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QUÈ ÉS UN PLA D’IGUALTAT 

 Conjunt d’accions, portades a terme a partir d’una diagnosi de la situació dins 
l’empresa o administració en relació a la igualtat de tracte i oportunitats entre 
dones i homes.  

 Finalitat: eliminar les possibles discriminacions directes o indirectes per raó de sexe i 
gènere 

  



LEGISLACIÓ: LLEI 17/2015, DEL 21 DE JULIOL, 
D’IGUALTAT EFECTIVA DE DONES I HOMES 

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.   

  

  



 2. Els ens locals que tenen òrgans específics de representació del personal 
a llur servei han d’aprovar un pla d’igualtat de dones i homes, que s’ha de 
definir en el conveni col·lectiu o en el pacte o acord de condicions de 
treball. 

  

3. La Generalitat ha de vetllar perquè les administracions corporatives, les 
organitzacions empresarials i sindicals, les entitats sense ànim de lucre, 
els consorcis i tota mena d’entitats que gestionin serveis públics disposin 
de plans d’igualtat. 



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 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. 

c) Incloure mesures específiques per a adequar-los, en cada cas, a les peculiaritats del personal 
docent, sanitari, investigador i penitenciari, i també dels bombers, agents rurals i cossos i forces de 
seguretat. 

d) Tenir en compte els representants del treballadors a l’hora d’elaborar-los i aprovar-los. 

e) Regular en l’articulat l’avaluació pròpia, que ha d’ésser quadriennal. 

f) Formar part com a annex del conveni col·lectiu o pacte de condicions de l’Administració pública 
corresponent o dels organismes autònoms, empreses públiques, consorcis, fundacions i altres 
entitats amb personalitat jurídica pròpia en què sigui majoritària la representació directa de la 
Generalitat o de les administracions locals. 

  



Article 16. Polítiques d’Igualtat efectiva de dones i homes en la funció pública 

1. El departament competent en matèria de funció pública, en col·laboració amb l’Institut Català de les 
Dones, ha de fixar els criteris generals sobre igualtat efectiva de dones i homes que els departaments, 
organismes autònoms i entitats públiques han d’observar per a l’elaboració de les bases de les 
convocatòries d’accés a l’ocupació pública. 

2. Les administracions públiques de Catalunya han d’impulsar la representació paritària de dones i 
homes en la composició dels tribunals o òrgans tècnics de selecció. 

3. Els temaris per a l’accés a l’ocupació pública han d’incloure els continguts relatius a la normativa 
sobre igualtat efectiva de dones i homes i sobre violència masclista que s’han d’aplicar en l’activitat 
administrativa i en el desenvolupament de les polítiques d’igualtat efectiva. 

4. Els poders públics han d’adoptar mesures per a una formació bàsica, progressiva i permanent en 
matèria d’igualtat de dones i homes, dirigida a tot el personal i impartida per personal expert, amb la 
finalitat de fer efectives les disposicions d’aquesta llei i de garantir el coneixement pràctic suficient que 
permeti la integració efectiva de la perspectiva de gènere en les actuacions públiques. 

5. Els poders públics han de fer periòdicament una anàlisi de llocs de treball per a valorar el grau de 
compliment del principi d’igualtat de retribució de dones i homes, i prendre les mesures correctores 
per a eradicar les diferències salarials. 

 



LÍNIES DELS PLANS D’IGUALTAT 
INTERNS  

•Accés a l’ocupació 

•Classificació professional 

•Promoció i Formació 

•Retribucions 

•Ordenació dels temps de treball 

•Salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual o per raó de 
sexe. 



ANTECEDENTS Pla d' Igualtat d’Oportuniats 
dona-home de l’Ajuntament de 
Manlleu 2009 

 



  

•Elaboració el 2009 

•Aprovat  el 20 d’abril del 2010 

•Prorrogat fins el 31 de desembre de 2017 

•Elaborat en 3 fases 
1. Compromís per part de l’Ajuntament 

2. Diagnosi de la situació dins l'organització (Distribució de personal, desenvolupament i 
selecció de personal, retribucions, salut laboral, condicions laborals, ordenació dels 
temps, prevenció de riscos, polítiques d’Igualtat i, comunicació. 

3. Pla d’acció 

• 5 línies amb 5 objectius i 14 accions 

Pla d' Igualtat d’Oportuniats dona-home de 
l’Ajuntament de Manlleu 2009 



Línia 1. Àmbit de selecció i promoció de personal 

•Objectiu: Mantenir els criteris existents  en aquest àmbit que compleixin la Llei i 
s’adaptin a la realitat 

Línia 2. Àmbit d’ordenació dels temps de treball 

•Objectiu: Elaborar mesures especifiques que puguin millorar les situacions 
d’ordenació del temps laboral. 

Línia 3. Àmbit de formació de personal 

•Objectiu: Mantenir criteris de pla de formació existent i incrementar la formació en 
aspectes de gènere al personal intern de l’Ajuntament. 

 

 



Línia 4. Àmbit retributiu 

Objectiu: Mantenir els criteris existents que es recullen en el conveni i 
que estan pactats amb la representació de la plantilla, vetllant per 
l’equilibri salarial entre dones i homes. 

 

Línia 5.Àmbit de salut laboral i assetjament sexual 

Objectiu: Revisar els aspectes de salut segons la perspectiva de gènere i 
vetllar pel seguiment del protocol de prevenció d’assetjament sexual. 

 



RESULTATS AVALUACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT 2009 

Disseny i elaboració del Pla 

•Avaluació duta a terme d’octubre a juny del 2016 

•Diagnosi confusa i dades poc clares 

•Els objectius i les accions  establertes no defineixen els problemes o 
necessitats específiques de l’Ajuntament de Manlleu 

•Accions assumibles i realistes 

•No s’especifiquen terminis 

•Manca d’indicadors adequats pel seguiment i l’avaluació del pla 

•Manca de pressupost pel desplegament de les accions 

•Manca de transversalització, només van participar en el desplegament del pla 
l'àrea de RRHH i l’àrea de Promoció social. 

  

  



Implementació 
  

• Grau d’implementació total de les 
accions mig-alt  (71%), 

• Total:  14 accions  

• Realitzades 6  

• Semi realitzades 4   

• No realitzades: 4 

Fetes; 43% 

Mig fetes; 
29% 

No fetes; 
29% 



Grau d’acompliment de les línies estratègiques  
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Accions semi-realitzades i no realitzades 

Motius 

•Mancances del disseny (objectius i accions poc 
específics) 

•Accions que no depenen del propi Ajuntament 
(segregació horitzontal i manca de places fixes). 

•Falta de sistematizació per canvi i rotació de personal. 

  

  



Resultats assolits 
 

•Satisfactoris en totes aquelles accions realitzades 
completament 

• Repercussió favorable en la igualtat real entre dones i 
homes a nivell intern.  



 Conclusions de l’avaluació 

•Disseny i plantejament del Pla no estava pensat per a ser avaluat. 

•La diagnosi no reflexa la problemática real de l’Ajuntament. 

•Objectius i accions poc específics i genèrics juntament amb 
indicadors de resultat poc concrets i que en dificultaven l’avalció 

•Indicadors de resultatno concrets, dificultat l’avaluació. 

•Grau d’implementació mig- alt 

•Alt grau d'eficàcia, tenint en compte els recursos emprats 

  

  



DIAGNOSI 
Pla d’Igualtat dona-home 
2018-2021 de 
l’Ajuntament de Manlleu 



RECOLLIDA I ANÀLISI DE DADES 

•De setembre a desembre de 2017 

•Dades quantitatives i qualitatives 

•Metodologia: revisió de documentació i entrevistes individuals 

•Eixos analitzats 
1. Compromís institucional 

2. Representativitat i distribució de les dones i homes en l’organització municipal 

3. Polítiques de formació i desenvolupament professional 

4. Usos dels temps i conciliació de la vida laboral, personal i familiar 

5. Condicions laborals i política retributiva 

6. Prevenció i salut laboral i, mecanismes de prevenció de l’assetjament sexual o per raó 
de gènere 

  



 
  

DIMENSIONS D’ANÀLISI 
  

  
1.Política d’igualtat 
d'oportunitats 
  

  
• Grau d’integració de la igualtat d’oportunitats en 

l’estratègia i en la cultura de l’Ajuntament.  
• Valoració si la política d’igualtat principis i valors s’ha 

comunicat a totes les persones de l’Ajuntament.  
• Valorar la neutralitat en la imatge que projecta la institució, 

tant en l’àmbit intern com extern, i la  neutralitat del 
llenguatge utilitzat en la comunicació escrita i oral. 

  

  
2.Representativitat de  
les dones i distribució   

  
• Representació de les dones en tots els àmbits, categories i 

nivells de la institució.  
  



 

DIMENSIONS D’ANÀLISI 
  
3. Accés a l’ocupació i 
Desenvolupament 
professional  

  
• Valoració del grau d’acompliment del principi d’igualtat en la 

selecció del personal  (accés a l’ocupació, processos de promoció 
interna formació del personal i avaluació del rendiment) 

  

  
4.Organització del temps 
de treball i mesures de 
Conciliació de la vida 
personal, familiar i laboral   

  
• Comprovació que no hi ha discriminació per raó de gènere en  el 

tipus de contracte i de jornada que fan les persones.    
• Comprovació si les persones de tots els departaments, categories i 

nivells de l’Ajuntament (no només del nivell jeràrquic més alt) 
tenen la possibilitat de conciliar la feina amb la vida personal i 
familiar. 

  



DIMENSIONS D’ANÀLSI 
 

  
5.Salut Laboral i 
Prevenció de Riscos  

  
• Anàlisi de la política de prevenció i dades de salut laboral 

des d’una perspectiva de gènere.  
• Comprovació la no-existència d’actituds sexistes, de tracte 

discriminatori i d’assetjament de cap tipus. 
• Existència de mecanismes per detectar, prevenir i actuar 

davant d’aquests comportaments. 

  
6. Condicions laborals  
Retribució   

  
• Comprovar el compliment del principi d’igualtat retributiva, 

que estableix que, a llocs de treball iguals o d’igual valor els 
correspon igual retribució. 

  



Eix1. Compromís polític amb les polítiques d’Igualtat 

INCORPORACIÓ DELS PRINCIPIS D’ IGUALTAT DONES - HOMES SI NO VIGÈNCIA 

Existència Regidoria d'Igualtat X  

Existència Pla Municipal d'Igualtat X   X 

Responsable Tècnica d'igualtat X   X 

Accions formació temàtica  d‘igualtat perfil política  X NO  

Accions formació temàtica d’igualtat personal tècnic X   NO  

Valors d'igualtat plans estratègics transversals X    X 

Incorporació igualtat polítiques locals X   X 

Comissió treball Transversal per a la incorporació perspectiva 
gènere 

X  



COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL SI NO VIGÈNCIA 

Existència Manual ús llenguatge no sexista x 

Accions formatives ús llenguatge no sexista x   NO 

Protocol revisió ús llenguatge publicitat externa   x   

Informacions sobre igualtat en Butlletins institucionals x   NO 

Accions comunicació sobre igualtat via web, revistes, 
documents institucionals 

x   SI 

Protocol revisió imatge igualitària en documents externs   x   

Equilibri representació D/H en actes públics - ponències   x   



Anàlisi qualitatiu 
•Bona acollida del segon pla intern d’igualtat 

•Percepció de no discriminació per raó de sexe entre la plantilla 

•El principi de la igualtat com part de la cultura de l’Ajuntament de Manlleu 

•Bon nivell de transparència 

•Pla d’igualtat emmarcat en el context normatiu 

•Percepció de compromís polític, tot i que no s’ha fet explícit. 

•Difusió poc adient del Pla Intern (intranet i web) 

•Llenguatge no sexista: Revisió de documentació amb evolució positiva. Falta que 
sigui extens en totes les àrees. 



LES OPORTUNITATS : 
  

LES NECESSITATS: 
  

  

• Compromís polític i institucional des que es visibilitza 
de l’evolució positiva en el desplegament de les 
polítiques d’igualtat i documents institucionals. 

• I Pla Intern d’Igualtat 

• II Pla d’Igualtat Municipal  

• Més reconeixement i visibilització de les polítiques 
d’igualtat: la figura professional de l’Agent d’Igualtat 
passa a estructura de personal de l’Ajuntament. 

• Realització d’accions de formació en matèria de 
llenguatge no sexista. 

• Revisió documental des de la perspectiva de gènere. 

  
• Fer mes visible el compromís del consistori per incorporar la 

igualtat a nivell intern. 

• Desconeixement en general del marc normatiu i conceptual en 
matèria d’igualtat. Cal fer més formació. 

• Traslladar el compromís polític envers la igualtat a totes les 
regidories i nivells tècnics. 

• Millorar la difusió i comunicació interna en matèria de 
polítiques d’igualtat i sobre tot fer difusió del Pla Intern. 

• Sistematització en la revisió dels documents des d’una 
perspectiva de gènere. Recordatori de l’existència de la guia – 
protocol per l’ús d’un llenguatge inclusiu. 

  

• Repensar la Comissió de Seguiment del Pla Intern per tal de 
garantir la seva operativitat. 

• Revisar l’aportació de recursos econòmics i personals destinats 
a les polítiques d’igualtat: més dedicació en temps, o més 
personal de suport. 

Eix1. Compromís polític amb les polítiques d’Igualtat. 



Eix2. Representativitat i distribució de les dones i homes en 
l’organització municipal 

 Accés a l’ocupació 

• Regulats per la normativa vigent en base a criteris EBEP. 

•Conveni col·lectiu: No hi ha referència explícita en la composició parietària dels 
Tribunals de selecció, tampoc es fa referència a l’elaboració d’informes d’impacte de 
gènere a les convocatòries de selecció. 

•Accés a les proves de selecció 
• Descripció neutre 

• Descripció en les diferents fases dels processos selectius denoten transparència i equitat. 

• Perspectiva de gènere en alguns processos selectius com ara l’accés a places de la policia local. 

• En general es segueix un llenguatge inclusiu. 

• Inclusió de temari relacionat amb els principis de la igualtat no sistematitzat. 

• No paritat en la composició dels tribunals ( segregació horitzontal) 



102; 56,35% 

79; 43,65% 

Composició de la plantilla per sexes. 
Frequències i Percentatges 

DONA

HOME

DONES I HOMES PER 
CATEGORÍA 

PROFESSIONAL 
DONES HOMES TOTAL 

AP 14 11 25 

C2 26 15 41 

C 5 21 26 

C1 23 13 36 

A2 28 11 39 

A1 6 7 13 

D 1   

Total general 102 79 181 
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Distribució de dones i homes per departament o àrea funcional 
Nombre 

HOME

DONA

PERSONAL DIRECTIU DONES HOMES 

Direcció d'Àrea 4 3 

Caps serveis 1 6 

Total càrrecs de 
comandament 

5 9 



Eix2. Representativitat i distribució de les dones i homes en 
l’organització MUNICIPAL 

LES OPORTUNITATS : 
  

LES NECESSITATS: 
  

  
• Paritat en la presència per sexes a nivell global de la plantilla 

de l’Ajuntament. Amb més presència femenina. 
  
• Component important de talent femení: Més dones amb 

Categories Estudis Universitaris de grau Mig. 
  
• Experiència en aplicació de discriminació positiva en proves 

d’accés.  
  
• Incorporació de continguts d’igualtat als temaris de les 

proves d’accés a l’ocupació. 
  
• Presència de més dones en càrrecs de comandament de 

primer nivell: Caps de àrea. 
  
• Presencia significativa de dones en òrgans de participació i 

representació de treballadors/es. 
  
  

  
• Segregació horitzontal en àrees amb forta divisió sexual del 

treball (benestar social i atenció a les persones i serveis de 
brigades i policia local). 

  
• Falta sistematització de temaris de proves d’accés en matèria 

d’igualtat. 
  
• No s’explicita el compromís institucional per a tendir a la 

paritat en la composició dels Tribunals de Selecció. 
  
• No es realitzen informes d’impacte de gènere de les 

convocatòries de selecció. 
  
• Manca d’informació i visibilització de les eines i mecanismes 

institucionals per vetllar per la igualtat de dones i homes al Pla 
d’ Acollida (no surt reflectit que existeix un pla d’igualtat, un 
protocol de prevenció de l’assetjament sexual). 



Eix 3. Polítiques de formació i   
desenvolupament professional 

FORMACIÓ I RECICLATGE 
PROFESSIONAL 

2015 2016 

DONES HOMES TOTAL 
persones 
formades 

DONES HOMES TOTAL 
persones 
formades 

Nombre de persones en 
accions formatives dins 
del Pla formació  198 151 349 121 60 181 

Hores de formació pla 
formació 1988,7 1179,5 3168,45 1308, 648,25 1956,25 



Accions formatives en igualtat 
Formació en llenguatge no sexista 
•  Baixa participació 
  
Prevenció de l’assetjament sexual i salut laboral 
• Tot i fer-se formació no hi ha inclosa la perspectiva de gènere ni 

temari relacionat amb la sensibilització entorn a conductes 
d’assetjament. 

Formació específica en igualtat de gènere. 
• Coneixament general de normativa existent entorn a 

l’obligatorietat de Pla d’Igualtat en les administracions públiques. 
• Poc coneixement entorn a marc conceptual, recursos i eines per 

la incorporació de la perspectiva de gènere a les polítiques locals. 
  
  
  



Promoció interna i carrera professional 
• La promoció interna i carrera professional estan recollides en el 

conveni col·lectiu 
 

• Els sistemes de promoció no tenen cap component de gènere 
associat.  

• Limitació dels darrers anys en la convocatòria de proves de promoció 
atès el context de restricció pressupostària que ha impactat en 
negatiu a totes les administracions en general.  

 
.  
  

PROMOCIÓ INTERNA  DONES HOMES 

ANY 2015 1 1 

ANY 2016 0 0 

TOTAL 1 1 



EIX 3. Polítiques de formació i desenvolupament professional 
 

LES OPORTUNITATS 

 
LES NECESSITATS: 

  
  
• Existència d’un pla de formació. 
  
• Pla de gestió de personal per competències. 
  
• Percepció positiva respecte a la igualtat de drets i accés a les 

accions de formació i promoció de dones i homes. 
  
• Alta participació de les dones en Accions formatives. 
  
• Sistemes de formació, promoció professional recollits al marc de 

la negociació col·lectiva, sota els principis d’igualtat i 
transparència.  

  
• Percepció generalitzada de compliment amb el principi d’igualtat 

en la formació, promoció professional i accés als diferents llocs de 
treball i de comandaments. 

  
• Formació en Llenguatge inclusiu amb aplicació pràctica en la 

revisió de documents institucionals. 

  
• Incorporar de manera obligatòria formació mínima en Igualtat 

(normativa, marc conceptual, eines i recursos). 
  
• Formació en Prevenció de l’assetjament sexual i/o per raó de 

sexe. 
  
• Explorar altres formats per aquest tipus de formació: 

experiencial, jornades, esdeveniments culturals – socials 
(esmorzars temàtics), formació on -line. 

  
• Sistematització i continuïtat en les accions formatives que es 

realitzin. 
  
•   



Eix 4. Usos dels temps i conciliació de la vida 
laboral, personal i familiar 
 

 Horari de treball i flexibilitat horària 

•L’acord de les condicions de treball s’explicita en l’horari de treball i estableix la 
flexibilitat horària:  

  Jornades laborals del personal 

  

  
TIPUS JORNADA DONES HOMES 

Completa 55% 44% 

Temps parcial 1% 0% 

Total general 56% 44% 



Vacances i permisos 
• Alta sensibilitat i especial cura per afavorir conciliació de la vida 

laboral amb la familiar per a aquelles persones que tinguin 
persones dependents al seu càrrec. 
 

• Supòsit de confluència d’interessos en el seu gaudi, el factor 
de tenir fills/es en edat escolar s’aplica com a preferència en 
cas de coincidència en la sol·licitud dels permisos de vacances. 

 



Eix.4. Usos del temps i conciliació de la vida laboral, 
personal i familiar 

 
LES OPORTUNITATS : 

  

 
LES NECESSITATS: 

  
  

• Ample ventall de mesures afavoridores de la conciliació 
de la vida familiar, laboral i personal. 

• Permisos i dies de lliure disposició 

• Sensibilitat per facilitar la conciliació de la vida laboral i 
familiar que queda expressada en diferents permisos, 
horaris – jornades, dies de vacances. 

• Torn d’elecció de vacances contempla les persones amb 
fills/es a càrrec com a prioritàries en cas de confluència 
d’interessos en el gaudi. 

• Ajudes socials i econòmiques adreçades a famílies. 

  

  

• Fer extensible al conjunt de la plantilla la flexibilitat 
horària mitjançant la recerca de formules innovadores: 
banc del temps per ex. 

  

• Recollir anualment informe de persones que han gaudit 
de les mesures de conciliació per sexe, amb la finalitat de 
detectar noves necessitats de la plantilla. Ex. Anàlisis 
dades, i qüestionari a la plantilla. Estudi clima laboral o 
introducció al qüestionari de riscos psicosocials aquest 
àmbit. 

  



Eix  5. Condicions laborals i política 
retributiva 

•Millores retributives a través d’una nova valoració de llocs 

•Paritat en les retribucions en cap franja de salaris. 

 Percepcions de les persones consultades 

• Es considera que no existeix cap discriminació en aquest àmbit.  

• Hi ha consens que l’administració és transparent i no pot incórrer en 
discriminació salarial. 



Eix 5. Condicions laborals i política retributiva 
  

LES OPORTUNITATS 
  

LES NECESSITATS 

• Transparència i objectivitat en els conceptes 
salarials de la corporació queden recollits a la RLT i 
conveni col·lectiu. 

 
• El criteri de l’atribució salarial és el lloc de treball 

independent que sigui home o dona qui l’ocupi. 
  
• Percepció general de no discriminació salarial. 
 
• El 2014 es revisa la RLT amb un impacte positiu en 

els salaris, 53 efectius milloren la seves 
condicions, de les quals la majoria van ser dones 
(un 68%). 

 

• Continuar revisant la RLT de manera sistemàtica per 
tal de conèixer la realitat salarial. 

  
• Revisió amb un enfocament de gènere dels criteris 

d’assignació dels complements específics. 
  
  
  



Eix 6.Prevenció i salut laboral, i prevenció 
de l’assetjament sexual o per raó de gènere 

 Prevenció de riscos i perspectiva de gènere. 

•S’inclou clarament la perspectiva de gènere en tant que es protegeix i es garanteixen 
les condicions de treball de les dones embarassades i/o en període de lactància, i 
s’estipulen els mecanismes necessaris per tal de protegir la salut de les dones. 

 Dades d’absentisme laboral 

•Diferències significatives entre dones i homes Caldria fer un estudi ( motius de rols 
de gènere) 

 Dades accidents laborals 

•Diferències significatives entre homes i dones 



Protocol de prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i/o per raó de 
gènere 
  

• L’Ajuntament de Manlleu disposa des del setembre de 2009 d’un protocol 
de prevenció i actuació davant l’assetjament sexual o per raó de sexe.  

• Difusió per diferents canals de comunicació interna.  
• Durant l’any 2017 no s’ha rebut cap denúncia per aquest fet.  
• Manca de coneixement per part de la plantilla 

MECANISMES DE PREVENCIÓ ASSETJAMENT 
SEXUAL 

2009 

Existència de protocol de prevenció SI 

Persona o comissió referent en Comitè Prevenció SI 

Acció formació/sensibilització per prevenció - 

Mecanismes de denúncia SI 

Altres mecanismes - 



Eix 6. Prevenció i salut laboral i prevenció de l’assetjament 
sexual o per raó de gènere 

 
LES OPORTUNITATS : 

  

LES NECESSITATS: 
  

• Pla Anual de prevenció de riscos laborals 

  

• Comitè de Salut laboral paritari: personal ajuntament i 
personal representació dels i de les treballadors/es 

  

• Protocol de Prevenció i actuació davant l’assetjament sexual 
i/o per raó de sexe 

  

• Avaluació riscos laborals introdueix eines per avaluar els 
riscos de caire psicosocial 

 

• Incorporació al pla d’acollida de la informació relativa al pla 
d’igualtat i protocol de prevenció contra l’assetjament sexual 
i/o per raó de sexe. 

• Revisió clàusules per a la contractació de les empreses que 
presten servei de prevenció per a que incorporin la 
perspectiva de gènere. 

• Analitzar causes de les baixes per malaltia i absentisme des 
d’un enfocament de gènere. 

• Informar empreses alienes del protocol d’assetjament sexual i 
/o per raó de sexe i la seva aplicació a treballadors/es que 
presten serveis als centres de treball municipals. 

• Formació al comitè de Salut en temes de riscos laborals i 
gènere 

• Formació en el Protocol d’assetjament sexual i per raó de 
gènere 

  



PLA D’ACCIÓ 2018-2021 

PLA D’ACCIÓ 
Pla d’Igualtat dona-home 
2018-2021 de 
l’Ajuntament de Manlleu 



OBJECTIUS 
Eix 1. Compromís polític en polítiques d’Igualtat 

•Enfortir el compromís polític i tècnic amb les polítiques d’Igualtat 

•Incorporar el llenguatge inclusiu oral i escrit i fer-lo extensiu  internament a tots 
els documents, reunions etc. 

Eix 2. Accés a l’ocupació, selecció i promoció de personal 

•Incrementar el coneixement de les noves incorporacions dels mecanismes 
existents que hi ha per vetllar per la igualtat dins l’ens. 

•Oferir un coneixement bàsic en polítiques d’Igualtat  a  totes les noves 
incorporacions de personal funcionari de carrera i personal laboral. 

•Vetllar per la paritat en la composició del tribunals de selecció. 



Eix 3. Formació i desenvolupament professional  

•Incrementar el nivell de coneixement en matèria d’igualtat de tota la plantilla  

• Incrementar el coneixement entorn a com prevenir i/o detectar una possible 
situació d’assetjament sexual. 

•Fer extens a tota la plantilla el coneixement del protocol de prevenció  

  d’assetjament sexual, així com els mecanismes existents en cas que es produeixi. 

•Us de llenguatge no sexista per part de tota la plantilla. 



Eix 4. Usos dels temps i conciliació de la vida laboral personal i familiar 

•Detectar noves necessitats i o dificultats en relació amb les mesures de 
conciliació de la vida laboral personal i familiar. 

•Fer extenses les mesures de flexibilitat horària a tota la plantilla o en el 
seu defecte aportar mesures compensatòries per facilitar la conciliació 
de la vida laboral amb la personal i familiar. 

•Aportar noves mesures que facilitin la gestió de permisos per a cura de 
menors o gent gran. 

 

 Eix 5. Retribucions 

•Mantenir equitat i transparència retributiva 

  



Eix 6. Salut laboral i prevenció de l’assetjament sexual raó de 
gènere 

•Incorporar la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos 
laborals. 

•Fer extensiu el coneixement entorn de la prevenció 
d’assetjament sexual i el protocol vigent a tota la plantilla 

 

  

  



Eix 1. Compromís polític en polítiques d’igualtat 
 

  
Acció 1.1 
  

  
Creació de la Regidoria 
d’Igualtat 
  
  

TEMPORALITZACIÓ 
  

Juny-setembre 2019 

ÀREA RESPONSABLE 
  

Alcaldia 

INDICADORS  
  

Creació sí/no 

RESULTAT 
  

Increment del compromís polític en la 
igualtat 

  

Acció 1.2 
  

  

Dotació d’un pressupost 
econòmic anual destinat a 
polítiques d’igualtat  
  

TEMPORALITZACIÓ 
  

Gener de 2018 i sistematitzat 
anualment 

ÀREA RESPONSABLE 
  

Alcaldia 
Promoció Social i Personal, Salut 
Pública i Consum 

INDICADORS  
  

Imports anuals 

RESULTAT 
  

Major grau d’acompliment de Pla 
intern d’igualtat 



Acció 1.4 
  

  
Elaboració d’un protocol de seguiment 
del Pla intern d’igualtat  
  

TEMPORALITZACIÓ 
  

Febrer 2018 

ÀREA 
RESPONSABLE 
  

Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum 

INDICADORS  
  

Creació SÍ/NO 

RESULTAT 
  

Major grau d’acompliment del Pla  

  
Acció 1.3 
  

  
Creació de Comissió de Seguiment del 
Pla intern d’igualtat 
  

TEMPORALITZACIÓ 
  

Febrer 2018 

ÀREA 
RESPONSABLE 
  

Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum 

INDICADORS  
  

Creació SÍ/NO 

RESULTAT 
  

Major grau d’acompliment del Pla  



Acció 1.5 
  

Formació: càpsules formatives en matèria 
d’igualtat (marc conceptual i normatiu, llenguatge 
no sexista i pla d’igualtat intern) per a personal 
polític 

TEMPORALITZACIÓ 
  

Any 2018 per a l’actual equip de govern 
Any 2020 posterior al període electoral. 

ÀREA RESPONSABLE 
  

Alcaldia 
Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum. 

INDICADORS  
  

Nombre de càpsules formatives desenvolupades 
Percentatge de persones participants 

RESULTAT 
  

Major sensibilització i coneixement en matèria d’igualtat per a 
l’equip de govern i increment del compromís polític. 



Eix 2. Accés a l’ocupació, selecció i promoció de 
personal 
  
Acció 2.1 
  

Mantenir en l’apartat de temari específic dels processos selectius de 
concurs oposició, per a places de funcionari o funcionària de carrera i 
personal laboral fix, les matèries de polítiques d’igualtat i la perspectiva de 
gènere  

TEMPORALITZACIÓ 
  

Gener de 2018 en endavant, sistematitzat 

ÀREA RESPONSABLE 
  

Recursos Humans 

INDICADORS  
  

Percentatge d’inclusió de temari de polítiques d’igualtat i perspectiva de 
gènere en el temari específic en els processos de selecció 

RESULTAT 
  

Increment del coneixement en matèria d’igualtat de les persones que 
s’incorporen a l’organització. 



Acció 2.2 
  

  
Vetllar perquè la composició dels tribunals sigui paritària en 

els processos selectius de plantilla  
  

TEMPORALITZACIÓ 
A partir del 2018 en endavant, sistematitzat 

  

ÀREA RESPONSABLE 
  

Recursos Humans  
  

INDICADORS  
  

Percentatge de processos selectius amb tribunals paritaris 

RESULTAT 
  

Major paritat en la composició dels tribunals de selecció. 
  



Eix 3. Formació i desenvolupament professional  

  
Acció 3.1 
  

  
Incorporar un apartat d’igualtat i gènere en 
l’avaluació de l’acompliment de gestió per 
competències 
  

TEMPORALITZACIÓ 
  

A partir de 2019 

ÀREA 
RESPONSABLE 
  

Recursos Humans  

INDICADORS  
  

Incorporació de l’apartat SI/NO 

RESULTAT 
  

Increment del coneixement en polítiques 
d’Igualtat 

  
Acció 3.2 
  

Formació: càpsules formatives en matèria 
d’Igualtat i gènere per a la plantilla 
vinculades a la gestió per 
competències.(Pla intern d’igualtat i 
prevenció i protocol de prevenció, de 
l’assetjament sexual o per raó de gènere) 

TEMPORALITZACIÓ 
  

Any 2019  en endavant  

ÀREA 
RESPONSABLE 
  

Recursos Humans  
Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum 

INDICADORS  
  

Percentatge de persones participants 

  
RESULTAT 
  

Major coneixement en matèria d’Igualtat i gènere 



  
Acció 3.3 
  

Formació: càpsules formatives en 
comunicació i llenguatge no sexista per a la 
plantilla vinculades a la Gestió per 
competències. 

TEMPORALITZACIÓ 
  

Any 2019 en endavant 

ÀREA 
RESPONSABLE 
  

Recursos Humans  
Promoció Social i Personal, Salut Pública i Consum 

INDICADORS  
  

Llenguatge inclusiu en la documentació interna  
Percentatge de persones participants 

RESULTAT 
  

Increment de l’ús de la comunicació i llenguatge 
inclusiu en l’àmbit intern, oral i escrit 

  
Acció 3.4 
  

Ampliació, en el Manual d’acollida, del 
contingut relacionat amb igualtat i gènere 
(Pla intern d’igualtat, Manual de  
llenguatge inclusiu) 

TEMPORALITZACIÓ 
  

Any 2018 

ÀREA 
RESPONSABLE 
  

Recursos Humans 

INDICADORS  
  

Ampliació del contingut SÍ/NO 

RESULTAT 
  

Increment del coneixement en aquest àmbit per 
part de totes les noves incorporacions de personal 



Eix 4. Usos dels temps i conciliació de la vida laboral 
personal i familiar 
 
  
Acció 4.1 
  

Elaboració d’una enquesta per a la detecció de noves necessitats i/o dificultats 
relacionades amb les mesures de conciliació i usos del temps 

TEMPORALITZACIÓ 
  

Any 2020 

ÀREA RESPONSABLE 
  

Promoció Social i Personal, Salut  Pública i Consum 

INDICADORS  
  

Elaboració  SÍ/NO 
Percentatge de persones enquestades 

RESULTAT 
  

Detecció de les noves necessitats i/o possibles dificultats en les mesures de conciliació 
vigents 



  
Acció 4.2 
  

Vetllar pel manteniment, en el nou acord de condicions, de 
mesures alternatives a la flexibilitat per a totes les persones de la 
plantilla que no disposen de mesures de flexibilitat 

TEMPORALITZACIÓ 
  

Any 2020 

ÀREA RESPONSABLE 
  

Alcaldia 
Recursos Humans 
Representants legals dels treballadors i les treballadores 

INDICADORS  
  

Inclusió de mesures alternatives SÍ/NO 

RESULTAT 
  

Millora de clima laboral  



Eix 5. Condicions laborals i política retributiva 

  
Acció 5.1 
  

Mantenir transparència retributiva mitjançant els canals habituals 

TEMPORALITZACIÓ 
  

2018-2021 amb actualitzacions anuals 

ÀREA RESPONSABLE 
  

Recursos Humans  

INDICADORS  
  

Segells de qualitat 
Dates d’actualització dels canals on es publiquen les retribucions 

RESULTAT 
  

Manteniment de retribucions equitatives pel lloc de treball i gènere 



Eix 6. Salut laboral i prevenció de 
l’assetjament sexual o per raó de gènere. 

Acció 6.1 
  

Ampliació, en el Manual d’acollida, del 
contingut entorn al Protocol de prevenció 
de l’assetjament sexual o per raó de 
gènere. 

TEMPORALITZACI
Ó 
  

Any 2018 

ÀREA 
RESPONSABLE 
  

Recursos Humans 

INDICADORS  
  

Ampliació SÍ/NO 
  

RESULTAT 
  

Major coneixement de l’existència del protocol 
de prevenció entre la plantilla. 
Detecció i eliminació de possibles conductes 
d’assetjament. 

 Acció 6.2 
  

Estudiar la viabilitat d’incloure, en 
l’oferta formativa per al personal 
municipal, formació  en línia sobre 
prevenció de l’assetjament sexual o per 
raó de gènere 

TEMPORALITZACIÓ 
  

A partir del 2019  

ÀREA RESPONSABLE 
  

Recursos Humans 
Promoció Social i Personal, Salut Pública i 
Consum 

INDICADORS  
  

Estudi de Viabilitat SÍ/NO 

RESULTAT 
  

  



  
Acció 6.4 
  

Incorporació de la perspectiva de gènere en la 
formació que porta a terme el Servei de 
Prevenció de Riscos Laborals destinat al 
personal de l’Ajuntament. 

TEMPORALITZACIÓ 
  

A partir de l’any 2019-2020 

ÀREA 
RESPONSABLE 
  

Recursos Humans 

INDICADORS  
  

Incorporació dels continguts de la formació SÍ/NO 
Percentatge de persones participants 

RESULTAT 
  

Prevenció de riscos adaptada a les particularitats de 
les dones i els homes 

  
Acció 6.3 
  

Informar les empreses col·laboradores de 
l’ens sobre el protocol de prevenció 
d’assetjament sexual a través del plec de 
clàusules administratives particulars 

TEMPORALITZACIÓ 
  

 A partir del 2019 

ÀREA RESPONSABLE 
  

Secretaria 

INDICADORS  
  

Inclusió de  les clàusules SÍ/NO 
Nombre de contractes amb clàusules incloses 

RESULTAT 
  

Detecció i eliminació de possibles conductes 
d’assetjament provinents d’empreses 
col·laboradores 
  



PLA INTERN D’IGUALTAT 
DONA-HOME 2018-2021 

de l’Ajuntament de Manlleu 


