pahers es mantigué constant fins a l’extinció de la Paheria l’any 1716. El
nombre de consellers en canvi anà variant.
Desprès d’unes reformes aprovades pel rei Felip II, la Paheria de Balaguer es mantingué intacta fins a
la derogació promulgada pel rei Borbó Felip Vè, l’any 1716.
El decret de Nova Planta fou promulgat el 16 de gener de 1716, després de la Guerra de Successió.
Els municipis catalans foren destruïts i en el seu lloc es va instaurar els ayuntamientos compostos
per regidors.
El 22 de desembre de 1715 per odre de Felip Vè fou nomenat en substitució dels càrrecs de pahers,
síndic, clavari i secretari i amb caràcter interí Francesc Pío de Saboya Moura. En la mateixa data feu
nomenament reial del batlle de Balaguer a favor de Francesc Moragas.
La ciutat de Balaguer estava inclosa en el corregiment de Lleida i el rei nomenà el 1719 els sis
regidors de la ciutat. Les ciutats eren governades per un alcalde o batlle.
Aquesta situació és perllongà fins a 1766, moment en que degut a protestes i revoltes, Carles III
emprengué una nova reforma que mantingué però les denominacions sorgides del Decret de Nova
Planta de 1716.
Va ser al febrer del 1873 on es proclama la primera República i l’Ajuntament de Balaguer celebra una
sessió extraordinària on es posa de manifest la satisfacció per l’establiment del nou règim previ el
regnat de Felip VII.
Al 1874 es restablí la monarquia borbònica i es van nomenar alcalde nou i regidors d’ideologia
conservadora.
Al 1892 es produeix un aixecament carlista liderat per Andreu Torres. Pocs mesos desprès el general
carlista Joan Castells ocupa Balaguer amb 700 homes, finalment les tropes del govern van expulsar
les milícies carlines.
Al 1920 es constitueix a Balaguer una tercera força La Unión de Jornaleros del Campo en una
organització sindical que finalment passa a fundar-se el Bloc Obrer i Camperol, durant la dictadura
de Primo de Rivera (1923-27) aquestes organitzacions viuran moments difícils i de clandestinitat.
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El 14 d’abril del 1931 es proclama la segons República, Balaguer viu aquests anys una intensa
activitat política.

Al 1938 dos anys desprès d’iniciar-se la guerra civil, els franquistes bombardegen Balaguer i el 6
d’abril les tropes soblevades aconsegueixen entrar a la ciutat, es designa un nou ajuntament i
s’estructura la vida ciutadana sota el règim del general Franco.
L’any 1964 es constitueix a Balaguer el sindicat comissions obreres.
Amb la mort de Franco al 1975 Balaguer inicia una etapa de transició cap a la democràcia amb la
legislació dels partits polítics i la convocatòria de les primeres eleccions legislatives el juny del 1977.
La Llei de reforma política va ser aprovada per les Corts el novembre del 1976, i portada a
referèndum el desembre; els resultats a Balaguer van ser el 94,93% dels eelectors
lectors van votar a favor i
el,64% en contra amb un cens de 7.999 habitants.

Llista d’alcaldes des de les eleccions democràtiques del 1979 a l’Ajuntament de Balaguer

1979 - 1983 Gregorio Gallego Marin
1983 - 1987 Miquel Àguila i Barril
1987 - 1991 Miquel Àguila i Barril
1991 - 1995 Josep Borràs i Gené
1995 - 1999 Miquel Àguila i Barril
1999 - 2003 Miquel Àguila i Barril
2003 - 2007 Miquel Àguila i Barril
2007 - 2011 Miquel Àguila i Barril
2011 - 2015 Josep Maria Roigé Rafel
Des de 2015 Jordi Ignasi Vidal Giné

1.2 Definició

____________________________________
__________
____________________________

El Pla d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de dur a terme una
diagnosi de situació. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i

d’oportunitats a l’organització, tot eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe
(definició extreta de l’article 46 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per al igualtat
efectiva de dones i homes).
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Els plans d’igualtat fixen els objectius concrets d’igualtat que s’han d’assolir, les estratègies i
les pràctiques que s’han d’adoptar per a la seva consecució, així com l’establiment de
sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.

1.3 Objectius del pla _________________________________
a. Objectiu general
L’Objectiu general és, generar un canvi tant en l'organització formal com a l'organització
informal de l’Ajuntament de Balaguer, mitjançant mesures que introdueixin la perspectiva
de gènere en els processos de gestió de persones: selecció i contractació, formació,
promoció i desenvolupament professional, política retributiva i ordenació del temps de
treball i garanteixin una participació equilibrada de dones i homes en tots els llocs de treball
i nivells de responsabilitat.
b. Objectius específics
-

Integrar la perspectiva de gènere en l’organització i l’estructura interna de l’Ajuntament.

-

Enfortir el compromís de l’Ajuntament amb l’efectivitat del dret constitucional d’igualtat
entre dones i homes a través de polítiques i mesures, i d’una manera coherent entre el seu
discurs i la pràctica interna.

-

Estendre aquest compromís municipal per la igualtat de dones i homes a totes les àrees i
departaments.

-

Fomentar la participació equilibrada de dones i homes en la presa de decisions.

-

Definir mecanismes per a garantir l’accés igualitari a l’ocupació mitjançant l’anàlisi de dades
de l’ocupació en funció del sexe, així com la incorporació de mecanismes correctors.

-

Integrar la igualtat d’oportunitats en accions formatives impulsades per l’organització.

-

Adoptar les mesures necessàries per a l’eradicació de la violència de gènere i l’assetjament
sexual i per raó de sexe.

-

Establir mesures que assegurin la conciliació laboral, personal i familiar de les dones i els
homes, adaptant-se a les necessitats de les persones que treballen a l’Ajuntament.

-

Treballar la comunicació inclusiva i la utilització no sexista del llenguatge.

-

Promoure l’equitat entre dones i homes en tots els àmbits i funcionament de l’organització.
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1.4 Marc normatiu __________________________________
La igualtat de dones i homes és un principi jurídic universal reconegut a diversos textos
internacionals, europeus, de l’Estat Espanyol i de Catalunya. Aquest principi constitueix un pilar bàsic
de les societats democràtiques i vertebra el reconeixement de drets i llibertats de les dones en
diferents àmbits de la vida.
Aquest reconeixement formal ha permès un progrés en el cos legislatiu i també en el context
institucional, amb el desenvolupament de polítiques públiques d’igualtat de gènere i d’estructures i
organitzacions específiques.
Hi ha un important desplegament normatiu, en els diferents nivells institucionals, que propugna el
respecte al principi d’igualtat de dones i homes i fonamenta la implementació de les polítiques
d’igualtat en tots els àmbits socials.
A nivell europeu, les primeres directrius i disposicions jurídiques en matèria d’igualtat de tracte
entre les dones i els homes queden recollides al Tractat de Roma de 1957, que imposa l’obligació als
Estats Membres de garantir l’aplicació del principi d’igualtat salarial per un mateix treball. Ho
trobem en el seu article 119 d’igualtat de remuneració entre dones i homes i segueix,
paulatinament, amb l’elaboració i l’adopció de diverses directives. Entre elles, destaca la Directiva
76/207/CEE relativa al principi d’igualtat de tracte de homes i dones en l’accés a l’ocupació, en la
formació i la promoció professionals i en les condicions de treball.
Amb l’entrada en vigor del Tractat d’Amsterdam l’any 1999, el principi d’igualtat d’oportunitats
entre dones i homes es converteix en un principi bàsic i fonamental en la concepció de la ciutadania
europea. Per una banda, els articles 2 i 3 TCE regulen la igualtat d’oportunitats com a missió i
objectiu que ha de ser present a totes les polítiques comunitàries, facultant les institucions
comunitàries, en el marc de llurs competències, a adoptar mesures adequades per a lluitar contra la
discriminació per raó de sexe (article 13 TCE).
Per l'altra, l'article 141 TCE consagra les accions positives com a mesures que, malgrat atorgar un
tracte diferent, no poden ser considerades discriminatòries ni poden vulnerar el dret d’igualtat: “(...)
amb la finalitat d’assolir una igualtat real a la pràctica, el principi d’igualtat de tracte no impedeix
que els estats membres mantinguin o adoptin mesures que suposin avantatges específics per a
facilitar al sexe menys representat el desenvolupament d’una activitat laboral o per a prevenir o
compensar avantatges en la carrera professional”.
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A l’Estat espanyol, la Constitució propugna la igualtat com un dels drets fonamentals de
l’ordenament jurídic en el seu article 14. A més, en l’article 9.2 CE imposa l’acció positiva a tots els
poders públics, encomanant-los a promoure les condicions per tal que la igualtat sigui real i efectiva.
Per últim cal mencionar l’article 35 CE, on es parla del dret al treball de totes les persones
espanyoles, el dret a la lliure elecció de professió i ofici, el dret a la promoció en el treball i a una
remuneració suficient per mantenir les seves necessitats i les de la seva família, especificant que en
cap cas pot fer-se cap discriminació per raó de sexe.
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes preveu tot
una sèrie de mesures concretes a implantar tant en les empreses com en les administracions
publiques. La llei es refereix “a la generalitat de les polítiques publiques a Espanya, tant estatals com
autonòmiques i locals”.
Entre els punts principals de la normativa s’hi destaca:
Art 3: afegeix com a forma de discriminació la maternitat/paternitat, l’assumpció d’obligacions
familiars i l’estat civil.
Art 7: relaciona les actuacions d’assetjament de forma clara, diferenciant assetjament sexual i
assetjament per raó de sexe (verbal i físic).
Art 11: dóna garantia jurídica a les accions positives en qualsevol àmbit com a defensa i foment de
la igualtat de gènere.
“Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de la igualdad, los Poderes Públicos adoptaran
medidas específicas en favor de las mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de
hecho respecto de los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas
situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo perseguido en
cada caso”.
Art 15: consagra el principi de transversalitat de gènere, en afirmar que "el principi d'igualtat de
tracte i oportunitats entre dones i homes informarà, amb caràcter transversal, l'actuació de tots els
Poders Públics. Les Administracions públiques l'integraran, de forma activa, en l'adopció i execució
de les seves disposicions normatives, en la definició i finançament de les polítiques públiques en tots
els àmbits i en el desenvolupament del conjunt de totes les seves activitats".
Art 20: estableix la necessària adequació de les estadístiques amb perspectiva de gènere.
Art 44: reconeix els drets de les persones envers la conciliació de la seva vida laboral i personal,
determinant els permisos maternals i paternals per llei.
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Art 46: estableix els continguts d’un Pla d’Igualtat, que es poden resumir en: Mesures d’accés al
treball, mesures de Classificació professional, mesures de Promoció i formació, mesures en la
retribució, mesures en l’ordenació del temps de treball, mesures de conciliació de la vida laboral i
personal o familiar i prevenció de l’assetjament sexual.
Pel que fa a l’administració pública, cal destacar el capítol I del títol V de La Llei orgànica 3/2007, de
22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, on s’estableixen els criteris d’actuació de
les administracions públiques:
Art 51: “Les Administracions públiques, en l’àmbit de les seves respectives competències i en aplicació
del principi d’igualtat entre dones i homes, haurien de: Esmenar els obstacles que impliquin el
manteniment de qualsevol tipus de discriminació amb la finalitat d’oferir condicions d’igualtat
efectiva entre dones i homes en l’accés a l’ocupació publica i en el desenvolupament de la carrera
professional. Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sense menystenir la
promoció professional. Fomentar la formació en igualtat, tant en l’accés a l’ocupació publica com al
llarg de la carrera professional. Promoure la presencia equilibrada de dones i homes en els òrgans de
selecció i valoració.
Establir mesures efectives de protecció enfront de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de
sexe.
Establir mesures efectives per a eliminar qualsevol discriminació retributiva, directa o indirecta, per
raó de sexe.
Avaluar periòdicament l’efectivitat del principi d’igualtat en el seus respectius àmbits d’actuació”
Per la seva banda el Text Refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, aprovat per reial
decret legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, obliga als governs locals a elaborar plans d’igualtat, en la
seva disposició addicional vuitena:
1. Les Administracions Públiques estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats en
l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, hauran d'adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus
de discriminació laboral entre dones i homes.
2. Sense perjudici del que es disposa en l'apartat anterior, les Administracions Públiques hauran
d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat a desenvolupar en el conveni col·lectiu o acord de condicions de
treball del personal funcionari que sigui aplicable, en els termes previstos en el mateix.
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Per últim cal anomenar l’Ordre del Ministeri de la Presidència PRE/525/2005, de 7 de març,
mitjançant la qual s’estableixen diverses mesures dirigides a afavorir la igualtat entre dones i homes.
Entre d’altres, s’hi destaca:
Art 1.3: A l'Administració General de l'Estat i els organismes públics i empreses que depenguin d'ella,
els òrgans de selecció de personal tindran composició paritària.
Art 7.1: Mesures de promoció de la igualtat de gènere en l'accés a l'ocupació pública: totes les
convocatòries dels processos selectius per a l'accés a l'ocupació pública inclouran, si escau, l'esment
a la baixa representació de persones d'algun dels dos sexes.
Art 7.2e: Es procurarà obtenir la paritat entre homes i dones en la composició dels òrgans col·legiats
de l'Administració General de l'Estat i en els comitès d'experts.
Pel que fa a Catalunya, cal destacar alguns articles de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (2006):
Art 4.3: Els poders públics de Catalunya han de promoure els valors de la llibertat, la democràcia, la
igualtat, el pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió social, l'equitat de gènere i el
desenvolupament sostenible.
Art 19: Drets de les dones: “Totes les dones tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat
i capacitat personal, i a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació,
maltractaments i de tota mena de discriminació. Les dones tenen dret a participar en condicions
d'igualtat d'oportunitats amb els homes en tots els àmbits públics i privats”.
Art 41: “Perspectiva de gènere:
1. Els poders públics han de garantir el compliment del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones
i homes en l'accés a l'ocupació, en la formació, en la promoció professional, en les condicions de
treball, inclosa la retribució, i en totes les altres situacions, i també han de garantir que les dones no
siguin discriminades a causa d'embaràs o de maternitat
2. Els poders públics han de garantir la transversalitat en la incorporació de la perspectiva de gènere
i de les dones en totes les polítiques públiques per a aconseguir la igualtat real i efectiva i la paritat
entre dones i homes.
3. Les polítiques públiques han de garantir que s'afrontin de manera integral totes les formes de
violència contra les dones i els actes de caràcter sexista i discriminatori; han de fomentar el
reconeixement del paper de les dones en els àmbits cultural, històric, social i econòmic, i han de
promoure la participació dels grups i les associacions de dones en l'elaboració i l'avaluació
d'aquestes polítiques.

13

I PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE
L’AJUNTAMENT DE BALAGUER 2019-2023
4. Els poders públics han de reconèixer i tenir en compte el valor econòmic del treball de cura i
atenció en l'àmbit domèstic i familiar en la fixació de llurs polítiques econòmiques i socials.
5. Els poders públics, en l'àmbit de llurs competències, i en els supòsits que estableix la llei, han de
vetllar perquè la lliure decisió de la dona sigui determinant en tots els casos que en puguin afectar la
dignitat, la integritat i el benestar físic i mental, en particular pel que fa al propi cos i a la seva salut
reproductiva i sexual”.
Art 56.3: “Són electors i elegibles els ciutadans de Catalunya que estan en ple ús de llurs drets civils i
polítics, d'acord amb la legislació electoral. La llei electoral de Catalunya ha d'establir criteris de
paritat entre dones i homes per a l'elaboració de les llistes electorals”.
Art 153: Polítiques de gènere: “Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de
polítiques de gènere, que, respectant el que estableix l'Estat en exercici de la competència que li
atribueix l'article 149.1.1 de la Constitució, inclou en tot cas:
a. La planificació, el disseny, l'execució, l'avaluació i el control de normes, plans i directrius generals
en matèria de polítiques per a la dona, i també l'establiment d'accions positives per a aconseguir
eradicar la discriminació per raó de sexe que s'hagin d'executar amb caràcter unitari per a tot el
territori de Catalunya.
b. La promoció de l'associacionisme de dones que acompleixen activitats relacionades amb la
igualtat i la no discriminació i de les iniciatives de participació.
c. La regulació de les mesures i els instruments per a la sensibilització sobre la violència de gènere i
per a detectar-la i prevenir-la, i també la regulació de serveis i recursos propis destinats a aconseguir
una protecció integral de les dones que han patit o pateixen aquest tipus de violència.
A nivell de Catalunya cal destacar també la Llei 8/2006 de 5 de juliol, de mesures de conciliació de
la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions publiques de
Catalunya. Aquesta llei, com afirma el seu preàmbul, “impulsa un canvi de perspectiva que ha de
permetre avançar del concepte de conciliació al concepte de reorganització de la vida personal,
familiar i laboral (...), promou la revalorització i el reconeixement social del treball reproductiu i de
cura i la revalorització de la vida personal i familiar, amb el complement d'altres mesures que
incideixen en la reorganització de la vida laboral, personal i familiar de les persones, com l'adaptació
de l'horari dels serveis, la flexibilització dels horaris i l'adopció de mesures que afavoreixin la
coresponsabilitat d'homes i dones en la cura dels menors o les persones dependents”.
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Cal tenir en compte també l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, del 14 de març de
2006, que estableix que totes les estadístiques relatives a persones que elabori la Generalitat i els
organismes vinculats o dependents d'aquesta es recolliran, compilaran, analitzaran i presentaran
desagregades per sexes. L'obligació s'estén a tots els registres públics, fitxers automatitzats de dades
personals, censos, estudis d'opinió, sondeigs, enquestes i d'altres similars, així com també a les
sol·licituds i atorgaments de subvencions, ajuts o beques.
Per últim, cal tenir en compte la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
Aquesta llei, introdueix al seu preàmbul mecanismes per la transversalitat de gènere, estratègies per
garantir el dret d’igualtat efectiva de dones i homes per mitjà de les polítiques de contractació
pública, les subvencions, els ajuts, les beques, les llicències administratives i el nomenament paritari
en els òrgans de presa de decisions. Incorpora també la perspectiva intersectorial per atendre a la
discriminació múltiple.
Cal destacar els articles següents:
Article 6: Funcions dels ens locals de Catalunya
f) Elaborar, aprovar, executar i avaluar els plans d’igualtat de dones i homes destinats al personal a
llur servei.
Article 15: Plans d’igualtat de dones i homes del sector públic
1. Les institucions de la Generalitat, l’Administració de la Generalitat i els organismes públics
vinculats o que en depenen, i també les entitats, públiques i privades, que gestionen serveis públics,
han d’aprovar, en el termini de dos anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, un pla d’igualtat
de dones i homes destinat al personal que hi presta serveis, que s’ha de definir en el conveni
col·lectiu o en l’acord de condicions de treball, amb l’objectiu de garantir l’aplicació efectiva del
principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes i eliminar la discriminació per raó de
sexe amb relació a l’accés al treball remunerat, al salari, a la formació, a la promoció professional i a
la resta de les condicions de treball.
4. Els plans d’igualtat de dones i homes del sector públic han de complir els requisits següents:
a) Fixar, amb l’elaboració prèvia d’una diagnosi de la situació, els objectius concrets d’igualtat
efectiva a assolir, les estratègies i les pràctiques a adoptar per a aconseguir-los, i també l’establiment
de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.
b) Tenir en compte, entre altres, els àmbits d’actuació relatius a la representativitat de les dones,
l’accés, la selecció, la promoció i el desenvolupament professionals, les condicions laborals, la
conciliació de la vida personal, laboral i familiar, la violència masclista, la prevenció de riscos laborals
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amb perspectiva de gènere, la comunicació inclusiva i l’ús d'un llenguatge no sexista ni androcèntric,
i també l’estratègia i l’organització interna de l’organisme.
d) Tenir en compte els representants del treballadors a l'hora d'elaborar-los i aprovar-los.

1.5 Àmbits d’intervenció ______________________________
Els àmbits d’intervenció són els mateixos que s’articulen a la diagnosi:
Cultura i gestió organitzativa
En aquest àmbit s’analitza el nivell de consciència corporativa de l’Ajuntament, i per tant la
sensibilització i la implicació de tot el cos polític i tècnic amb la igualtat. També s’analitza el nivell de
transversalitat de la perspectiva de gènere en totes les polítiques, en la presa de decisions i en les
actuacions tant a nivell intern com extern de la corporació.
Treball previ en igualtat
Gestió organitzativa i relacions laborals
Estructures i participació
Comunicació i imatge corporativa
Comportaments contraris al valor de la igualtat
Percepció, creences i mentalitat de les persones
Condicions laborals
Aquest àmbit analitza la gestió organitzativa de l’Ajuntament i estudia si la distribució del
personal està equilibrada en tots els nivells organitzatius (unitats, categories i òrgans de govern),
en els càrrecs de decisió i també en tots els departaments o àrees de treball en els que
s’estructura l’Ajuntament.
Presència de dones i homes a tota l’organització
Característiques generals de la plantilla
Distribució de dones i homes al conjunt de l’organització
Condicions contractuals de dones i homes
Tipologia de jornada de dones i homes
Evolució i motius de les extincions de la relació laboral
Accés a l’organització
Percepció de les persones
Com s’inclou la igualtat d’oportunitats a l’accés a l’organització
Com el procés de selecció vetlla per la igualtat d’oportunitats a l’accés a l’organització
Evolució de les contractacions
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Formació interna i/o contínua
En aquest àmbit s’analitza la formació que ha rebut la plantilla i si aquesta és igualitària entre
dones i homes. S’identifica el grau d’implicació de l’Ajuntament i dels responsables per
fomentar la formació i el desenvolupament professionals dels treballadors i les treballadores.
Percepció de les persones
Com s’inclou la igualtat d’oportunitats en la formació interna i/o contínua
Com la gestió de la formació interna i/o contínua vetlla per la igualtat d’oportunitats
Participació de dones i homes a la formació interna i/o contínua
Impartició de formació específica en igualtat efectiva de dones i homes
Promoció i/o desenvolupament professional
En aquestàmbits’analitzaelscriteris de promociói el graud’igualtatd’oportunitats efectiva entre
homes i dones.
Percepció de les persones
Com s’inclou la igualtat d’oportunitats a la promoció i/o el desenvolupament professional
Com la gestió de la promoció i/o el desenvolupament professional vetlla per la igualtat
d’oportunitats
Participació de dones i homes a la promoció i/o el desenvolupament professional
Retribució
Aquest àmbit analitza i valora el grau d’implementació del principi d’igualtat en la política de
retribució del personal.
Percepció de les persones
Com la política retributiva vetlla per la igualtat entre dones i homes
Retribucions de dones i homes i càlcul de la possible bretxa salarial
Temps de treball i corresponsabilitat
En aquest àmbit es du a terme una valoració de les mesures que posa a disposició la institució
per facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de les treballadores i dels
treballadors.
Percepció de les persones
Com la gestió del temps de treball vetlla per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes
Ús de les diferents mesures
Comunicació no sexista
En aquest àmbit es valora el grau de comunicación inclusiva existent a l’Ajuntament de
Balaguer, i les mesures que l’organització posa a disposició per a facilitar aquest tipus de
comunicació
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Percepció de les persones
Com s’inclou i es treballa la comunicació no sexista a l’organització
Prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe
Coneixement de les persones sobre què fer o a qui dirigir-se en cas de patir assetjament
sexual i/o assetjament per raó de sexe
Adopció de mesures per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament
per raó de sexe
Existència de situacions d’assetjament sexual i/o assetjament per raó de sexe

1.6 Procés metodològic ______________________________
INICI

El 9 de juny del 2017, es va fer arribar a tota la plantilla, el compromísadquirit per part de
l’Ajuntament de Balaguer sol·licitant la col·laboració de tota la plantilla

DIAGNOSTIC

La diagnosi s’ha dividint en dos àrees:
-

La diagnosi de la percepció de la igualtat d’oportunitats segons la plantilla,
diferenciada per árees. Finalitzada el 26/07/2018

-

La diagnosi de l’Ajuntament per àmbits ons’inclou la percepció genérica de la
plantilla i les dades facilitdes
PLA D’ACCIÓ

Tenint en compte els resultats de la diagnosi, es realitza el Pla d’Acció, que esdevé la
planificació de les accions en materia d’igualtat de gènere que s’impulsaran des de
l’Ajuntament de Balaguer.
Totes les accions tenen l’objectiu de corregir les desigualts de gènere indentificades i van
acompanyades d’un resultat previst, d’indicadors d’avaluació, de les àrees responsables
per dur-les a terme així com del calendari.
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VALIDACIÓ I APROVACIÓ DEL DOCUMENT

El grup motor juntament amb la direcció política són qui fa la validació final del
document con juntament amb la direcció política.
El pla s’aprova mitjançant un Decret de presidència a ratificar pel Ple de l’Ajuntament
de Balaguer.

1.7 Eines metodològiques ____________________________
L’estratègia metodològica per al disseny del I Pla d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones de
l’Ajuntament de Balaguer, ha estat la següent:
Revisió de documentació de l’Ajuntament de Balaguer, relacionada amb polítiques d’igualtat.
 Protocol de l’Ajuntament de Balaguer per a la prevenció i l’abordatge de qualsevol tipus
d’assetjament en l’àmbit laboral 12/09/2018.
 Pla de polítiques d’igualtat d’oportunitats de l’Ajuntament de Balaguer de 08 de setembre
del 2009
Elaboració d’ un qüestionari semi-estructurat, amb preguntes tancades, de resposta múltiple i
obertes, on el tipus d’informació que s’obté es concreta en fets, coneixements, motiu o
explicació i opinions o judicis.
El qüestionari, mitjançant les respostes de la plantilla, pretenia assolir els següents objectius:
1) La reflexió per part de la plantilla en referència a temes d’igualtat d’oportunitats entre
dones i homes a l’Ajuntament, objectiu que es considera assolit amb el simple fet de
respondre el qüestionari.
2) Comprovar el nivell d’informació de la plantilla en relació al protocol d’assetjament per
raó de sexe o gènere així com l’existència d’algun conflicte relacionat amb la vulneració del
principi d’igualtat.
3) Esbrinar l’opinió de la plantilla en aspectes relacionats amb la igualtat: en processos de
selecció, en l’accés a la formació interna, en les possibilitats d’ascens i en la igualtat de salari.
4) Conèixer l’opinió de la plantilla quant a la utilització del llenguatge (fent referència a l’ús
del llenguatge sexista).
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5) Veure l’opinió de la plantilla en relació a l’adequació de l’equipament en funció de la
condició de sexe i/o gènere.
6) Confrontar l’opinió de la plantilla en la necessitat o no de tenir un pla d’igualtat
d’oportunitats entre dones i homes a l’Ajuntament de Balaguer.
7) Identificar suggeriments i comentaris.
Recull de dades facilitades pel departament de recursos humans

2. Informe transversal de la diagnosi de la percepció
de la plantilla
L’informe transversal s’ha elaborat mitjançant les respostes obtingudes al qüestionari quees va fer
arribar a tota la plantilla de l’Ajuntament. La participació mínima per àrea va ser del 81,25%. Les
respostes s’han classificat segons les següents àrees de treball:
Brigada
Esports
Consergeria
Oficina tècnica
Administració
Guardia urbana – Policia Local
Neteja
Aigua i llum
Serveis a les persones

El motiu pel qual es van escollir aquestes àrees, és degut a la gran diferència de tasques i
funcionament existent entre elles. Fet que podia comportar realitats diferents i, per tant, necessitats
d’intervenció diferents.
Els ítems utilitzats per a poder realitzar l’avaluació dels canvis obtinguts en la percepció de la
plantilla, un cop realitzades les actuacions previstes en el pla, han estat els següents:
-

Representació paritària
Nivell d’informació de la plantilla tant pel que fa al protocol d’assetjament sexual com en
temes d’igualtat de gènere
Vulneració del principi d’igualtat
Adequació de l’equipament
Utilització del llenguatge integrador
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La interpretació de les dades s’ha dut a terme en el mateix odre en les diferents àrees:
-

1er) Una gràfica on es mostrarà el número de dones i homes treballant a l’àrea determinada
2on) Dos gràfics separant tasques per sexe de la plantilla
3er) Gràfica o gràfiques on s’analitzarà la plantilla per edats
4rt) Dos gràfiques de barres en funció del sexe on és podrà observar el resultat obtingut a les
11 preguntes tancades de l’enquesta referent a la plantilla de l’àrea corresponent, les quals
s’analitzaran en funció dels objectius establerts en un principi i tenint en compte els ítems
definits, aportant alguna gràfica explícita en els casos que els resultats obtinguts siguin prou
rellevants.

Un cop realitzat el qüestionari i abans de prosseguir amb l’informe transversal obtingut mitjançant
les respostes del qüestionari, es considera prou important mencionar que hi ha departaments amb
poques persones treballadores assignades al mateix, fet que propicia que l’opinió d’una sola
persona, en determinades ocasions, modifiqui la gràfica i per tant les conclusions.
De la mateixa manera, un cop realitzat el buidatge, es considera que hagués estat útil diferenciar les
respostes de “no sap” de les de “no vol contestar”, ja que aquesta diferenciació hagués permès fer
una interpretació més acurada dels resultats.

Informe transversal ______________________________
Si fem una lectura transversal els diferents aspectes a tenir en compte dins de la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes a l’Ajuntament de Balaguer, la primera informació que ens dona
la diagnosi, és que l’Ajuntament de Balaguer analitzat globalment, DISPOSA DE REPRESENTACIÓ
PARITÀRIA 53% són home i el 47% restant dones, tot i això, si analitzem l’Ajuntament de Balaguer
per àrees, detectem que aquesta representació paritària és fictícia, si tenim en copte que tan sols
l’àrea de consergeria i serveis socials i habitatge, disposa d’aquesta representació paritària, entenent
per representació paritària allò que estableix la llei 17/2015 del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de
dones i hores i que diu literalment : és la situació que garanteix una presència de dones i homes
segons la qual cap sexe no supera el 60% del còmput de persones a què es refereix ni és inferior al
40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe. Aquest fet fa necessari que
l’Ajuntament es plantegi mesures per equilibrar aquesta desigualtat per àrees en futures
contractacions.
El fet mencionat anteriorment comporta de per sí, SEGREGACIÓ OCUPACIONAL HORITZONTAL DE
LES TASQUES, atenent per a segregació ocupacional horitzontal, la distribució no uniforme de homes
i dones en un sector i en un tipus d’activitat determinada. La diagnosi ens evidencia que les àrees
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que duen a terme tasques considerades més masculinitzades estan integrades bàsicament per
homes i les més feminitzades, bàsicament per dones, a excepció de l’àrea de l’oficina tècnic, on tot i
ser una àrea tècnica, està integrada en un 75% per dones i l’àrea d’administració, esports i policia,
on el fet de ser home o dona no comporta realitzar tasques diferents. Aquest tipus de segregació
està estretament relacionada amb els estereotips de gènere i a com els treballs s’associen
simbòlicament a homes i dones. Tot i això, és important tenir en compte, que el fet de no tenir
representació paritària en les àrees de treball i sobre tot en aquelles en les que el 100% del personal
és d’un mateix sexe, ja comporta de per sí una segregació ocupacional horitzontal. Els estereotips,
encara avui, exerceixen una forta influència en l’elecció dels estudis i en la branca professional
escollida.
Un dels aspectesmés rellevants és que en gairebé totes les àrees de l’Ajuntament, a excepció de les
àrees d’esports, administració i aigua i llum, en major o menor percentatge, s’ha manifestat haver
viscut algun CONFLICTES RELACIONAT AMB LA VULNERACIÓ DEL PRINCIP D’IGUALTAT entre dones i
homes. Aquest fet evidencia la necessitat del pla i de les corresponents actuacions que se’n derivin.
Com ja s’ha mencionat a la diagnosi seria interessant saber si aquests conflictes s’han verbalitzat i
en cas afirmatiu com s’han resolt.
En relació al coneixement del protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de
sexe cal mencionar que tan sols l’àrea de serveis socials i habitatge manifesta al 100% conèixer-lo.
Les àrees que presenten una major manca d’informació són l’oficina tècnica i consergeria.
Pel que fa al LLENGUATGE NO SEXISTA l’àrea que presenta una major demanda de llenguatge
integrador és la brigada. La resta consideren majoritàriament que el llenguatge no sexista es té en
compte, sobretot consergeria, neteja, aigua i llum i serveis socials i habitatge que ho consideren el
100% de les persones treballadores. La idea de sexisme en el llenguatge vol dir el fet de com les
construccions socioculturals impregnen el llenguatge, això fa que emprem un terme aparentment
neutre que, de fet, habitualment és masculí. Aquesta normalització masculinitzada del llenguatge
pot haver condicionat les respostes del qüestionari.
En relació a l’opinió de la plantilla en el fet que en el seu treball s’afavoreix o no la CONCILIACIÓ DE
LA VIDA FAMILIAR, PERSONAL I LABORAL, s’ha detectat que l’àrea on es percep una major
dificultat en la conciliació és la de policia on la meitat de les persones treballadores a l’àrea,
manifesten que la conciliació en el seu lloc de treball no s’afavoreix. En aquest sentit caldria estudiar
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propostes de reorganització del temps de treball evitant que aquesta conciliació sigui vista com una
qüestió que només afecta a les dones, o com un problema femení.
Una de les demandes formulades majorment és la necessitat percebuda per part de la plantilla, de
tenir a la seva disponibilitat, una categorització genèrica de lloc de treball on s’especifiqui el sou i les
tasques encomanades.

3. Anàlisi per Àmbits
És important tenir en compte que per analitzar l’àmbit 3.1 cultura i gestió organitzativa i
més concretament, per realitzar la interpretació dels resultats obtinguts al qüestionari,
s’ha utilitzat el número total de qüestionaris contestats com a el 100% i en funció del sexe,
el tant per cent que correspongui segons les respostes, és a dir, quan parlem del 100% ens
referim al 100% de les persones que han contestat el qüestionari i quan parlem del % de
dones o homes, parlem del % que han contestat el qüestionari.
Quan analitzem la resta d’àmbit a excepció de l’apart de la percepció de la plantilla, totes
les gràfiques fan referència al 100% de la plantilla segons dades obtingudes de recursos
humans, així doncs, per exemple, quan parlem del % de les dones de la brigada parlem del
% de la plantilla que són dones i treballen a la brigada. Fent que el 100% de les gràfiques
sigui la plantilla i no el col·lectiu diferenciat per sexe.

3.1. Cultura i gestió organitzativa
3.1.1. Treball previ en igualtat
SI


Existència d’un Pla d’igualtat previ?



Existència d’un pla de responsabilitat social que incorpori la igualtat
d’oportunitats.?



L’organització ha rebut alguna certificació o un premi relacionat amb la
promoció de la igualtat de dones i homes.?



L’organització vetlla pels drets laborals de les dones víctimes de violència
masclista?. A dia d’avui, l’ organització manifesta no haver-se trobat cap

NO
[
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cas de víctima de violència masclista.

3.1.2. Gestió organitzativa i relacions laborals


En la documentació corporativa i/o conveni col·lectiu es troba la igualtat
de dones i homes recollida de manera explícita.



Es recullen les dades relatives a la plantilla segregades en funció de la
variable “sexe”. Des de l’Ajuntament no es recullen dades segregades per
sexe, tot i això en el cas que es cregués oportú, es podrien sol·licitar
mitjançant l’empres externa que realitza les tasques de gestió laboral.
En la documentació relativa als processos de selecció, contractació,
promoció, etc. s’hi contempla la igualtat de dones i homes?





SI

NO

SI

NO

S’incorporen sistemes de gestió de la qualitat que incloguin indicadors per
a la mesura de la situació d’igualtat de dones i homes?

3.1.3. Estructures i participació


Existència d’una estructura destinada a treballar la igualtat d’oportunitats
entre dones i homes: Comissió d’igualtat.



Hi ha equilibri pel que fa a la presència de dones i homes a la Comissió
d’igualtat?
Quan vam sol·licitar les persones per formar part de la comissió d’igualtat,
la primera premissa va ser la paritat de sexes. Aquest equilibri es poden
comprovar a l’apartat 10.2 de la present diagnosi




Existència dins de l’empresa de la figura de l’agent d’igualtat?

El Departament de RH compta amb personal format en igualtat de dones i
homes.
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Hi ha participació de la plantilla als projectes que tenen com a objectiu
treballar la igualtat d’oportunitats?
Per que no hi ha projectes amb aquest objectiu. La primera activitat que
s’ha dut a terme amb la plantilla en aquest sentit ha estat la realització del
qüestionari per la diagnosi.



S’ha negociat i consensuat amb la representació legal de treballadors i
treballadores sobre polítiques, accions o iniciatives vinculades amb la
igualtat d’oportunitats.?
Segons informació de la persona responsable de recursos humans, el
mètode han estat les reunions de comitè i el resultat les mesures
vinculades amb la conciliació laboral i familiar.



Hi ha equilibri pel que fa a la presència de dones i homes a la representació
legal de treballadors i treballadores?
Actualment hi ha sis dones i quatre homes.

Composició de la representació legal de
treballadors i treballadores
Dones

Homes

40%
60%

3.1.4. Comunicació i imatge corporativa
SI




NO

Difusió de continguts específics d'igualtat de dones i homes, inclosos
continguts contra la violència masclista.
En l’actualitat no hi ha un apartat d’igualtat específic a la web de
l’Ajuntament, anteriorment hi era però no estava actualitzada i oferia
informació incorrecta, en l’actualitat s’està elaborant el nou contingut.
L’organització fomenta o participa en activitats de promoció de la igualtat
de dones i homes (jornades, seminaris, programes públics, etc.).
L’Ajuntament de Balaguer organitza actes per la ciutadania relacionades
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amb la igualtat d’oportunitats o la violència de gènere. Aquests actes
tenen lloc :
- 8 de març el dia internacional de la dona
- 25 de novembre i el dia contra la violència de gènere.
- 15 d’octubre dona dia de la dona rural
En la majoria des casos els actes es fan conjuntament amb la tècnica del
SIAD del consell Comarcal de la Noguera
Des de l’ajuntament també es dona suport a associacions i grups de
dones, aquest suport consisteix en suport econòmic mitjançant subvencions i
suport en l’organització d’acti
d’activitats.
vitats. Per part de les associacions també
col·laboren amb els actes que organitza l’Ajuntament.





L’organització informa del seu posicionament pel que fa a la igualtat de
dones i homes a les empreses amb les quals col·labora
(proveïdores/clientela/usuaris).
Es requereix el compliment normatiu en matèria d'igualtat de dones i
homes a les empreses amb les quals col·labora (proveïdores, etc.).?
Segons informació de la persona responsable de contractacions no es
requereix cap tipus de compliment normatiu en matèria d’igualtat.

3.1.5 Comportaments contraris al valor de la igualtat


En alguna ocasió s'han produït a l'organització dificultats o conflictes
relacionats amb la vulneració del principi d'igualtat de dones i homes?
Segons informació de la persona responsable de recursos humans i
persona referent en cas d’assetjament, aquest comportaments no s’han
fet arribar.

SI

NO

En alguna ocasió heu viscut un conflicte
realcionat ambm la vulneració del principi
d'igualtat entre dones i homes
6%

14%

Si
80%

No
Ns/Nc

26

I PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE
L’AJUNTAMENT DE BALAGUER 2019-2023
3.1.6. Percepció, creences i mentalitat de les persones


L’instrument escollit per realitzar el sondeig a la plantilla ha estat un qüestionari semiestructurat, amb preguntes tancades, de resposta múltiple i obertes. El tant per cent
de la plantilla que ha participat en l’enquesta ha estat d’un 94%. Aquest percentatge
de participació permet que el resultat de l’enquesta sigui prou representatiu.

 Creuen les persones que han respost l’enquesta que a l’organització es té en compte
la igualtat d’oportunitats entre dones i homes?
Creus que hi ha igualtat d'oportunitats a l'Ajuntament entre dones
i homes?
17%
6%

Si
77%

No
Ns/nc

Les treballadores creuen...
20%
Si

9%

71%

No

Ns/Nc

Els treballadors creuen...
3%

14%
Si
83%

No

SNs/Nc

Segons informació de les gràfiques, la majoria de la plantilla de l’Ajuntament creu que hi
ha igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Si ho diferenciem per sexes, observem que
els resultats obtinguts són similars en ambdós sexes.

Tot i això, si analitzem les respostes per àrees de treball de la diagnosi de la percepció de la
plantilla, observem que les àrees on hi ha una major diferencia en la resposta són:
-

-

La brigada on el 81% dels treballadors creu que sí respecte el 56% de les
treballadores i on el 22% de les dones manifesten no saber-ho o no contestar.
Esports on el 100% de les dones creuen que sí respecte el 60% del homes i el 40%
del homes que manifesten no saber-ho o no contestar.
Consergeria on el tant sols el 25% de les treballador
treballadores
es considera que sí respecta el
100% del homes i on el 50% de les treballadores manifesten no saber-ho o no
contestar.
L’oficina tècnica on el 100% dels treballadors consideren que sí respecte el 67% de
les treballadores i on el 33% de les treballadores m
manifesten
anifesten no saber-ho o no voler
contestar.
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 Sabrien què fer o a qui dirigir
dirigir-se
se en cas de patir assetjament per raó de sexe i/o
gènere?

Sabries a qui dirigir-te en cas de patir
assetjament per raó de sexe i/o gènere
18%

7%

Si
No

75%

Ns/Nc

La gràfica ens diu que el 75% de la plantilla sabrien a qui adreçar-se en cas de patir
assetjament sexual, respecte al 18 % que manifesta no saber-ho i el 7% que no ho sap/no
contesta. Hagués estat interessant saber la resposta concreta de les persones enquestades
per comprovar si veritablement la resposta de les persones que creuen saber a qui dirigir-se
és correcta o no. Tot i això, es considera que aquesta informació l’hauria de conèixer el 100%
de la plantilla. És important tenir en compte, tal i com s’
s’explica
explica en l’apartat 10 de la present
diagnosi que la resposta a la pregunta de la percepció de la plantilla, està basada en la
resposta de les enquestes que es van fer arribar a la plantilla de l’Ajuntament a partir del 16
de gener del 2018. En aquell mom
moment
ent , el protocol d’assetjament sexual de l’Ajuntament era
del 8 de setembre del 2009. A l’Ajuntament de Balaguer el passat 12/09/2018 es va
actualitzar i aprovar el protocol per a la prevenció i l’abordatge de qualsevol tipus
d’assetjament en l’àmbit labo
laboral.
ral. Per contra, les respostes analitzades segons informació
obtinguda per part de l’organització són de data 17 de setembre del 2018. Aquesta és una
informació cabdal ja que segurament si les respostes de la plantilla fossin actualitzades
segurament hi hauria un major percentatge que manifestaria conèixer el protocol.

 En alguna ocasió han viscut un conflicte relacionat amb la vulneració del principi
d'igualtat de dones i homes? La gràfica general de la plantilla està localitzada a
l’apartat 3.1.5

En alguna ocasió heu viscut un conflicte realcionat
amb la vulneració del principi d'igualtat entre dones
i homes?
6%

14%
80%

Si
No
Ns/Nc
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Les treballadores creuen..
5%
77%

18%

Els treballadors creuen..
6% 9%
Si

Si

No

No

85%

Ns/nc

Ns/nc

A l’igual que en la igualtat d’oportunitats, davant la resposta de : has viscut un conflicte
relacionat amb la vulneració del principi d’igualtat entre dones i homes?, segons informació
de les gràfiques, la majoria de la plantilla de l’Ajuntament m
manifesta
anifesta no haver viscut cap
conflicte relacionat amb aquest principi i si ho diferenciem per sexes, observem que els
resultats obtinguts són similars en ambdós sexes .
Tot i això, si analitzem les respostes per àrees de treball segons gràfiques de la diagnosi per
àrees de la percepció de la plantilla, observem que les àrees on hi ha una major diferencia en
la resposta són:

-

-

La Brigada: el 44% de les treballadores i el 19% dels treballadors manifesten haver
viscut un conflicte relacionat amb la vulneració del principi d’igualtat entre dones i
homes.
Consergeria: El 25% de les treballadores manifesta haver viscut un conflicte i un 50%
manifesta no saber--ho/no contesa.
Oficina tècnica: el 33% de les treballadores manifesten haver viscut un conflicte
relacionat amb la vulneració del principi d’igualtat entre dones i homes.

 Creuen que és necessari un Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes a
l’organització?

Creuen que és necessari un Pla d'igualtat
d'Oportunitats entre dones i homes

27%
22%

si
51%

no
Ns/Nc
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Els treballadors creuen...

Les treballadores creuen...
29%

25%

Si
18%

53%

Si

49%

No

No

26%

Ns/nc

Ns/Nc

Tal i com podem observar a la gràfica, la meitat de la plantilla considera que sí respecte el
22% que no ho considera necessari i el 27% restant que no sap o no contesta. si diferenciem
els resultats per sexes, els resultats són similars en ambdós casos to
tott i que els treballadors
consideren en un major percentatge que no és necessari un pla d’igualtat d’oportunitats
entre dones i homes.
Tot i això, si ho diferenciem per àrees de treball segons gràfiques de la diagnosi per àrees de
la percepció de la plantilla observem que:
Esports: el 30% dels treballadors no ho consideren necessari
Consergeria: el 25% de les treballadores i el 50% del treballadores no ho considera
necessari
- Oficina Técnica: el 33% de les treballadores no ho considera necessari
- Administració: el 100% dels treballadors i el 22% de les treballadores no ho
considera necessari
- Policia: El 67% del homes i el 50% de les dones consideren que no és necessari.
 Creuen que es té en compte l’ús del llenguatge integrador o no sexista?

-

Creus que en el teu treball es té en compte el
llenguatge no sexista
18%

sí

22%

Les treballadores creuen que
..
11%
sí
33%

56%

No

60%

no
ns/nc

ns/nc

Els treballadors creuen que ..
23%
12%

sí
65%

no
ns/nc

Com podem observar a les gràfiques, la meitat de la plantilla considera que sí que es té en
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compte el llenguatge no sexista tot i que, si analitzem els resultats diferenciant per sexes,
podem comprovar que hi ha una diferencia significativa on el 33% de les treballadores
consideren que no s’utilitza un llenguatge inclusiu a diferencia del 12% dels treballadors.
Si analitzem els resultats per àrees, la Brigada, l’Oficina tècnica, administració general i
Policia són les que manifesten un major percentatge de no en la resposta essent la Brigada
la que presenta una major demanda de llenguatge integrador en el seu lloc de treball.

-

Suggeriments de la plantilla
*Crec que es tracta de fer una bona tasca pedagògica a les escoles des de ben petits
més que de dictar lleis o quotes. De tota manera penso que també en aquest tema
estem bastant més bé a l'empresa pública que a la privada.
*Crec que al meu lloc de treball no és necessari suggeriments

-

Comentaris de la plantilla
* No tinc la percepció de que es donin problemes de discriminació en el treball
dins l'Ajuntament de Balaguer.
*Ens tracten de manera genèrica
*Per que la seva manera de parlar és sexista
*Des del meu punt de vista ja és te en compte la igualtat
*Per costum utilitzes forma masculina, no per sexisme.
*Hi ha diferents maneres de tractar-nos a l'hora de parlar amb homes i dones
*Hauríem de ser tots iguals
*La igualtat entre dones i homes no la considero tant diferencial com entre
coneguts.
*Referent a la igualtat i sempre tenint en compte el meu lloc de treball i lo que jo
visc al dia a dia crec que no hi ha diferències entre home i dona. Pot ser n'hi ha
d'altres.
*S’hauria de comprovar que a tots els llocs hi ha igualtat

3.1.7. Anàlisi de les dades
Els resultats de l’anàlisi demostra que a l’ajuntament de Balaguer no hi havia un treball previ amb
igualtat d’oportunitats entre dones i home, pel que fa a la gestió organitzativa, l’Ajuntament de
Balaguer no utilitza el sexe com a indicador amb l’objectiu de treballar la paritat de sexe.
L’estructura i la participació, ens podria indicar una major implicació arrel de la realització del pla
d’igualtat d’oportunitat entre dones i homes, en aquesta línia observem la creació de la comissió
d’igualtat i l’interès manifestat per part l’equip de govern, mitjançant una carta envaïda a les
persones responsables d’àrees, vers les polítiques d’igualtat de gènere.
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Pel que fa a la comunicació i imatge corporativa observem que en l’actualitat s’està elaborant un
apartat d’igualtat específic a la web de l’Ajuntament amb la informació actualitzada i més extensa
tot i que encara està amb elaboració.
Tal i com explicàvem a l’informe transversal, quan parlem de sexisme en el llenguatge ens referim,
en part, a cóm les construccions socioculturals impregnen el llenguatge, això fa que emprem un
terme aparentment neutre que, de fet, habitualment és masculí. Aquesta normalització
masculinitzada del llenguatge pot haver condicionat les respostes del qüestionari.
Un dels aspectes més rellevants és que en gairebé totes les àrees de l’Ajuntament, a excepció de les
àrees d’esports, administració i aigua i llum, en major o menor percentatge, s’ha manifestat haver
viscut algun conflicte relacionat amb la vulneració del principi d’igualtat entre dones i homes.
Tot lo mencionat a aquest apartat evidencia la necessitat del pla i de les corresponents actuacions
que se’n derivin tot i que tan sols la meitat de la plantilla considera necessari aquest pla d’igualtat.
Segons informació del personal de recursos humans i de l’equip de govern, no eren coneixedors de
l’existència dels conflictes manifestats per la plantilla.

3.1.8. Conclusions de l’àmbit cultura i gestió organitzativa
Àmbit cultura i gestió organitzativa
PUNTS FORTS
ÀREES DE MILLORA
- La majoria de la plantilla sabria a quí
- Informació i formació referent al
dirigir-se en cas de patir assetjament
llenguatge inclusiu
per raó sexe o gènere
- Formació en temes d’assetjament
- En l’actualitat s’ha actualitzat el
sexual o per raó de sexe
protocol
de
qualsevol
tipus
- No hi ha conscienciació de polítiques
d’assetjament en l’àmbit laboral,
transversals d’igualtat de gènere.
entre ells l’assetjament sexual.
- La majoria de la plantilla considera
- Actuacions i col·laboracions de
que hi ha igualtat d’oportunitats
caràcter extern.
entre dones i homes, tot i això
aquesta
resposta
pot
estar
influenciada per una falta de
formació de la plantilla en igualtat
d’oportunitats i perspectiva de
gènere.
- Reforçar accions per al foment de la
igualtat de caràcter intern.

3.2. Condicions laboral
3.2.1. Presència de dones i homes a tota l’organització
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Dades plantilla total

Composició de la plantilla
Percentatge

52%

48%

DONA
HOME

SI


Hi ha equilibri pel que fa a la presència de dones i homes a la plantilla?



És similar la composició de la plantilla a la presència de dones i homes al
sector?

NO

La representació paritària si tenim en compte la llei 17/2015 del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de
dones i homes i que diu literalment: és la situació que garanteix una presència de dones i homes
segons la qual cap sexe no supera el 60% de conjunt de persones a què es refereix ni és inferior al

40%, i que ha de tendir a assolir el 50% de persones de cada sexe. A l’Ajuntament basant-nos amb la
gràfica de la plantilla genèrica, les dones suposen un 48% de la plantilla i els homes un 52%, per tant
podríem dir que l’Ajuntament de Balaguer disposa de representació paritàri
paritària.
a. Tot i això si tenim en
compte la distribució per sexes en les diferents àrees em comprovat que aquesta paritat és fictícia,
ja que tant sols l’àrea de consergeria i la de serveis socials i habitatges disposen realment de paritat

efectiva, havent-hi en realitat una clara divisió horitzontal de les tasques tal i com és pot comprovar
a l’apartat 3.2.3 de la present diagnosi.
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3.2.2. Característiques generals de la plantilla
Distribució de la plantilla per antiguitat

Distribució de dones i homes per antiguitat
Percentatge
25%
20%
15%

20%

19%

13%

10%

5%

5%

6%

8%

5%

DONA

8%

5%

4% 5%

3%

E.20-25

F.25-30

HOME

0%
A.0-05

B.05-10

C.10-15

D.15-20

SI

NO

 Hi ha diferències entre dones i homes a les diferents franges d’antiguitat?
Amb les contractacions dels últims cinc anys s’observa que s’ha
contractat un 5% més d’homes que de dones a diferència del període
compres entre els anys 2003-2008 on es va contractar un 9% més de dones
que d’homes, a la resta de períodes s’observa un augment de contractacions
bastant similar entre sexes. Aquestes diferències queden justificades si tenim
en compte que en el període 2003-2008 es va augmentar el departament
d’administració, aquest fet va comportar una augment de contractació de
dones i en els últims cinc anys, ha augmentat el departament d’obres i
serveis, aquest fet a comportat un augment de contractació dels homes.

En aquest cas, també s’evidencia l’existència de la segregació horitzontal
mencionada anteriorment.
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Distribució de la plantilla per edat

Distribució de dones i homes per franges d'edat
Percentatge
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

18%
15%
15%

13%

12%

10%
7%
2%

7%

DONA
HOME

2%

18-30

30-40

40-50

50-60

60-

Mitjana d'edat de dones i homes
51,0
50,5

50,4

50,0
49,5
49,0
48,5

DONA

48,0

47,5

47,5

HOME

47,0
46,5
46,0

DONA

HOME

SI


NO

Hi ha diferències entre dones i homes a les diferents franges d’edat?
Les diferències són poc significatives. Les franges d’edats on hi ha més
dones són entre els 40 i el 50 i >= 60 anys i la de franja d’edats on hi ha
més homes és la de 50 a 60 anys.
La única franja d’edat on hi ha un major nombre de dones és la de més
de 60 anys. Segons la persona responsable de recursos humans aquesta
diferència queda justificada si tenim en compte que hi ha més
35

I PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE
L’AJUNTAMENT DE BALAGUER 2019-2023
funcionàries que funcionaris i que el funcionariat comporta que es tardi
més temps en poder-se jubilar per que no hi ha prejubilació.
Tot i això, la mitjana d’edat entre homes i dones és molt similar, 49 anys
en el cas de les dones i 46 en el cas dels homes.

Distribució de la plantilla per nivell d’estudis finalitzats

Distribució de dones i homes per nivell d'estudis
Percentatge
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

34%
23%

1% 0%

1%

4%

3%

0%

5% 5%

15%
10%
DONA

HOME

SI


NO

Hi ha diferències entre dones i homes pel que fa al nivell de formació?
Tot i que la diferència entre sexe és poc simbòlica, es pot observar que hi
ha una major quantitat de dones amb estudis universitaris a diferència
que amb estudis de primària, on en aquest cas són els homes els que
superen en número a les dones. Aquest fet no es justifica amb
l’estadística realitzades mitjançant font del ministeri d’educació, on
manifesta que el percentatge de dones amb estudis superiors és del 47%,
molt superior al 32% dels homes. Ja que aquest estudi està realitzat amb
dades recent i la contractació d’aquestes treballadores va ser molt
anterior. Tot i això, que actualment hi hagi una major presència de dones
als estudis universitaris i sobretot el fet de fer-ho en el context d’uns
estudis menys directament orientats a l’exercici immediat d’una
ocupació, pot ser una reacció davant un mercat laboral que tracta pitjor
les dones que els homes. També cal tenir en compte que es produeix un
biax en el tipus d’estudis que emprenen les dones, on les dones
majoritàriament escullen estudis més feminitzats on el percentatge de
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dones que estudien enginyeries i arquitectures és molt baix.

3.2.3. Distribució de dones i homes al conjunt de l’organització
Distribució de la plantilla per centre de treball

Distribució de dones i homes per centre de treball
Percentatge
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

DONA

HOME

Distribució de la plantilla per departaments o àrees funcionals.

Distribució de dones i homes per departament o àrea funcional
Percentatge
25%
20%
15%
10%
5%
0%

DONA

HOME
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SI


Hi ha equilibri pel que fa a la presència de dones i homes a tots els centres de treball?
L’Ajuntament i les escoles són els centres de treball on és concentren la major part de
treballadores. Magatzem, policia i poliesportiu són els centres de treball on és concentren
la major part de treballadors. Com ja havíem observat anteriorment, tant sols al centre de
treball de serveis socials hi ha paritat de sexes.



Hi ha algun departament on hi hagi un percentatge important de dones/homes?
Si analitzem les gràfiques en funció dels departaments o àrees funcionals, observem que
les treballadores són col·lectiu majoritari a l’administració general, a neteja/instal·lacions,
i a l’oficina tècnica. En canvi els treballadors són col·lectiu majoritària a esports, brigada,
llum i policia. Amb aquest resultats, podem afirmar que a l’Ajuntament de Balaguer hi ha
segregació ocupacional en funció de sexe.
Aquest, exceptuant de l’oficina tècnica, corrobora l’estudi fer per l’observatori IQ amb
fonts de CCOO en que es demostra que les feines, segons la societat en que vivim, tenen
gènere. Hi ha sectors ocupacionals que ocupen principalment els homes
(masculinitzades), com són la construcció, tota la indústria, l’agricultura i la ramaderia, el
comerç a l’engròs o la mediació financera. I ha sectors principalment ocupats per dones
(feminitzats), com són les activitats de treball domèstic, de servis socials i personals, les
ocupacions en sectors sanitaris, educatius i a l’administració pública, la neteja d’edificis o
el comerç al detall. Aquest fet genera “la segregació horitzontal” que consisteix en la
distribució no uniforme d’homes i dones en un sector d’activitat determinat.

Distribució de la plantilla per nivell professional

Distribució de dones i homes per grup professional
Percentatge
20%
18%
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%

17,7%

16,9%

16,2%

13,1%
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3,1%
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0,8%
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PEÓ O
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3,8%

HOME

0,8%
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SUPERIOR
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Si


Es concentren les dones o els homes a determinats nivells?

Amb la informació obtinguda per l’elaboració d’aquest pla, els llocs de direcció com són:
arquitecte/a municipal, secretari/a, interventor/a i tresorer/era, estaven ocupats per dones.
En l’actualitat, la plaça de secretari/a ha estat ocupada per un home degut a la jubilació de
l’anterior secretària tot i això en els llocs de direcció continuen sent majoria les dones . En
canvi, les places de coordinació o caps d’àrea d’esports, policia, serveis socials, i magatzem
són ocupades per homes. Pel que fa a la plaça d’arquitecta l’Ajuntament de Balaguer es
desmarca de les estadístiques publicades on com ja em mencionat anteriorment,
arquitectura es considera una professió masculina i en la que el percentatge de presencia
femenina és inferior.
Pel que fa a les places de coordinació i/o caps d’àrea, en les que no s’han tingut en compte
les àrees unipersonals, totes estan ocupades per homes, d’esports, policia, magatzem, inclús
serveis socials que socialment està considerada com una ocupació més feminitzada, tot i així
la coordinació continua estan ocupada per un home, per la qual cosa analitzant la situació
concreta de l’Ajuntament de Balaguer podem afirmar que a excepció dels serveis socials, on
hi ha paritat de sexe, la resta són àrees ocupades majoritàriament per homes per tant, més
que una possible existència de sostre de vidre, que fa referència a la dificultat que troben les
dones per accedir als càrrecs directius, trobem el resultat de la segregació horitzontal del
treball.


En cas que hi hagi més dones o homes a determinats nivells, realitza l’empresa accions o
mesures per corregir-ho?
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Distribució de la plantilla per lloc de treball.

Distribució de dones i homes per lloc de treball
Percentatge
12%
10%
8%
6%
4%
2%

DONA
HOME

0%
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Hi ha desequilibris pel que fa a la presència de dones i homes als
diferents llocs de treball?
Són ocupats exclusivament per homes els següents llocs de treballs:
socorrista, auxiliar d’aigua, economista, caporal, paleta, manteniment,
recollida d’escombreries, inspector/a, jardiner/a, deliniant/a,llum/aigua,
cementiri, informàtic, arquitecte/a tècnic/a, mecànic. En el cas dels/es
agents no està ocupat exclusivament per treballadors però la presència de
dones en comparació de la dels homes és d’un 12%.
Estan ocupats exclusivament per dones els següents llocs de treball:
monitor/a, arquitecte/a, neteja, administratiu/va, intervenció i secretari/a
tot i que en l’actualitat, com ja em dit, la plaça de secretari/a està
ocupada per un home. En el cas del lloc d’auxiliar administratiu/va no està
ocupat exclusivament per treballadores però la presència d’homes és d’un
44% respecte a la presència de les dones.
Cal tenir en compte que tots els llocs de treball són unipersonals a
excepció de administratiu/va i monitor/a.
L’explicació del resultat obtingut a la gràfica, està directament relacionat
amb les anàlisis fetes a les gràfiques tant de la distribució de la plantilla
per àrees o departament, com de la distribució de la plantilla segons
nivells professionals, on hem parlat de la segregació horitzontal, del nivell
d’estudis i de la presència en els centres de treball.

3.2.4. Condicions contractuals de dones i homes
Distribució de la plantilla per tipologia de contracte.
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Distribució de dones i homes per tipologia de contracte
Percentatge
20%
15%
10%
5%
0%

10%8%

14%15%

15%15%
7%

2% 2%

11%
1% 0%

DONA

HOME

SI


NO

Es concentren les dones o els homes en determinats tipus de contracte?
Si analitzem la tipologia de contracte segons el sexe, observem que hi ha
força igualtat, ja que segons s’observa a la gràfica, els majors desequilibris
entre dones i homes els trobem amb un 4% .

3.2.5. Tipologia de jornada de dones i homes
Distribució de la plantilla per tipus de jornada

Distribució de dones i homes per tipus de jornada
Percentatge
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Distribució de la plantilla per tipus de jornada/horaris

Distribució de dones i homes per jornada/horari
Percentatge
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Hi ha diferències entre dones i homes als diferents tipus de jornada?



Pel que fa a la gràfica del tipus de jornada, la diferència és mínima, tant
sols d’un 6% a favor de les dones a la jornada a temps parcial i d’un 9% a
favor dels homes en la completa. Aquesta diferència, gairebé
imperceptible, fa que l’Ajuntament de Balaguer es desmarqui dels
resultats obtinguts mitjançant enquesta a població activa ,on l’any 2015,
261.400 persones afirmaven tenir una jornada a temps parcial per cura de
nens o adults malalts o incapacitats i d’aquestes persones, 249.200 eren
dones i 12.200 eren homes. És a dir, el 95,3% de les persones que estaven
a temps parcial per cura de nens o adults dependents eren dones.
Hi ha diferències entre dones i homes als diferents tipus d’horari?

NO

Les diferències més evidents les trobem en els torns rotatius, de tarda i de
nit, on el torn rotatiu i de nit està ocupat gairebé en la totalitat per
homes, aquests torns corresponen majoritàriament a les àrees de policia i
brigada i el torn de tarda, que està ocupat majoritàriament per personal
de neteja, és a dir, per dones.
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3.2.6. Evolució i motius de les extincions de la relació laboral
SI


En cas de baixes voluntàries, es realitza a les persones una “entrevista de
sortida”?



En cas afirmatiu, alguns dels motius de baixa voluntària dels quatre últims
anys es poden adscriure al gènere/sexe, inclosos motius d’ordenació del
temps de treball i conciliació?

NO

Extincions de la relació laboral els últims quatre anys

Distribució extincions de la relació laboral últims 4 anys
Percentatge
80%

69%

70%
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DONA
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HOME

20%
10%
0%
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HOME

SI


NO

Hi ha diferències entre dones i homes pel que fa a les extincions de la
relació laboral produïdes els últims quatre anys?
En els últims 4 anys hi ha hagut el doble d’extincions de la relació laboral
d’homes que de dones. Relacionant aquesta dada amb la gràfica de la
presència de dones i homes en la plantilla, podem concloure que fa 4 anys
el petit desequilibri existent a l’Ajuntament pel que fa a número total de
treballadores i de treballadors que correspon a 52% de treballadors
respecte al 48% de treballadores es veuria lleugerament incrementat.
Aquest possible increment es corrobora quan observem a la gràfica 3.3.4
Evolució de les contractacions, on hi ha hagut un 22% més de
contractacions d’homes que de dones.
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Distribució de les extincions de relació laboral per motiu.

Distribució de dones i homes per motiu de l'extinció laboral
Percentatge
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Hi ha diferències entre dones i homes pel que fa al motiu de l’extinció de
la relació laboral?
L’extinció de la relació laboral en el cas de les treballadores, tan sols ha
tingut lloc per motius de jubilació, a diferència dels treballadors, en que hi
ha hagut extinció per motius de defunció, baixa voluntària i finalització de
contracte.
En el cas de la jubilació, si observem la dades obtingudes a la gràfica
d’edats de la plantilla actual, i més concretament la franja de majors de
60 anys podem concloure que el desequilibri existent actualment en la
jubilació pot mantenir-se al llarg dels pròxims anys ja que la franja d’edat
de majors de 60 anys corresponent a les treballadores de l’Ajuntament,
és d’un 10% respecte el total i d’un 7% en el cas dels treballadors.



Creieu que dones i homes tenen la mateixa estabilitat a l’organització?
En cas afirmatiu, en quins? Quina explicació hi trobeu?

NO

3.2.7. Anàlisi de les dades


La representació paritària de l’Ajuntament de Balaguer segons gràfica de l’apartat 2.1 fa
referència al conjunt total de la plantilla, en el moment en que analitzem la presència per àrees,
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observem l’existència de segregació horitzontal de les tasques. En els últims 5 anys, s’ha
contractat un 7% més d’homes que de dones.
 Pel que fa a les diferències d’edats entre dones i homes podem dir que les diferències són poc
significatives. Les franges d’edats on hi ha més dones són entre els 40 i el 50 anys i >= 60 anys i la
de franja d’edats on hi ha més homes és la de 50 a 60 anys.
Tot i això, la mitjana d’edat entre homes i dones és molt similar, 49 anys en el cas de les dones i
46 en el cas dels homes.
El nivell d’estudis de la plantilla, no mostra una diferència significativa entre sexes. La majoria de
plantilla de l’Ajuntament es divideix entre estudis de primària i estudis universitaris,on hi ha un
5% més és de dones amb estudis universitaris a diferència dels estudis de primària, on són els
homes els que superen en número a les dones en un 11%.
La presència de les dones i homes en els centres de treball està desequilibrat, aquest desequilibri
el trobem a magatzem, policia i poliesportiu amb una presència majoritària d’homes i a
l’Ajuntament i escoles amb una presència majoritària de dones. Pel que fa als departaments o
àrees funcionals, les treballadores són col·lectiu majoritari a l’administració general, a
neteja/instal·lacions, i a l’oficina tècnica. En canvi els treballadors són col·lectiu majoritari a
esports, brigada, llum i policia. Amb aquest resultats, podem reafirmar la segregació horitzontal
existent a l’Ajuntament de Balaguer.
Pel que fa als llocs de direcció, els podríem dividir en figures claus com: arquitecte/a municipal,
secretari/a, interventor/a i tresorer/a, tots ells ocupats per dones i les places de coordinació o
caps d’àrea d’esports, policia, serveis socials, i magatzem ocupats per homes. Aquest fet a
excepció de la plaça d’intervenció que és governamental i de serveis socials on hi ha paritat de
sexe , queda justificat si tenim en compte la presencia d’homes i dones en els diferents centres
de treball i descarta la possible existència del sostre de vidre.
I pel que fa als llocs de treballs, són ocupats exclusivament per homes: socorrista, auxiliar d’aigua,
economista, caporal, paleta, manteniment, recollida d’escombreries, inspector/a, jardiner/a,
deliniant/a, llum/aigua, cementiri, informàtic, arquitecte/a tècnic/a, mecànic. En el cas dels/es
agents no està ocupat exclusivament per treballadors però la presència de dones en comparació
de la dels homes és d’un 12% i són ocupats exclusivament per dones els següents llocs de treball:
monitor/a, arquitecte/a, neteja, administratiu/va, intervenció i secretària (Com ja em explicat
anteriorment aquest lloc ha estat ocupat en l’actualitat per un home). En el cas del lloc d’auxiliar
administratiu/va no està ocupat exclusivament per treballadores però la presència d’homes és
d’un 44% respecte el de les dones. Aquests resultat estan directament relacionats a l’igual que en
el cas dels llocs de direcció, per la segregació horitzontal de les tasques, fet que genera presència
d’homes i dones desequilibrat en els diferents centres de treball.
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La tipologia de contracte és un altres dels aspectes on no es presenten desigualtat entre sexes si
tenim en compte que la diferència més gran és del 4% tant amb els contractes indefinits com
amb els contractes de funcionariat, on en el cas dels contractes indefinits el 4% va a favor de les
dones i en el cas dels contractes de funcionariat va a favor dels homes .
La jornada laboral, ja sigui parcial o complerta, a l’igual que en el cas de la tipologia de contracte
tampoc manifesta desigualtats a diferència de l’horari on les diferències més evidents les trobem
en els torns rotatius, de tarda i de nit. El torn rotatiu i de nit està ocupat gairebé en la totalitat
per homes, aquests torns corresponen majoritàriament a les àrees de policia i brigada i el torn de
tarda, que està ocupat majoritàriament per personal de neteja, és a dir, per dones.
En el últims 4 anys hi ha hagut el doble d’extincions laborals d’homes que de dones. L’extinció de
la relació laboral en el cas de les treballadores, tan sols ha tingut lloc per motius de jubilació, a
diferència dels treballadors, en que hi ha hagut extinció per motius de defunció, baixa voluntària i
finalització de contracte.

3.2.8. Conclusions de l’àmbit condicions laborals
Àmbit condicions laborals

PUNTS FORTS

-

La tipologia de contracte i la jornada
laboral és igualitària en ambdós
sexes.

ÀREES DE MILLORA

-

Hi ha desequilibris en els horaris
laborals.
La segregació horitzontal provoca
desequilibris en els centres de treball,
en les àrees funcionals i en els lloc de
treball.

3.3. Accés a l’organització
3.3.1. Percepció de les persones


A partir de les respostes de la plantilla a l’enquesta
 Creuen les persones que han respost l’enquesta que a l’organització homes i dones
tenen les mateixes possibilitats d’accés als processos de selecció?
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Creu la plantilla que homes i dones tenen les mateixes
possibilitats d'accés als processos de selecció?
Sí

No

Ns/Nc

24%
69%

7%

Les gràfiques demostren que la majoria creuen que homes i dones tenen les mateixes
possibilitats d’accés als processos de selecció.

 Dones i homes tenen una percepció diferent?

Creuen les treballadores que les dones tenen les
mateixes possibilitats d'accés als processos de selecció?
Sí

No

Ns/Nc

30%
61%

9%

Creuen els treballadors que dones i homes tenen les
mateixes possibilitats d'accés als processos de selecció
Sí

5%

No

Ns/Nc

18%
77%
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Tal sols el 61% de les treballadores consideren que tenen homes i dones mateixes possibilitats
d’accés en processos de selecció a diferencia del 77% dels homes.
Suggeriments i comentaris de les treballadores:
 S’hauria de contractar homes i dones amb igualtat
 Comprovar que entrin homes i dones de igual manera
 Es necessita mateixes oportunitats i mateix sou
 Les diferències entre homes i dones no les considero tant desiguals com entre coneguts
 Però en els plans d'ocupació no és així, ja que les ofertes de feina van destinades a un perfil
professional bàsicament maculí i per tant, no es té la mateixa possibilitat d'accedir a la feina.
És necessiten places a concurs oposició
 Hi ha subjectivitat
 Espero que sí
 A l’Ajuntament prefereixen contractar homes per la brigada.

Suggeriments i comentaris dels treballadors
 Ha construcció no hi ha dones
 En tasques de serveis queda més discriminat; a l'igual que en casos de neteja es busca més el
perfil de dona
 A les proves físiques en concret no es demana els mateixos barems

3.3.2. Com s’inclou la igualtat d’oportunitats a l’accés a l’organització
SI


S’inclou la igualtat de dones i homes com un dels objectius de la selecció
de personal?



Hi ha definicions dels diferents llocs de treball?



Disposeu d’ un protocol de selecció?
Segons informació de la responsable de recursos humans. A igual
experiència i igual puntuació, es busca la paritat.



A les ofertes o convocatòries d’ocupació, es denominen els llocs de treball
amb un llenguatge inclusiu?
L’exemple a aquesta pregunta la trobem a l’apartat 3.8.2 de la present
diagnosi



En el cas que la selecció l’encarregueu a una empresa externa
(consultoria, ETT, etc.), li exigiu que vetlli per la igualtat de dones i homes.
La selecció de personal, sempre es fa des de l’Ajuntament

NO
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3.3.3. Com el procés de selecció vetlla per la igualtat d’oportunitats a l’accés a
l’organització
Totes les respostes a les preguntes d’aquest apartat , les ha facilitat la persona responsable de
recursos humans.
SI


Les persones que realitzen els processos de selecció s’han format en
igualtat de dones i homes?



Les entrevistes de selecció les realitza i valora més d’una persona (dona i
home)?



Els continguts de les proves es refereixen exclusivament a l’àmbit
professional?
Les proves que es realitzen són tipus test i de desenvolupament d’un
tema o supòsit pràctic.



En els processos selectius, es té en compte la situació personal o familiar
de les candidatures?
Els processos selectius acostumen a fer-se mitjançant examen , en aquest
cas es selecciona la persona que millor nota obtingui. En els casos en que
no hi ha examen que serien els plans ocupacionals, A igual valoració,
s’escull la persona que te una situació menys favorable.



En els processos selectius, es té en compte el sexe de la persona com un
element per valorar la idoneïtat per a un determinat lloc de treball?



Es potencia la incorporació de l’altre sexe en aquells llocs en què es troba
un desequilibri?.
Es prioritza la idoneïtat

NO
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3.3.4. Evolució de les contractacions
Contractacions produïdes els últims quatre anys

Contractacions de dones i homes els últims 4 anys
Percentatge
70%

61%

60%
50%

39%

40%

DONA

30%

HOME

20%
10%
0%

DONA

HOME

Contractacions de dones i homes els últims 4 anys
Dades evolutives. Percentatge
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

DONA 1anys
DONA 2anys
DONA 3anys
DONA 4anys
HOME 1anys
HOME 2anys
1anys

2anys

3anys

DONA

4anys

1anys

2anys

3anys

4anys

HOME

HOME 3anys
HOME 4anys

SI


S’ha rebut un nombre similar de candidatures de dones i homes per
participar als processos de selecció que s’han portat a terme els últims
quatre anys?
Segons informació de la persona responsable de recursos humans, a les
àrees de brigada i policia no es presenten candidatures de dones, a l’igual
que a les de neteja, no es presenten homes, és per aquest motiu que les
contractacions d’aquestes àrees, tendeixen a mantenir la segregació
horitzontal.



Hi ha equilibri en la contractació de dones i homes?

NO
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Les contractacions realitzades els últims quatre anys han servit perquè la
plantilla esdevingui més paritària?
Per que en els últims 4 anys s’ha contractat majoritàriament homes tai i
com ja s’havia explicat en l’apartat3.2.2 del present Pla.

Contractacions produïdes els últims quatre anys per departament o àrea funcional.

Contractacions de dones i homes els últims 4 anys
Per departament. Percentatge
35%
30%
25%
20%
15%
10%

DONA

5%

HOME

0%

SI


S’han incorporat més dones o homes a un departament concret?
A neteja i oficina tècnica, només s’han contractat dones, a policia, llum i
jardineria, només homes. Pel que fa a adm. general s’han contractat més
dones que homes i a esports i brigada més homes que dones.
Aquest fet reforça totes les conclusions relacionades amb la segregació
horitzontal obtingudes en l’apartat 3.2 de la diagnosi, a excepció de
l’oficina tècnica que com ja s’havia explicat, es desmarca de les
estadístiques publicades on, l’arquitectura es considera una professió
masculina i en la que el percentatge de presencia femenina és inferior.



Les contractacions realitzades els últims quatre anys han servit perquè la
plantilla, per departaments, esdevingui més paritària?

NO
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Contractacions produïdes els últims quatre anys per grup professional.

Contractacions de dones i homes els últims 4 anys
Per Grup professional. Percentatge
DONA

HOME

A. TITULAT SUPERIOR

B.TÈCNIC MIG

E. OFICIAL DE PRIMERA I
SEGONA

D. AUXILIAR

F. PEÓ O SUBALTERN

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

SI


NO

A les incorporacions dels quatre últims anys, s’observa diferència entre
dones i homes pel que fa al grup professional?
La gràfica ens mostra que oficial de primera i segona en els últims anys, ha
estat ocupat per homes i tècnic mig i titulat superior per dones.
Pel que fa a auxiliar hi ha hagut paritat de sexe i si analitzem peó o
subaltern, tot i que a la gràfica s’observa una aparent paritat, analitzant les
dades obtingudes i desglossant el grup professionals de peó o subaltern
per llocs de treball que el composen, com ara són: Neteja, manteniment,
escombreries, jardineria, consergeria i neteja viària, observem que
comparant la gràfica de la distribució dels llocs de treball de l’apartat
3.3.2, la paritat fa relació al número de persones contractades en aquest
grup professionals on les dones estan contractades per dur a terme
treballs de neteja i els homes de manteniment, escombreries i jardineria.
Els llocs de consergeria i neteja viària són els que disposen de major
paritat, tot i això a neteja viària predominen les dones i a consergeria els
homes.
53

I PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE
L’AJUNTAMENT DE BALAGUER 2019-2023
L’explicació del resultat obtingut a la gràfica, està directament relacionat
amb les anàlisis fetes a les gràfiques tant de la distribució de la plantilla per
àrees o departament, com de la distribució de la plantilla segons nivells
professionals de l’apartat 3.2, on hem parlat de la segregació horitzontal,
del nivell d’estudis i de la presència en els centres de treball.



Les contractacions realitzades els últims quatre anys han servit perquè la
plantilla, per nivells, esdevingui més paritària?
Si fem la comparativa entre aquesta gràfica i la de l’apartat 3.2 observem
que gairebé totes les contractacions fetes en els últims quatres han
contribuït a reforçar el desequilibri per nivells i sexe que hi havia a
l’Ajuntament de Balaguer, a excepció del nivell d’auxiliar que en els
últims quatre anys a contractat el mateix nombre de dones que d’homes.

3.3.5. Anàlisi de les dades
De les dades obtingudes podríem concloure que la igualtat d’oportunitats pel que fa a l’accés a
l’Ajuntament està condicionat per la segregació horitzontal existent a l’Ajuntament de Balaguer i que
al mateix temps aquesta segregació apareix degut, segons informació obtinguda de la persona
responsable de recursos humans, per la falta de candidatures per determinades àrees, però també
cal tenir en compte els factors que condicionen aquesta falta de candidatures com poden ser:
- Identificar si les ofertes d’ocupació contenen alguna referència directa o indirecta al sexe o
si els formularis de sol·licitud es dirigeixen específicament a algun col·lectiu concret o a
totes les persones interessades.
- Utilitzar canals de comunicació que facilitin el reclutament de dones o homes en funció de
l’àrea que s’hagi de reajustar paritàriament.
- Eliminar preguntes del procés de selecció relacionades amb l’estat civil o el nombre de
fills/es amb la excepció que aquest pregunta sigui una informació a favor de la persona amb
càrregues.
- Promoure que la persona responsable del procés de selecció tingui formació en igualtat
Per tant seria interessant fer una revisió dels quatre punts mencionats anteriorment i aplicar
mesures
correctores
en
funció
dels
resultats
obtinguts.
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3.3.6. Conclusions de l’àmbit accés a l’organització
Àmbit accés a l’organització
PUNTS FORTS

-

El 69% de la plantilla considera que hi
ha que homes i dones tenen les
mateixes possibilitats d’accés als
processos de selecció.

ÀREES DE MILLORA

-

Vetllar per la igualtat d’oportunitats a
l’accés a l’organització.
La paritat de sexe per àrees o
departaments, llocs de treball.

3.4. Formació interna i/o contínua
3.4.1. Percepció de les persones


A partir de les respostes de la plantilla a l’enquesta

 Creuen les persones que han respost l’enquesta que homes i dones tenen igual accés a
la formació interna i/o contínua?

Tenen homes i dones igual accés a la
formació interna?
18%
3%

Sí

79%

No

Ns/nc

La majoria de la plantilla de l’ajuntament considera que tenen igual accés a la formació interna
homes que dones.
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Les treballadores creuen que..
23%

4%

Sí
73%

No
Ns/nc

Els treballadors creuen que..
4%

3%
Sí

93%

No
Ns/nc

La única diferència si analitzem la resposta en funció del sexe, es que hi ha el mateix percentatge
de dones que d’homes que creuen q
que
ue no hi ha igual accés a la formació interna, la única
diferència la trobem al percentatge de les persones que sí que creuen que hi ha igual accés, on
un 20% més de treballadores que de treballadors responen no saber-ho o no contestar.
Suggeriments i comentaris de les treballadores
• Només tinc la informació del meu lloc de treball i sóc sola
Els treballadores no van fer cap suggeriment ni comentari.

3.4.2. Com s’inclou la igualtat d’oportunitats en la formació interna i/o
contínua
SI


S’inclou la igualtat de dones i homes com un dels objectius de la formació
interna i/o contínua?



Hi ha un protocol o procediment que detalli la gestió de la formació?

NO
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3.4.3. Com la gestió de la formació interna i/o contínua vetlla per la igualtat
d’oportunitats


Les necessitats formatives a l’Ajuntament de Balaguer, les detecta el propi
treballador/a i és qui sol·licita el permís per assistir a la formació que consideri
oportuna. Aquesta formació sempre s’imparteix en fora de l’Ajuntament, ja que aquest
no realitza formació interna ni la contracta externament.



L’Ajuntament de Balaguer, no disposa de cap protocol que garanteixi l’accés de la
plantilla a l’oferta formativa, és la plantilla la que ha de mostrar un interès personal per
buscar l’oferta formativa publicada en altres centres o entitats.
SI

NO

Si el vistiplau depèn del/de la superior immediat/a, han rebut aquestes
persones amb comandament formació en igualtat d’oportunitats.?

3.4.4. Participació de dones i homes a la formació interna i/o contínua
Les dades relatives a la participació de dones i homes a la formació fan referència al tan per cent
d’hores de participació per part de les dones i les hores de participació per part dels homes, deixant
de banda si les hores de formació la reben diferents persones o si per contra es repeteixen.
Participació global de dones i homes a la formació
Adjunteu el gràfic del full de càlcul i analitzeu les dades resultants

Participació de dones i homes a la
formació
Percentage
100%
80%
60%
40%
20%
0%

76%
24%

DONA

DONA

HOME

HOME

Segons informació de la gràfica, hi ha un 52% més d’hores de formació realitzades per dones.
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Si tenim en compte que no és la organització la que proposa la formació a la plantilla sinó que
és la plantilla la que la sol·licita individualment. La gràfica ens mostra una gran diferència entre
homes i dones pel que fa a la motivació i interès de millora tal i com es pot comprovar en la
gràfica següent.

Participació de dones i homes segons l’objectiu final de la formació

Participació de dones i homes a la formació
Segons objectiu final. Percentatge
70%
60%
50%
40%

DONA

30%

HOME

20%
10%
0%

ALTRES

MILLOR.QUALIF.

Participació de dones i homes a la formació
Per departament. Nombre
60%
50%
40%
30%
20%
10%

DONA

0%

HOME
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SI


Tenen el mateix nivell de participació dones i homes segons el
departament o àrea funcional?
Els únics treballadors que han rebut formació són els que treballen al
departament d’administració general.



Si es produeixen diferències, afecten a les possibilitats de
desenvolupament i promoció professional de les dones o dels homes?
S’entén que a millor formació majors possibilitats de promoció, tot i això,
la gràfica ens mostra que als únics departament on les persones
treballadores reben formació són:
- Administració general
- Intervenció
- Oficina tècnica
- Policia.
A excepció de policia on hi ha més homes que dones, la resta són àrees on
majoritàriament hi trobem treballadores. Pel que fa al fet de si afecte o
no a les possibilitats de promoció. Des de l’Ajuntament s’entén que a
millor formació, més possibilitat de desenvolupament i promoció
professional

NO
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Participació de dones i homes segons nivell professional

Participació de dones i homes a la formació
Per Grup Professional. Percentatge
25%
20%
15%
10%
5%
DONA

0%

HOME

SI


NO

Han participat dones i homes en igual mesura segons el nivell
professional?

Segons observem a les dades, els treballadors tant sols han participat el
del grup professional de titulat superior, en aquest grup hi ha hagut la
mateixa participació tant de dones com d’homes. Pel que fa a la resta de
grups professionals, tant sols participen a la formació les treballadores.
Participació de dones i homes a la formació interna i/o contínua segons el lloc on
s’imparteixi

Participació de dones i homes a la formació
Per lloc d'impartició. Percentatge
100%
80%
60%

DONA

40%

HOME

20%
0%

FORA LOCALITAT
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SI


NO

Hi ha diferències pel que fa a la participació d'homes i dones a la
formació interna i/o contínua depenent del lloc on es realitzi?
Fins a dia d’avui, tota la formació que ha rebut la plantilla s’ha realitzat
fora de la localitat

3.4.5. Impartició de formació específica en igualtat efectiva de dones i homes
SI


NO

S’ha impartit formació específica en igualtat de dones i homes?

3.4.6. Anàlisi de les dades
Segons les dades obtingudes, si tenim en compte que a l’Ajuntament de Balaguer no hi ha formació
interna i que és la mateixa plantilla la que ha de buscar l’oferta formativa en altres centres o entitats,
podem concloure que, per l’organització, la formació no és un aspecte prioritari.
Tot i això, val dir a que no s’aprecia diferència entre sexes a l’hora de concedir l’autorització per la
mateixa, ja que la possibilitat de formació està més relacionada amb la motivació i interès de la
plantilla.

3.4.7. Conclusions de l’àmbit formació interna i/o contínua
Àmbit formació interna i/o contínua

PUNTS FORTS

-

No s’evidencia discriminació en
funció del sexe en les autoritzacions a
la formació.

ÀREES DE MILLORA

-

La formació tan a responsables d’àrea
com a la plantilla en general.
Informació dirigida a la plantilla de la
proposta de formació existent per la
millora de la seva capacitat.
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3.5. Promoció i/o desenvolupament professional
3.5.1. Percepció de les persones


A partir de les respostes de la plantilla a l’enquesta

Els següents apartats corresponen a les respostes a l’ítem 5 de l’enquesta. Analitzeu les dades
segregades per sexe.

 Creuen les persones que han respost l’enquesta que homes i dones tenen les mateixes
possibilitats de promoció i/o desenvolupament professional?

La plantilla creu que homes i dones tenen les mateixes
possibilitats d'ascendir, de promocionar-se?
7%

15%

Si
78%

No

Ns/Nc

 Dones i homes tenen una percepció diferent?

Creuen les treballadores que tenen les mateixes
possibilitats d'ascendir, de promocionar-se?

7%

18%

Si
75%

No
Ns/Nc
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Creuen els treballadors que tenen les mateixes
posssibilitas d'ascendir, de promocionar-se?
8%

12%
Si
No
80%

Ns/Nc

 Transcriviu els suggeriments o comentaris que facin referència a aquest àmbit.
• Suposo que en els equips de treball on hi ha més homes, qui es promociona són el homes
per què és difícil que un dona pugui despuntar en un entorn masculí.
Suggeriments i comentaris de les treballadores:
• Tots els encarregats son homes
• Suposo que en els equips de treball on hi ha més homes, qui es promociona són el homes
per què és difícil que un dona pugui despuntar en un entorn masculí.
Suggeriments i comentaris dels treballadors
•Espero que sí

3.5.2. Com s’inclou la igualtat d’oportunitats a la promoció i/o el
desenvolupament professional
SI


S’inclou la igualtat de dones i homes com un dels objectius de la promoció
interna?



Es disposa d’un protocol o procediment que detalli la gestió de
promocions i/o desenvolupament professional?



L’organització ha dissenyat plans de carrera professional?

NO

3.5.3.Com la gestió de la promoció i/o el desenvolupament professional vetlla
per la igualtat d’oportunitats
Com s’identifica el potencial de desenvolupament de les treballadores i dels treballadors?
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El potencial de desenvolupament de les treballadores i dels treballadors l’identifica la persona
jeràrquicament superior.
SI


La persona que exerceix com a superior immediat/a, ha rebut formació en
igualtat d’oportunitats?



Es garanteix que els criteris emprats als processos de promoció no
condicionin, explícitament o implícita, l'accés de dones o homes a llocs de
responsabilitat?
No hi ha un document o criteris establerts que ho garanteixin, tot i això
segons informació de la persona responsable de recursos humans a
l’administració pública hi ha mesures de conciliació que fan que el factor
sexe no condicioni a l’hora d’accedir a llocs de responsabilitat.



Les responsabilitats familiars poden influir en la promoció en
l’organització?



Es garanteix que la situació familiar de les persones candidates no influeixi
negativament en la seva promoció a llocs de responsabilitat?
No hi ha un document o criteris establerts que ho garanteixin tot i això
segons informació de la persona responsable de recursos humans a
l’administració pública hi ha mesures de conciliació que fan que la situació
familiar de les persones candidates no influeixi negativament en la seva
promoció.



Quines persones intervenen en la decisió d’una promoció interna o en el
desenvolupament professional?
La decisió depèn de l’equip de govern.



Tenen coneixements sobre igualtat d’oportunitats?



Es comunica a la plantilla l’existència d’una vacant?



Davant de processos de promoció a llocs de responsabilitat, hi ha
mecanismes per fomentar la participació de les persones del sexe amb
menys presència?

NO
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S'han adoptat mesures per equilibrar la presència de dones i homes als
llocs de responsabilitat i decisió (processos de mentoria, acompanyament,
formació o altres).

3.5.4. Participació de dones i homes a la promoció i/o el desenvolupament
professional
Distribució de la plantilla per grup professional

Distribució de dones i homes per grup professional
Percentatge
DONA

HOME
17,7% 16,9%

16,2%
13,1%

11,5%
7,7%
3,8%
0,8%
C. OFICIAL

4,6%

3,8%

E. OFICIAL DE
PRIMERA I
SEGONA

3,1%

0,8%
A. TITULAT
SUPERIOR

F. PEÓ O
SUBALTERN

D. AUXILIAR

B. TÈCNIC MIG

SI


NO

Hi ha desequilibris pel que fa a la presència de dones i homes als diferents
nivells?
Tots els grups professionals mostren a major diferència la trobem al grup
professional d’oficials de primera i segona on els homes representen un
11,5% i les dones el 0,8 % restant.
El grup professional on hi ha més paritat és el de Peó o subaltern tot i que si
observem els llocs de treball que se’n deriven d’aquest grup professional
l’esmentada equitat es converteix en una altra segregació horitzontal de
tasques.
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3.5.5. Anàlisi de les dades
Vistos els resultats obtinguts, observem: Que la plantilla de l’Ajuntament de Balaguer manifesta en
una gran majoria percebre igualtat d’ascens i /o promoció tot i que la gestió de l’organització no
disposa de mesures especifiques que garanteixi aquesta igualtat.
Que dins la distribució dels grups professionals s’observa segregació horitzontal de les tasques
A l’Ajuntament de Balaguer a principis del 2019 s’han dut a terme promocions internes
concretament tres places de les quals dos les van obtenir dos dones i una un home. Les promocions
mencionades van estar aprovades a oferta pública per Decret d’Alcaldia 1207/2017 i la seva
rectificació aprovada per decret d’alcaldia 35/2018.

3.5.6. Conclusions de l’àmbit promoció i desenvolupament professional
Àmbit promoció i desenvolupament professional
PUNTS FORTS

-

ÀREES DE MILLORA

La percepció d’igualtat en la
promoció i l’ascens de la plantilla
propícia un àmbit de treball més
relaxat.

-

Establir mesures que garanteixin la
igualtat en l’ascens i la promoció.
Treballar la segregació horitzontal
existent i corroborada en altres
àmbits.

3.6. Retribució
Per analitzar l’àmbit de retribució em classificat la plantilla amb els següents grups professionals
amb els corresponents llocs de treball:
Grup professional

Lloc de treballa

Titulat superior

Secretari/a
Economista
Interventor/a
Arquitecte/a
Tresorer/a

Tècnic mig

Arxiu
Intervenció
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Immigració
Aparellador/a
Tècnic/a
Inspector/a
Oficial

Administratiu/va
Delineant/a
Responsable d’àrea

Peó i subaltern/a

Conserge/a
Neteja Escoles
Neteja viaris
Neteja edificis
Recollida d’escombreries
Jardineria
Paleteria
Manteniment

Oficial de primera i segona

Conductor/a
Paleta
Operari de 1era
Jardiner/a
Cementiri
Llum i aigua
Mecànic

Auxiliar

Monitor/a
Auxiliar administratiu/va
Socorrista
Agent
Auxiliar d’aigua
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Caporal

3.6.1. Percepció de les persones


A partir de les respostes de la plantilla a l’enquesta

 Creuen les persones que han respost l’enquesta que a l’empresa una dona i un home,
ocupant el mateix lloc de treball, cobren el mateix?

La plantilla creu que ...
24%

Si

No

69%

7%

Ns/Nc

 Dones i homes tenen una percepció diferent?

Les treballadores creuen que...
30%

SI
61%

9%

Els treballadors creuen que ...
5%

No
Ns/Nc

18%

Si
77%

No
Ns/Nc

La única diferencia entre homes i dones ha estat en que les dones tenen un percentatge
superior de ns/nc

Suggeriments i comentaris de les treballadores:
• No, ho sé
• Dintre del sexe no crec que hi hagi diferencies per qüestió de sou, la diferència es entre
gent de la mateixa categoria, que fent les mateixes tasques hi han diferència de sou.
Suggeriments i comentaris dels treballadors
• Conec més casos on els homes cobren menys
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3.6.2. Com la política retributiva vetlla per la igualtat entre dones i homes
SI


S’inclou la igualtat de dones i homes com un dels objectius de la política
retributiva a l’organització?
Des de l’Ajuntament segons informació de l’equip de govern es dona per
fet que la igualtat entre dones i homes a la política retributiva a
l’organització és efectiva per defecte ja que ve regularitzada per llei. És
per això que no s’inclou com un objectiu específic.



S’ha portat a terme a l’organització un estudi sobre les retribucions.



Disposeu d’un estudi de valoració de llocs de treball?



Les retribucions de tots els llocs estan regulades pel conveni/acord
d'aplicació a l'organització?
El salari, els complements de destí, específics i l’antiguitat està
regularitzat pel govern de l’estat mitjançant l’aprovació dels pressupostos.
La diferencia existent en les retribucions la trobem en els complements de
productivitat (complementes voluntaris), aquests s’aproven per decret en
el qual s’argumenten els motius que estableixi les condicions que s’han de
complir per atorgar-los.



Hi ha més d'un conveni de referència en funció de les àrees d'activitat?



Hi ha una avaluació d'acompliment vinculada a les retribucions?



Hi ha una regulació objectiva per determinar els augments salarials?
Si per que bé regulat per la llei de pressupostos.



Es retribueixen incentius/variables?
En cas afirmatiu, com es garanteix l'objectivitat a l’hora de determinarlos? No hi ha mesures establertes que garanteixin aquesta objectivitat



A les decisions sobre la política retributiva, es valora l’impacte diferencial
que aquestes decisions poden tenir en dones i homes?

NO
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3.6.3. Retribucions de dones i homes i càlcul de la possible bretxa salarial
La bretxa salarial entre els salaris masculins i els femenins és un indicador de desigualtat entre els
mateix. És la conseqüència de la desigualtat retributiva i és la part de retribució que les dones
percebeixen de menys respecte als homes. Aquest bretxa s’obté de calcular la diferència (salari
dona- salari home) i dividir el resultat entre el salari masculí i finalment ho multipliquem per 100.
Mitjanes de retribucions totals anuals de dones i homes i càlcul de la possible bretxa
salarial.

Mitjanes de retribucions totals anuals de dones i homes
24.000,00 €
23.000,00 €
22.000,00 €
21.000,00 €
20.000,00 €
19.000,00 €
18.000,00 €
17.000,00 €
16.000,00 €
15.000,00 €

23.347,22 €

23.905,18 €

DONA

HOME

DONA

HOME

Bretxa salarial de les mitjanes de retribucions totals anuals: 2,33% a favor dels homes
SI


NO

S’observen diferències entre dones i homes a la mitjana de les
retribucions totals?
Aquesta diferència és del 2,33%, si la comparem amb la bretxa salarial de
gènere a Catalunya que és del 23,9% , segons estudi fet per la Generalitat
entre el 2008-2015, observem que a l’Ajuntament les retribucions entre
homes i dones són pràcticament iguals

Quan parlem de la bretxa salarial ens referim al resultat de totes les desigualtats i discriminacions
que avui pateixen les dones en el mercat del treball, resultat de la segregació horitzontal, de la
contractació parcial i temporal, de les reduccions de jornada, dels permisos i les excedències no
retribuïdes, de la precarietat laboral, de la segregació vertical, del sostre de vidre i també del terra
enganxós. És per aquest motiu, que seria interessant analitzar les retribucions diferenciant el salari
brut, el lloc de treball, els grups professionals i els complements voluntaris.
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Mitjana del guany salarial brut per hora dels homes i dones i càlcul de la possible bretxa
salarial

Mitjana del guany salarial brut per hora
17,00 €

16,71 €

16,50 €
16,00 €

15,43 €

15,50 €
15,00 €
14,50 €

DONA

14,00 €

HOME

13,50 €
13,00 €
12,50 €
12,00 €

DONA

HOME

Bretxa salarial. Mitjanes del guany salarial brut per hora és d’un 8,29% a favor de les
treballadores

SI


NO

S’observen diferències entre dones i homes a la mitjana del guany salarial
brut per hora?
La diferència és d’1,28€ a favor de les treballadores
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Mitjanes de retribucions totals anuals de dones i homes, per lloc de treball, i càlcul de la possible bretxa salarial.

Mitjanes de retribucions totals anuals
Per lloc de treball
70.000,00 €
60.000,00 €
50.000,00 €
40.000,00 €
30.000,00 €
20.000,00 €

DONA

10.000,00 €

HOME

0,00 €
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SI


NO

S’observen diferències entre dones i homes a la mitjana de les
retribucions totals, per lloc de treball?
Per calcular les bretxes tan sols s’ha tingut en compte els llocs de treball
on hi ha presencia d’homes i dones.
Un cop obtinguda la informació, les bretxes són les següents
-Responsable d’àrea: 13,63 % a favor de les dones
-Aux. Administratiu/va: 1,02% a favor de les dones
- Agent: 1,09% a favor de les dones
-Conductor/a: 25,77% a favor dels homes
-Tècnic/a: 16,37% a favor de les dones
-Conserge: 1,60% a favor de les dones
- Neteja viària: 27,97% a favor de les dones

Mitjanes de retribucions totals anuals de dones i homes, per nivell professional, i
càlcul de la possible bretxa salarial.

Mitjana de retribucions totals anuals
Per grup professional
60.000,00
50.000,00
40.000,00
30.000,00
20.000,00
10.000,00
0,00

DONA
HOME
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SI


NO

S’observen diferències entre dones i homes a la mitjana de les retribucions totals,
per nivell professional?
Les bretxes són les següents
-Oficial: 9,51 % a favor dels homes
-Peó o subaltern: 7,78% a favor dels homes
- Oficial de primera o segona: 6,17% a favor dels homes
-Titulat superior: 0,19% a favor de les dones
-Auxiliar: 20,55% a favor dels homes
-Tècnic mig: 20,15% a favor dels homes
En total hi ha una bretxa salarial d’un 2,33%a favor de les homes

Salari base mitjà de dones i homes per nivell professional i càlcul de la possible bretxa
salarial.
En concepte de salari base s’ha inclòs:
- Salari base
- Antiguitat
- Pagues extra
- Paga anual d’objectiu de productivitat

Salari base mitjà. Per grup professional
30.000,00 €
25.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
0,00 €

DONA

HOME
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SI


NO

S’observen diferències entre dones i homes al salari base?
En cas afirmatiu, quina és la diferència (bretxa salarial)?, quina explicació
hi trobeu?
Les bretxes són les següents:
-Oficial: 14,53 % a favor de les dones
-Peó o subaltern: 2,94% a favor de les dones
- Oficial de primera o segona: 10,87% a favor de les dones
-Titulat superior: 8% a favor de les dones
-Auxiliar: 12,01% a favor dels homes
-Tècnic mig: 8,32% a favor dels homes
En total hi ha una bretxa salaria d’un 9,12%a favor de les dones.

Retribucions mitjanes de dones i homes en funció del concepte “complements
obligatoris” i nivell professional.

Com a complement obligatori s’ha inclòs:
- Complement de destí
- Complement específic
- Complement específic de productivitat

Retribucions mitjanes en funcio del concepte "complement
obligatori"
Per grup professional
35.000,00 €
30.000,00 €
25.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
0,00 €

DONA
HOME
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SI


NO

S’observen diferències entre dones i homes pel que fa a “complements
obligatoris” i nivell professional?
En cas afirmatiu, quina és la diferència (bretxa salarial)?, quina explicació
hi trobeu?
Les bretxes són les següents
-Oficial: 22,00 % a favor dels homes
-Peó o subaltern: 4,10% a favor dels homes
- Oficial de primera o segona: 13,84% a favor de les dones
-Titulat superior: 5,48% a favor dels homes
-Auxiliar: 18,18% a favor dels homes
-Tècnic mig: 29,65% a favor dels homes
En total hi ha una bretxa salaria a favor de les dones d’un 3,01% a favor
de les dones

Retribucions mitjanes de dones i homes en funció del concepte “complements voluntaris”
i nivell professional.

Com a complement voluntari s’ha inclòs:
- Nocturnitat
- Hores extres

Retribucions mitjanes en funció del concepte "complements
voluntaris"
Per grup professional
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

DONA

HOME

C. OFICIAL

F. PEÓ O D. AUXILIAR E. OFICIAL B. TÈCNIC A. TITULAT
SUBALTERN
DE PRIMERA
MIG
SUPERIOR
I SEGONA
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SI


NO

S’observen diferències entre dones i homes pel que fa a “complements
voluntaris” i nivell professional?
En cas afirmatiu, quina és la diferència (bretxa salarial)?
-Oficial: 85,75 % a favor dels homes
-Peó o subaltern: 58,75% a favor dels homes
- Oficial de primera o segona: 100% a favor dels homes
-Auxiliar: 80,62% a favor dels homes
-Tècnic mig: 77,19% a favor dels homes
En total hi ha una bretxa salarial d’un 76,95% a favor dels homes

 Són les quanties abonades idèntiques entre els nivells amb predomini de
dones o amb predomini d'homes?
La desigualtat radica directament en el sexe ja que un cop feta la
comparativa entre la gràfica de l’apartat 3.2 de la diagnosi “Distribució de
dones i homes per grup professional amb la gràfica de les retribucions
mitjanes en funció del concepte “complements voluntaris” observem els
resultats següents:
- Titulat superior: El 3,8% de la plantilla són dones titulades superior i
el 0,8 % són homes / no hi ha complements voluntaris
- Tècnic/a mig:El 4,6 % de la plantilla són dones tècniques mig i el 3,1%
homes/ Hi ha una bretxa salarial del 77,19% dels complements
voluntaris a favor del homes.
- Oficial:El 7,7 % de la plantilla són dones oficials i el 3,8% homes/ Hi ha
una bretxa salarial del 85,75% dels complements voluntaris a favor del
homes.
- Auxiliar: El 13,1% de la plantilla són dones auxiliar i 16,2% homes / Hi
ha una bretxa salarial del 80,62% dels complements voluntaris a favor
del homes.
- Oficial de primera i segona: El 0,8% de la plantilla són dones Oficial de
primera i segona i el 11,5% homes/ Hi ha una bretxa salarial del 100%
dels complements voluntaris a favor del homes.
- Peó o subaltern: El 17,7% de la plantilla són dones peó/subaltern i el
16,9% homes /Hi ha una bretxa salarial del 58,75% dels complements
voluntaris a favor del homes
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Retribucions mitjanes de dones i homes en funció del concepte “complement de
productivitat”.

Retribucions mitjanes en funció del concepte
"complement de productivitat"
1.000,00 €

881,53 €

800,00 €
600,00 €
400,00 €

DONA

390,18 €

HOME

200,00 €
0,00 €

DONA



HOME

SI

NO

SI

NO

S’observen diferències entre dones i homes pel que fa a “complement de
productivitat”
En cas afirmatiu, quina és la diferència (bretxa salarial)?
En total hi ha una bretxa salarial d’un 55,74% a favor dels homes

Beneficis socials. Tipologia.



Dones i homes gaudeixen dels mateixos beneficis socials?
Si, els únics beneficis socials són els inclosos al conveni i són els que
poden gaudir tota la plantilla.

78

I PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES DE
L’AJUNTAMENT DE BALAGUER 2019-2023

3.6.4. Anàlisi de les dades
Un cop obtinguts els resultats observem que la majoria de la plantilla considera que hi ha
igualtat de retribucions entre dones i homes a l’Ajuntament de Balaguer.
Pel que fa a la política retributiva si tenim en compte:
- Que no s’ha fet cap estudi de retribucions.
- Que no hi ha un estudi de valoració de llocs de treball
- Que els complements de productivitat no estan regulats pel conveni i s’aproven per
decret.
- Que la igualtat entre dones i homes no es considera un objectiu de la política retributiva.
Queda manifest que la igualtat en la política retributiva és un aspecte a treballar a l’Ajuntament de
Balaguer.
Els resultats obtinguts de la comparativa entre la gràfica de l’apartat 3.2 de la diagnosi “Distribució
de dones i homes per grup professional amb la gràfica de les retribucions mitjanes en funció del
concepte “complements voluntaris”demostren una clara desigualtat en funció del sexe i la necessitat
d’estudiar mesures correctores en relació als complements voluntaris .

3.6.5. Conclusions de l’àmbit retribució
Àmbit retribució
PUNTS FORTS
- La majoria de la plantilla percep igualtat
retributiva entre dones i homes
-No es percep desigualtat en la possibilitat
d’accés als beneficis social

ÀREES DE MILLORA
- Les polítiques retributives entre elles, els
criteris per l’atorgament de complements
específics i de productivitat.

3.7. Temps de treball i corresponsabilitat
3.7.1. Percepció de les persones


A partir de les respostes de la plantilla a l’enquesta
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 Creuen les persones que han respost l’enquesta que a l’empresa s’afavoreix l’equilibri
entre la vida familiar, personal i laboral?

Creu la pantilla que en el seu lloc de treball
s'afavoreix la conciliació de la vida, familiar i
laboral?
7%
23%

Sí
No

70%

Ns/Nc

Tal i com s’observa a la gràfica, el 70% de la plantilla creu que a l’Ajuntament de Balaguer
s’afavoreix la conciliació de la vida laboral, familiar i personal.
Segons la diagnosi de la percepció de la plantilla realitzat en data 26/07/2018 s’ha detectat que
les àrees que creuen al 100% que s’afavore
s’afavoreix
ix la conciliació de la vida familiar, laboral i personal
són: les treballadores d’esports, els treballadors de consergeria, els treballadors de l’oficina
tècnica i treballadors i treballadores de serveis socials i habitatge. Tan mateix, l’àrea on es
percep una major dificultat en la conciliació és a l’àrea de la guarida urbana-policia local, on la
meitat de les persones treballadores a l’àrea, manifesten que la conciliació en el seu lloc de
treball no s’afavoreix.
 Dones i homes tenen una percepció diferent?

Creuen els treballadors que en el seu lloc de treball s'afavoreix la
conciliació de la vida familiar, personal i laboral?
4%
25%

Sí
71%

No
Ns/Nc
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Creuen les treballadores que en el seu lloc de treball s'afavoreix
la conciliació de la vida familiar, personal i laboral?

21%

9%

sí
No

70%

Ns/Nc

Si diferenciem les respostes de la plantilla segons sexe, observem que no hi ha
pràcticament diferencia entre elles, si analitzem aquesta diferència entre sexes per
àrees, observem que les àrees on hi ha una major discrepància d’opinió entre sexes són
les següents:

Les treballadores d'esports
creuen que..

Els treballadors d'esports
creuen que ..
20%

Sí
100%

No

60%

Ns/Nc

Els treballadors de consergeria
creuen que ..
Si
100%

Sí

20%

No

Ns/Nc

No
Ns/Nc

Les treballadores de
consergeria creuen que..

50%

25%
25%

Si
No

Ns/Nc

 Els comentaris dels treballadors referent a aquestes preguntes han estat els següents:
o La conciliació no s’afavoreix per què no puc atendre a la meva filla discapacitada.
o Manca un conveni laboral de conciliació de la vida familiar
o Fem horaris que no ho afavoreixen
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o
o

L’horari partit no afavoreix gaire a la conciliació
Manca flexibilitat horària

o
o

Treballem a torns, matí,tarda i nit i cadascú treballa quan li toca
No es té en compte
o En el meu cas com agent "interí" no tinchorari de treballfix i, per tan la vida familiar
és difícil de conciliar així
Els comentaris de les treballadoresreferent a aquesta pregunta han estat els següents:
Caldria una major flexibilitat horària
En principi cal complir l'horari establert però es faciliten casos excepcionals i
puntuals. Tot i que sembla que hi ha casos excepcionals de conciliació i modificació
d'horari
Si analitzem els comentaris realitzats per la plantilla, observem que els treballadors a excepció de
l’àrea de consergeria són molt més crítics pel que fa a la possibilitat de conciliació existent a
l’Ajuntament de Balaguer que les treballadores. Aquest resultat pot estar condicionat pel fet que les
treballadores són més conscients de les dificultats existents al mercat laboral en la nostra societat i
és per aquest motiu que les treballadores valoren més tenir certes mesures de conciliació i pel fet
que l’àrea de policia que és la que més manifesta una dificultat de conciliació de la vida personal,
laboral i familiar són majoritàriament homes i aquest fet a propiciat que els comentaris dels
treballador s’incrementés notablement.
o
o

3.7.2. Com la gestió del temps de treball vetlla per la igualtat d’oportunitats
entre dones i homes
SI


NO

S'inclou la igualtat de dones i homes com un dels objectius de la gestió de
l’equilibri entre la vida laboral, personal i familiar a l’organització?



Compta l'organització amb mesures per facilitar l’equilibri entre el temps
de treball, personal i familiar?
Les mesures per facilitar la conciliació són les que trobem incloses a l’EBEP
(Estatuto básico del empleado público). A part d’aquestes, el comitè a
pactat les següents:
- Possibilitat d’adaptar l’hora d’arribar i sortir amb un marge de ½ hora
a excepció de les persones que estan a atenció al públic.
Segons informació de la persona responsable de recursos humans
l’organització analitza els casos individualment per tal de facilitar l’equilibri
entre el temps de treball, personal, i familiar.
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S'identifiquen les necessitats de treballadors i treballadores en matèria de
conciliació?
Mitjançant el comitè.



L'organització té coneixement de les responsabilitats familiars (menors i
altres persones a càrrec) de treballadores i treballadors?



Es garanteix que treballadors i treballadores coneguin les mesures de
conciliació?



Les responsabilitats familiars poden suposar un obstacle per desenvolupar
llocs de responsabilitat a l'organització?



Es potencia l’ús de les mesures de conciliació per part del col·lectiu
masculí?
No s’ha detectat cap necessitat al respecte



El col·lectiu directiu ha fet ús d’alguna de les mesures?
El col·lectiu directiu utilitza les mesures de la mateixa manera i freqüència
que ho fa la resta de la plantilla , ja sigui la compactació d’alletament,
paternitats, etc.
 Quin creieu que és l’efecte que el personal directiu faci o no ús de les
mesures?
Que el personal directiu faci ús de les mesures de conciliació incentiva que
també les utilitzi la resta de la plantilla.

3.7.3. Ús de les diferents mesures
Utilització de les mesures segons tipus.
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Utilització de les mesures per a l'organització del temps de
treball i corresponsabilitat
Percentatge
80%

70%

70%
60%
50%
40%
30%
10%
0%

DONA

16%

20%
1%

1%

7%

5%

HOME
0%

0%

ACOMPANYAMENT ACOMPANYAMENT ACOMPANYAMENT JUTJAT PER GUARDA
FAMILIAR CIRURGIA
FAMILIAR PER
FAMILIAR VISITA
DE FET FAMILIAR
HOSPITALITZACIÓ
METGE

La
informació
de
obtingues mitjançant un fixador,

la

gràfica,

correspon

a

les
SI



dades

NO

Fan un ús equitatiu dones i homes dels diferents permisos i/o mesures?
Quines creieu que en són les causes?
Per poder oferir una resposta a aquesta pregunta, hem de tenir en
compte que la brigada és una àrea integrada majoritàriament per homes,
per tant no disposar de la informació corresponent a aquesta àrea genera
un biaix en el resultat final. Tot i això, observant els resultats de la gràfica,
la diferencia d’ús dels permisos és prou evident, quan observem que el
setanta per cent dels acompanyaments familiar per visita al metge els
realitzen les treballadores.
Aquest resultat pot estar relacionat amb un dels obstacles que dificulta
actualment l’assoliment de la conciliació laboral, personal i familiar.
Aquest obstacle el localitzem en la distribució de la càrrega total del
treball . Les polítiques i mesures de conciliació, tot i que “facilitin” que les
dones pugui gestionar millor l’àmbit domèstic i familiar amb l’àmbit
laboral, no suposen canvis en la càrrega total de treball entre homes i
dones. Les dones, tal i com observem a la gràfica anterior, continuen
essent les protagonistes (les responsables) del treball domèstic i de cura.
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3.7.4. Anàlisi de les dades
Segons informació obtinguda mitjançant els resultats de la diagnosi, podem observar que si
tenim en compte la percepció de la plantilla, els homes són molt més crítics amb les mesures de
conciliació familiar, personal i laboral, tot i que si observem la gràfica del col·lectiu que més
utilitza les mesures de conciliació segons tipus, comprovem que són les treballadores les que
l’utilitzen en un 70 % respecte el 16 % del treballadors. Aquest resultat podria ser degut a tres
factors:
-

O bé que les parelles dels treballadors de l’Ajuntament de Balaguer no treballen de
forma remunera i disposen de més facilitat i disponibilitat per exercir les funcions
familiars de cura.
O bé que com ja s’ha argumentat a l’apartat 3.7.3, la responsabilitat de la cura de les
persones familiars avui en dia encara recau majoritàriament en les dones.
O bé que la falta d’informació de la utilització de les mesures de tota la plantilla ha
condicionat el resultat final i tenint en compte que un dels centres de treball del que no
tenim informació de la utilització de les mesures és obres i serveis, centre on
majoritàriament hi ha treballadors, en el suposat cas d’haver-la obtingut el resultat seria
totalment diferent.

-

3.7.5. Conclusions de l’àmbit temps de treball i corresponsabilitat
Àmbit temps de treball i corresponsabilitat
PUNTS FORTS

-

La majoria de la plantilla percep que
a
l’Ajuntament
de
Balaguer
s’afavoreix la conciliació de la vida
laboral, familiar i personal.

ÀREES DE MILLORA

-

Formació a la plantilla en temps de
treball i corresponsabilitat en
prespectiva de gènere.
Revisió de les mesures actuals de
conciliació.

3.8. Comunicació no sexista
3.8.1. Percepció de les persones
En l’apartat de la percepció de la plantilla s’ha analitzat exclusivament la comunicació interna.
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A partir dels suggeriments de la plantilla a l’enquesta em pogut observar el següent:

Creus que en el teu treball es té en compte el llenguatge no
sexista
sí

18%
22%

60%

No
ns/nc

Si analitzem la gràfica, observem que més de la meitat de la plantilla creu que a l’Ajuntament
s’utilitza un llenguatge no sexista.

Les treballadores creuen que ..
11%

sí
33%

56%

no
ns/nc

Els treballadors creuen que ..
23%
12%

sí
65%

no

ns/nc

Si ho analitzem per sexes, observem que el 73% de les respostes que creuen que no es te en
compte el llenguatge inclusiu són de dones i tant sols el 27% restant d’homes.
Aquest resultat varia quan analitzem la utilització del llenguatge no sexista per àrees, a l’igual
que amb la presencia de dones i homes a l’Ajuntament on genèricament hi ha paritat de sexes
però si analitzem la presència per àrees veiem que hi ha una clara segregació horitzontal. En el
cas de la utilització del llenguatge sexista, si ho analitzem per àrees utilitzant la informació de la
diagnosi de la percepció de la plantilla comprovem que:

-

El 56% de treballadores de la brigada, considera que no s’utilitza un llenguatge inclusiu a
diferencia de l’11% dels treballadors.
Tant els treballadors com les treballadores d’esports consideren que es té en compte l’ús del
llenguatge integrador a excepc
excepció
ió d’una minoria de treballadors que no ho creuen,
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-

-

-

concretament el 12%.
En el cas de consergeria sí que tant treballadors com treballadores coincideixen en la
resposta ja que ambdós consideren en un 75% que sí es té en compte l’ús del llenguatge
integrador i un 25% no ho saben o no contesten.
A l’oficina tècnica en aquest cas és important destacar que la meitat de les treballadores
considera que no es té en compte el llenguatge integrador a l’igual que el 33% dels
treballadors.
El 44% de les treballadores d’administració creuen que no s’utilitza un llenguatge integrador
així com el 20% dels treballadors.
A la policia la meitat del personal considera que es té en compte el llenguatge inclusiu.
Tant sols les àrees de neteja, serveis socials i aigua i llum creuen el 100% de les persones
treballadores que s’utilitza el llenguatge no sexista. En el cas de l’àrea d’aigua i llum, és difícil
d’entendre la contundència en les respostes ja que la resposta més lògica tenint en compte
que el 100% de l’àrea són homes, hagués estat no se/ no contesto i argumentar-ho amb la
falta de treballadores per poder-ho corroborar.

Com podem veure, la brigada, l’oficina tècnica, administració general i la policia són les àrees on
hi ha un major percentatge de treballadores/es que creuen que no s’utilitza el llenguatge
inclusiu. Essent la brigada el que presenta una major diferencia de resposta entre sexes.

 Suggeriments o comentaris referents a aquest àmbit.
Els comentaris per part de les treballadores referent a aquesta pregunta han estat les
següents:
o La manera de parlar és sexista
o Qualsevol persona externa a l'Ajuntament de Balaguer, en el moment de referir
l'arquitecta, sempre ho relaciona a una figura masculina; els sorprèn que les 3
arquitectes siguem dones. D'altra banda, la nostra feina és molt sexista per les
persones amb les quals ens hem de relacionar.
o Per costum
o No per que depèn de mi
o En certa manera crec que sense adonar-nos-en l'utilitzem, no parlo en singular, parlo
en plural.
Els comentaris per part dels treballadors
o
o
o
o

Per costum utilitzes forma masculina, no per sexisme.
Sempre s’utilitza el masculí
Per que sol ser en primera persona
També és cosa de la societat en la que vivim.

3.8.2. Com s’inclou i es treballa la comunicació no sexista a l’organització
En aquest apartat s’ha s’analitza tan la comunicació interna com externa.
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SI


NO

L'organització disposa d’un document o protocol on s'estableixin els
criteris per a una comunicació no sexista?

Internament, l’organització no disposa de cap document o protocol que
estableixi criteris de comunicació no sexista.
Pel que fa a la comunicació externa, la comunicació es difon per la ràdio, o
per la web de l’Ajuntament. La plantilla de la ràdio, disposa del llibre
blanc del/a periodista que segons entrevista amb els tècnics, utilitzen i
tenen en compte. Pel que fa a al pàgina web, la informació que s’hi
publica, l’ofereixen les persones responsables d’àrea, per tant, és a
aquestes persones que s’hauria de fer arribar.


El personal amb responsabilitats en matèria de comunicació, interna i
externa, ha rebut formació en igualtat d’oportunitats i en ús de
comunicació no sexista?



Tant a escala interna com externa, es fa un ús generalitzat d’una
comunicació inclusiva?
Per exemplificar aquest fet, s’adjunta a l’Annex 1 un parell de còpies
d’instàncies de l’Ajuntament on observem clarament la falta de
llenguatge inclusiu.



Les ofertes de feina, tant per canals externs com interns, es redacten de
forma inclusiva?
Exemples d’ofertes publicades al 2018
- 2 places d’educador de llar d’infants
- 1 plaça de tècnic de medi ambient
- 2 places d’administratiu
- Tècnics d’ocupació
Aquestes places han estat ofertades des de l’Ajuntament i en l’actualitat es
troben publicades al cercador d’informació i document oficials CIDO de la
diputació de Barcelona.
L’oferta pública del 2018 entre altres és la següent:
- Administratiu
- Encarregat brigada d’obres i serveis
- Oficial oficis
- Tècnic de joventut
Aquestes places es poden localitzar al BOP del 28 de desembre del 2018.
S’adjunta una còpia de la publicació a l’annex 2.
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3.8.3. Anàlisi de les dades
Pel que fa a la percepció de la plantilla referent a la comunicació interna, com ja em dit
anteriorment més de la meitat de la plantilla considera que s’utilitza una comunicació no
sexista, tot i això tal i com es menciona a l’informe transversal de la diagnosi de la percepció de
la plantilla, la normalització masculinitzades del llenguatge pot haver condicionat les respostes
del qüestionari.
Per que fa a l’anàlisi segons informació obtinguda de la utilització del llenguatge inclusiu en la
comunicació externa observem que no hi ha cap criteri establert i que en moltes ocasions es
detecta la utilització de llenguatge sexista ja sigui en notes de premsa, en la web de
l’Ajuntament en la descripció de les regidories, en díptics informatius d’activitats, etc..

3.8.4. Conclusions de l’àmbit comunicació no sexista
Àmbit comunicació no sexista
PUNTS FORTS
-En les entrevistes personals amb el personal
tècnic, es manifesta interès per adquirir
informació i/o formació que permeti una
millor la comunicació inclusiva.

ÀREES DE MILLORA
-La formació a la plantilla en general, oferintla primerament al personal que faciliti
informació a la ciutadania.
- Elaborar un protocol.
- La revisió a tots els documents

3.9. Prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i l’assetjament
per raó de sexe
3.9.1. Coneixement de les persones sobre què fer o a qui dirigir-se en cas
de patir assetjament sexual i/o assetjament per raó de sexe


A partir de les respostes de la plantilla a l’enquesta

 Saben les persones que han respost l’enquesta a qui dirigir-se en cas de patir
assetjament sexual i/o per raó de sexe?
En relació al coneixement del protocol de prevenció i abordatge de l’assetjament
sexual i per raó de sexe existent en el moment de l’enquesta, cal mencionar que
tan sols l’àrea de serveis socials i habitatge manifesta al 100% conèixer-lo. Les
àrees que presenten una major manca d’informació són l’oficina tècnica i tot i que
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en menor percentatge, l’àrea d’administració .

P12 per part dels treballadors de
l'oficina tècnica
Si

No

100%

Ns/Nc

P12 per part de les treballadores de
l'oficina tècnica
17%

33%

Si
No

50%

Ns/Nc

P12 per part dels treballadors
d'administració
40%

Si
No

60%

Ns/Nc

P12 per part de les treballadores
d'adminstració
22%

Si
78%

No
Ns/Nc
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 Transcriviu els suggeriments o comentaris que facin referència a aquest àmbit.
Els comentaris de les treballadores referent a aquesta pregunta han estat
el següent:
o No hi ha ningú que t'escolti ni resolgui el problema
o Crec que difícilment és tindria en compte
o A la regidora de personal i/o a la persona de RRHH
o No hi ha cap reglament aprovat per l'ens
Per part dels treballadors, no hi ha hagut cap comentari.
No tenim informació al respecte.
○ Per què no m'ho he plantejat mai
○ A banda de denunciar a la policia dins l'Ajuntament no sabria a qui
denunciar-ho
o

3.9.2. Adopció de mesures per a la prevenció i l’abordatge de
l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe
SI




NO

Disposeu d’ un protocol que estableixi les actuacions que cal
desenvolupar davant de possibles situacions d’assetjament sexual i
assetjament per raó de sexe?
L’Ajuntament de Balaguer, disposa d’un protocol per a la prevenció i
l’abordatge de qualsevol tipus d’assetjament en l’àmbit laboral..
S’ha comunicat aquest protocol a la totalitat de la plantilla?.
La comunicació de l’actualització del protocol s’ha realitzat via mail.



S’ha incorporat el protocol en altres documents de l’organització com al
manual d’acollida, codi ètic, etc.?



S’ha format a la plantilla en prevenció i actuació davant de l’assetjament
sexual i per raó de sexe?
Tot i que hi ha la previsió de fer-ho durant aquest any.
Aquest formació la rebrà el personal de recursos humans, totes les
persones que composin la comissions d’investigació i les persones
responsables d’àrea amb personal al seu càrrec.
De la mateixa manera, també es creu necessari elaborar un tríptic
informatiu per tota la plantilla.
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Hi ha un equip destinat (persones de referència) a l‘atenció de les
situacions d’assetjament?
Aquest equip l’integra les següents persones de referència:
- La persona responsable de recursos humans
- El delegat/da de personal
- El la President/a de comitè
- La persona responsable del pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i
homes de l’Ajuntament de Balaguer

Equip destinat (persones de referència) a l‘atenció de les situacions d’assetjament.

Equip de referència a l'atenció de situacions d'assetjament
sexual i per raó de sexe
Percentatge

50%

50%

DONA

HOME

Equip de referència
Presència representació legal de treballadors i
treballadores, empresa i altres
Percentatge
REPRESENTACIÓ EMPRESA
50%

50%

REPRESENTACIÓ LEGAL
TREB.
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SI


L’equip destinat (persones de referència) a l‘atenció de les situacions
d’assetjament té una presència equilibrada de dones i homes?



L’equip destinat (persones de referència) a l‘atenció de les situacions
d’assetjament té una presència equilibrada de persones representants
legals de treballadores i treballadors i persones representants de
l’empresa?

NO

3.9.3. Existència de situacions d’assetjament sexual i/o assetjament per
raó de sexe
SI


NO

Ha estat necessari instruir casos d’assetjament sexual i/o per raó de sexe,
en l’últim any?

3.9.4. Anàlisi de les dades
La resposta a la pregunta de la percepció de la plantilla, està basada en la resposta de
les enquestes que es van fer arribar a la plantilla de l’Ajuntament a partir del 16 de gener del
2018. En aquell moment , el protocol d’assetjament sexual de l’Ajuntament era del 8 de
setembre del 2009. A l’Ajuntament de Balaguer el passat 12/09/2018 es va actualitzar i
aprovar el protocol per a la prevenció i l’abordatge de qualsevol tipus d’assetjament en l’àmbit
laboral. Per contra, les respostes analitzades segons informació obtinguda per part de
l’organització són de data 17 de setembre del 2018. Aquesta és una informació cabdal ja que
segurament si les respostes de la plantilla fossin actualitzades segurament hi hauria un major
percentatge que manifestaria conèixer el protocol.
Si analitzem les dades, observem que gairebé la majoria de la plantilla manifesti
conèixer el protocol, tot i això hagués estat interessant saber la resposta concreta de les
persones enquestades per comprovar si veritablement la resposta de les persones que creuen
saber a qui dirigir-se és correcta o no.
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3.9.5. Conclusions de l’àmbit prevenció i actuació davant de l’assetjament
sexual i l’assetjament per raó de sexe
Àmbit prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i l’assetjament
per raó de sexe
PUNTS FORTS

-

Protocol actualitzat
Difusió feta a tota la plantilla

ÀREES DE MILLORA

-

Formació al personal
Vetllar per que el protocol sigui una
eina de treball i no tant sols un
document per complir la normativa.

4. Conclusions
Àmbit cultura i gestió organitzativa
PUNTS FORTS
ÀREES DE MILLORA
- La majoria de la plantilla sabria a quí
- Informació i formació referent al
dirigir-se en cas de patir assetjament
llenguatge inclusiu
per raó sexe o gènere
- Formació en temes d’assetjament
- En l’actualitat s’ha actualitzat el
sexual o per raó de sexe
protocol
de
qualsevol
tipus
- No hi ha conscienciació de polítiques
d’assetjament en l’àmbit laboral,
transversals d’igualtat de gènere.
entre ells l’assetjament sexual.
- La majoria de la plantilla considera
- Actuacions i col·laboracions de
que hi ha igualtat d’oportunitats
caràcter extern.
entre dones i homes, tot i això
aquesta
resposta
pot
estar
influenciada per una falta de
formació de la plantilla en igualtat
d’oportunitats i perspectiva de
gènere.
- Reforçar accions per al foment de la
igualtat de caràcter intern.

Àmbit condicions laborals

PUNTS FORTS

-

La tipologia de contracte i la jornada
laboral no genera desigualtat en
funció del sexe.

ÀREES DE MILLORA

-

Hi ha desequilibris en els horaris
laborals.
La segregació horitzontal provoca
desequilibris en els centres de treball,
en les àrees funcionals i en els llocs
de treball
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Àmbit accés a l’organització

PUNTS FORTS

-

El 69% de la plantilla considera que
homes i dones tenen les mateixes
possibilitats d’accés als processos de
selecció.

Àmbit formació interna i/o contínua

PUNTS FORTS

-

ÀREES DE MILLORA

No s’evidencia discriminació en
funció del sexe en les autoritzacions a
la formació.

-

Vetllar per la igualtat d’oportunitats
a l’accés a l’organització.
La paritat de sexe per àrees o
departaments, llocs de treball.

ÀREES DE MILLORA

-

-

La formació en igualtat d’oportunitats
entre dones i homes tant a
responsables d’àrea com a la plantilla
en general.
Informació dirigida a la plantilla de la
proposta de formació existent per la
millora d ela seva capacitat.

Àmbit retribució
PUNTS FORTS
- La majoria de la plantilla percep igualtat
retributiva entre dones i homes
-No es percep desigualtat en la possibilitat
d’accés als beneficis social

ÀREES DE MILLORA
- Les polítiques retributives entre elles, els
criteris per l’atorgament de complements
específics i de productivitat.

Àmbit temps de treball i corresponsabilitat
PUNTS FORTS

-

La majoria de la plantilla percep que
a
l’Ajuntament
de
Balaguer
s’afavoreix la conciliació de la vida
laboral, familiar i personal.

ÀREES DE MILLORA

-

Formació a la plantilla en temps de
treball i corresponsabilitat en
prespectiva de gènere.
Revisió de les mesures actuals de
conciliació.

Àmbit comunicació no sexista
PUNTS FORTS
-En les entrevistes personals amb el personal
tècnic, es manifesta interès per adquirir
informació i/o formació que permeti una
millor la comunicació inclusiva.

ÀREES DE MILLORA
-La formació a la plantilla en general, oferintla primerament al personal que faciliti
informació a la ciutadania.
- Elaborar un protocol.
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- La revisió a tots els documents

Àmbit prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i
l’assetjament per raó de sexe
PUNTS FORTS

-

ÀREES DE MILLORA

Protocol actualitzat
Difusió feta a tota la plantilla

-

Formació al personal
Vetllar per que el protocol sigui una
eina de treball i no tant sols un
document per complir la normativa.

Àmbit promoció i desenvolupament professional
PUNTS FORTS

-

ÀREES DE MILLORA

La percepció d’igualtat en la
promoció i l’ascens de la plantilla
propícia un àmbit de treball més
relaxat.

-

Establir mesures que garanteixin la
igualtat en l’ascens i la promoció.
Treballar la segregació horitzontal
existent i corroborada en altres
àmbits.

5. Pla d’Acció
A continuació es presenta la planificació de les accions que s’impulsaran i es realitzaran dins
l’ajuntament de Balaguer.
Per estructurar el Pla d’Acció em utilitzat alguns dels àmbits de la diagnosi, per seleccionar els
àmbits d’intervenció em tingut en compte els aspectes més urgents a treballar i més
assumibles per part de l’Ajuntament de Balaguer:
-

1.Cultura i gestió organitzativa

-

2.Condicions laborals

-

3.Accés a l’organització

-

4.Formació interna i/o contínua

-

5.Promoció i/o desenvolupament professional

-

6.Retribució

-

7.Temps de treball i corresponsabilitat
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-

8.Comunicació no sexista

-

9.Prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe

Per detectar les necessitats, em utilitzat els punts febles identificats en cada àmbit i a partir
d’aquests, es proposen accions amb la finalitat d’assolir al màxim possible els objectius
específics detallats en la presentació del pla.
DIAGNOSI PER ÀMBITS

PUNTS FEBLES

OBJECTIUS ESPECIFICS

ACCIONS

Les accions a realitzar es detallen en una sèrie de fitxes elaborades en funció de cada àmbit
d’actuació. Cada fitxa defineix el resultat previst de l’acció, inclou indicadors d’avaluació,
l’instrument/s amb el que es durà a terme, l’àrea i/o persones responsables de l’acció i
calendari amb l’any d’inici de les accions i la durada continua o puntual.

Àmbit d’actuació: 1. Cultura i gestió organitzativa
Objectius específic:
Integrar la perspectiva de gènere en l’organització i l’estructura interna de
l’Ajuntament.
-

Enfortir el compromís de l’Ajuntament amb l’efectivitat del dret constitucional
d’igualtat entre dones i homes a través de polítiques i mesures, i d’una manera
coherent entre el seu discurs i la pràctica interna.

-

Estendre aquest compromís municipal per la igualtat de dones i homes a totes les
àrees i departaments.
Accions

-

1.1 Compromís d’iniciar el pla d’Igualtat intern
1.2 Destinar una partida pressupostària
1.3 Formació en igualtat d’oportunitats dirigida a l’equip de govern, persones
responsables d’àrees i membres de la comissió d’igualtat
1.4 Formar a les persones responsables d’àrea i a l’equip de govern en indicadors de
gènere i dades segregades per sexe.
1.5 Generar dades segregades per sexes
1.6 Disposar a la web d’ un espai d’igualtat amb informació actualitzada
1.7Crear una documentació d’igualtat per lliurar a tota persona que s’incorpori de
forma fixa o temporal a l’Ajuntament de Balaguer .
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ACCIÓ 1.1 Compromís d’iniciar el pla d’Igualtat intern i
difondre’l.
Resultat previst
Indicadors
Instrument
Àrees responsables
Col·lectiu diana
Calendari

Disposar d’un document que formalitzi l’inici i implementació del pla
d’igualtat intern entre dones i homes de l’Ajuntament de Balaguer.
Nombre de persones treballadores coneixedores de la implementació
del pla.
El document redactat
Alcaldia i recursos humans
Tota la plantilla
Any d’inici: 2019
Durada: Puntual

ACCIÓ 1.2 Destinar una partida pressupostària a l’àrea
d’igualtat suficient per implementar les actuacions del pla
Resultat previst
Indicadors
Instrument
Àrees responsables
Col·lectiu diana
Calendari

Disposar d’una partida pressupostària amb una quantitat suficient que
permeti implementar totes les accions del pla.
Nombre d’actuacions que s’han pogut dur a terme amb la partida
La partida pressupostària
Alcaldia, intervenció
Tota la plantilla
Any d’inici: 2019
Durada: Puntual

ACCIÓ 1.3 Formació en igualtat d’oportunitats dirigida a
l’equip de govern, persones responsables d’àrees i
membres de la comissió d’igualtat.
Resultat previst
Indicadors
Instrument
Àrees responsables
Col·lectiu diana
Calendari

Que les persones que proposen que proposen les actuacions sàpiguen
incloure la igualtat d’oportunitats en el dia a dia laboral.
- Un test d’avaluació de coneixements
- Grau d’utilitat de la formació segons les persones assistents.
Les pròpies formacions.
Alcaldia, recursos humans , àrea d’igualtat
Equip de govern, persones responsables d’àrees i membres de la
comissió d’igualtat.
Any d’inici: 2019
Durada: puntual
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ACCIÓ 1.4 Formar a les persones responsables d’àrea i a
l’equip de govern en indicadors de gènere i dades
segregades per sexe.
Resultat previst
Indicadors
Instrument
Àrees responsables
Col·lectiu diana
Calendari

Que el personal disposi de la informació i les eines necessàries per
poder filtrat la informació de les actuacions realitzades per
l’ajuntament per sexe i edat.
- Resultat d’un test d’avaluació de coneixements
- Grau d’utilitat de la formació segons les persones assistents.
Les pròpies formacions
Alcaldia, recursos humans , àrea d’igualtat
Equip de govern, persones responsables d’àrees i membres de la
comissió d’igualtat.
Any d’inici: 2019
Durada:Puntual

ACCIÓ 1.5 Generar dades segregades per sexes.
Resultat previst
Indicadors
Instrument
Àrees responsables
Col·lectiu diana
Calendari

Que el personal disposi de la informació i les eines necessàries per
poder filtrat la informació de les actuacions realitzades per
l’ajuntament per sexe i edat.
- Número d’informes que s’han sol·licitat i amb quina finalitat
- Anàlisi de les dades segregades
Informes segregats
Responsables d’àrees i àrea d’igualtat
La ciutadania
Any d’inici: 2020
Durada: Continua

ACCIÓ 1.6 Disposar a la web d’un espai d’igualtat.
Resultat previst
Indicadors
Instrument
Àrees responsables
Col·lectiu diana
Calendari

Disposar d’un espai web on la ciutadania trobi informació rellevant,
útil i actualitzada en temes d’Igualtat de gènere .
- La informació actualitzada
- El número de visites
La web.
L’àrea d’igualtat i l’àrea de comunicació
La ciutadania
Any d’inici: 2019
Durada: Continua
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ACCIÓ 1.7 Crear una documentació d’igualtat per lliurar a
tota persona que s’incorpori de forma fixa o temporal a
l’Ajuntament de Balaguer.
Resultat previst

Indicadors
Instrument
Àrees responsables
Col·lectiu diana
Calendari

Disposar d’una documentació per lliurar a tot el personal que
s’incorpori a l’Ajuntament on es manifesti el compromís de
l’Ajuntament en la igualtat de dones i homes i s’informi de certs
conceptes bàsics en igualtat així com un resum del protocol
d’assetjament sexual.
Valoració del grau d’utilitat d’aquesta documentació per part de les
noves incorporacions.
Entrevista personal
Recursos humans
Les persones de recent incorporació
Any d’inici: 2020
Durada: Continua

Àmbit d’actuació: 3.Accés a l’organització
Objectius específic:

Integrar la perspectiva de gènere en l’organització i l’estructura interna de
l’Ajuntament.

-

Definir mecanismes per a garantir l’accés igualitari a l’ocupació mitjançant l’anàlisi de
dades de l’ocupació en funció del sexe, així com la incorporació de mecanismes
correctors.

Accions
-

3.1 Incloure la perspectiva de gènere a la contractació pública.
3.2. Incloure la perspectiva de gènere a l’oferta pública.
3.3 Esbrinar si s’utilitzen els canals de comunicació que facilitin el reclutament de
dones o homes en funció de l’àrea que s’hagi de reajustar paritàriament., si es
realitzen preguntes en el procés de selecció relacionades amb l’estat civil o el nombre
de fills/es amb la excepció que aquesta pregunta sigui una informació a favor de la
persona amb càrregues.

ACCIÓ 3.1 Incloure la perspectiva de gènere a la
contractació pública.
Resultat previst

Que s’incorporin als plecs de clàusules administratives, com a criteri
de qualitat, criteris d’adjudicació relacionats amb la integració de la
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perspectiva de gènere en l’oferta presentada per les empreses
licitadores, atenent la obligació d’avaluar les ofertes en base a millor

qualitat-preu.
Indicadors
Instrument
Àrees responsables
Col·lectiu diana
Calendari

Quantes empreses han pogut acreditar aquest criteri de
qualitat.
Els plecs de clàusules
Alcaldia, àrea de contractació, secretaria
Empreses licitadores
Any d’inici: 2020
Durada: Continua

-

ACCIÓ 3.2Incloure la perspectiva de gènere a l’oferta
pública.
Resultat previst

Indicadors
Instrument
Àrees responsables
Col·lectiu diana
Calendari

Que l’ oferta d’ocupació que publiqui l’Ajuntament de Balaguer es faci
sense fer referència directa o indirecta al sexe.
Que la documentació així com els formularis de sol·licitud és redactin
de forma inclusiva.
-Número d’incidències detectades
Les ofertes publicades i els formularis de sol·licitud dirigits a la
ciutadania.
Recursos humans, àrea d’igualtat
La ciutadania
Any d’inici: 2020
Durada: Continua

ACCIÓ 3.3 Esbrinar si s’utilitzen els canals de comunicació
que facilitin el reclutament de dones o homes en funció
de l’àrea que s’hagi de reajustar paritàriament i esbrinar
també si es realitzen preguntes en el procés de selecció
relacionades amb l’estat civil o el nombre de fills/es.
Resultat previst
Indicadors
Instrument
Àrees responsables
Col·lectiu diana
Calendari

Esbrinar si algun d’aquests factors poden influenciar a l’hora d’obtenir
la paritat en les àrees de treball.
- Resultats obtinguts
- Persones amb qui s’ha parlar per esbrinar-ho
Entrevista personal
Recursos humans, àrea d’igualtat
La ciutadania
Any d’inici: 2019
Durada: puntual
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Àmbit d’actuació: 4. Formació interna i/o contínua
Objectius específic:
-

Integrar la igualtat d’oportunitats en accions formatives impulsades per l’organització.
Adoptar les mesures necessàries per a l’eradicació de la violència de gènere i
l’assetjament sexual i per raó de sexe.

Accions
-

4.1 Pla de formació en igualtat per la plantilla de l’Ajuntament.
4.2 Detectar necessitats formatives de la plantilla

ACCIÓ 4.1 Pla de formació en igualtat per la plantilla de
l’Ajuntament.
Resultat previst
Indicadors
Instrument
Àrees responsables
Col·lectiu diana
Calendari

Definir un pla de formació on s’inclogui formació en temps de treball i
corresponsabilitat, igualtat - equitat, igualtat d’oportunitats,
llenguatge inclusiu i assetjament sexual o per raó de sexe.
- Nombre de formacions
- Valoració dels assistents
Qüestionari
Alcaldia, RRHH
Tota la plantilla
Any d’inici: 2019
Durada: continua

ACCIÓ 4.2Detectar necessitats formatives de la plantilla.
Resultat previst
Indicadors
Instrument
Àrees responsables
Col·lectiu diana
Calendari

Disposar d’una base de dades on es recullin les demandes fetes pel
personal .
- Nombre de formacions
- Valoració dels assistents
Qüestionari
Alcaldia, RRHH
Tota la plantilla
Any d’inici: 2022
Durada: Continua

Àmbit d’actuació:
professional

5. Promoció i/o desenvolupament

Objectius específic:
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- Fomentar la participació equilibrada de dones i homes en la presa de decisions

- Promoure l’equitat entre dones i homes en tots els àmbits i funcionament de l’organització.

Accions
-

5.1 Fer una revisió dels complements voluntaris atorgats fins a dia d’avui
5.2 Establir uns criteris fixes per l’atorgament delsque és puguin atorgar en el futur, que
tinguin en compte la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

ACCIÓ 5.1Fer una revisió dels complements voluntaris
atorgats fins a dia d’avui .
Resultat previst
Indicadors
Instrument
Àrees responsables
Col·lectiu diana
Calendari

Tenir una informe amb les reflexions extretes de la revisió dels
complements voluntaris atorgats fins a dia d’avui.
- Número de reunions relacionades amb els complements
voluntaris.
- Número de reflexions extretes.
- Les reunions
- L’informe.
Alcaldia, recursos humans
Tota la plantilla
Any d’inici: 2022
Durada: puntual

ACCIÓ 5.2Establir uns criteris fixes per l’atorgament dels
complements que és puguin atorgar en el futur.
Resultat previst
Indicadors
Instrument
Àrees responsables
Col·lectiu diana
Calendari

Disposar uns criteris clars , que hauran de tenir en compte la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes, a l’hora de poder atorgar el
complement voluntari.
-Número de reunions relacionades amb els criteris de concessió de
complements voluntaris
- Si disposem o no dels criteris.
L’existència d’un document on s’especifiquin els criteris per poder
obtenir un complement voluntari, els quals hauran de tenir en compte
la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
Alcaldia, recursos humans
Tota la plantilla
Any d’inici: 2022- 2023
Durada: puntual
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Àmbit d’actuació: 7. Temps de treball i corresponsabilitat
Objectius específic:
-

Establir mesures que assegurin la conciliació laboral, personal i familiar de les dones i els
homes, adaptant-se a les necessitats de les persones que treballen a l’Ajuntament.

Accions
-

7.1 Fer un sondeig a la plantilla que possibiliti fer propostes a tota la plantilla relacionades
amb possibles mesures de conciliació personal, laboral i familiar
7.2 Elaborar una proposta de flexibilitat horària en funció de l’especialitat del lloc del
treball.

ACCIÓ 7.1Possibilitar que la plantilla pugui proposar
mesures de conciliació familiar, personal i laboral.
Resultat previst
Indicadors
Instrument
Àrees responsables
Col·lectiu diana
Calendari

Disposar d’un llistat de mesures proposades per la plantilla
relacionades amb la conciliació familiar, personal i laboral.
-Número de qüestionaris realitzats
-Número de mesures proposades.
Un qüestionari.
Recursos humans, àrea d’igualtat
Tota la plantilla
Any d’inici: 2021
Durada: puntual

ACCIÓ 7.2 Elaborar una proposta de flexibilitat horària en
funció de l’especialitat del lloc del treball.
Resultat previst
Indicadors
Instrument
Àrees responsables
Col·lectiu diana
Calendari

Que la plantilla disposi d’unes mesures de flexibilitat horària que
s’adeqüin a les necessitats tan del lloc de treball com a les de
conciliació familiar.
Valoració per part de la plantilla referent a la flexibilitat horària
mitjançant un qüestionari .
Un document on es recullin les propostes de flexibilitat horària
Recursos humans
Tota la plantilla
Any d’inici: 2021
Durada: puntual
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Àmbit d’actuació: 8. Comunicació no sexista
Objectius específic:
-

Treballar la comunicació inclusiva i la utilització no sexista del llenguatge.

Accions
-

8.1 Revisar tota la documentació de l’entorn virtual i redactar-la en el cas que sigui
necessària amb llenguatge inclusiu.
8.2 Elaborar un díptic genèric de llenguatge no sexista.
8.3 Elaborar un protocol de llenguatge inclusiu específic per cada àrea

ACCIÓ 8.1 Revisar tota la documentació de l’entorn
virtual i redactar-la en el cas que sigui necessària amb
llenguatge inclusiu.
Resultat previst
Indicadors
Instrument
Àrees responsables
Col·lectiu diana
Calendari

Que tots els formularis a disposició de la ciutadania utilitzin un
llenguatge inclusiu.
Número d’incidències detectades a l’any
Documentació i formularis dirigits a la ciutadania
Secretaria, caps d’àrees , àrea d’igualtat i personal que treballa amb la
web.
Tota la ciutadania
Any d’inici: 2019
Durada: continua

ACCIÓ 8.2 Elaborar un díptic genèric de llenguatge no
sexista
Resultat previst
Indicadors
Instrument
Àrees responsables
Col·lectiu diana
Calendari

Disposar d’un díptic genèric amb una breu explicació i conceptes
bàsics del llenguatge inclusiu.
Valoració per part de la plantilla de la utilitat del díptic
El díptic
Àrea d’igualtat i recursos humans
Tota la plantilla
Any d’inici: 2019
Durada: puntual

ACCIÓ 8.3Elaborar un protocol de llenguatge inclusiu
específic per cada àrea
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Resultat previst
Indicadors
Instrument
Àrees responsables
Col·lectiu afectat
Calendari

Que totes les àrees de l’Ajuntament, disposin un protocol de
llenguatge inclusiu específic per l’àrea en qüestió
- Totes les àrees disposen del protocol?
- Valoració per part de la persona responsable d’àrea de la
utilitat del díptic.
Els protocols específics per àrees.
Àrea d’igualtat, persones responsables d’àrea
Tota la plantilla
Any d’inici:2021
Durada:puntual

Àmbit d’actuació: 9. Prevenció i actuació davant de
l’assetjament sexual i per raó de sexe
Objectius específic:
- Adoptar les mesures necessàries

per a l’eradicació de la violència de gènere i l’assetjament

sexual i per raó de sexe.

Accions
-

-

9.1 Vetllar pel compliment dels compromisos assolits per l’Ajuntament al protocol per la
prevenció i l’abordatge de qualsevol tipus d’assetjament .
9.2 Formació dirigida a les persones responsables d’àrees i a l’equip de govern enaspectes
relacionats amb l’assetjament sexual i per raó de sexe.

ACCIÓ 9.1 Vetllar pel compliment dels compromisos
assolits per l’Ajuntament al protocol per la prevenció i
l’abordatge de qualsevol tipus d’assetjament.
Resultat previst
Indicadors
Instrument
Àrees responsables
Col·lectiu diana
Calendari

Que els acords presos per part de l’Ajuntament de Balaguer al
protocol d’assetjament es duguin a terme.
Número d’acords assolits
Reunions i treball de seguiment
Àrea de polítiques internes d’igualtat
Tota la plantilla
Any d’inici: 2019
Durada: continua

ACCIÓ 9.2 Formació dirigida a les persones responsables
d’àrea i a l’equip de govern en aspectes relacionats amb
l’assetjament sexual i per raó de sexe.
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Resultat previst
Indicadors
Instrument
Àrees responsables
Col·lectiu diana
Calendari

Que el personal a qui va dirigida la formació tinguin els coneixements
suficients per poder detectar una situació d’alerta i poder fer un
correcte acompanyament.
- Resultat d’un test d’avaluació de coneixements
- Números de persones assistents
- Grau d’utilitat de la formació segons les persones assistents.
Les mateixes formacions
Àrea d’igualtat, àrea de recursos humans
Tota la plantilla
Any d’inici:2020
Durada: puntual
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108

