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1 Introducció 
La política de Recursos Humans de l’Ajuntament de Barcelona preveu, en el 
marc del projecte Barcelona 2.0 i del Programa d’equitat de gènere, l’elaboració 
i desplegament d’un Pla d’Igualtat que tingui per finalitat detectar, fer emergir i 
intervenir en aquells aspectes susceptibles de ser millorables des d’una 
perspectiva de gènere, a fi d’assolir la plena igualtat d’oportunitats entre homes 
i dones en l’organització municipal. 

El Pla proposa un conjunt de mesures que, entre d’altres aspectes, afavoreixen 
el ple desenvolupament de la carrera professional de totes les persones que 
treballen a l’Ajuntament, l’aprofitament de tot el talent de què disposa 
l’organització, així com la presència equilibrada de dones i homes en tots els 
àmbits funcionals, nivells de responsabilitat i llocs de treball de la corporació. 

És en aquest context que es presenta aquest document, on s’integren els 
resultats obtinguts a les fases de recollida d’informació, diagnòstic i elaboració 
del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Barcelona. 

El document s’estructura en els apartats següents: 

 Diagnòstic: estat de la situació de la igualtat d’oportunitats en l’Ajuntament 
de Barcelona. 

 Eixos d’intervenció: principals línies de treball a impulsar per millorar la 
situació actual pel que fa a la igualtat d’oportunitats. 

 Proposta de mesures: actuacions concretes a portar a terme en cada línia 
de treball. 

 Desplegament del Pla: priorització de mesures i temporalització del Pla en 
el 2011 i el 2012. 

 Sistema de control de gestió: aspectes i mecanismes bàsics per al 
seguiment i avaluació del Pla. 

 Annex 1. Recollida d’informació: dades 
 Annex 2. Recollida d’informació: percepció 
 Annex 3. Acord de condicions de treball 2008-2011 

Les aportacions informatives s’han extret a partir de quatre fonts: 

 Dades relatives a la plantilla municipal i la seva gestió 
 Sessions de treball amb persones expertes de diferents àmbits 
 Entrevistes a persones expertes de diferents àmbits 
 Resultats de l’enquesta d’opinió pública interna 
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Les fases portades a terme en el procés d’elaboració del Pla d’Igualtat es 
mostren en el gràfic que es presenta a continuació. 

Fases del procés d’elaboració del Pla d’Igualtat 

 
 

En el context global d’una organització que vetlla i promou la igualtat 
d’oportunitats entre les dones i els homes que hi treballen, amb avenços 
significatius ja consolidats, aquest Pla vol ser un pas més en la millora continua 
i l’assoliment de l’excel·lència pel que fa a les polítiques associades al 
funcionament organitzatiu i al progrés professional del conjunt del personal 
municipal. 
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2 Diagnòstic 
L’anàlisi de la informació recollida, tant de dades1 com de percepció2, permet 
fer un diagnòstic sobre la igualtat d’oportunitats a l’Ajuntament de Barcelona 
que s’estructura a partir dels àmbits següents: 

2.1 Polítiques i valors 

2.2 Accés, selecció i promoció a llocs de treball 

2.3 Sensibilització i formació 

2.4 Llenguatge i comunicació corporativa 

2.5 Assetjament i salut laboral 

2.6 Organització del treball 

A l’hora de comentar les dades es parteix del criteri de presència equilibrada 
de dones i homes, que expressa una situació en què cap dels dos sexes 
suposa més del 60% ni menys del 40% del valor analitzat.  

Les observacions es fan en els casos que la presència està desequilibrada, 
observant-s’hi tres tipus:  

 Lleugera presència desequilibrada: 61% a 70% 

 Destacada presència desequilibrada: 71% a 80% 

 Hegemònica presència desequilibrada: > 80% 

                                                
1 Referència Apartat 7, Annex 1. Recollida d’informació: dades, pàgines 34- 58. 
2 Referència Apartat 8, Annex 2. Recollida d’informació: percepció, pàgines 60- 103. 
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2.1 Polítiques i valors 

 Com a Administració pública que és, l’Ajuntament compta amb els 
corresponents principis i mecanismes legals i normatius per garantir 
formalment la igualtat d’oportunitats en els diferents àmbits de gestió. 

 A través de l’Acord de condicions de treball 2008-20113 es recull un ampli 
ventall de mesures que afavoreixen la igualtat d’oportunitats i faciliten la 
conciliació entre la vida professional, personal i familiar.  

 Existeixen iniciatives organitzatives específiques que promouen la igualtat 
d’oportunitats i la conciliació:  

 Programa d’equitat de gènere 
 Pla d’Igualtat d’Oportunitats 
 Comissió paritària 
 Protocol per a la dignitat i la no discriminació 
 Regidoria d’Usos del Temps (NUST) 
 Planejament urbanístic 
 Congrés de les dones de Barcelona 

 Els valors associats a la igualtat d’oportunitats no es treballen 
transversalment ni amb profunditat pel conjunt de l’organització. 

 En general les persones amb responsabilitats directives i de comandament 
no estan suficientment sensibilitzades per la igualtat d’oportunitats.  

 En general no s’exigeix formalment a les empreses i organitzacions amb 
què es treballa que compleixin amb els criteris d’igualtat d’oportunitats, tot i 
que hi ha àmbits on si que es fa.  

 Les mesures per conciliació familiar són usades majoritàriament per dones4. 

                                                
3 Referència documental: Apartat 9, Annex 3, pàgines 105-113. 
4 Vegeu Annex 1, Apartat 7, pàgines 51-52. 
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2.2 Accés, selecció i promoció a llocs de treball 

 A la plantilla municipal existeix un fort desequilibri presencial, tant de dones 
com d’homes, en determinats àmbits professionals i estructurals, en els 
quals es genera una important marca de gènere.  

 Els casos més rellevants quant a una destacada presència desequilibrada a 
favor de les dones són: la Gerència d’Acció Social i Ciutadania, la Gerència 
Municipal i els Districtes. 

 Pel que fa a la presència a favor dels homes, destaca l’hegemònica 
presència desequilibrada en la Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, 
on se situa el personal uniformat (Guàrdia Urbana i Bombers).   

 En el conjunt del personal funcionari interí predomina la presencia 
desequilibrada a favor de les dones. 

 Als llocs d’alta direcció i responsabilitat es dóna una lleugera presencia 
desequilibrada a favor dels homes. 

 En determinats àmbits professionals els aspectes logístics derivats de la 
integració de dones no estan enterament solucionats, bo i que ja s’estan 
aplicant mesures de millora. 

 No s’efectuen accions específiques per promoure l’accés de dones o homes 
a col·lectius professionals on hi ha un fort desequilibri presencial d’algun 
dels dos gèneres. 

2.3 Sensibilització i formació 

 La igualtat d’oportunitats és un factor molt important per a la direcció 
d’equips i persones que encara no està suficientment incorporat com a 
competència directiva i de comandament. 

 Manquen accions específiques de sensibilització i formació en igualtat 
d’oportunitats, especialment adreçades a persones que ocupen llocs de 
direcció i comandament. 

2.4 Llenguatge i comunicació corporativa 

 Manquen criteris i mecanismes actualitzats per usar un llenguatge no 
sexista de forma pràctica, àgil i eficient5. 

                                                
5 La referència general més significativa continua sent el Capítol 6 Ús igualitari del llenguatge 
del Llibre d’estil de l’Ajuntament de Barcelona (Joan Solà, 1995). 
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 A la documentació corporativa i les aplicacions informàtiques encara hi 
apareixen denominacions i expressions sexistes. 

 En general encara s’utilitza un llenguatge verbal sexista. 

2.5 Assetjament i salut laboral 

 Els dispositius per prevenir l’assetiament dins l’organització no estan 
suficientment difosos i a la pràctica són bastant desconeguts per bona part 
del personal. Això pot provocar la no emergència de casos d’assetjament. 

 En ocasions les valoracions mèdiques no tenen en compte la perspectiva de 
gènere a l’hora de valorar les causes que provoquen malalties a les dones. 

 No existeix una orientació corporativa a treballar la salut laboral des d’una 
perspectiva de gènere. 

2.6 Organització del treball  

 Les formes de treball basades en el presencialisme són hegemòniques a 
l’organització; fet que provoca, entre d’altres efectes, l’allargament de la 
jornada laboral, l’establiment d’horaris de reunions poc conciliadors i un ús 
ineficient del temps. 
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Dades de referència6   

 El conjunt de la plantilla de l’Ajuntament presenta una lleugera presència desequilibrada a 
favor dels homes: 63,2% homes, 36,8% dones.  

 En la plantilla corresponent al personal no uniformat es dóna una lleugera presència 
desequilibrada a favor de les dones: 63,6% dones, 36,4% homes.  

 En la plantilla corresponent al personal uniformat es dóna una hegemònica presència 
desequilibrada a favor dels homes: 92,5% homes, 7,5% dones. 

 En el total d’aspirants a l’oferta pública a cossos uniformats, es dóna una hegemònica 
presència desequilibrada a favor dels homes: 91,2% homes, 8,8% dones. 

 En el total de guanyadors/ores dels concursos on la categoria d’accés és A1 o A2, es dóna 
una presència equilibrada: 59,5% dones, 40,5% homes. 

 En el total de membres de tribunal en els concursos on la categoria d’accés és A1 o bé A2, 
es dóna una lleugera presència desequilibrada a favor dels homes: 66,3% homes, 33,7% 
dones. 

 La Gerència d’Acció Social i Ciutadania i la Gerència Municipal presenten destacades 
presències desequilibrades a favor de les dones: 74,2% dones, 25,8% homes i 70% dones, 
30% homes, respectivament. 

 La Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat és la que presenta una hegemònica 
presència desequilibrada a favor dels homes: 89,5% homes, 10,5% dones. 

 Pel que fa a Districtes, predomina en tots ells la presència desequilibrada a favor de les 
dones, que va del màxim al Districte de Nou Barris (76% dones, 24% homes) al mínim del 
Districte de Sarrià-Sant Gervasi (64,2% dones, 35,8% homes). 

 En el col·lectiu funcionari interí (totes les tipologies incloses) del personal no uniformat, 
predomina la presència desequilibrada a favor de les dones, que va del màxim del col·lectiu 
funcionari interí de conveni (91,4%), al mínim del col·lectiu funcionari interí substitucions 
(70,6%). 

 Hi ha quatre nivells on es dóna una lleugera presència desequilibrada a favor dels homes: 
comissionats/ades i consellers/eres de Districte (65,5% homes, 34,4% dones), nivell 30 
(66,7% homes, 33,3% dones), nivell 28 (66,4% homes, 33,6% dones) i nivell 14 (62,6% 
homes, 37,4% dones). 

 Al nivell 16, que compta amb una alta presència dels cossos uniformats, es dóna una 
destacada presència desequilibrada a favor dels homes (83,8% homes, 16,2% dones). 

 Als nivells més alts (28 cap amunt, tret de càrrecs polítics) es dóna una presència 
desequilibrada a favor dels homes, mentre al dos nivells més baixos es dóna una presència 
desequilibrada a favor de les dones. 

 

                                                
6 Vegeu Annex 1, Apartat 7, pàgines 35-58. 
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3 Eixos d’intervenció 
L’Ajuntament de Barcelona és una organització que, per la seva naturalesa 
pública, garanteix uns principis i mecanismes bàsics per portar a terme la 
igualtat d’oportunitats. 

Aquest punt de partida es veu reforçat per la formalització de mesures a favor 
de la conciliació recollides a l’Acord de condicions de treball 2008-2011 i per la 
posada en marxa de diverses iniciatives corporatives afavoridores de la igualtat 
d’oportunitats i la conciliació professional, personal i familiar. 

Així doncs, es pot parlar d’un marc organitzatiu i normatiu que en general 
afavoreix la gestió de la igualtat d’oportunitats, en el qual s’han produït avenços 
concrets que han generat resultats satisfactoris, però on també cal avançar en 
la implantació de mesures concretes que permetin incidir de forma positiva en 
aquells aspectes que són millorables des del punt de vista de la igualtat 
d’oportunitats. 

D’acord amb el que ja s’ha comentat anteriorment, els principals aspectes de 
millora es concreten en sis eixos d’intervenció que articulen el Pla d’Igualtat 
2011-2012: 

1 Reforç dels valors de la igualtat d’oportunitats en la cultura corporativa. 
2 Promoció d’una presència equilibrada de dones i homes en els diferents 

àmbits de responsabilitat, col·lectius professionals i llocs de treball de 
l’organització municipal. 

3 Potenciació de la sensibilització i la formació en temes vinculats amb la 
igualtat d’oportunitats. 

4 Millora de l’ús del llenguatge no sexista. 
5 Prevenció de l’assetjament i la salut laboral. 
6 Impuls de noves formes de treball basades en l’orientació als resultats i 

l’aprofitament de les TIC. 
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Procés d’identificació dels eixos d’intervenció 

El procés que hem seguit per identificar els eixos d’intervenció es mostra en el 
gràfic que es presenta a continuació. 
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4 Proposta de mesures 
Atès que el període d’execució del Pla d’Igualtat abasta el període 2011-2012 i 
que hi ha aspectes que requereixen d’un treball continuat a mig i llarg termini, 
s’han establert els criteris següents per a la proposta de mesures: 

 Plantejar el Pla com un primer pas emmarcat en una perspectiva de treball 
corporatiu a mig i llarg termini.  

 Intervenir en els àmbits o aspectes on s’ha constatat una major sensibilitat 
per part de les diferents fonts d’informació. 

 Combinar actuacions amb efectes a curt termini, amb actuacions que tinguin 
un plantejament de continuïtat a fi d’aconseguir efectes a mig i llarg termini. 

 Prioritzar les mesures plantejades en base a criteris de demanda, impacte, 
economia i eficiència. 

El Pla es desplega a partir de l’estructura següent7: 

 Eixos d’intervenció: estableixen els grans àmbits sobre els quals s’espera 
obtenir resultats de millora. 

 Finalitats: descriuen els propòsits de millora que es volen assolir per a cada 
eix d’intervenció a partir de les mesures proposades. 

 Mesures (M): concreten les actuacions que cal portar a terme en cada eix 
d’intervenció a fi d’assolir-hi els propòsits de millora plantejats. 

 Indicadors (I): expressen les magnituds o validacions a partir de les quals 
s’ha de fer el seguiment i l’avaluació del Pla.  

 Costos (C): consignen les variables econòmiques a tenir en compte per dur 
a terme la mesura. 

 Responsable de la mesura (R): mostra la unitat organitzativa que es 
responsabilitza de la mesura.  

 Priorització de la mesura: determina l’ordre de primacia que té cada 
mesura en el conjunt d’accions; s’estableixen tres gradacions:  

A (primer lloc)  B (segon lloc)  C (tercer lloc).  

 

                                                
7 S’ha pres com a referència per a l’estructuració i desplegament del Pla d’Igualtat, el model 
establert en l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la 
competitivitat de l’economia catalana 2008-2011. 
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Per establir la gradació de cada mesura s’han ponderat tres factors: 

 Demanda de la mesura manifestada en la fase de recollida d’informació. 
 Abast de l’impacte de la mesura en els diferents col·lectius municipals. 
 Cost econòmic i facilitat/complexitat de la mesura en la seva implantació. 

La informació es presenta amb el format següent: 

Eix 1 
Finalitat 
 
M 1.1 

I 1.1  

C 1.1  
R 1.1 
Prioritat de la mesura:   
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4.1 Eix 1: Reforç de la cultura corporativa 

Finalitat  
Reforçar transversalment els valors relatius a la igualtat d’oportunitats en el conjunt de 
l’organització municipal. 
 
M 1.1 
Elaborar i difondre un missatge institucional adreçat a tot el personal sobre la importància 
de la igualtat d’oportunitats en la cultura i els valors corporatius. 

I 1.1 

Missatge elaborat i difós (validació que la mesura s’ha portat a terme). 

C 1.1  
Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 

R 1.1 
Gerència de Recursos Humans i Organització. 

 Prioritat de la mesura:  A 
 

M 1.2  
Elaborar i difondre una guia a tot el personal sobre drets i mesures afavoridores de la 
igualtat d’oportunitats i la conciliació als quals pot acollir-se. 

I 2.2 
Guia elaborada i difosa (validació que la mesura s’ha portat a terme). 

C 1.2  
 Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització i la 

Gerència d’Educació, Cultura i Benestar. 

 Disseny gràfic. 
 Producció i distribució de la guia. 
R 1.2 
Gerència de Recursos Humans i Organització i la Gerència d’Educació, Cultura i 
Benestar. 

Prioritat de la mesura:  B 
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M 1.3 

Incloure una clàusula en els plecs de contractació amb empreses o de col·laboració amb 
entitats externes relativa la igualtat d’oportunitats. 

I 1.3 

Nombre d’unitats administratives que incorporen la clàusula  
                                                                                                              X 100 

Nombre d’unitats administratives que elaboren plecs  
C 1.3 
Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització i la 
Gerència de Serveis Generals i Coordinació Territorial. 

R 1.3 
Gerència de Serveis Generals i Coordinació Territorial. 

Prioritat de la mesura:  A 
 

M 1.4 

Posar en marxa un apartat específic a la intranet corporativa dedicat a la igualtat 
d’oportunitats. 

I 1.4 
Apartat en funcionament (validació que la mesura s’ha portat a terme). 

C 1.4  
Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 

R 1.4 
Gerència de Recursos Humans i Organització. 

Prioritat de la mesura:  A 
 

M 1.5 

Incorporar la perspectiva de gènere en els temaris dels processos selectius. 

I 1.5 
Informació incorporada. 

C 1.5  
Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 

R 1.5 
Gerència de Recursos Humans i Organització. 

Prioritat de la mesura:  A 
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M 1.6 
Aprofundir en la diagnosi elaborada i impulsar i coordinar l’elaboració de plans 
d’igualtat a tots els organismes autònoms de la corporació. Es prendrà com a 
referència les plantilles de dades de l’Administració de l’Estat. 
I 1.6 
Diagnosi i plans elaborats (validació que la mesura s’ha portat a terme) 

C 1.6  
Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització i dels 
organismes implicats en cada cas 

R 1.6 
Gerència de Recursos Humans i Organització dels organismes implicats 

Prioritat de la mesura:  A 
 

 

M 1.7 

Fer públic que l’Ajuntament té un Pla d’Igualtat d’Oportunitats amb l’objectiu de reforçar la 
cultura corporativa. 

I 1.7 
Informació incorporada. 

C 1.7 
Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 

R 1.7 
Gerència de Recursos Humans i Organització. 

Prioritat de la mesura:  A 
 

 

 

 

Indicador de resultats de l’Eix 1 

Nombre de mesures aplicades 
                                                                   X 100 

Nombre de mesures establertes 

Estàndard Tolerància Avaluació Costos 

7 (100%) 0 (0%) Anual 
 Costos dedicació de personal. 

 Import altres costos. 
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4.2 Eix 2: Promoció de la presència equilibrada  
Finalitat  
Promoure la presència equilibrada de dones i homes en els diferents àmbits de 
responsabilitat, col·lectius professionals i llocs de treball de l’organització municipal, 
en el marc de la legalitat vigent. 
 
M 2.1 
Portar a terme una campanya (externa) a fi de potenciar l’accés de les dones en els 
àmbits/col·lectius municipals masculinitzats i dels homes en els àmbits/col·lectius 
feminitzats.  

I 2.1 

Campanya realitzada (validació que la mesura s’ha portat a terme). 

C 2.1  
 Cost dedicació de personal de la Gerència d’Educació, Cultura i Benestar i de la 

Direcció de comunicació. 

 Disseny, desplegament i avaluació de la campanya. 

R 2.1 
Gerència d’Educació, Cultura i Benestar i la Direcció de comunicació. 

Prioritat de la mesura:  C 
 
M 2.2 
Revisar els criteris de provisió per a l’accés a càrrecs directius i de responsabilitat on 
s’inclogui la perspectiva de la igualtat d’oportunitats. 

I 2.2 

Criteris i bases de provisió revisats (validació que la mesura s’ha portat a terme). 

C 2.2  
Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 

R 2.2 
Gerència de Recursos Humans i Organització. 

Prioritat de la mesura:  B 
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M 2.3 
Fer un estudi sobre la possibilitat que durant l’excedència per baixes maternals o per  
cura de fills i filles menors de 6 anys es puguin presentar a processos selectius a fi i 
efecte de no interrompre la carrera professional. 

I 2.3 

Estudi realitzat  (validació que la mesura s’ha portat a terme). 

C 2.3 
Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 

R 2.3 
Gerència de Recursos Humans i Organització. 

Prioritat de la mesura:  B 
 
 

M 2.4 
Incloure informació sobre la igualtat d’oportunitats en els processos d’acollida. 

I 2.4 

Informació incorporada al procés d’acollida (validació que la mesura s’ha portat a 
terme). 

C 2.4 
Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 

R 2.4 
Gerència de Recursos Humans i Organització. 

Prioritat de la mesura:  B 
 

M 2.5 
Estudiar jurídicament la possibilitat d’incorporar accions positives als processos 
selectius. 

I 2.5 

Informe jurídic realitzat (validació que la mesura s’ha portat a terme) 

C 2.5 
Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització i dels 
Serveis jurídics. 

R 2.5 
Gerència de Recursos Humans i Organització i dels Serveis jurídics. 

Prioritat de la mesura:  B 
 



 

 

 

 

  

19

 

M 2.6 
Revisar les bases de selecció per noves incorporacions i també dels processos de 
promoció i concursos de provisió, incorporant a ambdues la perspectiva de gènere. 

I 2.6 

Bases revisades 

C 2.6 
Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 

R 2.6 
Gerència de Recursos Humans i Organització. 

Prioritat de la mesura:  B 
 
 

M 2.7 
Fer públic en les ofertes d’ocupació de l’Ajuntament el compromís de la corporació en 
la igualtat d’oportunitats. 

I 2.7 

Nombre d’ofertes que incorporen el compromís  
                                                                                                              X 100 

                                         Nombre d’ofertes publicades 

C 2.7 
Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 

R 2.7 
Gerència de Recursos Humans i Organització. 

Prioritat de la mesura:  B 
 
 

M 2.8 
Estudiar la possibilitat de dur a terme accions positives en processos selectius externs 
i de promoció interna. 

I 2.8 

Informe realitzat. 

C 2.8 
Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 

R 2.8 
Gerència de Recursos Humans i Organització. 

Prioritat de la mesura:  B 
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M 2.9 
Procurar per la paritat en els tribunals i òrgans de selecció, especialment en els 
càrrecs més representatius. 

I 2.9 

Nombre de tribunals paritaris  
                                                                                                              X 100 

                                                Nombre total de tribunals 

C 2.9 
Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 

R 2.9 
Gerència de Recursos Humans i Organització. 

Prioritat de la mesura:  B 
 
 

 

 

Indicador de resultats de l’Eix 2 

Nombre de mesures aplicades 
                                                                   X 100 

Nombre de mesures establertes 

Estàndard Tolerància Avaluació Pressupost 

9 (100%) -1/2 (25%) Anual 
 Costos dedicació de personal. 

 Import altres costos. 
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4.3 Eix 3: Potenciació de la sensibilització i la formació  

Finalitat  
Promoure accions de sensibilització i formació en temes vinculats a la igualtat 
d’oportunitats. 
 
M 3.1 
Portar a terme un acte de sensibilització adreçat a personal directiu amb la presència 
de dues o tres persones de prestigi reconegut que aportin les seves experiències 
respecte a l’activitat professional i la igualtat d’oportunitats. 

I 3.1 

                                       Nombre de personal directiu assistent 
                                                                                  X 100 

Nombre de personal directiu convidat 

C 3.1  
 Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 

 Disseny, desplegament i avaluació de l’acte. 

R 3.1 
Gerència de Recursos Humans i Organització. 

Prioritat de la mesura:  B 
 
M 3.2 
Realitzar accions de formació sobre estils i comportaments directius que incentivin valors i 
pràctiques positives respecte la igualtat d’oportunitats. 

I 3.2 

                                       Nombre de personal directiu format 
                                                                                  X 100 

Nombre de personal directiu municipal  

C 3.2  
 Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 

 Disseny, execució i avaluació de les accions. 

R 3.2 
Gerència de Recursos Humans i Organització. 

Prioritat de la mesura:  B 
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M 3.3 
Posar a l’abast de tota l’organització municipal  totes les accions de 
sensibilització/formació a la intranet corporativa perquè tothom pugui accedir-hi, bo i 
estant en situació d’ús de mesures de conciliació. 

I 3.3                                           Nombre d’accions informades 

                                                                                                X 100 

                              Nombre d’accions de sensibilització/formació 

C 3.3 
Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 

R 3.3 
Gerència de Recursos Humans i Organització. 

Prioritat de la mesura:  A 
 

 

 
M 3.4 
Crear una bústia de suggeriments sobre el Pla d’Igualtat d’Oportunitats.  

I 3.4 

Bústia creada. 

C 3.4 
Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 

R 3.4 
Gerència de Recursos Humans i Organització. 

Prioritat de la mesura:  A 
 
 

M 3.5 
Potenciar la mobilitat interna vinculada a la conciliació. 

I 3.5 

Nombre de peticions de mobilitat.                                         
C 3.5 
Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 

R 3.5 
Gerència de Recursos Humans i Organització. 

Prioritat de la mesura:  B 
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M 3.6 
Fer formació contínua en gènere, en igualtat d’oportunitats i en assetjament sexual 
prioritzant els col·lectius de relació amb la ciutadania i el personal de voluntariat. 

I 3.6 

                                           Nombre d’accions informades 
                                                                                                X 100 

Nombre d’accions de sensibilització/formació 

C 3.6 
Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 

R 3.6 
Gerència de Recursos Humans i Organització. 

Prioritat de la mesura:  B 
 

 

M 3.7 
Demanar al personal formador que tots els continguts de formació respectin al 
perspectiva de gènere. 

I 3.7 

                                           Nombre d’accions informades 
                                                                                                X 100 

Nombre d’accions de formació 

C 3.7 
Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 

R 3.7 
Gerència de Recursos Humans i Organització. 

Prioritat de la mesura:  B 
 

ndicador de resultats de l’Eix 3 

Nombre de mesures aplicades 
                                                                   X 100 

Nombre de mesures establertes 

Estàndard Tolerància Avaluació Pressupost 

7 (100%)  -1/2 (20%) Anual 
 Costos dedicació de personal. 

 Import altres costos. 
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4.4 Eix 4: Millora del llenguatge i la imatge no sexista 

Finalitat  
Millorar la imatge i la comunicació institucional, tant interna com externa, utilitzant un llenguatge i una 
imatge gràfica no sexista i donar visibilitat a les dones que treballen al ‘Ajuntament, així com els seus 
treballs i resultats. 
 
M 4.1 
Fer una auditoria lingüística bianual sobre l’ús d’un llenguatge no sexista en els diferents 
contextos comunicatius corporatius. 

I 4.1 

Auditoria feta (validació que la mesura s’ha portat a terme). 

C 4.1  
 Cost dedicació de personal de la Gerència d’Educació, Cultura i Benestar i de la 

Direcció de comunicació amb el suport del Consorci de normalització lingüística 

 Auditoria. 

R 4.1 
Gerència d’Educació, Cultura i Benestar i de la Direcció de comunicació. 

Prioritat de la mesura:  B 
 

M 4.2 
Posar a disposició del personal una eina que faciliti l’aplicació d’un llenguatge no sexista. 

I 4.2 

Eina en funcionament (validació que la mesura s’ha portat a terme). 

C 4.2  
 Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 

 Assessorament lingüístic. 

R 4.2 
Gerència de Recursos Humans i Organització. 

Prioritat de la mesura:  C 
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M 4.3 
Actualitzar les denominacions dels llocs de treball amb una formulació no sexista. 

I 4.3 

Actualització portada a terme (validació que la mesura s’ha portat a terme). 

C 4.3 
 Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 

 Assessorament lingüístic. 

R 4.3 
Gerència de Recursos Humans i Organització. 

 Prioritat de la mesura:  B 
 

Indicador de resultats de l’Eix 4 

Nombre de mesures aplicades 
                                                                   X 100 

Nombre de mesures establertes 

Estàndard Tolerància Avaluació Costos 

3 (100%) 0 (0%) Anual 
 Costos dedicació de personal. 

 Import altres costos. 
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4.5 Eix 5: Prevenció de l’assetjament i la salut laboral 

Finalitat  
Difondre i millorar les eines de prevenció d’assetjament i salut laboral. 
 
M 5.1 
Revisar el protocol per a la dignitat i la no discriminació  des d’una perspectiva de 
gènere i fer una campanya interna de difusió. 

I 5.1  

Protocol revisat i campanya realitzada (validació que la mesura s’ha portat a terme). 

C 5.1  
 Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 

 Disseny, desplegament i avaluació de la campanya. 
R 5.1 
Gerència de Recursos Humans i Organització. 

Prioritat de la mesura:  B 
 
 

M 5.2 

Fer una campanya interna de sensibilització sobre salut laboral enfocada des d’una 
perspectiva de gènere. 

I 5.2  
Campanya realitzada (validació que la mesura s’ha portat a terme). 

C 5.2  
 Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 

 Disseny, desplegament i avaluació de la campanya. 
R 5.2 
Gerència de Recursos Humans i Organització. 

Prioritat de la mesura:  B 
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M 5.3 
Incloure preguntes a l’enquesta d’opinió pública interna que permetin detectar si hi ha 
hagut assetjament. 

I 5.3  

Preguntes incorporades (validació que la mesura s’ha portat a terme). 

C 5.3  
Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 
R 5.3 
Gerència de Recursos Humans i Organització. 

Prioritat de la mesura:  B 
 

 

M 5.4 
Dur a terme formació específica en assetjament sexual, seguretat i salut laboral, 
adreçada al responsables i delegats que actuen en el protocol per la dignitat. 

I 5.4  

Nombre de cursos realitzats 

C 5.4  
Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 
R 5.4 
Gerència de Recursos Humans i Organització. 

Prioritat de la mesura:  B 
 

 

 

M 5.5 
Lliurar les dades de salut laboral desagregades per sexe. 

I 5.5  
Dades lliurades 

C 5.5  
Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 
R 5.5 
Gerència de Recursos Humans i Organització. 

Prioritat de la mesura:  B 
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Indicador de resultats de l’Eix 5 

Nombre de mesures aplicades 
                                                                   X 100 

Nombre de mesures establertes 

Estàndard Tolerància Avaluació Costos 

2 (100%) 0 (0%) Anual 
 Costos dedicació de personal. 

 Import altres costos.  
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4.6 Eix 6: Impuls de noves formes de treball 

Finalitat  
Potenciar noves formes de treball basades en l’eficiència (ús òptim dels recursos), 
l’eficàcia (orientació als resultats) i l’aprofitament de les TIC (innovació tecnològica). 
 
M 6.1 
Fer una campanya interna de sensibilització sobre la racionalització i eficiència dels usos 
del temps laboral.  

I 6.1 

Campanya realitzada (validació que la mesura s’ha portat a terme). 

C 6.1  
 Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització. 

 Disseny, desplegament i avaluació de la campanya. 
R 6.1 
Gerència de Recursos Humans i Organització. 

Prioritat de la mesura:  B 
 
M 6.2 
Estudiar noves formes d’organització del treball, tenint en compte l’impacte de gènere 
de les mesures que s’implementin. 

I 6.2 

Experiència portada a terme (validació que la mesura s’ha portat a terme). 

C 6.2 
Cost dedicació de personal de la Gerència de Recursos Humans i Organització.. 

R 6.2 
Gerència de Recursos Humans i Organització. 

Prioritat de la mesura:  C 
 

Indicador de resultats de l’Eix 6 

Nombre de mesures aplicades 
                                                             X 100 

Nombre de mesures establertes 

Estàndard Tolerància Avaluació Pressupost 

2 (100%) 0 (0%) Anual 
 Costos dedicació de personal. 

 Import altres costos. 
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5 Desplegament del Pla 
S’estructura en els apartats següents: 

 Síntesi del desplegament del Pla 2011-2012 
 Priorització de les mesures 
 Temporalització de mesures per mesos 
 Desplegament de mesures per anys  
 Desplegament de mesures segons prioritat  
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5.1 Síntesi del desplegament del Pla 2011-2012 
Eixos Mesures 

1 Reforç de la cultura corporativa 7 

2 Promoció de la presència equilibrada 9 

3 Potenciació de la sensibilització i la formació 7 

4 Millora del llenguatge no sexista 3 

5 Prevenció de l’assetjament i la salut laboral 5 

6 Impuls de noves formes de treball 2 

Total 33 

5.2 Priorització de les mesures 
Eixos A B C Total 

1 Reforç de la cultura corporativa 6 1 - 7 

2 Promoció de la presència equilibrada - 8 1 9 

3 Potenciació de la sensibilització i la formació 2 5 - 7 

4 Millora del llenguatge no sexista - 2 1 3 

5 Prevenció de l’assetjament i la salut laboral - 5 - 5 

6 Impuls de noves formes de treball - 1 1 2 

Total 8 22 3 33 

Per prioritzar les mesures s’han ponderat tres factors: 

 Demanda de la mesura en les aportacions fetes pel conjunt de participants 
en la fase de recollida d’informació. 

 Impacte de la mesura en l’organització municipal. 
 Cost i facilitat en la implantació de la mesura. 

L’ordre de primacia de cada mesura en el conjunt d’accions s’ha establert a 
partir de tres gradacions:  

 A (primer lloc)   
 B (segon lloc)  
 C (tercer lloc) 
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5.3 Priorització i temporalització de mesures 
M 1.1 Elaborar i difondre un missatge institucional adreçat a tot el personal sobre la importància de la 
igualtat d’oportunitats en la cultura i els valors corporatius. A 

M 1.2 Elaborar i difondre una guia a tot el personal sobre drets i mesures afavoridores de la igualtat 
d’oportunitats i la conciliació als quals pot acollir-se. B 

M 1.3 Incloure una clàusula en els plecs de contractació amb empreses o de col·laboració amb entitats 
externes relativa la igualtat d’oportunitats. A  

M 1.4 Posar en marxa un apartat específic a la intranet corporativa dedicat a la igualtat d’oportunitats. A  

M 1.5 Incorporar la perspectiva de gènere en els temaris dels processos selectius. A 

M 1.6 Aprofundir en la diagnosi elaborada i impulsar i coordinar l’elaboració de plans d’igualtat a tots els 
organismes autònoms de la corporació. Es prendrà com a referència les plantilles de dades de 
l’Administració de l’Estat. A 
M 1.7 Fer públic que l’Ajuntament té un Pla d’Igualtat d’Oportunitats amb l’objectiu de reforçar la cultura 
corporativa. A 

M 2.1 Portar a terme una campanya (externa) a fi de potenciar l’accés de les dones en els 
àmbits/col·lectius municipals masculinitzats i dels homes en els àmbits/col·lectius feminitzats. C 

M 2.2 Revisar els criteris de provisió per a l’accés a càrrecs directius i de responsabilitat on s’inclogui la 
perspectiva de la igualtat d’oportunitats. B 

M 2.3 Fer un estudi sobre la possibilitat que durant l’excedència per baixes maternals o per  cura de fills i 
filles menors de 6 anys es puguin presentar a processos selectius a fi i efecte de no interrompre la 
carrera professional.. B 

M 2.4 Incloure informació sobre la igualtat d’oportunitats en els processos d’acollida. B 

M 2.5 Estudiar jurídicament la possibilitat d’incorporar accions positives als processos selectius. B 

M 2.6 Revisar les bases de selecció per noves incorporacions i també dels processos de promoció i 
concursos de provisió, incorporant a ambdues la perspectiva de gènere. B 

M 2.7 Fer públic en les ofertes d’ocupació de l’Ajuntament el compromís de la corporació en la igualtat 
d’oportunitats. B 

M 2.8 Estudiar la possibilitat de dur a terme accions positives en processos selectius externs i de 
promoció interna. B 

M 2.9 Procurar per la paritat en els tribunals i òrgans de selecció, especialment en els càrrecs més 
representatius. B 

M 3.1 Portar a terme un acte de sensibilització adreçat a personal directiu amb la presència de dues o 
tres persones de prestigi reconegut que aportin les seves experiències respecte a l’activitat professional i 
la igualtat d’oportunitats. B 

M 3.2 Realitzar accions de formació sobre estils i comportaments directius que incentivin valors i 
pràctiques positives respecte la igualtat d’oportunitats. B 

M 3.3 Posar a l’abast de tota l’organització municipal  totes les accions de sensibilització/formació a la 
intranet corporativa perquè tothom pugui accedir-hi, bo i estant en situació d’ús de mesures de 
conciliació. B 

M 3.4 Crear una bústia de suggeriments sobre el Pla d’Igualtat d’Oportunitats. A 

M 3.5 Potenciar la mobilitat interna vinculada a la conciliació. B 
M 3.6 Fer formació contínua en gènere, en igualtat d’oportunitats i en assetjament sexual prioritzant els 
col·lectius de relació amb la ciutadania i el personal de voluntariat B 
M 3.7 Demanar al personal formador que tots els continguts de formació respectin al perspectiva de gènere. B 
M 4.1 Fer una auditoria lingüística anual sobre l’ús d’un llenguatge no sexista en els diferents contextos 
comunicatius corporatius. B 
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M 4.2 Posar a disposició del personal una eina que faciliti l’aplicació d’un llenguatge no sexista. C 

M 4.3 Actualitzar les denominacions dels llocs de treball amb una formulació no sexista. B 

 

M 5.1 Revisar el protocol per a la dignitat i la no discriminació  des d’una perspectiva de gènere i fer una 
campanya interna de difusió. B 

M 5.2 Fer una campanya interna de sensibilització sobre salut laboral enfocada des d’una perspectiva de 
gènere. B 

M 5.3 Incloure preguntes a l’enquesta d’opinió pública interna que permetin detectar si hi ha hagut assetjament. 
B 

M 5.4 Dur a terme formació específica en assetjament sexual, seguretat i salut laboral, adreçada al 
responsables i delegats que actuen en el protocol per la dignitat. B 

M 5.5 Lliurar les dades de salut laboral desagregades per sexe. B 

M 6.1 Fer una campanya interna de sensibilització sobre la racionalització i eficiència dels usos del temps 
laboral. B 

M 6.2 Estudiar noves formes d’organització del treball, tenint en compte l’impacte de gènere de les 
mesures que s’implementin. C 

 

 

 La M1.4 es farà coincidir amb la posada en marxa de la nova intranet. 
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5.4 Desplegament de mesures per anys  
 

Eixos 2011 2012 Total  

1 Reforç de la cultura corporativa 6 1 7 

2 Promoció de la presència equilibrada 2 7 9 

3 Potenciació de la sensibilització i la formació 2 5 7 

4 Millora del llenguatge no sexista 2 1 3 

5 Prevenció de l’assetjament i la salut laboral 1 4 5 

6 Impuls de noves formes de treball - 2 2 

Total 13 20 33 

 

5.5 Desplegament de mesures segons prioritat 
 

Eixos Mesures A Mesures B Mesures C 

2011-2012  

1 Reforç de la cultura corporativa 6 1 - 

2 Promoció de la presència equilibrada - 8 1 

3 Potenciació de la sensibilització i la formació 2 5 - 

4 Millora del llenguatge no sexista - 2 1 

5 Prevenció de l’assetjament i la salut laboral - 5 - 

6 Impuls de noves formes de treball - 1 1 

Total 8 22 3 
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6 Sistema de control de gestió del Pla 
S’estructura en els apartats següents: 

 Documentació  
 Indicadors 
 Seguiment i avaluació 
 Pressupost 

6.1 Documentació 
Nom document Actualització  Canal d’accés Responsable 

Pla 2011-2012 Anual  Responsable del Pla 

 Comissió paritària 

Direcció de 
serveis de 

Desenvolupament 
i Atenció al 
Personal 

Resum Pla Anual  Intranet 

Presentacions al personal Anual  Actes presentació 

 Intranet 

Informes de seguiment Semestral  Responsable del Pla 

 Comissió paritària 

Informes d’avaluació Anual  Responsable del Pla 

 Comissió paritària 

6.2 Indicadors 
Es concreten en: 

 Els indicadors específics establerts per a cada mesura. 
 Els indicadors generals establerts per a cada eix d’intervenció. 

SÍNTESI D’INDICADORS  

Eixos Indicadors 
mesures 

Indicadors 
eixos 

1 Reforç de la cultura corporativa 7 1 

2 Promoció de la presència equilibrada 9 1 

3 Potenciació de la sensibilització i la formació 7 1 

4 Millora del llenguatge no sexista 3 1 

5 Prevenció de l’assetjament i la salut laboral 5 1 

6 Impuls de noves formes de treball 2 1 

Total 33 6 

Per a l’avaluació final del Pla es poden plantejar indicadors de satisfacció del 
personal per valorar-ne el seu l’impacte. 
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6.3 Seguiment i avaluació 
Nom reunió Objectiu Documentació Participants Data 

Planificació Elaborar el Pla Pla Igualtat 2010-2011  Responsable PIO8 
 OPS NEO 

Gener 2010 

Aprovació planificació 
Direcció Aprovar el Pla Pla Igualtat 2010-2011                                Responsable PIO 

 Direcció GRHO 
Maig 2010 

Contrast planificació 
Comissió Contrastar el Pla Pla Igualtat 2011  Responsable PIO 

 Comissió paritària 
Gener 2011 

Comunicació planificació  Comunicar el Pla Síntesi del Pla Igualtat 2011 

 Responsable PIO 
 Comissió directiva 
 Consell assessor 
 Treballadores/ors 

Febrer 2011 

Seguiment planificació Fer el seguiment 
del Pla 2011 

 Pla Igualtat 2011 
 Informe de seguiment 

Responsable PIO Setembre 2011 

Seguiment planificació 
Direcció 

Aprovar el 
seguiment del Pla 
2011 

 Pla Igualtat 2011 
 Informe de seguiment 

 Responsable PIO 
 Direcció GRHO 

Setembre 2011 

Seguiment planificació 
Comissió 

Contrastar el 
seguiment del Pla 
2011 

 Pla Igualtat 2011 
 Informe de seguiment 

 Responsable PIO 
 Comissió paritària 

Setembre 2011 

Avaluació/Planificació 
Avaluar el Pla 
2010 i revisar el 
Pla 2011-2012 

 Pla Igualtat 2011-2012 
 Informe d’avaluació 

Responsable PIO Desembre 2011 

Aprovació 
avaluació/planificació 
Direcció 

Aprovar avaluació 
2011 i revisió 2012 

 Pla Igualtat 2011-2012 
   inclosa avaluació 2011 

 Responsable PIO 
 Direcció GRHO 

Gener 2012 

Contrast Comissió 
avaluació/planificació 

Contrastar 
avaluació 20101i 
revisió 2012 

 Pla Igualtat 2011-2012 
inclosa avaluació 2011 

 Responsable PIO 
 Comissió paritària 

Febrer 2012 

Comunicació a 
avaluació/planificació 

Comunicar 
avaluació 2011 i 
revisió 2012 

 Síntesi del Pla 2012 
inclosa avaluació 2011 

 Responsable PIO 
 Comissió directiva 
 Consell assessor 
 Treballadores/ors 

Febrer 2012 

Seguiment planificació Fer el seguiment 
del Pla 2012 

 Pla Igualtat 2012 
 Informe de seguiment 

Responsable PIO Juliol 2012 

Seguiment planificació 
Direcció 

Aprovar el 
seguiment del Pla 
2012 

 Pla Igualtat 2012 
 Informe de seguiment 

 Responsable PIO 
 Direcció GRHO 

Juliol 2012 

Seguiment planificació 
Comissió 

Contrastar el 
seguiment del Pla 
2012 

 Pla Igualtat 2012 
 Informe de seguiment 

 Responsable PIO 
 Comissió paritària 

Juliol 2012 

Avaluació del Pla 2011-
2012 i propostes de futur 

Avaluar el Pla 
2011-2012 

 Pla Igualtat 2011-2012 
 Informe d’avaluació 

Responsable PIO Gener 2013 

Aprovació avaluació Pla 
2011-2012 Direcció 

Aprovar els 
resultats del Pla 
2011-2012 

 Pla Igualtat 2011-2012 
inclosa avaluació 2011 

 Responsable PIO 
 Direcció GRHO 

Gener 2013 

Contrast avaluació del 
Pla 2011-2012 Comissió 

Contrastar els 
resultats del Pla 
2011-2012 

 Pla Igualtat 2011-2012 
inclosa avaluació 2012 

 Responsable PIO 
 Comissió paritària 

Febrer 2013 

Comunicació a avaluació 
del Pla 2011-2012 

Comunicar els 
resultats del Pla 
2011-2012 

 Presentació sintètica del 
Pla 2011-2012 inclosa 
avaluació 2012 

 Responsable PIO 
 Comissió directiva 
 Consell assessor 
 Treballadores/ors 

Febrer 2013 

Seguiment mensual Fer seguiment 
mensual del Pla Pla Igualtat 2011-2012 Responsable PIO Cada mes 

                                                
8 PIO: Pla d’Igualtat d’Oportunitats 
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6.4 Pressupost  
M 1.1 Elaborar i difondre un missatge institucional adreçat a tot el personal 
sobre la importància de la igualtat d’oportunitats en la cultura i els valors 
corporatius. A 

 

M 1.2 Elaborar i difondre una guia a tot el personal sobre drets i mesures 
afavoridores de la igualtat d’oportunitats i la conciliació als quals pot acollir-se. 
B 

 

M 1.3 Incloure una clàusula en els plecs de contractació amb empreses o de 
col·laboració amb entitats externes relativa la igualtat d’oportunitats. A  

 

M 1.4 Posar en marxa un apartat específic a la intranet corporativa dedicat a 
la igualtat d’oportunitats. A  

 

M 1.5 Incorporar la perspectiva de gènere en els temaris dels processos 
selectius. A 

 

M 1.6 Aprofundir en la diagnosi elaborada i impulsar i coordinar l’elaboració de 
plans d’igualtat a tots els organismes autònoms de la corporació. Es prendrà 
com a referència les plantilles de dades de l’Administració de l’Estat. A 

 

M 1.7 Fer públic que l’Ajuntament té un Pla d’Igualtat d’Oportunitats amb 
l’objectiu de reforçar la cultura corporativa. A 

 

M 2.1 Portar a terme una campanya (externa) a fi de potenciar l’accés de les 
dones en els àmbits/col·lectius municipals masculinitzats i dels homes en els 
àmbits/col·lectius feminitzats. C 

 

M 2.2 Revisar els criteris de provisió per a l’accés a càrrecs directius i de 
responsabilitat on s’inclogui la perspectiva de la igualtat d’oportunitats. B 

 

M 2.3 Fer un estudi sobre la possibilitat que durant l’excedència per baixes 
maternals o per  cura de fills i filles menors de 6 anys es puguin presentar a 
processos selectius a fi i efecte de no interrompre la carrera professional.. B 

 

M 2.4 Incloure informació sobre la igualtat d’oportunitats en els processos 
d’acollida. B 

 

M 2.5 Estudiar jurídicament la possibilitat d’incorporar accions positives als 
processos selectius. B 

 

M 2.6 Revisar les bases de selecció per noves incorporacions i també dels 
processos de promoció i concursos de provisió, incorporant a ambdues la 
perspectiva de gènere. B 

 

M 2.7 Fer públic en les ofertes d’ocupació de l’Ajuntament el compromís de la 
corporació en la igualtat d’oportunitats. B 

 

M 2.8 Estudiar la possibilitat de dur a terme accions positives en processos 
selectius externs i de promoció interna. B 

 

M 2.9 Procurar per la paritat en els tribunals i òrgans de selecció, 
especialment en els càrrecs més representatius. B 

 

M 3.1 Portar a terme un acte de sensibilització adreçat a personal directiu amb 
la presència de dues o tres persones de prestigi reconegut que aportin les 
seves experiències respecte a l’activitat professional i la igualtat d’oportunitats. 
B 

 

M 3.2 Realitzar accions de formació sobre estils i comportaments directius que 
incentivin valors i pràctiques positives respecte la igualtat d’oportunitats. B 

 

M 3.3 Posar a l’abast de tota l’organització municipal  totes les accions de 
sensibilització/formació a la intranet corporativa perquè tothom pugui accedir-
hi, bo i estant en situació d’ús de mesures de conciliació. B 

 

M 3.4 Crear una bústia de suggeriments sobre el Pla d’Igualtat d’Oportunitats. 
A 
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M 3.5 Potenciar la mobilitat interna vinculada a la conciliació. B  

M 3.6 Fer formació contínua en gènere, en igualtat d’oportunitats i en assetjament 
sexual prioritzant els col·lectius de relació amb la ciutadania i el personal de 
voluntariat B 

 

M 3.7 Demanar al personal formador que tots els continguts de formació respectin 
al perspectiva de gènere. B 

 

M 4.1 Fer una auditoria lingüística anual sobre l’ús d’un llenguatge no sexista 
en els diferents contextos comunicatius corporatius. B 

 

M 4.2 Posar a disposició del personal una eina que faciliti l’aplicació d’un 
llenguatge no sexista. C 

 

M 4.3 Actualitzar les denominacions dels llocs de treball amb una formulació 
no sexista. B 

 

 

M 5.1 Revisar el protocol per a la dignitat i la no discriminació  des d’una 
perspectiva de gènere i fer una campanya interna de difusió. B 

 

M 5.2 Fer una campanya interna de sensibilització sobre salut laboral 
enfocada des d’una perspectiva de gènere. B 

 

M 5.3 Incloure preguntes a l’enquesta d’opinió pública interna que permetin detectar 
si hi ha hagut assetjament. B 

 

M 5.4 Dur a terme formació específica en assetjament sexual, seguretat i salut 
laboral, adreçada al responsables i delegats que actuen en el protocol per la 
dignitat. B 

 

M 5.5 Lliurar les dades de salut laboral desagregades per sexe. B  

M 6.1 Fer una campanya interna de sensibilització sobre la racionalització i 
eficiència dels usos del temps laboral. B 

 

M 6.2 Estudiar noves formes d’organització del treball, tenint en compte 
l’impacte de gènere de les mesures que s’implementin. C 

 

TOTAL 50.000 
 

 

 

Aquest pressupost no inclou el cost de les dedicacions corporatives del 
personal municipal que intervé o participa a cada mesura. 
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7 Annex 1. Recollida d’informació: dades 
En aquest apartat es mostren i comenten dades relatives a l’estructuració de la 
plantilla de l’Ajuntament9. 

El conjunt de les dades corresponen a l’any 2008, han estat revisades el mes 
d’octubre del 2009 i han estat proveïdes pel Gabinet Tècnic de Projectes de la 
Gerència de Recursos Humans i Organització. 

Les dades relatives a Concursos i Oferta pública corresponen a l’any 2009 i 
han estat proveïdes per la unitat de Selecció i Promoció de RRHH de la 
Gerència de Recursos Humans i Organització. 

Es presenten les dades següents: 

1. Composició actual de la plantilla de l’Ajuntament per piràmide d’edat 
2. Distribució de la plantilla per districtes i sectors 
3. Distribució segons tipus de règim laboral 
4. Distribució segons antiguitat 
5. Distribució per llocs tipus 
6. Distribució per nivells 
7. Ús de mesures de conciliació 
8. Baixes mèdiques per malaltia o accident 
9. Concursos 

10. Oferta pública 

A l’hora de comentar les dades es parteix del criteri de presència equilibrada 
de dones i homes, que expressa una situació en què cap dels dos sexes 
suposa més del 60% ni menys del 40% del valor analitzat.  

Les observacions es fan en els casos que la presència està desequilibrada, 
observant-s’hi tres tipus:  

 Lleugera presència desequilibrada: 61% a 70% 

 Destacada presència desequilibrada: 71% a 80% 

 Hegemònica presència desequilibrada: > 80% 

                                                
9 No es tenen en compte les dades corresponents a organismes autònoms: consorcis, 
empreses municipals i instituts. 



 

 

 

 

  

40

7.1 Composició actual de la plantilla de l’Ajuntament per 
piràmide d’edat (2008) 
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Observacions  

 El conjunt de la plantilla de l’Ajuntament presenta una lleugera 
presència desequilibrada a favor dels homes: 63,2% homes, 36,8% 
dones.  

 En la plantilla corresponent al personal no uniformat es dóna una 
lleugera presència desequilibrada a favor de les dones: 63,6% dones, 
36,4% homes.  

 En la plantilla corresponent al personal uniformat es dóna una 
hegemònica presència desequilibrada a favor dels homes: 92,5% 
homes, 7,5% dones. 

 Hi ha una lleu diferència entre la mitjana d’edat global de dones (46,1) i 
homes (45,6).  

 La mitjana d’edat més alta correspon al homes del personal no uniformat 
(49,9).  
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7.2 Distribució de la plantilla per districtes i sectors 
(2008) 
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Observacions  

 La Gerència d’Acció Social i Ciutadania i la Gerència Municipal 
presenten destacades presències desequilibrades a favor de les dones: 
74,2% dones, 25,8% homes i 70% dones, 30% homes, respectivament. 

 La Gerència de Recursos Humans i Organització i la Gerència de 
Promoció Econòmica presenten lleugeres presències desequilibrades a 
favor de les dones: 63,5% dones, 36,5% homes i 63,4% dones, 36,6%, 
respectivament 

 La Gerència de Prevenció, Seguretat i Mobilitat és la presenta una 
hegemònica presència desequilibrada a favor dels homes: 89,5% 
homes, 10,5% dones. 

 La Gerència de Medi Ambient presenta una lleugera presència 
desequilibrada a favor dels homes: 63,7% homes, 36,3% dones. 

 Pel que fa a Districtes, predomina en tots ells la presència desequilibrada 
a favor de les dones, que va del màxim al Districte de Nou Barris (76% 
dones, 24% homes) al mínim del Districte de Sarrià-Sant Gervasi (64,2% 
dones, 35,8% homes). 
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7.3 Distribució segons tipus de règim laboral (2008) 
 

    Sexe % Estructura    
    Dones Homes Dones Homes Total % Total 

No Uniformats Funcionaris eventuals 114 143 44,4% 55,6% 257 7,1% 
 Funcionaris de carrera 1.372 772 64,0% 36,0% 2.144 59,5% 
 Contractats laborals fixos 319 210 60,3% 39,7% 529 14,7% 
 Funcionaris en pràctiques 2 2 50,0% 50,0% 4 0,1% 
 Funcionaris en comissió de serveis 8 8 50,0% 50,0% 16 0,4% 
 Funcionaris Interins de conveni 85 8 91,4% 8,6% 93 2,6% 
 Funcionaris interins estructurals 301 120 71,5% 28,5% 421 11,7% 
 Funcionaris interins programes 19 7 73,1% 26,9% 26 0,7% 
 Funcionaris interins puntes 43 17 71,7% 28,3% 60 1,7% 
 Funcionaris interins substitucions 36 15 70,6% 29,4% 51 1,4% 
 Contractats laborals temporals 3 2 60,0% 40,0% 5 0,1% 
Total no uniformats 2.302 1.304 63,8% 36,2% 3.606 52,0% 
Guàrdia Urbana Funcionaris de carrera 224 2.114 9,6% 90,4% 2.338 87,9% 
 Funcionaris en pràctiques 23 298 7,2% 92,8% 321 12,1% 
Total Guàrdia Urbana 247 2.412 9,3% 90,7% 2.659 38,4% 
Bombers Funcionaris de carrera 1 667 01% 99,9% 668 9,6% 
Total Bombers 1 667 01% 99,9% 668 9,6% 

Total    2.550 4.383 36,8% 63,2% 6.933 100,0% 
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Distribució segons tipus de règim laboral del total de la plantilla 

 

Distribució segons tipus de règim laboral del personal no uniformat 
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Distribució segons tipus de règim laboral del personal de la Guàrdia Urbana 

 

Distribució segons tipus de règim laboral del personal de Bombers 
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Observacions10 

 En el col·lectiu funcionari de carrera del personal no uniformat es dóna 
una lleugera presència desequilibrada a favor de les dones: 63,8% 
dones, 36,2% homes.  

 En el conjunt del col·lectiu funcionari de carrera del personal uniformat 
es dóna una hegemònica presència desequilibrada a favor dels homes: 
92,5% homes, 7,5% dones (Guàrdia Urbana 90,4% homes, 9,6% dones; 
Bombers 99,9% homes, 0,1% dones). 

 En el col·lectiu funcionari interí (totes les tipologies incloses) del 
personal no uniformat, predomina la presència desequilibrada a favor 
de les dones, que va del màxim del col·lectiu funcionari interí de conveni 
(91,4%), al mínim del col·lectiu funcionari interí substitucions (70,6%). 

                                                

10 La nomenclatura usada per l’Ajuntament per designar els tipus de règim laboral de 
funcionaris i contractats és masculina. 
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7.4  Distribució segons antiguitat (2008) 
 

 

  Sexe % Estructura   
   Anys Dones Homes Dones Homes Total % Total 
No uniformats <5 564 306 64,8% 35,2% 870 24,1% 
  DE 5 A 10 164 57 74,2% 25,8% 221 6,1% 
  DE 10 A 15 107 41 72,3% 27,7% 148 4,1% 
  DE 15 A 20 404 173 70,0% 30,0% 577 16,0% 
  DE 20 A 25 383 195 66,3% 33,7% 578 16,0% 
  DE 25 A 30 185 164 53,0% 47,0% 349 9,7% 
  DE 30 A 35 273 156 63,6% 36,4% 429 11,9% 
  DE 35 A 40 181 149 54,9% 45,2% 330 9,2% 
  >40 41 63 39,4% 60,6% 104 2,9% 
Total no uniformats 2.302 1.304 63,8% 36,2% 3.606 52,0% 
Guàrdia Urbana <5 54 526 9,3% 90,7% 580 21,8% 
  DE 5 A 10 25 297 7,8% 92,2% 322 12,1% 
  DE 10 A 15 8 120 6,3% 93,8% 128 4,8% 
  DE 15 A 20 42 472 8,2% 91,8% 514 19,3% 
  DE 20 A 25 44 274 13,8% 86,2% 318 12,0% 
  DE 25 A 30 74 269 21,6% 78,4% 343 12,9% 
  DE 30 A 35   297 0,0% 100,0% 297 11,2% 
  DE 35 A 40   135 0,0% 100,0% 135 5,1% 
  >40   22 0,0% 100,0% 22 0,8% 
Total Guàrdia Urbana 247 2.412 9,3% 90,7% 2.659 38,4% 
Bombers <5 1 150 0,7% 99,3% 151 22,6% 
  DE 5 A 10   55 0,0% 100,0% 55 8,2% 
  DE 10 A 15   3 0,0% 100,0% 3 0,5% 
  DE 15 A 20   51 0,0% 100,0% 51 7,6% 
  DE 20 A 25   65 0,0% 100,0% 65 9,7% 
  DE 25 A 30   173 0,0% 100,0% 173 25,9% 
  DE 30 A 35   138 0,0% 100,0% 138 20,7% 
  DE 35 A 40   31 0,0% 100,0% 31 4,6% 
  >40   1 0,0% 100,0% 1 0,2% 
Total Bombers   1 667 0,2% 99,9% 668 9,6% 
Total    2.550 4.383 36,8% 66,2% 6.933 100,0% 
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Distribució segons antiguitat del personal no uniformat 

 

Distribució segons antiguitat del personal de la Guàrdia Urbana 
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Distribució segons antiguitat del personal de Bombers 
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Observacions 

 A la plantilla corresponent al personal no uniformat el tram d’antiguitat 
amb major nombre de persones se situa en < 5 anys (24,1%); les dones 
hi tenen una presència del 64,8% i els homes del 35,2%. 

 A la plantilla corresponent al personal no uniformat en tots els trams 
d’antiguitat les dones són majoria, excepte en el tram >40, on les dones 
hi tenen una presència del 39,4%, i els homes del 60,6%.  

 A la plantilla corresponent al personal de Guàrdia Urbana el tram 
d’antiguitat amb major nombre de persones també se situa en < 5 anys 
(21,8%); les dones hi tenen una presència del 9,3% i els homes del 90,7%. 

 A la plantilla corresponent al personal de Guàrdia Urbana en tots els trams 
d’antiguitat els homes són majoria (a partir dels 30 anys, el 100%). 

 A la plantilla corresponent al personal de Bombers el tram d’antiguitat 
amb major nombre de persones se situa en 25-30 anys (25,9%); la 
presència és exclusivament masculina. 

 A la plantilla corresponent al personal de Bombers en tots els trams 
d’antiguitat els homes són majoria. 
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7.5 Distribució per llocs tipus (2008) 
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Observacions11 

 En la majoria de llocs tipus predomina una presència desequilibrada a 
favor els homes, que va del màxim dels Caps de Departament II (92,9%  
homes, 7,1% dones) al mínim Directors/ores (65% homes, 35% dones). 

 El lloc tipus de personal tècnic és l’únic on es dóna una lleugera 
presència desequilibrada a favor de les dones: 67,2% dones, 32,8 
homes. 

 En el lloc tipus Coordinació d’equips, 207 corresponen a la Guàrdia 
Urbana. Si no es tenen en compte aquests 207, continua havent-hi una 
destacada presència desequilibrada a favor els homes: 71,1% homes,  
28,9% dones. 

 Els dos llocs tipus on es dóna una presència equilibrada són Caps de 
Departament i Oficials/ales. 

 

                                                

11 La nomenclatura usada per l’Ajuntament per designar el lloc tipus Tècnic és masculina. 
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7.6 Distribució per nivells (2008) 
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Observacions12 

 Hi ha quatre nivells on es dóna una lleugera presència desequilibrada a 
favor dels homes: comissionats/ades i consellers/eres de Districte (65,5% 
homes, 34,4% dones), nivell 30 (66,7% homes, 33,3% dones), nivell 28 
(66,4% homes, 33,6% dones) i nivell 14 (62,6% homes, 37,4% dones). 

 Hi ha dos nivells on es dóna una destacada/hegemònica presència 
desequilibrada a favor dels homes: delegades i delegats (80% homes, 
20% dones) i nivell 16 que compta amb una alta presència dels cossos 
uniformats (83,8% homes, 16,2% dones). 

 Hi ha un nivell on es dóna una lleugera presència desequilibrada a favor 
de les dones: nivell 12 (63,5% dones, 36,5% homes). 

 Hi ha un nivell on es dóna una hegemònica presència desequilibrada a 
favor de les dones: nivell 10 (83,2% dones, 16,8% homes). 

 En resum, als nivells més alts (28 cap amunt, tret de càrrecs polítics) es 
dóna una presència desequilibrada a favor dels homes, mentre al dos 
nivells més baixos es dóna una presència desequilibrada a favor de les 
dones. 

 

                                                

12 En aquestes dades apareix un total de 6.979 persones. La diferència de 46 persones 
respecte a les 6.933 que apareixen a la resta d’informacions és deguda al fet que s’hi compten 
els càrrecs polítics i les delegades i delegats. 
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7.7 Ús de mesures de conciliació (2008) 

Personal amb reducció de jornada per conciliació familiar 
  Persones %   

  Dones Homes Dones Homes Total 2008 
Atenció adopció/acollida 1 any (1/3 j) 4 1 80,0% 20,0% 5 
Atenció adopció/acollida (12 any 1/3 j) 3 

 
100,0% 0,0% 3 

Atenció adopció/acollida (12 any 32,5) 2 
 

100,0% 0,0% 2 
Atenció a infants 1 any (1/3 j) 25 76 24,8% 75,2% 101 
Atenció infants 1:12 anys (1/3 j) 12 12 50,0% 50,0% 24 
Atenció infants 1:12 anys (1/2 j) 1 

 
100,0% 0,0% 1 

Atenció infants 1:12 anys (32,5) 3  100,0% 0,0% 3 
Total atenció a infants  50 89 36,0% 64,0% 139 
Atenció persones disminuïdes (32,5) 1 1 50,0% 50,0% 2 
Total atenció per disminució  1 1 50,0% 50,0% 2 

Total 51 90 36,2% 63,8% 141 
 

    

Personal amb permisos per conciliació familiar 

 Persones %  
  Dones Homes Dones Homes Total 2008 
Permís compactació lactància 106 9 92,2% 7,8% 115 
Permís per atendre familiars 3 1 75,0% 25,0% 4 
Fill discapacitat amb prima 9 1 90,0% 10,0% 10 
Matrimoni familiar (amb prima) 20 44 31,3% 68,8% 64 
Matrimoni treballador 21 61 25,6% 74,4% 82 
Naixement de fill  111 0,0% 100,0% 111 
Permís paternitat 1 107 0,9% 99,1% 108 

Total 160 334 32,4% 67,6% 494 

Personal amb permisos per conciliació familiar 
 Persones %   
  Dones Homes Dones Homes Total 
Permisos atorgats 160 334 32,4% 67,6% 494 

Personal amb excedència 
 Persones %   
  Dones Homes Dones Homes Total 
Persones acollides 7 0 100,0% 0,0% 7 

Flexibilitat horària 
 Persones %   
  Dones Homes Dones Homes Total 
60 hores trimestrals de conveni  191 37 83,8% 16,2% 228 
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Observacions 

 Les dades de Personal amb reducció de jornada per conciliació familiar cal 
llegir-les des del fet que molts dels homes que demanen reducció ho fan 
atenent que la seva parella, que no treballa a l’Ajuntament de Barcelona, no 
pot gaudir dels avantatges de conciliació, més beneficiosos, reconeguts per 
l’Ajuntament. 

 A les dades de Personal amb permisos per conciliació familiar pel que fa 
a les dades de permís de compactació per lactància, la representació 
masculina es correspon amb el comentari fet al paràgraf anterior.   

 A les dades de Personal en excedència per conciliació familiar es dóna 
una total presència desequilibrada a favor de les dones (100%). 
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7.8 Baixes mèdiques per malaltia o accident (2008) 
 Persones %   

Edat Dones Homes Dones Homes Total % Total 
20-24 anys 18 81 18,2% 81,8% 99 1,3% 
25-29 anys 178 424 29,6% 70,4% 602 8,1% 
30-34 anys 300 683 30,5% 69,5% 983 13,2% 
35-39 anys 275 386 41,6% 58,4% 661 8,8% 
40-44 anys 499 555 47,3% 52,7% 1.054 14,1% 
45-49 anys 505 586 46,3% 53,7% 1.091 14,6% 
50-54 anys 400 766 34,3% 65,7% 1.166 15,6% 
55-59 anys 306 667 31,5% 68,6% 973 13,0% 
60-64 anys 264 505 34,3% 65,7% 769 10,3% 
65-69 anys 31 49 38,8% 61,3% 80 1,1% 

Total 2.776 4.702 37,1% 62,9% 7.478 100,0% 
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Observacions 

 En el total de baixes per malaltia o accident, es dóna una lleugera 
presència desequilibrada a favor dels homes: 62,9% homes, 37,1 dones. 

 En tots els trams d’edat hi ha més homes que dones amb baixa. 

 A la majoria de trams d’edat es dóna una presència desequilibrada a 
favor dels homes. 

 El tram d’edat on es dóna una major presència desequilibrada a favor 
dels homes és el de 20-24 anys: 81,8% homes, 18,2% dones. 

 El tram d’edat on hi ha el major nombre de dones amb baixa és el de   
45-49 anys: 505 dones. 

 El tram d’edat on hi ha el major nombre de homes amb baixa és el de  
50-54 anys: 766 homes. 

 El tram d’edat on es dóna el major percentatge de dones i homes amb 
baixa és el de  50-54 anys: 15,6%. 
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7.9 Concursos (2009) 
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Observacions13 

 En el total d’aspirants en el conjunt de concursos, es dóna una lleugera 
presència desequilibrada a favor de les dones: 62,2% dones, 37,8% 
homes. 

 En el total de guanyadors/ores en el conjunt de concursos, es dóna una 
presència equilibrada: 60% dones, 40% homes. 

 En el total de membres de tribunal en el conjunt de concursos, es dóna 
una lleugera presència desequilibrada a favor dels homes: 63,7% 
homes, 36,3% dones. 

 En el total d’aspirants on la categoria d’accés és A1 o A2, es dóna una 
presència equilibrada: 60,6% dones, 39,4% homes. 

 En el total de guanyadors/ores dels concursos on la categoria d’accés 
és A1 o A2, es dóna una presència equilibrada: 59,5% dones, 40,5% 
homes. 

 En el total de membres de tribunal en els concursos on la categoria 
d’accés és A1 o bé A2, es dóna una lleugera presència desequilibrada a 
favor dels homes: 66,3% homes, 33,7% dones. 

 En el total d’aspirants en els concursos on la categoria d’accés és C1 o 
C2, es dóna una lleugera presència desequilibrada a favor de les dones: 
68,5% dones, 31,5% homes. 

 En el total de guanyadors/ores dels concursos on la categoria d’accés 
és C1 o C2, es dóna una lleugera presència desequilibrada a favor de 
les dones: 70% dones, 30% homes. 

 En el total de membres de tribunal en els concursos on la categoria 
d’accés és C1 o C2, es dóna una presència equilibrada entre les dones i 
els homes: 50% dones, 50% homes. 

 En el concurs amb major nombre de places ofertades (64 tècnics/ques 
de barri), la composició de membres de tribunal dóna una hegemònica 
presència desequilibrada a favor dels homes: 83,3% homes, 16,7% 
dones. 

                                                

13 La nomenclatura usada per l’Ajuntament per designar les persones que han guanyat una 
plaça és masculina: guanyadors. 
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7.10 Oferta pública (2009) 

 

 

Distribució segons aspirants a l’oferta pública 
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Distribució segons guanyadors/ores a l’oferta pública 
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Observacions14 

 En el total d’aspirants a l’oferta pública a cossos uniformats, es dóna 
una hegemònica presència desequilibrada a favor dels homes: 91,2% 
homes, 8,8% dones. 

 En el total d’aspirants a l’oferta pública de personal no uniformat, es 
dóna una lleugera presència desequilibrada a favor de les dones: 62% 
dones, 38% dones. 

 En el total d’aspirants al lloc de T.S. Professor d’Orquestra i Banda es 
dóna una hegemònica presència desequilibrada a favor dels homes: 
79,9%  homes, 20,1% dones. 

 En el total de membres de tribunal en el conjunt de l’oferta pública, es 
dóna una lleugera presència desequilibrada a favor dels homes: 63,2% 
homes, 36,8% dones. 

 En el total de guanyadors/ores de places d’oferta pública a cossos 
uniformats, es dóna una hegemònica presència desequilibrada a favor 
dels homes: 94,2% homes, 5,8% dones. 

 En el total de membres de tribunal en l’oferta pública a cossos 
uniformats, es dóna una lleugera presència desequilibrada a favor dels 
homes: 68,8% homes, 31,3% dones.  

 En el total de guanyadors/ores de places d’oferta pública de personal 
no uniformat, es dóna una presència equilibrada entre dones i homes: 
54,6% dones. 45,4% homes. 

 En el total de guanyadors/ores de plaça corresponent  al lloc de T.S. 
Professor d’Orquestra i Banda es dóna una hegemònica presència 
desequilibrada a favor dels homes: 90,5% homes, 9,5% dones. 

 En el total de membres de tribunal en l’oferta pública de personal no 
uniformat, es dóna una presència equilibrada entre dones i homes: 56% 
homes, 44% dones. 

 

                                                
14 La nomenclatura usada per l’Ajuntament per designar les persones que han guanyat una 
plaça és masculina: guanyadors. La denominació dels llocs de treball també és 
masculina.  
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8 Annex 2. Recollida d’informació: percepció  
La recollida d’informació basada en la percepció del personal municipal es 
presenta mitjançant tres formats diferenciats: 

 Sessions de treball. 
 Entrevistes personalitzades. 
 Enquesta d’opinió pública interna. 

Sessions de treball 

 A les sessions de treball han participat persones amb responsabilitats als 
àmbits de recursos humans, igualtat d’oportunitats i usos del temps. 

S’han portat a terme tres tipus de sessions: 

1. Sessions per recollir les aportacions de persones amb responsabilitats 
en l’àmbit de la gestió de personal, des de tres perspectives: Districtes, 
Sectors i Instituts. 

Els objectius d’aquestes sessions han estat els següents: 

 Constatar els aspectes positius relatius a la igualtat d’oportunitats  
 Detectar els aspectes deficitaris que caldria incorporar al Pla. 
 Proposar mesures concretes a impulsar des del Pla. 

Han participat a la sessió de Districtes (20/07/09) les persones següents: 

1. Teresa Asmarats. Districte de Sarrià  
2. Antònia Bello. Districte de Ciutat Vella. 
3. Pilar Comellas Districte de l’Eixample.  
4. Maria del Mar García. Districte de Les Corts. 
5. Antonio Gómez. Districte de Gracia. 
6. Asunción Mestres. Districte de l’Eixample.  
7. Maria Luz Moure. Districte de Sant Andreu 
8. Teresa Pares. Districte de Les Corts. 
9. M. Carmen Pérez. Districte de Gracia. 
10. Francisco Javier Poza . Districte de Sarrià. 
11. Maria Josepa Roca. Districte de Nou Barris. 
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Han participat a la sessió de Sectors (23/07/09) les persones següents: 

1. Leonor García. Serveis Personals. 
2. Maria del Mar Gimenez-Salinas. Urbanisme 
3. Milagros Romero. Promoció Econòmica. 
4. Marga Muñoz. Serveis Generals. 

Han participat a la sessió d’Instituts (23/07/09) les persones següents: 

1. Eva Guarino. Parcs i Jardins. 
2. Albert Marina. Parcs i Jardins. 
3. Santos Martínez. Hisenda. 
4. Francesc Mateo. Esports. 
5. Sandra Pagès. Paisatge Urbà. 
6. Ana Roset. Informàtica. 
7. Julia Terrén. Educació. 
8. Dolors Valera. Informàtic. 

2. Sessions per fer transferència de bones pràctiques a l’àmbit municipal, 
on han participat persones amb responsabilitats en els àmbits de la igualtat 
d’oportunitats i els usos del temps. 

Els objectius d’aquestes sessions han estat els següents: 

 Conèixer experiències concretes desplegades des dels diferents àmbits 
municipals. 

 Detectar aspectes clau en l’elaboració i desenvolupament de plans 
d’igualtat. 

Han participat a les sessions de bones pràctiques les persones següents: 

1. Berta Argany. Direcció de la Dona. 
2. Rosa Batet. Barcelona Activa. 
3. Tona Calvo. Regidoria de Nous Usos del Temps. 
4. Dolos Carvajal. Barcelona Activa. 
5. Sònia Frias. Institut Municipal de Parcs i Jardins. 
6. Laia Herrera. Regidoria de Dones i Joventut. 
7. Isabel Martínez. B:SM. 
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3. Sessió per fer un diagnòstic utilitzant el qüestionari On som en matèria 
d’igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral, del Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya. 

L’objectiu d’aquesta sessió ha estat fer un diagnòstic a partir dels deu 
àmbits d’anàlisi proposats pel qüestionari: 

 La direcció té en compte la igualtat d’oportunitats en la gestió 
organitzativa. 

 El personal de l’empresa participa i s’implica en accions a favor de la 
igualtat d’oportunitats. 

 El llenguatge i la comunicació corporativa no són discriminatoris. 
 Dones i homes participen de formen igualitària als diferents llocs de 

treball. 
 Presència de dones en càrrecs directius o de responsabilitat. 
 Mesures per millorar compatibilitat vida personal i laboral. 
 Mesures de prevenció de salut i riscos laboral des d’un perspectiva de 

gènere. 
 Igualtat retributiva entre dones i homes. 
 Condicions laborals igualitàries per a dones i homes. 
 Mesures de mobilitat que permetin l’accessibilitat al lloc de treball. 

Han participat a la sessió de diagnòstic les persones següents: 

1. Joana Aloy.  Direcció de la Dona. 
2. Glòria Canals. Gabinet Tècnic de Projectes. Gerència de Recursos 

Humans i Organització. 
3. Thais Domènech. Serveis de Gestió i Relacions Laborals. Gerència de 

Recursos Humans i Organització. 
4. Laia Herrera. Regidoria de Dones i Joventut. 
5. Rosa Pueyo. Coordinació de la xarxa de caps de Comunicació i Qualitat. 

Direcció de Comunicació Corporativa i Qualitat. 
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Entrevistes personalitzades 

Les entrevistes s’han fet a persones amb responsabilitats a l’àmbit de gestió de 
recursos humans i a dues representants sindicals. 

Els objectius de les entrevistes han estat els següents: 

 Constatar els aspectes positius relatius a la igualtat d’oportunitats  
 Detectar els aspectes deficitaris que caldria incorporar al Pla. 
 Proposar mesures concretes a impulsar des del Pla. 

Han estat entrevistades les persones següents: 

1. Carles Arias. Gerència de Recursos Humans i Organització. 
2. Cèlia Ciurana. UGT. 
3. Dolors Font. Implantació del SAP. Gerència de Recursos Humans i 

Organització. 
4. Paz Izaguirre. Serveis Jurídics. Gerència de Recursos Humans i 

Organització. 
5. Rafael Luis. Gabinet Tècnic de Projectes. Gerència de Recursos Humans i 

Organització. 
6. Pere Luque. Prevenció de Riscos Laborals. Gerència de Recursos Humans i 

Organització15. 
7. Montserrat Martín. CCOO. 
8. Carme Melús. Recursos Humans. Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat. 
9. Javier Pascual.  Servei de Planificació i Organització. Gerència de Recursos 

Humans i Organització. 
10. Elena Pérez. Serveis de Gestió i Relacions Laborals. Gerència de Recursos 

Humans i Organització. 
11. Maria Rodríguez. Serveis de Desenvolupament i Atenció al Personal. 

Gerència de Recursos Humans i Organització. 
12. Josep Maria Sans. Departament de Selecció i Promoció. Gerència de 

Recursos Humans i Organització. 

                                                
15 Cal destacar que en aquest cas l’aportació personal s’ha fet després de fer una sessió de 
treball amb tot l’equip. 
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Enquesta d’opinió pública interna 

Es comenten els resultats obtinguts en l’enquesta d’opinió pública interna 
realitzada enguany per la Gerència de Recursos Humans i Organització. 

Realització de les sessions i les entrevistes 

Les sessions i les entrevistes ha estat presentades i contextualitzades per    
Eva Llorach com a responsable del Pla d’Igualtat i han estat conduïdes per un 
equip d’OPS NEO format per Manel Bardàvio, Montserrat Bordas i Xavier 
Tuneu. 
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8.1 Aportacions de la sessió Districtes 
S’estructuren en tres blocs: 

 Aspectes positius pel que fa a la igualtat d’oportunitats. 
 Dèficits pel que fa a la igualtat d’oportunitats. 
 Proposta de mesures concretes per avançar en la igualtat d’oportunitats. 

Les aportacions s’han agrupat en les temàtiques següents: 

 Accés, selecció i promoció als llocs de treball. 
 Assetjament moral i sexual. 
 Càrrecs de responsabilitat. 
 Formació. 
 Implicació directiva. 
 Llenguatge i comunicació corporativa.  
 Mesures de conciliació. 
 Organització del treball. 
 Polítiques i valors.  
 Retribució. 
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Aspectes positius pel que fa a la igualtat d’oportunitats 

Accés, selecció i promoció a llocs de treball 

1. Formalment l’accés als llocs de treball és per llei i en condicions d’igualtat. 

Llenguatge i comunicació corporativa  

2. Es fa un ús formal no discriminatori en el llenguatge i la comunicació 
corporativa. 

Mesures de conciliació 

3. Es valora molt positivament el ventall de mesures de conciliació de què 
disposa el personal de l’Ajuntament. 

4. El personal dels districtes fa ús els seus drets pel que fa a mesures de 
conciliació. 

Polítiques i valors  

5. Existeix un programa de transversalitat en equitat de gènere adreçat a la 
ciutadania. 

Retribució 

6. Està formalment reglamentada i no és discriminatòria per raó de sexe. 
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Dèficits pel que fa a la igualtat d’oportunitats 

Accés, selecció i promoció a llocs de treball 

1. Hi ha col·lectius professionals bàsicament femenins (escoles bressol, 
serveis personals, etc.) o masculins (Bombers, Guàrdia Urbana, etc.); es 
matisa, però, que aquest és un problema d’abast social. 

Assetjament moral i sexual  

2. En les situacions d’assetjament moral i sexual hi concorren factors de 
pressió, personals i corporatius, que poden arribar a dificultar la seva 
emergència. 

3. Manca implicació del personal directiu en les situacions d’assetjament. 

4. Es porten a la pràctica estils directius autoritaris susceptibles de ser 
millorats. 

Càrrecs de responsabilitat 

5. Hi ha més homes que dones en els càrrecs directius i polítics.  

6. En els càrrecs de lliure designació s’escull més homes que dones. Les 
dones en edat de ser mares no es presenten a lliures designacions. 

7. Les dones han de fer sacrificis personals per poder ocupar càrrecs d’alta 
direcció. 

Implicació directiva 

8. Manca implicació directiva i sensibilització en temes d’igualtat d’oportunitats; 
depèn de cada persona, no hi ha uns valors corporatius compartits. 

Llenguatge i comunicació corporativa  

9. Determinades fórmules del llenguatge escrit són feixugues. 

Organització del treball  

10. Es fan massa reunions fora de l’horari de treball establert. 

11. El teletreball no està previst com a activitat professional realitzada fora del 
lloc de treball. 

Polítiques i valors  

12. No hi ha polítiques internes i específiques d’igualtat d’oportunitats a 
l’Ajuntament (si existeixen es desconeixen). 
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Proposta de mesures concretes per avançar en la igualtat d’oportunitats 

Assetjament moral i sexual  

1. Fer una campanya de difusió i sensibilització del protocol per a la dignitat i la 
no discriminació, perquè tot el personal el tingui present i es faci servir en 
cas necessari. 

Càrrecs de responsabilitat 

2. Aplicar criteris curriculars professionals i de carrera administrativa a l’hora 
de triar els càrrecs de lliure designació. 

Formació 

3. Fer formació sobre estils de direcció, tant per a la direcció com per a 
comandaments. 

Llenguatge i comunicació corporativa  

4. Revisar el llibre d’estil de l’Ajuntament per incorporar més expressions 
neutres. 

Organització del treball  

5. Aplicar la política de llums tancats, de no posar reunions a partir d’una 
determinada hora. 

6. Racionalitzar els usos del temps i dels espais.  

 

Aportacions del grup Districtes 

Aspectes positius 6 

Aspectes deficitaris 12 

Proposta de mesures 6 

Total aportacions 24 

Participants dones 9 

Participants homes 2 

Total participants 11 
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8.2 Aportacions de la sessió Sectors 
S’estructuren en tres blocs: 

 Aspectes positius pel que fa a la igualtat d’oportunitats. 
 Dèficits pel que fa a la igualtat d’oportunitats. 
 Proposta de mesures concretes per avançar en la igualtat d’oportunitats. 

Les aportacions s’han agrupat en les temàtiques següents: 

 Accés, selecció i promoció als llocs de treball. 
 Càrrecs de responsabilitat. 
 Condicions de treball. 
 Formació. 
 Llenguatge i comunicació corporativa.  
 Mesures de conciliació. 
 Organització del treball. 
 Retribució. 
 Salut laboral. 
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Aspectes positius pel que fa a la igualtat d’oportunitats 
 

Accés, selecció i promoció a llocs de treball 

1. La normativa legal empara les condicions d’igualtat. 

Mesures de conciliació 

2. Els projectes i accions de planejament urbanístic s’intenta fer-los en llocs on 
hi hagi una bona oferta de serveis per facilitar la conciliació. 

Retribució 

3. Està formalment reglamentada i no és discriminatòria per raó de sexe. 
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Dèficits pel que fa a la igualtat d’oportunitats 
 

Accés, selecció i promoció a llocs de treball 

1. Hi ha col·lectius professionals bàsicament femenins, com per exemple el de 
les assistentes socials. 

2. Entre les mateixes dones hi ha comportaments sexistes, per exemple no 
seleccionar una dona perquè està embarassada. 

Càrrecs de responsabilitat  

3. En els càrrecs de lliure designació no s’aplica la igualtat d’oportunitats. 

4. En l’entorn polític es procura que la llista sigui paritària, però sovint la cap de 
gabinet és dona, així com la denominació del lloc de treball de cap de 
secretaria. 

5. Hi ha sectors on els alts càrrecs directius estan molt masculinitzats, mentre 
que les dones ocupen càrrecs de comandament intermedi de menys 
responsabilitat. 

6. Quan les dones ocupen llocs directius es “masculinitzen” per adaptar-se als 
estils i rols masculins de direcció. 

7. Les dones que ocupen càrrecs directius, a fi de canviar la percepció de 
bona part del sector masculí que plegar d’hora està mal vist, han de portar a 
terme horaris no conciliadors. 

Condicions de treball 

8. Existeixen col·lectius professionals de dones que creuen que no podran 
plegar mai abans de les 17.00 hores perquè els seus caps arriben a les 
16.00 hores, o més tard, de dinars de treball. 

9. La incorporació de dones en llocs de treball masculinitzats (per exemple,  
parc mòbil) suposa un problema logístic i d’adaptació, sobretot en aspectes 
logístics. 
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Llenguatge i comunicació corporativa 

10. El llenguatge corporatiu no està estandarditzat, manca un manual d’estil que 
incorpori l’ús de paraules més neutres. 

11. L’ús no discriminatori en el llenguatge i la comunicació corporativa a la 
pràctica a vegades resulta molt pesat. 

Mesures de conciliació 

12. Dels permisos sense sou sol·licitats a Serveis Generals la majoria són 
dones, en una proporció de deu dones per un home. 

13. Algunes mesures de conciliació perjudiquen o afecten els resultats 
organitzatius; per exemple en les baixes maternals es crea un buit en la 
feina que incomoda els equips. 

14. Moltes dones assumeixen que el rol de conciliació tan sols les afecta a elles. 

Organització del treball 

15. Té més pes la cultura presencialista en el lloc de treball que la cultura 
orientada a l’obtenció de resultats. 

Salut laboral 

16. De vegades les valoracions de les situacions personals o malalties es fan de 
forma diferent depenent de si s’és dona o home. Hi ha una mena de 
discriminació o canvi de valoració pel fet de ser dona (per exemple, donar 
pes a la incidència de causes pròpies de les dones com la menstruació, la 
menopausa, etc.). 
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Proposta de mesures concretes per avançar en la igualtat d’oportunitats 

Càrrecs de responsabilitat 

1. Aplicar criteris de paritat en els alts càrrecs directius. 

Condicions de treball 

2. Millorar les instal·lacions logístiques en els centres de treball de col·lectius 
específics: Bombers, Guàrdia Urbana, personal de Parcs i Jardins. 

Formació 

3. Fer accions de sensibilització i de formació sobre estils de direcció, tant per 
a la  direcció com per a comandaments, per corregir valors i sensibilitats 
sexistes. 

Llenguatge i comunicació corporativa 

4. Actualitzar el llibre d’estil perquè incorpori el tractament de gènere pràctic i 
fàcil, implantant-lo en tota l’organització de forma moderna i neutre. 

Organització del treball 

5. Incorporar l’ús de centraletes, contestadors automàtics o altres mitjans per 
enregistrar encàrrecs i estalviar la presència innecessària de personal fora 
d’hores. 

Salut laboral 

6. Establir protocols de prevenció de riscos laborals que impedeixin les 
valoracions sexistes. 

 

Aportacions del grup Sectors 

Aspectes positius 3 

Aspectes deficitaris 16 

Proposta de mesures 6 

Total aportacions 25 

Participants dones 4 

Participants homes 0 

Total participants 4 
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8.3 Aportacions de la sessió Instituts 
S’estructuren en tres blocs: 

 Aspectes positius pel que fa a la igualtat d’oportunitats. 
 Dèficits pel que fa a la igualtat d’oportunitats. 
 Proposta de mesures concretes per avançar en la igualtat d’oportunitats. 

Les aportacions s’han agrupat en les temàtiques següents: 

 Accés, selecció i promoció als llocs de treball. 
 Assetjament moral i sexual.  
 Càrrecs de responsabilitat. 
 Formació. 
 Implicació directiva. 
 Llenguatge i comunicació corporativa.  
 Mesures de conciliació. 
 Polítiques i valors.  
 Retribució. 
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Aspectes positius pel que fa a la igualtat d’oportunitats 

Accés, selecció i promoció a llocs de treball 

1. En general no es percep discriminació de gènere en l’accés als llocs de 
treball. 

Polítiques i valors  

2. L’impuls d’iniciatives d’igualtat d’oportunitats, com és el cas del Congrés de 
dones. 

Retribució 

3. Està formalment reglamentada i no és discriminatòria per raó de sexe. 
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Dèficits pel que fa a la igualtat d’oportunitats 

Accés, selecció i promoció a llocs de treball 

1. Hi ha col·lectius professionals bàsicament masculins (informàtica, paisatge 
urbà) i d’altres femenins (educació). A l’àmbit de la informàtica s’ha anat 
evolucionant en els darrers anys cap a la paritat, però continua sent un 
col·lectiu molt masculinitzat. 

2. Els llocs de treball d’atenció al públic i d’administració són majoritàriament 
femenins. 

Assetjament moral i sexual 

3. Els casos d’assetjament es tracten molt discretament i s’intenten amagar 
perquè es consideren tabú o perquè no tinguin conseqüències negatives.  

4. L’assetjament s’amaga per qüestió de poder i de por, perquè les persones 
assetjades a vegades són interines. 

Càrrecs de responsabilitat 

5. Els estils i rols en els àmbits de direcció i comandament són masculinitzats. 

Implicació directiva 

6. En general manca implicació directiva i sensibilització en temes d’igualtat 
d’oportunitats, depenent de la sensibilitat personal de cada cap.  

Llenguatge i comunicació corporativa 

7. L’ús no discriminatori en el llenguatge a vegades és excessiu i massa 
ferragós. 

Mesures de conciliació 

8. En llocs de treball on l’horari no és flexible es fa difícil la conciliació, com és 
el cas de Parcs i Jardins on l’horari és de 08:00 a 15:00 hores. 

Polítiques i valors  

9. En general manca conscienciació en temes d’igualtat d’oportunitats  

10. No existeix tradició, ni història, ni valors compartits en matèria d’igualtat 
d’oportunitats.  

11. La participació per part del personal municipal en el Congrés de dones ha 
estat mínima. 
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Proposta de mesures concretes per avançar en la igualtat d’oportunitats 

Assetjament moral i sexual 

1. Fer difusió del protocol per a la dignitat i la no discriminació, per denunciar 
els casos d’assetjament. 

Càrrecs de responsabilitat 

2. Portar a terme accions de sensibilització en el nivell polític i de càrrecs de 
confiança per tal de que la paritat estigui present. 

Formació 

3. Realitzar accions de sensibilització i formació per potenciar la igualtat 
d’oportunitat i la cultura de gènere.  

Llenguatge i comunicació corporativa 

4. Disposar d’un manual d’estil actualitzat, d’un cercador de paraules neutres, 
accessible des de la intranet municipal. 

5. Portar a terme accions de sensibilització per a l’ús d’un llenguatge no 
sexista àgil i modern, adreçades al conjunt de l’organització. 
 

Aportacions del grup Instituts 

Aspectes positius 3 

Aspectes deficitaris 11 

Proposta de mesures 5 

Total aportacions 19 

Participants dones 5 

Participants homes 3 

Total participants 8 
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8.4 Aportacions de les sessions de bones pràctiques 
S’estructuren en tres blocs: 

 Aspectes positius pel que fa a la igualtat d’oportunitats. 
 Dèficits pel que fa a la igualtat d’oportunitats. 
 Proposta de mesures concretes per avançar en la igualtat d’oportunitats. 

Les aportacions s’han agrupat en les temàtiques següents: 

 Accés, selecció i promoció als llocs de treball. 
 Assetjament moral i sexual.  
 Condicions de treball. 
 Formació. 
 Externalització. 
 Implicació directiva. 
 Llenguatge i comunicació corporativa.  
 Mesures de conciliació. 
 Organització del treball. 
 Polítiques i valors. 
 Retribució. 
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Aspectes positius pel que fa a la igualtat d’oportunitats 

Polítiques i valors  

1. La identificació d’iniciatives relatives a la igualtat d’oportunitats que ja estan 
en funcionament en l’àmbit municipal (comissió paritària, nous usos del 
temps, plans d’igualtat, Programa d’equitat de gènere). 

2. Les accions associades a la igualtat d’oportunitats permeten fer visibles 
aspectes no formalitzats i identificar oportunitats de millora. 

Retribució 

3. Està formalment reglamentada i no és discriminatòria per raó de sexe. 
 



 

 

 

 

  

85

 

Dèficits pel que fa a la igualtat d’oportunitats 

Accés, selecció i promoció a llocs de treball 

1. Hi ha determinats llocs de treball, per exemple conducció de grues, on es 
difícil trobar dones que acompleixin els requisits de formació i certificació 
professional que es demanen. 

2. En el lloc de treball de conductor de grua, en el que es demanen tots els 
carnets, no hi ha cap dona. És difícil trobar dones que tinguin tots els 
carnets i si se’n presentava alguna a les proves, mai n’ha passat cap. 

Assetjament moral i sexual  

3. En el protocol per a la dignitat i la no discriminació en el treball manquen 
majors concrecions respecte aspectes que poden afectar la víctima (què li 
passarà, com caldrà que actuï, qui li farà acompanyament, etc.) o la 
responsabilitat de l’organització municipal en situacions d’aquest tipus.  

4. Hi ha situacions d’assetjament que no es denuncien per por a perdre el lloc 
de treball o per por que la persona quedi estigmatitzada per sempre com a 
conflictiva. La solució acostuma ser que la víctima canviï de lloc de treball. 

5. Quan es treballa en organitzacions grans és fàcil trobar persones que tenen 
actituds autoritàries i agressives que l’organització hauria de corregir (a 
vegades no tan sols no es corregeixen, sinó que fins i tot s’estimulen).  

Condicions de treball 

6. La incorporació de dones en determinats àmbits laborals provoca que 
espais, antigament dissenyats només per a homes, s’hagin d’utilitzar per 
torns. 

Llenguatge i comunicació corporativa  

7. El llenguatge sexista encara està present en el llenguatge corporatiu (verbal 
i escrit). 

Mesures de conciliació 

8. Al col·lectiu masculí li costa sol·licitar mesures de conciliació, en la majoria 
de casos són les dones les que s’acullen a les mesures. 
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Organització del treball  

9. La cultura de treball presencialista encara té molt de pes. 

10. El teletreball no té una normativa formal que l’empari. 

11. En molts llocs de treball dedicats a prestar serveis a la ciutadania és 
complex articular formes de treball no presencials sense que es vegi 
afectada la qualitat del servei. 

12. En determinats horaris, per exemple de 8 a 15 hores, es fa difícil aplicar 
criteris de flexibilitat.  
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Proposta de mesures concretes per avançar en la igualtat d’oportunitats 

Accés, selecció i promoció a llocs de treball 

1. Aplicar el màxim d’accions positives permeses per la normativa legal, a fi 
d’afavorir l’accés de les dones en els àmbits laborals municipals on son poc 
presents. Fer el mateix en aquells àmbits majoritàriament femenins a fi de 
facilitar l’accés als homes. 

Condicions de treball 

2. Condicionar les instal·lacions en els centres de treball de col·lectius 
específics: Bombers, Guàrdia Urbana, personal de Parcs i Jardins. 

Formació 

3. Realitzar accions en els plans de formació associades a la igualtat 
d’oportunitats: què implica la seva aplicació, ús d’un llenguatge no sexista, 
prevenció de l’assetjament, etc. 

4. Realitzar accions formatives sobre l’organització i l’ús professional i personal 
del temps. 

Externalització 

5. Incorporar requisits en els plecs de contractació demanant a les empreses 
que tinguin plans d’igualtat. 

Implicació directiva 

6. Fer accions de sensibilització adreçades a les persones amb 
responsabilitats directives i de comandament.  

Mesures de conciliació 

7. Elaborar una guia sobre drets i mesures als quals pot acollir-se el personal i 
que afavoreixen la igualtat d’oportunitats i la conciliació. 

Organització del treball 

8. Establir horaris que facilitin la conciliació a l’hora de programar la realització 
de reunions. 

9. Portar a terme experiències pilot de teletreball en llocs de treball on sigui 
factible aplicar-lo. 
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Polítiques i valors  

10. Incorporar explícitament i a la pràctica la igualtat d’oportunitats en la 
formulació dels valors i les polítiques corporatives. 

11. Fer campanyes de difusió i sensibilització sobre els valors vinculats a la 
igualtat d’oportunitats adreçades al conjunt de l’organització.  

12. Fer difusió activa dels plans d’igualtat existents mitjançant la interacció de 
canals de comunicació diversificats (intranets, presentacions corporatives, 
processos d’acollida, etc.). 

 

 

Aportacions del grup bones pràctiques 

Aspectes positius 3 

Aspectes deficitaris 12 

Proposta de mesures 12 

Total aportacions 27 

Participants dones 7 

Participants homes 0 

Total participants 7 
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8.5 Aportacions de la sessió de diagnòstic 

Les aportacions d’aquest grup s’han fet seguint les pautes del qüestionari de 
diagnòstic del Departament de Treball16. 

S’estructuren en tres blocs17: 

 Aspectes positius pel que fa a la igualtat d’oportunitats. 
 Dèficits pel que fa a la igualtat d’oportunitats. 
 Síntesi de resultats. 

S’han agrupat en les temàtiques següents: 

 Accés, selecció i promoció als llocs de treball. 
 Assetjament moral i sexual.  
 Càrrecs de responsabilitat. 
 Condicions de treball. 
 Externalització. 
 Formació. 
 Implicació directiva. 
 Llenguatge i comunicació corporativa.  
 Mesures de conciliació. 
 Mobilitat. 
 Polítiques i valors. 
 Retribució. 
 Salut laboral. 
 

                                                
16 On som en matèria d’igualtat d’oportunitats en l’àmbit laboral. Departament de Treball. 
Generalitat de Catalunya. 
17 En aquest grup el bloc de proposta de mesures ha estat substituït pel de síntesi de resultats. 
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Aspectes positius pel que fa a la igualtat d’oportunitats 

Accés, selecció i promoció als llocs de treball 

1. Existeixen dades segregades per sexe relatives a la presència de dones i 
homes en els diferents llocs de treball. 

2. En general, la presència de dones i homes en el conjunt de l’organització és 
bastant equilibrada, tret de Bombers i Guàrdia Urbana.  

3. Els processos selectius asseguren la igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes. 

Assetjament moral i sexual 

4. Existeix un protocol per a la dignitat i la no discriminació, però no es prou 
conegut. 

Càrrecs de responsabilitat 

5. Es disposa de dades segregades per sexe relatives a la presència de dones 
i homes en llocs directius i de comandament.  

Condicions de treball 

6. Es disposa de dades segregades per sexe relatives a les condicions de 
treball: tipologia de relació laboral, tipus de jornada, horaris de treball, etc. 

7. S’està valorant la informació sobre condicions de treball a fi de detectar 
possibles discriminacions. 

8. S’informa al personal de les dades de plantilla.  

Mesures de conciliació 

9. Existeix un bona bateria corporativa de mesures de conciliació. 

10. Les mesures de conciliació van adreçades a tot el personal municipal, 
dones i homes, independentment del seu lloc de treball i nivell de 
responsabilitat. 

11. Les mesures de gestió flexible del temps són usades per dones i homes. 

Mobilitat 

12. En general l’accés als centres de treball, des del punt de vista del 
desplaçament i transport, és fàcil tant per la xarxa de transport públic com 
per l’adequació dels horaris de treball als de funcionament d’aquesta xarxa.  
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Polítiques i valors 

13. S’està elaborant el Pla d’Igualtat. 

14. Funciona una comissió paritària de seguiment del Pla d’Igualtat 
(Ajuntament, representació legal del personal). 

15. El procés d’elaboració del Pla d’Igualtat ha estat dissenyat comptant amb la 
participació activa de personal municipal de diferents àmbits, així com de la 
representació sindical. 

Retribució 

16. Està formalment reglamentada i no és discriminatòria per raó de sexe. 

17. Existeixen dades segregades per sexe relatives a aspectes retributius. 

Salut laboral 

18. S’han adoptat mesures de prevenció per a dones embarassades i en 
període de lactància. 
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Dèficits pel que fa a la igualtat d’oportunitats 

Accés, selecció i promoció als llocs de treball 

1. No es realitzen accions per corregir la subrepresentació o 
sobrerepresentació de dones i homes en determinats àmbits laborals o llocs 
de treball. 

Càrrecs de responsabilitat 

2. No es porten a terme accions específiques per promocionar sistemàticament 
a dones a càrrecs directius i de comandament. 

3. L’exigència de plena disponibilitat en determinats nivells directius discrimina 
les dones, que són qui, en general, assumeixen més les tasques de 
conciliació familiar. 

4. Quant més alts són els nivells de responsabilitat menor és la presència de 
dones. 

Condicions de treball 

5. En el grup de funcionaris interins hi ha moltes més dones que homes. 

Externalització 

6. En general a l’hora de fer contractacions no s’exigeix un compromís en 
aspectes vinculats a la igualtat d’oportunitats (plans d’igualtat, ús de 
llenguatge no sexista, etc.) 

Formació 

7. No hi ha accions formatives enfocades explícitament a la igualtat 
d’oportunitats, tret d’una experiència d’e-learning que actualment no 
funciona. 

Implicació directiva 

8. En general els valors i conductes de la direcció, tret d’alguns casos aïllats, 
no inspiren ni impulsen la igualtat d’oportunitats.  

Llenguatge i comunicació corporativa 

9. Apareixen elements sexistes en la documentació corporativa. 

10. No hi ha accions comunicatives enfocades explícitament a la igualtat 
d’oportunitats. 
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11. No existeixen ni pautes ni guies adreçades al personal que facilitin l’ús d’un 
llenguatge no sexista. 

12. No existeix cap persona o dispositiu responsable de vetllar per l’ús no 
sexista del llenguatge a l’Ajuntament. 

Mesures de conciliació 

13. En general la direcció no és un exemple a seguir pel que fa a l’ús de 
mesures de conciliació, si bé comencen a donar-se cassos aïllats, 
especialment d’homes, que apunten a possibles tendències de canvi en 
aquest sentit. 

Polítiques i valors 

14. L’explicitació de polítiques d’igualtat d’oportunitats dintre de l’organització 
municipal és mínima. 

15. No existeixen polítiques actives d’impuls i difusió de la igualtat 
d’oportunitats. 

Retribució 

16. Alguns llocs de treball ocupats majoritàriament per dones (per exemple, 
assistent/a social) són infravalorats retributivament respecte a llocs de 
treball de categories similars (per exemple aparellador/a) ocupats 
majoritàriament per homes. 

17. Manquen estudis corporatius que profunditzin sobre les dispersions 
retributives i permetin detectar possibles discriminacions per raó de sexe. 

Salut laboral 

18. No es tenen en compte les especificitats de les dones i els homes en 
aspectes de salut laboral. 

19. No s’han adaptat les condicions de treball tenint en compte riscos per a la 
salut específics per a dones o homes. 
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Síntesi de resultats 

Seguint les pautes i els criteris del qüestionari de diagnòstic, els àmbits que 
necessiten de forma prioritària mesures de millora són els relacionats amb: 

 Assumpció per part de l’organització d’una gestió organitzativa que tingui en 
compte la igualtat d’oportunitats (Polítiques i valors). 

 Participació i implicació del personal en el desenvolupament d’accions a 
favor de la igualtat d’oportunitats (Formació). 

 Ús no sexista del llenguatge (Llenguatge i comunicació corporativa). 
 Presència de dones en càrrecs directius i de comandament (Càrrecs de 

responsabilitat). 
 Enfocament de la prevenció de salut i riscos laborals amb perspectiva de 

gènere (Salut laboral). 

 

 

Aportacions del grup bones pràctiques 

Aspectes positius 18 

Aspectes deficitaris 19 

Proposta de mesures - 

Total aportacions 37 

Participants dones 5 

Participants homes 0 

Total participants 5 
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8.6 Aportacions de les entrevistes personalitzades 
S’estructuren en tres blocs: 

 Aspectes positius pel que fa a la igualtat d’oportunitats. 
 Dèficits pel que fa a la igualtat d’oportunitats. 
 Proposta de mesures concretes per avançar en la igualtat d’oportunitats. 

Les aportacions s’han agrupat en les temàtiques següents: 

 Accés, selecció i promoció als llocs de treball 
 Assetjament moral i sexual.  
 Càrrecs de responsabilitat. 
 Condicions de treball. 
 Formació. 
 Externalització. 
 Implicació directiva. 
 Informació. 
 Llenguatge i comunicació corporativa.  
 Mesures de conciliació. 
 Mobilitat. 
 Organització del treball.  
 Polítiques i valors.  
 Retribució. 
 Salut laboral. 
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Aspectes positius pel que fa a la igualtat d’oportunitats 

Accés, selecció i promoció a llocs de treball 

1. Formalment l’accés, selecció i promoció als llocs de treball està 
normativament reglamentat i en condicions d’igualtat. 

2. A la convocatòria del 2009 al cos de Bombers, per primera vegada en una 
convocatòria d’aquest tipus de places, a la fase de les proves físiques es va 
fer servir un barem adaptat a les dones. 

Assetjament moral i sexual 

3. Existeix un protocol per a la dignitat i la no discriminació, que permet a les 
persones assetjades disposar d’un circuit formal per afrontar aquest tipus de 
situacions. 

Càrrecs de responsabilitat 

4. L’Administració pública disposa de més condicions i més favorables que 
altres tipus d’organitzacions per a la promoció de les dones a càrrecs 
directius i de comandament. 

5. La igualtat d’oportunitats és un atribut que es té en compte en una de les 
competències definides en els perfils directius. 

Informació 

6. El tractament de les dades en l’entorn SAP i Data Warehouse, permetrà una 
millor explotació de la variable de gènere per a l’obtenció d’indicadors. 

Llenguatge i comunicació corporativa 

7. Als materials formatius i a la comunicació es revisen els materials perquè no 
hi hagi continguts ni expressions sexistes.  

Mesures de conciliació 

8. L’Ajuntament disposa d’un ampli ventall de mesures de conciliació.  

9. L’Acord de condicions de treball 2008-2011 de l’Ajuntament recull i concreta 
la normativa vigent quant a mesures de conciliació. 

Mobilitat 

10. Hi ha previst passar una enquesta a un col·lectiu mostra sobre temes de 
mobilitat (desplaçament i transport) i medi ambient. 

Polítiques i valors  
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11. En un sentit formal i explícit la igualtat d’oportunitats entre homes i dones 
funciona. Cal matisar, però, que l’Ajuntament és una organització molt gran 
on es reflecteix la societat en la qual està immers. 

12. La igualtat  d’oportunitats no es percep com un problema a l’organització; 
se’n fa un tractament políticament correcte i per tant no és un tema prioritari. 

13. A l’enquesta d’opinió pública interna passada recentment es constata que 
un 63% de les respostes valoren que no hi ha discriminació18. 

Retribució 

14. Està formalment reglamentada i no és discriminatòria per raó de sexe. 

Salut laboral 

15. L’existència de dispositius (protocol de vigilància de la salut per a 
treballadores embarassades, revisions ginecològiques i la prova de PSA a 
dones més grans de 45 anys fetes pel PAME, etc.) que aborden la salut 
laboral des d’una perspectiva de gènere. 

 

                                                
18 Aquesta enquesta no va ser passada al personal de l’Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat 
que incorpora el col·lectiu de Guàrdia Urbana i Bombers (el 51% del total de la plantilla 
municipal). 
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Dèficits pel que fa a la igualtat d’oportunitats 

Accés, selecció i promoció a llocs de treball 

1. Manca habilitació legal explícita per fer accions positives i remoure 
obstacles en els aspectes d’accés, mobilitat, formació i promoció. 

2. Hi ha col·lectius professionals molt masculinitzats (Bombers, Guàrdia 
Urbana, serveis tècnics) i d’altres molt feminitzats (serveis personals, 
educació, comunicació, secretaries). 

3. El percentatge de dones que es presenten a proves de selecció de Bombers 
i Guàrdia Urbana sempre és molt baix.   

4. En el col·lectiu de conserges s’observen comportaments masclistes per part 
dels homes, especialment quan fan equip amb dones.  

5. A les baixes maternals o per excedència per cura de fills menors de 6 anys, 
les dones no queden informades per presentar-se a processos de provisió ni 
tampoc per accedir a formació. Aquest mateix període tampoc computa als 
efectes de mèrits ni tampoc a efectes de cotització per a la jubilació. 

6. A l’hora de promocionar existeix una discriminació per edat especialment 
dirigida al col·lectiu femení, velada i poc explícita, que menysté l’expertesa i 
l’experiència forjada en els anys de dedicació professional.  

Assetjament moral i sexual 

7. L’existència d’una cultura molt operativa, imperant des dels anys 80, pot 
propiciar la presència d’estils autoritaris de direcció i comandament. 

8. El protocol per a la dignitat i la no discriminació en el treball no és 
suficientment conegut. 

9. L’ús del protocol per a la dignitat i la no discriminació en el treball pot 
provocar que la persona quedi estigmatitzada per a tota la vida, provocant 
que moltes vegades s’opti pel canvi de lloc de treball. 

10. Les víctimes de situacions d’assetjament se senten condicionades i sovint 
callen, especialment si són laborals. 
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Càrrecs de responsabilitat 

11. La majoria d’alts càrrecs directius municipals estan ocupats per homes. 

12. Les persones que ocupen l’alta direcció es trien per confiança; el fet que 
siguin homes o dones no depèn de paràmetres d’igualtat d’oportunitats, sinó 
de la voluntat personal de qui ha de triar. 

13. La conciliació és difícil de compaginar, tant si s’és dona com si s’és home, a 
l’hora d’assumir llocs de responsabilitat, els quals exigeixen un alt grau de 
disponibilitat personal. 

14. Manca incorporar accions proactives d’igualtat d’oportunitats en el dia a dia 
de la tasca directiva i de comandament.  

15. És difícil avaluar com es realitza la comunicació i la transmissió de valors 
per part dels càrrecs directius i de comandament als seus equips.  

Condicions de treball 

16. Els beneficis recollits en els acords de condicions de treball no sempre es 
coneixen, ja que no n’hi ha una bona difusió a tot el personal. 

Formació 

17. El tema de la igualtat d’oportunitats no està incorporat a les polítiques de 
formació.  

Externalització 

18. En la contractació de serveis externs no es té en compte que les empreses 
tinguin un pla d’igualtat. 

19. Els requisits en els plecs de contractacions poden arribar a ser purament 
formals, un paper burocràtic més sense correspondència amb la realitat de 
les empreses. 

Implicació directiva 

20. L’actitud proactiva en igualtat de gènere per part de les persones que 
ocupen nivells de direcció i comandament, respon a l’estil personal de cada 
cap, no a un estil de direcció i un valors emmarcats en una cultura 
corporativa promoguda per l’Ajuntament. 
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Llenguatge i comunicació corporativa 

21. Hi ha molt camí per recórrer, ja que sovint el llenguatge verbal es reflecteix  
en el llenguatge escrit. 

22. Existeixen comentaris sexistes perquè el llenguatge verbal depèn de les 
persones, no tant d’una regulació interna explícita. 

23. Al col·lectius més masculinitzats el llenguatge usat no és sensible pel que fa 
a l’ús d’un llenguatge no sexista. 

24. En el llenguatge emprat al sistema SAP no s’ha tingut en compte la 
perspectiva de gènere. 

25. Les denominacions de la relació de llocs de treball tenen una formulació 
sexista. 

26. En moltes ocasions s’escriu com es parla i es parla com es pensa. Encara 
es poden veure presentacions formals on apareixen expressions com “el 
metge” o “la infermera” referint-se als respectius col·lectius professionals. 

27. Manca una revisió actualitzada de criteris per a l’ús d’un llenguatge no 
sexista i la corresponent difusió a tot el personal municipal. 

28. En el llenguatge escrit sovint s’usen fórmules poc eficients i feixugues, cal 
avançar cap a un llenguatge no sexista planer i neutre. 

Mesures de conciliació 

29. Manca aprofundir en la variable de gènere pel que fa l’ús de mesures de 
conciliació. Hi ha una percepció social generalitzada que les mesures van 
adreçades primordialment a les dones.  

30. A vegades es perverteix el sistema de conciliació amb un abús de les 
mesures per part d’algunes persones. Les persones que concilien no tenen 
substitució i si hi ha abús això perjudica a la prestació del servei i a les 
companyes i companys. 
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Organització del treball  

31. El model organitzatiu no està encara prou madur per incorporar noves 
formes d’organització del treball més flexibles (per objectius/resultats, 
teletreball, etc.); encara hi ha una cultura burocràtica i presencialista molt 
arrelada. 

32. Es fa difícil incorporar noves formes de treball, si bé hi ha col·lectius 
professionals en què seria factible aplicar-ne, sempre que es pogués 
controlar la productivitat, tot i que actualment presencialment només es 
controla el fet de fitxar. 

33. No existeixen polítiques actives organitzatives per millorar la racionalització 
dels usos del temps. 

Polítiques i valors  

34. No hi ha objectius corporatius definits pel que fa a igualtat d’oportunitats. 

Retribució 

35. Manca informació segmentada sobre si existeixen certes desviacions en 
l’aspecte retributiu que desfavoreixen les dones. 

Salut laboral  

36. En l’avaluació de riscos psicosocials 2004-08 els col·lectius de més risc són: 
el personal de les oficines d’atenció a la ciutadania, el personal de serveis 
socials i els equips d'atenció a la infància i adolescència d'alt risc social. En 
els tres àmbits la majoria del personal són dones. 

37. En temes de salut de vegades hi ha discriminació cap al col·lectiu femení, ja 
que les consultes mèdiques que es fan per part de dones d’una determinada 
edat, sovint s’acaben atribuint els símptomes a qüestions relatives a la 
menopausa. 
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Proposta de mesures concretes per avançar en la igualtat d’oportunitats 

Accés, selecció i promoció a llocs de treball 

1. Informar de totes les situacions de selecció/promoció a la intranet 
corporativa perquè tothom pugui accedir-hi. 

2. Computar el temps de baixes maternals o per excedència per cura de fills 
menors de 6 anys a efectes de selecció i de carrera professional. 

3. Aplicar polítiques actives per al reclutament de dones, especialment en 
aquells col·lectius professionals on la seva presència és mínima. 

4. Introduir la igualtat d’oportunitats com un factor de valoració en els 
processos de selecció.  

5. Introduir la igualtat d’oportunitats en els processos d’acollida.  

Assetjament moral i sexual  

6. Realitzar accions de sensibilització per prevenir qualsevol tipus 
d’assetjament. 

Formació 

7. Informar de totes les activitats de formació a la intranet corporativa perquè 
tothom pugui accedir-hi. 

8. Fer accions de sensibilització i formació relacionades amb la igualtat 
d’oportunitats. 

Externalització 

9. Incorporar requisits en els plecs de condicions de contractació demanant  
que les empreses tinguin plans de prevenció de riscos laborals i plans 
d’igualtat. 

Implicació directiva 

10. Realitzar accions de sensibilització i de formació per a persones amb 
responsabilitats de direcció i comandament, a fi de transmetre valors i 
incentivar pràctiques positives d’igualtat d’oportunitats. 
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Llenguatge i comunicació corporativa  

11. Actualitzar el llibre d’estil municipal prioritzant un llenguatge no sexista. 

12.  Actualitzar les denominacions dels llocs de treball amb una formulació no 
sexista. 

13. Fer campanyes generals i accions específiques de sensibilització que 
promoguin l’ús d’un llenguatge neutre no sexista. 

14. Crear píndoles d’e-learning per a la sensibilització de gènere en la 
comunicació escrita. 

15. Fer un seguiment, amb auditories periòdiques de qualitat de gènere, dels 
textos i documentació produïts.  

Mobilitat 

16. Adjudicar els destins als centres de treball tenint en compte els factors de 
desplaçament en transport públic. 

Mesures de conciliació 

17. Establir un sistema de control en l’ús de les mesures de conciliació que 
n’eviti l’abús. 

18. Dotar els processos de cobertura de més facilitats, amb més incentius, a fi 
d’afavorir la igualtat d’oportunitats tant en dones com en homes. 

Organització del treball  

19. Modernitzar el model organitzatiu i assentar les bases quant a sistemes 
d’informació que sustentin noves formes d’organització del treball més 
flexibles en els llocs on la prestació de serveis ho permeti. 

20. Portar a terme experiències pilot (teletreball, treball per objectius/resultats) 
en aquells àmbits i llocs de treball que sigui possible. 

21. Reajustar els horaris en els serveis a les persones que es presten als 
districtes, d’acord amb les necessitats reals del servei i amb criteris 
d’eficiència.  

22. Aplicar la política de llums apagats: finalitzar l’activitat laboral a les 18 hores. 
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Polítiques i valors  

23. Fer un Pla d’Igualtat que ordeni i posi valor les polítiques municipals 
d’igualtat d’oportunitats.  

24. Realitzar accions de sensibilització sobre valors associats a la igualtat 
d’oportunitats. 

Retribució 

25. Realitzar un estudi de dispersions salarials tenint en compte la variable 
sexe. 

 

Aportacions de els entrevistes 

Aspectes positius 15 

Aspectes deficitaris 37 

Proposta de mesures 25 

Total aportacions 77 

Dones entrevistades 7 

Homes entrevistats 5 

Total entrevistes 12 
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8.7  Aportacions de l’enquesta d’opinió pública interna 
En general a l’hora de fer la comparativa de les valoracions fetes a l’enquesta 
d’opinió pública interna, no hi ha grans diferencies en la puntuació de dones i 
homes, si bé es constata que en la majoria de preguntes puntuen més alt els 
homes que les dones. La major diferència registrada és de 14 punts, sobre 100. 
A continuació es comenten els diferents blocs de l’enquesta, destacant-ne  
aquelles preguntes19 on hi ha hagut una diferència superior a 5 punts. 

 Barcelona 2.0 
 P32 Barcelona 2.0 em resulta atractiu i motivador: els homes la valoren 

en 6 punts més. 
 P33 Em sento ben informat dels objectius i els continguts: els homes la 

valoren en 8 punts més. 
 P35 Ajudarà a millorar processos, agilitat i efectivitat de l’organització: els 

homes la valoren en 8 punts més. 
 P36 Millorarà la pròpia situació professional i perspectives de futur: els 

homes la valoren en 6 punts més. 

 Comunicació interna 
 P50 Ben informat de l’estratègia, objectius i plans dels Districtes/ 

Sectors/ Instituts: els homes la valoren en 8 punts més. 
 P53 Puc expressar “cap amunt” temes que em preocupen: els homes la 

valoren en 9 punts més. 

 Desenvolupament de persones  
 P69 Accés a formació necessària per expectatives de futur: els homes la 

valoren en 6 punts més. 
 P70 L’Ajuntament ofereix oportunitats de desenvolupament i carrera 

professional: els homes la valoren en 6 punts més. 

 Gestió i organització 
 P22 Es fa un ús eficient dels mitjans i recursos públics: els homes la 

valoren en 7 punts més. 

                                                

19 Les preguntes s’han reproduït literalment. En alguns casos es poden apreciar usos lingüístics 
que no fan un adequat ús d’un llenguatge no sexista. 
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 Imatge interna  
 P38 Destaca per la qualitat de servei i l’atenció a la ciutadania: els 

homes la valoren en 7 punts més. 
 P39 Entitat ètica i íntegra en les relacions externes: els homes la valoren 

en 13 punts més. 
 P40 És una entitat responsable vers el medi ambient: els homes la 

valoren en 10 punts més. 
 P42 Les persones reben un tracte equitatiu i de no discriminació: els 

homes la valoren en 7 punts més. 
 P43 Es tracta igual treballadors/ores (no discriminació per raons de 

gènere): els homes la valoren en 14 punts més. 

 Lideratge 
 A cap pregunta hi ha diferències de valoració superiors als 5 punts. 

 Retribució i ajuts no salarials 
 A cap pregunta hi ha diferències de valoració superiors als 5 punts. 

 Satisfacció, motivació i altres indicadors professionals 
 P44 Orgull: els homes la valoren en 9 punts més. 
 P45 Recomanació: els homes la valoren en 6 punts més. 
 P72 Desig de promoció: els homes la valoren en 10 punts més. 

 Tasca professional, reconeixement i entorn de treball 
 A cap pregunta hi ha diferències de valoració superiors als 5 punts. 
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8.8  Síntesi d’aportacions 

Per fer més àgil la lectura de les taules s’usen les abreviacions següents: 

DI 
Grup 

Districtes 

SE 
Grup 

Sectors 

IN 
Grup 

Instituts 

BP 
Grup bones 
pràctiques 

DG 
Grup 

diagnòstic 

EN 
Grup 

entrevistes 

 

Aportacions per grups 

Aportacions DI SE IN BP DG EN Total % 

Aspectes positius 6 3 3 3 18 15 48 23% 

Aspectes deficitaris 12 16 11 12 19 37 107 51,2% 

Proposta de mesures 6 6 5 12 - 25 54 25,8% 

Total aportacions 24 25 19 27 37 77 209 100% 

 

Participants per grups 

Participants DI SE IN BP DG EN Total % 

Participants dones 9 4 5 7 5 7 37 78,7% 

Participants homes 2 0 3 0 0 5 10 21,3% 

Total participants 11 4 8 7 5 12 47 100% 
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Mesures per temàtiques i grups 

Aportacions DI SE IN BP DG EN Total % 

Accés, selecció i promoció als llocs de treball 1   1 - 5 7 13% 

Assetjament moral i sexual   1  - 1 2 3,7% 

Càrrecs de responsabilitat 1 1 1  -  3 5,5% 

Condicions de treball  1  1 -  2 3,7% 

Formació 1 1 1 2 - 2 7 13% 

Externalització    1 - 1 2 3,7% 

Implicació directiva    1 - 1 2 3,7% 

Llenguatge i comunicació corporativa 1 1 2  - 5 9 16,7% 

Mesures de conciliació    1 - 2 3 5,5% 

Mobilitat     - 1 1 1,8% 

Organització del treball 2 1  2 - 4 9 16,7% 

Polítiques i valors    3 - 2 5 9,2% 

Retribució     - 1 1 1,8% 

Salut laboral  1   -  1 1,8% 

Total aportacions 6 6 5 12 - 25 54 100% 

 

Observacions 

 En tot els grups d’informació l’aportació d’aspectes deficitaris (51,2%) 
predomina sobre la d’aspectes positius (23%). Les propostes de mesures 
suposen un 25,8% del total d’aportacions. 

 Les entrevistes personalitzades han estat el tipus de format que ha donat  
major nombre d’aportacions en general (36,8%) i de propostes de 
mesures en particular (46,3%).  

 Les temàtiques on s’ha proposat més mesures, en el conjunt 
d’aportacions, han estat les següents:  
 Llenguatge i comunicació corporativa (16,7%). 
 Organització del treball (16,7%).  
 Accés, selecció i promoció als llocs de treball (13%). 
 Formació (13%). 
 Polítiques i valors (9,2%). 
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 Com s’ha comentat a l’apartat corresponen, el grup de diagnòstic no va 
treballar l’aportació de mesures concretes però sí que va prioritzar els 
següents temes de millora:   

 Càrrecs de responsabilitat. 
 Formació. 
 Llenguatge i comunicació corporativa. 
 Polítiques i valors. 
 Salut laboral. 

 En el procés de recollida d’informació mitjançant sessions de treball i 
entrevistes han participat 47 persones. El percentatge de participació per 
sexe ha estat del 78,7% dones i  21,3% homes.   

 

Enquesta d’opinió pública interna: nombre de preguntes amb diferències > 5 punts 

Blocs Preguntes  % 

Barcelona 2.0 4 23,5% 

Comunicació interna 2 11,8% 

Desenvolupament de persones  2 11,8% 

Gestió i organització 1 5,9% 

Imatge interna 5 29,4% 

Lideratge - % 

Retribució i ajuts no salarials - % 

Satisfacció, motivació i altres indicadors professionals 3 17,6% 

Tasca professional, reconeixement i entorn de treball - % 

Total aportacions 17 100% 

 

Observacions 

 Sobre 79 preguntes de l’enquesta, s’han registrat diferències superiors a 5 
punts, en la valoració de dones i homes, en 17 preguntes (21,5%), en les 
quals els homes sempre puntuen més alt.  

 La pregunta on es registra una major diferència de valoració entre dones i 
homes, és la P43 Es tracta igual treballadors/ores (no discriminació per 
raons de gènere): els homes la valoren en 14 punts més. 

 A la pregunta P14 Horari i conciliació vida personal i professional, els 
homes la valoren només 2 punts més que les dones. 
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9 Annex 3. Acord de condicions de treball 2008-
2011  

L’Acord de condicions de treball comunes dels empleats públics de 
l’Ajuntament de Barcelona per al període 2008-2011, signat el juny del 2009,  
comprèn tot un seguit d’articles que es refereixen a aspectes vinculats a la 
igualtat d’oportunitats de gènere i a la conciliació de la vida professional, 
personal i familiar, tal com s’explicita a continuació20. 

Capítol I: Condicions econòmiques 
Article 5: Complement de productivitat, assistència i puntualitat 
Apartat 5.3: Complement d’assistència 

[no es perd el complement per] “... baixes per maternitat, accidents laborals i malalties 
professionals en tota la seva extensió.” 

Capítol II: Condicions de dedicació 
Article 13: Horari 
Apartat 13.6: Règim general de compliment horari  

“Es reconeix un règim especial d’utilització d’aquestes hores per motius de conciliació familiar, 
incrementant-se el límit de 20 fins a les 60 hores trimestrals, per als pares/mares de menors de 
12 anys, per al personal amb fills amb discapacitat psíquica, física o sensorial i per als 
empleats que convisquin amb cònjuge, pare o mare incapaç i que igualment requereixi 
assistència especial. S’exceptua el supòsit de pare i mare incapaç quan el cònjuge no treballi. 
Si ambdós treballen a l’Ajuntament o Entitats Municipals, només en gaudirà un d’ells. La 
utilització d’aquestes hores es farà de comú acord amb la prefectura immediata, tenint en 
compte les necessitats del servei i en fraccions mínimes de trenta minuts i màximes de cinc 
hores.” 

Capítol II: Condicions de dedicació 
Article 13: Horari 
Apartat 13.7: Condicions específiques de flexibilitat 

“Igualment el personal víctima de violència de gènere tindrà dret a la reordenació del temps de 
treball mitjançant l’adaptació horària, de l’aplicació de l’horari flexible o d’altres formes 
d’ordenació del temps de treball, que es valoraran atenent a les circumstàncies de cada cas.” 

                                                

20 Els textos s’han reproduït literalment. En alguns casos es poden apreciar usos lingüístics que 
no fan un adequat ús d’un llenguatge no sexista. 
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Capítol II: Condicions de dedicació 
Article 14: Vacances 
Apartat 14.4: Altres supòsits (1r paràgraf) 

“En els supòsits de permís de maternitat, permís per adopció o acolliment, l’empleat/da 
afectat/da pot gaudir de les vacances un cop finit el permís o de les compactacions horàries per 
compactació familiar que es gaudeixin immediatament a continuació d’aquest. El còmput de 
vacances s’inicia l’endemà de la data d’acabament del permís, amb independència que es 
correspongui amb l’any natural següent.  

Els dies de vacances, els dies addicionals de lliure disposició, els derivats dels permisos de per 
conciliació de la vida personal, familiar i laboral i per raó de violència de gènere i els dies 
d'assumptes personals es poden acumular sempre que ho permetin les raons de servei.”  

Capítol II: Condicions de dedicació 
Article 15: Permisos i llicències 
Apartat 15.1: Criteris generals 

“Es concediran permisos retribuïts i no recuperables per les causes que consten a aquest 
article degudament justificades.  

Els permisos no impliquen en cap cas pèrdua de les retribucions fixes i periòdiques.  

El fet causant ha d’estar inclòs en el període del permís, tret dels permisos on consti un termini 
de gaudiment específic.  

Als efectes de permisos, incloent-hi el permís per matrimoni, la referència al cònjuge es fa 
extensiva a tots els supòsits de parelles de fet, amb independència de la seva orientació 
sexual, sempre que l'acte causant de la convivència s'acrediti mitjançant document oficial. Així 
mateix seran també d’aplicació aquells permisos relacionats amb els fills/es no comuns de 
noves parelles. 

Igualment es considera situació protegida el naixement de fill, l’adopció i l’acolliment, tant 
preadoptiu com permanent o simple, de conformitat amb el Codi Civil o les lleis civils de les 
Comunitats Autònomes que el regulin, sempre que en aquest últim cas, la seva durada no sigui 
inferior a un any.” 

Capítol II: Condicions de dedicació 
Article 15: Permisos i llicències 
Apartat 15.2: Permisos 

“a) Per raó de matrimoni o inici de convivència, en els casos de les unions estables de parella, 
el permís tindrà una durada de quinze dies naturals consecutius que els cònjuges o convivents 
podran gaudir, dins el termini d’un any a comptar des de la data de casament o des de l’inici de 
la convivència. 

b) Per raó de matrimoni d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat: el permís 
tindrà una durada d'un dia si el matrimoni se celebra dins del territori de Catalunya i dos si se 
celebra fora. 

c) Per raó de naixement, acolliment o adopció: el progenitor o progenitora que no gaudeix del 
permís per maternitat té dret a un permís de cinc dies laborables consecutius dintre dels deu 
dies següents a la data de naixement o de l’arribada del menor o la menor adoptat o acollit a la 
llar familiar. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís, s’amplia a 
deu dies laborables si es tracta de dos fills i quinze dies laborables si són tres o més menors.  

d) Per raó de defunció fins el segon grau de consanguinitat o afinitat i per raó de malaltia greu, 
hospitalització o accident que impliqui atenció mèdica urgent i immediata dels familiars que 
s’indiquen per raó de consanguinitat o afinitat: pare, mare, fill/a, cònjuge sogres i germans: tres 
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dies laborables quan el succés es produeixi a la mateixa localitat, quatre quan es produeixi fora 
d’aquest municipi de domiciliació i dins de la província de Barcelona i cinc dies laborables quan 
es produeixi fora de la província de Barcelona.  

Aquest permís es farà extensible als casos de cirurgia especialitzada sense hospitalització que 
requereixi atenció postoperatòria especial en el domicili quan afecti els familiars relacionats 
anteriorment i quan aquests no puguin ser objecte d'una adequada atenció per part d'un altre 
membre de la família.  

En el cas de malaltia greu, hospitalització o accident que impliqui atenció mèdica urgent i 
immediata dels familiars que s’indiquen per raó de consanguinitat o afinitat: avis, nets, gendres 
i cunyats, el permís serà de dos dies laborables quan el succés es produeixi a la mateixa 
localitat, i quatre dies laborables quan es produeixi en una localitat diferent.  

En els casos de malaltia greu de familiar amb hospitalització, els dies de permís podran 
utilitzar-se en qualsevol moment del període d’hospitalització o en un període de deu dies a 
partir del finiment del període d'hospitalització, sempre que sigui de forma continuada.  

e) Per trasllat de domicili dins la mateixa localitat: un dia. En el cas de canvi de localitat el 
permís és de dos dies dins de l’àmbit metropolità; tres dies fora d’aquest àmbit i dins l’àmbit de 
Catalunya. Aquests dies han de considerar-se sempre naturals i consecutius.  

f) Per deures inexcusables de caràcter públic o personal durant el temps indispensable. El 
permís per deures inexcusable de caràcter personal detreu la part corresponent del 
complement de productivitat, assistència i puntualitat.  

g) Per a exàmens finals i parcials alliberadors en centres acadèmics oficials i per a proves de 
promoció interna a l’Ajuntament de Barcelona, un dia; i per a proves de promoció a la resta de 
les Administracions públiques, el temps indispensable per a la seva realització.  

h) Per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part de les 
embarassades pel temps que estrictament es requereix a aquest efecte, previ avís i justificació 
de la seva realització en jornada laboral. 

i) Per adopció o acolliment. Les parelles que opten per l'adopció o l'acolliment tenen dret a 
absentar-se del lloc de treball per a dur a terme els tràmits administratius requerits per 
l'administració competent fets a Catalunya, durant el temps necessari, amb la justificació prèvia 
que s'han de fer dins la jornada de treball. Aquest permís és extensiu en les mateixes 
condicions a les absències per l’assistència a tècniques de fecundació assistida. 

j ) Per naixement de fills prematurs o que, per qualsevol motiu aquests hagin de romandre 
hospitalitzats després del part. El personal té dret a absentar-se del lloc de treball fins a un 
màxim de tres hores diàries, amb la percepció de les retribucions íntegres. Així mateix tindrà 
dret a reduir la seva jornada de treball en una hora, amb la disminució proporcional de les 
seves retribucions. En aquests supòsits, el permís de maternitat es pot computar a instàncies 
de la mare o, si aquesta manca, del pare, a partir de la data de l’alta hospitalària. S’exclouen 
d’aquest còmput les primeres sis setmanes posteriors al part, de descans obligatori per a la 
mare.  

k ) Els progenitors amb fills discapacitats tenen dret conjuntament a permisos d'absència del 
lloc de treball per a poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o 
sanitaris on rebin suport.  
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l) Per lactància. Permís d’una hora diària d’absència del lloc de treball, la qual es pot dividir en 
dues fraccions de trenta minuts. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple la durada 
del permís és de dues hores diàries, les quals es poden dividir en dues fraccions d’una hora. El 
període del permís s’inicia un cop finit el permís per maternitat i té una durada màxima fins que 
el fill o filla compleixi 12 mesos. La durada del permís s’incrementarà proporcionalment en els 
casos de part múltiple.  

Quan al pare i la mare treballin, només un d’ells podrà exercir aquest dret, havent de manifestar 
el sol·licitant expressament per escrit que l’altre no gaudeix del mateix dret. 

El personal amb jornada completa podrà acumular tot el període de reducció en dues fraccions 
setmanals, cadascuna d’elles de dues hores i mitja que, en els casos d’horari comú, es poden 
aplicar a les dues tardes reglamentàries de prestació laboral.  

A petició de l’interessat o interessada, les hores del permís de lactància es poden compactar 
per a gaudir-ne en jornades senceres de treball, consecutives o repartides per setmanes, sense 
alterar el moment d’inici del període de permís i tenint en compte les necessitats del servei.  

m) Per assumptes personals sense justificació de 8 dies. Per Nadal i Setmana Santa 
s'estableixen dos torns de lliurança, de quatre dies laborables per cadascun d'ells. La 
distribució dels torns de gaudiment corresponents a aquests períodes s'arbitrarà mitjançant 
circular. Fora d’aquest període, el gaudiment d'aquests dies estarà subordinat a les necessitats 
del servei i es farà durant l’any natural.  

A més a més es té dret al gaudiment de dos dies addicionals de dies d'assumptes personals al 
complir el sisè trienni, amb un increment d'un dia addicional per cada trienni que es perfeccioni 
a patir del vuitè. Aquest permís s’adaptarà en el cas del personal adscrit a centres docents a 
les instruccions d’inici de curs.  

Les condicions de gaudiment d'aquest permís s'adaptaran a les especificitats de personal de 
Guàrdia Urbana i SPEIS. 

 n) Si es precisa tenir cura d’un familiar de primer grau, es tindrà dret a sol·licitar una reducció 
de fins el 50% de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, per raons de malaltia molt greu i per 
al termini màxim d’un mes. Si hi hagués més d’un titular d’aquest dret pel mateix fet causant, el 
temps de gaudiment d’aquesta reducció es podrà prorratejar entre aquests, respectant, en tot 
cas, el termini màxim d’un mes.” 

Capítol II: Condicions de dedicació 
Article 15: Permisos i llicències 
Apartat 15.3: Permís de Reducció de jornada 

“a) Reducció de jornada amb la totalitat de la retribució: es pot gaudir d'una reducció de com a 
màxim un terç de la jornada de treball amb la percepció del cent per cent de les retribucions per 
a tenir cura d'un fill o filla, sempre que no estiguin privades de la guarda legal d'aquest per 
resolució judicial i que l'altre progenitor o progenitora treballi. 

La reducció de jornada regulada per aquest article té una durada màxima d'un any a partir del 
finiment del permís per maternitat o de la setzena setmana posterior al part, l'adopció o 
l'acolliment. Si la persona beneficiària ha gaudit del permís de paternitat, la durada de la 
reducció computa de manera consecutiva a partir del finiment d'aquest permís.  

El percentatge de reducció de jornada no és ampliable en el cas de part, adopció o acolliment 
múltiple ni per cap altre supòsit. Això no obstant, la persona afectada pot optar, sempre que 
sigui possible segons les necessitats del servei les quals han de ser exposades de manera 
motivada, per compactar les hores que corresponguin de reducció de jornada en jornades 
consecutives senceres. El període de compactació ha d'ésser el que correspongui 
proporcionalment segons l'horari de la jornada de treball.  

b) Reducció de jornada d'un terç o de la meitat amb dret al 80% o al 60% de les retribucions 
respectivament: 
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 - Per a tenir cura d'un fill o filla menor de 12 anys sempre que se'n tingui la guarda legal.  

- Per a tenir cura d'una persona amb discapacitat psíquica, física o sensorial que no faci cap 
activitat retribuïda, sempre que se'n tingui la guarda legal.  

- Per tenir a càrrec un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, amb una 
incapacitat o disminució reconeguda igual o superior al 65% o amb un grau de dependència 
que li impedeix ésser autònom, o que requereix dedicació o atenció especial. 

- Les dones víctimes de la violència de gènere, per a fer efectiva llur protecció o llur dret a 
l'assistència social íntegra.  

En aquests supòsits també es podran acollir a les modalitats de jornada de 37,5 o 32,5 hores, 
amb aplicació de les taules retributives corresponents.  

Les reduccions de jornada establertes en l’apartat anteriors són incompatibles amb 
l'autorització de compatibilitat, que resta suspesa d'ofici fins al finiment del termini de la 
reducció.  

No es pot concedir la reducció de jornada a dues persones pel mateix fet causant, llevat que 
l'exerceixin d'una manera alternativa i sense que el termini global superi l'establert com a 
màxim.  

c) Per cessació progressiva d’activitats de l’empleat públic al qual manquin menys de cinc anys 
per complir l'edat de jubilació forçosa (65 anys) i als qui ho necessiten en processos de 
recuperació per raó de malaltia.  

Aquest permís està condicionat a les necessitats del servei. La reducció és d’un terç o de la 
meitat de la jornada, amb una percepció del 80% o del 60% de la retribució integra, 
respectivament. Aquest permís no es d’aplicació al personal de la Guàrdia Urbana i SPEIS, en 
requerir valoració específica de l’impacte de la seva aplicació i atesa la regulació de segona 
activitat.” 

Capítol II: Condicions de dedicació 
Article 15: Permisos i llicències 
Apartat 15.4: Llicències 

“a) Es podran concedir llicències per assumptes propis, sense cap retribució, la durada 
acumulada de les quals no podrà excedir en cap cas dels sis mesos cada dos anys. La 
concessió d'aquesta llicència està subordinada a les necessitats del servei.  

b) Es podran concedir llicències sense retribució per a atendre un familiar fins al segon grau de 
consanguinitat o afinitat, en casos de malaltia greu, durant tres mesos, prorrogables 
excepcionalment, fins a tres mesos més. Aquest permís és incompatible amb l'autorització de 
compatibilitat, que resta suspesa d'ofici fins al finiment del permís.  

c) Igualment, es podran concedir llicències per efectuar estudis, amb el règim legalment 
previst.” 
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Capítol II: Condicions de dedicació 
Article 16: Permisos per conciliació de la vida personal, familiar i laboral i per raó de 
violència de gènere 

“a) Permís per maternitat: tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes. Aquest 
permís s’ampliarà en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del fill i, per cada fill a 
partir del segon, en els supòsits de part múltiple.  

El permís es distribuirà a opció de l’empleada sempre que sis setmanes siguin immediatament 
posteriors al part. En cas de mort de la mare, o guarda legal exclusiva l’altre progenitor podrà 
fer ús de la totalitat o, en el seu cas, de la part que quedi de permís.  

No obstant, i sense perjudici de les sis setmanes immediatament posteriors al part de descans 
obligatori per a la mare, en el cas que ambdós progenitors treballin, la mare, a l’iniciar-se el 
període de descans de maternitat, podrà optar a què l’altre progenitor gaudeixi d’una part 
determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part, bé de forma simultània o 
successiva amb el de la mare. L’altre progenitor podrà seguir gaudint del permís de maternitat 
inicialment cedit, encara que en el moment previst per a la reincorporació de la mare al treball 
aquesta es trobi en situació d’incapacitat temporal.  

En els casos de gaudiment simultani de períodes de descans, la suma d’aquests no podrà 
excedir de les setze setmanes o de les que corresponguin en cas de discapacitat del fill o de 
part múltiple.  

L’opció exercida per la mare en iniciar-se el període de descans per maternitat, en favor del 
pare,a fi i efecte que aquest gaudeixi d’una part del permís, pot ser revocada per la mare si 
s’esdevenen fets que fan inviable l’aplicació d’aquesta opció.  

Aquest permís es podrà gaudir a jornada complerta o a temps parcial, quan les necessitats del 
servei ho permetin, i en els termes que reglamentàriament es determinin.  

En els casos de part prematur i en aquells en que, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de 
romandre hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s’ampliarà en tants dies com el 
nounat es trobi hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals. 

 b) Permís per adopció o acolliment, tant preadoptiu com permanent o simple: té una durada de 
setze setmanes ininterrompudes. Aquest permís s’amplia dues setmanes més en el supòsit de 
discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill, a partir del segon, en els supòsits 
d’adopció o acolliment múltiple. 

El còmput del termini es compta a elecció del/a empleat/da a partir de la decisió administrativa 
o judicial d’acolliment a partir de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció, i en 
cap cas un mateix menor no pot donar dret a diversos períodes de gaudi d’aquest permís. 

En cas que els dos progenitors treballin, el permís s’ha de distribuir a opció dels interessats, 
que en poden gaudir de forma simultània o successiva, sempre en períodes ininterromputs. En 
els casos de gaudi simultani de períodes de descans, la seva suma no pot passar de les setze 
setmanes o de les que corresponguin en cas d’adopció o acolliment múltiple i de discapacitat 
del menor adoptat o acollit. 

Es pot gaudir d’aquest permís a jornada completa o a temps parcial, quan les necessitats del 
servei ho permetin, i en els termes que es determini per reglament. 

Si és necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d’origen de l’adoptat, en els 
casos d’adopció o acolliment internacional, es té dret, a més, a un permís de fins a dos mesos 
de durada, percebent durant aquest període exclusivament les retribucions bàsiques. 

Amb independència del permís de fins a dos mesos previst en el paràgraf anterior i per al 
supòsit que s’hi estableix, el permís per adopció o acolliment, es pot iniciar fins a quatre 
setmanes abans de la resolució judicial per la qual es constitueixi l’adopció o la decisió 
administrativa o judicial d’acolliment.  
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c) Permís de paternitat pel naixement, adopció o acolliment tant preadoptiu, com permanent o 
simple d’un fill/a: té una durada de quatre setmanes i en pot gaudir el pare a partir de la 
finalització del permís regulat en l’article 15.2.c) i fins que finalitzi el permís per maternitat o 
immediatament després que finalitzi el permís. 

 Aquest permís és independent del gaudiment compartit dels permisos de maternitat, adopció o 
acolliment. 

L’Institut Nacional de la Seguretat Social abona la prestació per paternitat en els termes que 
preveu la normativa de seguretat social. Fins que el Govern no procedeixi a la regulació de 
l’extensió de l’abonament de l’esmentada prestació, l’Ajuntament completarà en concepte de 
permís retribuït la resta del període. El progenitor o progenitora d’una família monoparental, si 
té la guarda legal exclusiva del fill o filla, també pot gaudir d’aquest permís a continuació del de 
maternitat.  

d) Permisos per situacions de violència de gènere. Les dones víctimes de situacions de 
violència de gènere que, per aquest motiu, tinguin faltes d'assistència totals o parcials tenen 
dret que aquestes faltes d'assistència es considerin justificades d'acord amb el que determinin 
els serveis socials, policials o de salut corresponents. Així mateix, tenen dret a les hores de 
flexibilitat horària que, d'acord amb cada situació concreta, siguin necessàries per a llur 
protecció o assistència social.” 

Capítol III: Condicions professionals 
Article 17: Ofertes d’ocupació pública 
Apartat 17.1: Criteris generals 

 “L’actuació en matèria d’ocupació a l’Ajuntament de Barcelona en relació amb l’accés a 
l’ocupació pública, promoció i carrera professional, es regiran pels principis d’igualtat, mèrit, 
capacitat i publicitat. Igualment s’impulsaran els processos que permetin la progressió en la 
carrera professional i promoció interna, d’acord amb els mateixos principis.” 

Capítol III: Condicions socials 
Article 41: Comissions de polítiques socials 

“Es constituirà en el termini de tres mesos des de la signatura del pacte una comissió paritària 
composada pels representants de l’Ajuntament i les organitzacions sindicals, amb l’objectiu 
d’impulsar el Programa d’Igualtat de Gènere adreçat al desenvolupament i aplicació dels 
programes d’equitat d’oportunitats de l’Ajuntament de Barcelona. 

Igualment es constituirà una comissió paritària composada pels representants de l’Ajuntament i 
les organitzacions sindicals, amb l’objectiu d’impulsar el desenvolupament i aplicació.” 
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Annex de Condicions específiques del personal laboral  
Article 7: Excedències 

“Sens perjudici del que es disposa en els articles 45 a 48 de l’Estatut dels Treballadors, i de les 
disposicions regulades en aquest pacte de caràcter comú als empleats de l’Ajuntament de 
Barcelona respecte dels supòsits de suspensió per maternitat, adopció i acolliment, tant 
preadoptiu com permanent o simple i paternitat, el personal laboral té dret a la suspensió del 
contracte en els supòsits següents:  

7.1. Excedència voluntària per interès particular  

Es podrà concedir l’excedència voluntària als treballadors que ho sol·licitin per interès 
particular. Pot ser sol·licitada pels treballadors amb almenys un any d'antiguitat a l’Ajuntament i 
la seva durada no pot ser inferior a un any ni superior a deu anys. Aquest dret només pot ser 
exercit una altra vegada si han transcorregut 2 anys des de la finalització de l'anterior 
excedència voluntària, llevat del supòsit en què se sol·liciti per tenir cura d'un fill o filla o 
familiar.  

Els treballadors/es excedents no cobren remuneracions ni els és computable el temps que 
resten en aquesta situació als efectes d’ascensos, triennis i drets en el règim de la seguretat 
social que els sigui d’aplicació.  

Els treballadors/es en situació d’excedència voluntària conserva el dret a reintegrar-se a 
l’Ajuntament en les vacants d’igual o similar categoria que hi hagi, sempre que l’interessat hagi 
sol·licitat el reingrés abans de caducar el període d’excedència. La negativa del treballador a 
reincorporar-se al lloc ofertat documentalment comporta la renúncia al seu dret i l’extinció de la 
relació contractual.  

7.2. Excedència voluntària per manteniment de la convivència/per agrupació familiar  

1. L’excedència voluntària per manteniment de la convivència es pot sol·licitar per una durada 
mínima de dos anys i màxima de quinze anys, si el cònjuge o la cònjuge o el convivent o la 
convivent ha de residir en un municipi perquè hi ha obtingut un lloc de treball estable.  

2. L’excedència voluntària per agrupació familiar, per l’obtenció i el desenvolupament d’un lloc 
de caràcter definitiu com funcionari de carrera o com laboral fix en qualsevol de les 
administracions públiques, organismes públiques i entitats de dret públic dependents o 
vinculats a elles, en els òrgans constitucionals o del poder judicial i òrgans similars de les 
comunitats autònomes, així com en la Unió Europea o en organitzacions internacionals, la seva 
durada no tindrà cap limitació, ni mínima ni màxima.  

3. El període d’excedència per les causes precedents no devenga ni es computa als efectes de 
triennis, grau personal, ascensos i de drets passius, ni comporta la reserva de la destinació.  

7.3. Excedència voluntària per violència de gènere  

Les treballadores víctimes de violència de gènere tindran dret a sol·licitar la situació 
d’excedència sense haver prestat un mínim de serveis previs i pel temps que ho sol·licitin. 
Durant els primers sis mesos tindran dret a reserva del mateix lloc de treball, i el període 
d’excedència computa als efectes de reconeixement de triennis, carrera i drets del règim de 
seguretat social que els sigui d’aplicació.  

Quan les actuacions judicials ho exigeixin es podrà prorrogar aquest període per tres mesos, 
amb un màxim de divuit, amb idèntics efectes als assenyalats anteriorment, a fi de garantir 
l’efectivitat del dret de protecció de la víctima.  

Durant els dos primers mesos d’aquesta excedència l’empleada tindrà dret a percebre les 
retribucions íntegres.  
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7.4. Excedència per tenir cura de familiars  

Els treballadors tenen dret a un període d’excedència de durada no superior a tres anys per 
tenir cura de cada fill/a, tant si ho és per naturalesa com per adopció o acolliment a comptar 
des de la data de naixement, o si s’escau, de la resolució judicial o administrativa.  

També tindran dret a un període d’excedència d’una durada no superior a tres anys per tenir 
cura d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat inclòs, amb la condició que no 
es pugui valer i que no pugui exercir cap activitat retribuïda. El període concret d’excedència es 
determinarà segons l’acreditació del grau de dependència i la durada estimada d’aquesta.  

L’excedència per tenir cura de familiars, que es podrà gaudir de forma fraccionada, constitueix 
un dret individual dels treballadors. No obstant això, si dos o més treballadors de la mateixa 
unitat o departament generessin aquest dret pel mateix subjecte causant, el responsable del 
departament podrà limitar el seu exercici simultani per raons justificades de funcionament del 
departament.  

Quan un nou fill o familiar donés lloc a un nou període d’excedència, l’inici d’aquesta posarà fi a 
la que s’estigués gaudint. El període d’excedència computa a efectes de reconeixement de 
triennis, i del sistema de previsió o drets passius, d’acord amb la normativa aplicable. Així 
mateix, durant els tres anys d’excedència la persona afectada té dret a la reserva del lloc de 
treball amb destinació definitiva.  

El personal en aquesta situació podrà participar en els cursos de formació que convoqui 
l’administració.  

Si un cop finida la causa que ha originat la declaració de l’excedència la persona afectada no 
sol·licita el reingrés en el termini d’un mes, es declara d’ofici la situació d’excedència voluntària 
regulada en l’apartat 1 d’aquest punt.” 

Annex de Condicions específiques del personal laboral  
Article 12: Faltes disciplinàries 

“Són faltes lleus... 

f) La incorrecció amb el públic i/o amb el personal al servei de l’Administració municipal. 

Són faltes greus... 

h) Les agressions verbals o físiques entre empleats en hores de servei.  

k) Les faltes de respecte o de consideració envers els ciutadans i/o personal al servei de 
l’Administració en la prestació del servei.  

o) La realització d’actes d’assetjament sexual o d’assetjament per raó de sexe, tipificats per 
l’article 5 tercer de la Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista, i d’actes que 
puguin comportar assetjament per raó de sexe o assetjament sexual i que no siguin falta molt 
greu.  

Són faltes molt greus... 

b) Tota actuació que suposi discriminació per raó d’origen racial o ètnic, religió o conviccions, 
discapacitat, edat o orientació sexual, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge, sexe o 
qualsevol altra condició o circumstància personal o social, així com l’assetjament per raó 
d’origen racial o ètnic, religió o altres conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual i 
l’assetjament moral, sexual i per raó de sexe. 

p) L’assetjament laboral.  
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10 Annex 4. Reglament de la Comissió de 
seguiment i avaluació del Pla d’Igualtat 
d’Oportunitats 

 
1. Composició 

La Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat estarà constituïda per les 
persones que formen part de la Comissió Paritària del Pla d’Igualtat de 
l’Ajuntament de Barcelona (8 representants per part de l’Administració i 8 
representants per part de les organitzacions sindicals signants de l’Acord de 
condicions de treball comunes del personal de l’Ajuntament de Barcelona 
per al període 2008-2011, CCOO i UGT). 

 
2. Funcions 

a. Tenir informació sobre les mesures acordades en el pla d’igualtat en el 
moment de la seva aplicació. 

b. Fer seguiment de l’evolució del pla d’igualtat. 
c. Analitzar les dades estadístiques desagregades per sexe de 

l’Ajuntament de Barcelona i els organismes municipals adscrits a l’Acord 
de condicions de treball. 

d. Prendre mesures i acords per l’execució del Pla d’Igualtat. 
e. Obtenir informació sobre el resultat de l’aplicació de les diferents 

mesures , per poder procedir a la seva avaluació. 
f. Analitzar les mesures adoptades i en cas que es demostressin 

ineficients, discutir i en el seu cas adoptar noves mesures, que han de 
passar per la taula de seguiment de conveni. 

g. Assessorar sobre igualtat, i donar recolzament a la detecció de qualsevol 
conducta contrària a la igualtat. 

h. Ser informada de totes les actuacions enfront l’assetjament sexual i per 
raó de gènere. 

 
3. Reunions 

a.  Es realitzaran 2 reunions a l’any amb caràcter ordinari, a les quals 
s’aportaran les dades de seguiment del pla d’igualtat. 

b. De manera extraordinària es podrà reunir a petició d’una de les parts. 
c. Es recolliran en acta els temes tractats a les reunions, els acords als que 

s’arribi, i els documents presentats. En cas de desacord es recolliran les 
diferents postures. 

d. A les reunions podran assistir-hi persones assessores, quan la 
naturalesa i especificitat dels temes a tractar ho requereixin. 
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