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1. PRESENTACIÓ
La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, estableix i
regula els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la nodiscriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.
Al seu article 15, es fa menció a que les entitats públiques i privades, que gestionen
serveis públics, han d’aprovar abans del juliol del 2017 un pla d’igualtat de dones i
homes destinat al personal que hi presenta serveis, amb l’objectiu de garantir
l’aplicació efectiva del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes
i eliminar la discriminació per raó de sexe amb relació a l’accés al treball
remunerat, al salari, a la formació, a la promoció professional i a la resta de les
condicions de treball.
Un pla d'igualtat és un conjunt ordenat de mesures per assolir la igualtat de tracte i
d'oportunitats entre dones i homes a l’entitat, eliminant qualsevol tipus de
discriminació per raó de sexe.
Fundació privada Atendis, reconeix la igualtat d’oportunitats entre dones i homes
com a valor jurídic fonamental dels drets humans i posa de manifest el seu
compromís davant la igualtat d’oportunitats mitjançant l’elaboració i aplicació del
present Pla d’Igualtat, seguint el mètode de gestió de les 6 “i” de la Generalitat de
Catalunya.
L’elaboració del present Pla d’Igualtat, s’ha portat a terme amb la realització inicial
d’un diagnòstic realitzat al 2016, amb l’objectiu d’establir la realitat de la situació
de dones i homes en relació a la igualtat de tracte, en diversos àmbits:











Gestió Organitzativa Igualitària
Participació i implicació del personal
Ús no discriminatori en el llenguatge i la comunicació corporativa
Participació igualitària en els llocs de treball
Presència de dones en càrrecs de responsabilitat
Prevenció de salut i riscos laborals amb perspectiva de gènere
Igualtat retributiva entre dones i homes
Condicions laborals igualitàries
Conciliació de la vida personal i laboral
Mobilitat

D’aquest anàlisis inicial , s’han prioritzat 5 àmbits d’intervenció, i s’han establert 11
objectius específics i 26 accions per assolir-los. L’entitat, amb l’elaboració i
desenvolupament d’aquest Pla d’Igualtat pretén identificar les carències en matèria
d'igualtat, complir la legislació, fomentar el concepte d’igualtat entre tot el personal
de l’entitat i implantar mesures efectives en matèria d’igualtat.
El desenvolupament d’aquest Pla d’Igualtat es portarà a terme per la Comissió
d’igualtat, que serà integrada per la representació legal dels i les professionals i
l’entitat.
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2. MARC NORMATIU
El reconeixement de la igualtat davant de la llei, la prohibició de la discriminació i el
foment de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes han estat regulats en les
normatives internacional, comunitària, estatal i autonòmica.
Fundació privada Atendis és una entitat social sense ànim de lucre que gestiona un
servei públic de la Generalitat de Catalunya.
A nivell autonòmic, la Generalitat de Catalunya ha assumit al llarg de la seva
història la responsabilitat de promoure el paper de les dones. Des de l’Estatut
d’autonomia del 1979 s’han elaborat lleis específiques en aquest àmbit, com ara la
Llei 11/1989, del 10 de juliol, de creació de l’Institut Català de la Dona; la Llei
4/2001, del 9 d’abril, de modificació de l’apartat 2 de l’article 63 de la Llei 13/1989,
del 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració
de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’estableixen, amb caràcter pioner a
nivell europeu i de l’Estat espanyol, els informes d’impacte de gènere, que han
d’acompanyar tota la normativa elaborada per l’Administració de la Generalitat, i la
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista. Hi
ha també actes del Govern que han d’ésser considerats no solament antecedents,
sinó també continguts prenormatius, com ara els plans de polítiques de dones, que
són una eina transversal per a l’aplicació de les polítiques d'igualtat de gènere del
Govern de la Generalitat.
La Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, estableix i
regula els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a la nodiscriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.
Al seu article 15 es fa menció a que les entitats públiques i privades, que gestionen
serveis públics, han d’aprovar abans del juliol del 2017 un pla d’igualtat de dones i
homes destinat al personal que hi presenta serveis, amb els següents requisits:

Fixar, amb l’elaboració prèvia d’un diagnosi la situació, els objectius concrets, les estratègies,
les accions i el sistema de seguiment i avaluació dels objectius fixats

REQUISITS

Tenir en compte, entre altres, els àmbits d’actuació relatius a la representativitat de les
dones, l’accés, la selecció, la promoció i el desenvolupament professional, les condicions
laborals, la conciliació de la vida personal i laboral, la violència masclista, la PRL amb
perspectiva de gènere, a comunicació inclusiva i l’ús d’un llenguatge no sexista

Tenir en compte els representants dels treballadors a l’hora d’elaborar i aprovar el pla
d’igualtat

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

Definir el pla d’igualtat en el conveni col·lectiu o en l’acord de condicions de treball
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3. PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT
Dades Generals
Nom: FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS
Domicili: Av. Can Roqueta, núm. 1E
Telèfon: 93.717.10.02

Fax: 93.746.70.04

Correu electrònic: atendis@atendis.cat

Web: www.atendis.cat

NIF: G-64821309
Forma Jurídica: Fundació
Antiguitat: 01/05/2008. L’antiga gestora dels serveis, l’Associació Pro Disminuïts
Psíquics de Sabadell i Comarca data del 1963.
Inscripció: Núm. 2456 al Registre de la Generalitat de Catalunya Departament de
Justícia, Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques.
Representant legal: Montse Estrada Giravent en qualitat de Gerent

Orígens i serveis
La Fundació Privada Atendis és una entitat sense ànim de lucre, que desenvolupa la
seva acció al servei de les persones amb discapacitat intel·lectual i a les seves
famílies, i dins l’àmbit territorial de la Comarca del Vallès Occidental.
La Fundació sorgeix de la consolidada Associació Pro Disminuïts Psíquics de
Sabadell i Comarca (APDP) que neix el 1963 de la necessitat de cobrir els serveis
especials per aquest col·lectiu a la nostra comarca. Des del passat 1 de maig de
2008, la Fundació és l’entitat encarregada de gestionar les activitats assistencials
que fins ara realitzava l'APDP.
La creació de la Fundació Privada Atendis segueix donant resposta a les necessitats
d’atenció, assistència i promoció personal, familiar i social a les persones amb
discapacitat intel·lectual.
La nostra Entitat és una de les pioneres en la creació de serveis per aquest
col·lectiu a la nostra comarca, que va sorgir per donar resposta a les necessitats
d’atenció, assistència i promoció personal, familiar i social a les persones amb
discapacitat intel·lectual.
La APDP, a través d’ ATENDIS ofereix diferents tipologies de serveis, garantint una
atenció especialitzada al col·lectiu de persones adultes amb discapacitat
intel·lectual.

4

PLA D’IGUALTAT FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS

Actualment gestiona i és titular dels següents serveis:
-

Serveis d'Acolliment Residencial: Centre Bauma (60 places) i Centre Casal Can
Rull (41 places). Durant l’últim any, creació de 24 noves places.
Servei d'Acolliment Residencial per a persones amb trastorns de conducta:
Centre Aral (30 persones). Servei iniciat novembre 2011
Serveis d'Atenció Diürna Especialitzada: Centre L'Aplec (35 places)
Servei de Llar Residència: Llar Residència Jacquard (14 places)
Servei d'Integració Laboral: Centre SIL Taina

Atenem doncs a un total de 180 usuaris a nivell assistencial a més dels usuaris del
Servei d’Integració Laboral Taina.
A octubre de 2011 es posa en funcionament el nou centre “La Carena” ubicat a Av.
Can Roqueta de Sabadell que ha permès tancar el Centre Arimon i a la vegada ha
permès ampliar la capacitat d’atenció amb 54 noves places de residència: 24 de
les quals per un perfil d’usuari amb gran discapacitat intel·lectual i 30 places per un
nou col·lectiu que no ateníem fins ara d’usuaris amb discapacitat lleugera-mitja i
amb trastorns de comportament associats.

COMPOSICIÓ DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA ATENDIS:

PRESIDÈNCIA

Josep Manuel SUÀREZ IBORRA

VICEPRESIDÈNCIA

Pere OBIOLS ARDERIUS

SECRETARIA

Glòria LÓPEZ MASOLIVER

VOCALS

Gabriel TORRAS BALCELL
Joan ROVIRA PLANAS
Pere OBIOLS ARDERIUS
Joaquima JÚDEZ FAGEDA
Montserrat TORRAS MAÑÀ
Lourdes FERNÁNDEZ LLURBA
Rosa GRAELLS DOMINGO
Núria FRESNO GARBAYO
Elisabeth GABAU VILA
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ORGANIGRAMA DE L’ORGANITZACIÓ INTERNA
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4. MÈTODE DE GESTIÓ DEL PLA D’IGUALTAT
Segons la Generalitat de Catalunya, un pla d'igualtat és un conjunt ordenat de
mesures per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes a
l’entitat, eliminant qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe.
El mètode de les 6 "i“: Mètode de gestió de la igualtat d’oportunitats a les empreses
del departament de Treball i Coneixement, de la Generalitat de Catalunya

Fundació privada Atendis reconeix la igualtat d’oportunitats entre dones i homes
com a valor jurídic fonamental dels drets humans i es compromet a desenvolupar el
pla d’igualtat d’oportunitats de dones i homes seguint el mètode de gestió de les 6
“i” de la Generalitat de Catalunya, recullint tot un seguit d’accions per aconseguir
uns objectius establert.
En el desenvolupament d’aquest pla participaran els / les representants dels /les
professionals, la direcció de l’entitat i es promourà la participació dels/ les
professionals.
S’ha comunicat als treballadors i treballadores dela voluntat i compromís de l’entitat
de treballar per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i de posar en
marxa el Pla d’Igualtat.
A més, la representació legal dels treballadors i les treballadores està assabentada i
estan d’acord amb el contingut del pla d’igualtat i la consecució dels objectius, tal
com indica l’article 47 de la llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes.
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5. DIAGNOSI
Aspectes considerats a l’hora de fer la diagnosi
1.Perfil de l'empresa. Centres de treball, informació econòmica i perfil de la plantilla
1.1 Activitat/s principal/s
1.2 Nombre de centres de treball
1.3 Nombres de persones treballadores (totals i per centres)
1.4 Nombre de dones i homes en plantilles (totals i per centres)
1.5 Caracterització de la representació legal dels treballadors
1.6 Missió i visió de l'entitat. Valors corporatius, objectius, estratègies de
negoci
1.7 Nivell de formació de les dones i els homes
1.8 Antiguitat i edat de la plantilla, antiguitat i edat mitjana de les dones i
homes
1.9 Treballadors/es amb fills/es i persones dependents a càrrec
2. Gestió organitzativa igualitària
2.1 Pressupost assignat per posar en marxa el pla d'igualtat i les seves
accions
2.2 Accions de RSC que l'entitat dugui a terme. Acreditacions segons norma
de RSC
2.3 Difusió externa i posada en comú de les pràctiques en matèria d'igualtat
d'oportunitats
3. Participació i implicació del personal
3.1 Representació legal dels treballadors/es i la seva distribució segons sexe,
edat i categoria professional
3.2 Percentatge de representació de les dones en la comissió d'igualtat
3.3 Accés a la informació en matèria d'igualtat d'oportunitats
3.4 Participació de la plantilla i dels representants sindicals en la
incorporació d'accions i mesures en el pla d'igualtat
3.5 Difusió de la posada en marxa del pla d'igualtat
4. Ús no discriminatori en el llenguatge i la comunicació corporativa
4.1 Comunicació oral i escrita no discriminatòria
4.2 Imatge i publicitat no discriminatòria
5. Participació igualitària en els llocs de treball
5.1 Distribució de dones i homes per categories professionals i nivell
d'estudis
5.2 Nombre d'incorporacions de dones i homes durant els darrers anys per
categories professionals
5.3 Nombre de promocions durant els darrers anys de dones i homes
5.4 Nombre d'hores de formació desagregat per sexe
5.5 Accions de correcció en cas de subrepresentació o sobrepresentació de
dones en determinats llocs de treball o categories professionals
6. Presència de dones en càrrecs de responsabilitat
6.1 Proporció de dones que ocupen alts càrrecs, nivells directius i
comandaments intermedis
6.2 Definició, difusió i aplicació de criteris de promoció neutres a l'abast de
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tot el personal
6.3 Accions de correcció en cas de subrepresentació de dones en alts
càrrecs, nivells directius i comandaments intermediaris
7. Conciliació de la vida personal i laboral
7.1
7.2
7.3
7.4

Mesures per a la conciliació de la vida laboral i personal
Adequació dels horaris per facilitar la conciliació
Facilitats que ofereix l'empresa per a facilitar permisos i excedències
Proporció de dones i homes que s'acullen a mesures de conciliació

8. Prevenció de salut i riscos laborals amb perspectiva de gènere
8.1 Mesures de prevenció, denuncia i sanció de l'assetjament sexual i/o per
raó de sexe
8.2 Persona responsable o comitè per prevenir, detectar i denunciar els
casos d'assetjament sexual i/o per raó de sexe
8.3 Accions de formació i informació sobre la prevenció de riscos per a la
salut laboral amb perspectiva de gènere
8.4 Avaluació de riscos de treball amb perspectiva de gènere
9. Igualtat retributiva entre dones i homes
9.1 Distribució de dones i homes per nivells retributius i categories
professionals
9.2 Distribució d'incentius i compensacions extrasalarials desagregada per
sexe
9.3 Retribució anual mitjana de les dones i els homes
9.4 Accions correctores en cas d'haver-hi diferencies salarials entre homes i
dones igualtat de funcions i responsabilitats
10. Condicions laborals igualitàries
10.1 Percentatge de dones i homes per tipus de contracte i jornada
10.2 Assignació d'horaris de les treballadores i treballadors
10.3 Percentatge de permisos, baixes i acomiadaments desagregats per
sexe
10.4 Percentatge de dones i homes que sol·liciten la baixa per
maternitat/paternitat i excedència després d'un naixement
10.5 Agilitat de la substitució de les baixes
10.6 Anàlisi de les necessitats de formació i de participació a aquesta
formació amb perspectiva de gènere
11.Mobilitat
11.1 Facilitat de mobilitat que ofereix l'entitat per arribar i marxar del lloc de
treball
11.2 Existències de mecanismes per optimitzar el temps de desplaçament
11.3 Percentatge de dones i homes que usen les mesures implantades per
l'empresa per facilitar l'accés al lloc de treball
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Resultat de la situació actual de l’entitat per àmbits
Perfil de l’entitat. Centres de treball i perfil de la plantilla


Perfil de l’empresa

La Fundació ATENDIS neix l’any 1963 amb l’objectiu de desenvolupar l’activitat
orientada a donar resposta efectiva a les necessitats d’assistència i promoció
personal, familiar, social i laboral de la persona amb disminució psíquica.
Al mateix temps impulsa a participar en qualsevol tipus d’accions per tal de
constituir i/o gestionar centres de serveis i establiments assistencials i/o
rehabilitadors, així com tot tipus de serveis que suposin la integració social i laboral
de les persones amb disminució.
ATENCIÓ INTEGRAL: PROJECTE
RESIDENCIAL I D’ATENCIÓ DIÜRNA

TÈCNIC

DELS

SERVEIS

D’ACOLLIMENT

L’atenció integral s’estructura en cinc àrees de treball. L’objectiu prioritari és
millorar el funcionament de la persona tant a nivell individual com social i donar
suport en els diferents entorns per incrementar el benestar emocional i la seva
qualitat de vida.
ÀREACONDUCTUAL
Identificar les habilitats i necessitats, per determinar objectius dirigits a la millora
de la qualitat de vida: benestar emocional, físic, material, desenvolupament
personal, relacions interpersonals, inclusió social autodeterminació i dret.
ÀREA OCUPACIONAL
Proporcionar oportunitats i experiències per optimitzar el desenvolupament
personal mitjançant la realització d’activitats significatives.
ÀREA FUNCIONAL
Possibilitar el màxim nivell d’autonomia i participació diària a la llar.
ÀREA SOCIAL
Fomentar la màxima integració social i participació comunitària, així com enriquir
pròpia comunitat des l’oportunitat de la convivència i la diversitat.


Centres de treball

Els Serveis d’Acolliment Residencial. 24 hores
 Centre Bauma. 60 Places.
 Centre Casal Can Rull 41 Places.
 Centre Aral. 30 Places.
Serveis d’atenció 24h, adreçats a persones adultes amb discapacitat intel·lectual i
necessitat de suport Extens i/o Generalitzat, que puguin presentar també altres
patologies associades: físiques i/o sensorials, trastorns de conducta i/o trastorns
mentals, que per raons familiars, socials o pel seu alt grau d’afectació no puguin
viure a casa seva, sent indispensable el seu ingrés temporal o permanent.
S’ofereix allotjament i manutenció, atenció centrada en la persona – per
desenvolupar,
mantenir,
incrementar
o
optimitzar
hàbits
d’autonomia,
autoprotecció i de conducta - atenció mèdica, conductual i psicopedagògica i de
rehabilitació, teràpia ocupacional, foment de l’oci i del lleure
L’actuació està orientada a oferir els suports necessaris per tal que la qualitat de
vida de la persona sigui la més òptima possible.
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Llar- Residència Jacquard. 14 Places. Horari complementari a recurs diürn.
Servei d’habitatge, adreçat a persones adultes amb discapacitat intel·lectual
moderada i que presenten necessitat de suport limitat i/o intermitent, que estiguin
integrades en serveis ocupacionals diürns o recurs laboral. El seu horari d’atenció
és el complementari al servei diürn o a la ocupació laboral de la persona.
Es treballa per l’habilitació en les tasques de la llar, cura de la seva persona i
integració activa en el medi social pròxim.
El Servei d’atenció diürna
Centre Aplec. 35 places.
Atenció en horari diürn, de persones adultes amb discapacitat intel·lectual i
necessitat de suport Extens i/o Generalitzat.
Ofereix una atenció oberta i polivalent, i està dissenyat per desenvolupar, mantenir
i potenciar el funcionament independent de l’usuari/a en hàbits d’autonomia
personal, desenvolupament psicomotriu, emocional, socialització, comunicació i
activitats ocupacionals.
Servei d’Inserció Laboral
Centre Taina.
Servei de Treball amb Suport que promou la inserció, preferentment en empresa
ordinària, de persones amb discapacitat intel·lectual.
S’ofereix orientació, formació, pràctiques en empresa, recerca de feina, borsa de
treball, i seguiment i suport en la relació laboral.


Perfil de la plantilla

SERVEIS
GENERALS
4%
RSD.JACQUARD
5%

TREBALL SOCIAL
ADMINISTRACIÓ
0%
5%
TAINA
2%
APLEC
5%

CASAL
25%

ARAL
19%

BAUMA
35%

Centre
ADMINISTRACIÓ
APLEC
ARAL
BAUMA
CASAL
RSD.JACQUARD
SERVEIS GENERALS
TAINA
TREBALL SOCIAL
Total general

Total Professionals
10
9
35
65
46
9
7
4
1
186
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DONA HOME
90%
10%
89%
11%
69%
31%
88%
12%
93%
7%
100%
0%

Centres
ADMINISTRACIÓ
APLEC
ARAL
BAUMA
CASAL
RSD.JACQUARD
SERVEIS
GENERALS
TAINA
TREBALL SOCIAL
Total general
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

90%

71%
25%
100%
84%

29%
75%
0%
16%

89%

100%

93%

88%

100%
71%

69%
31%
10%



11%

29%

12%

7%

DONA

HOME

25%

0%

0%

Nivell de formació de les dones i els homes

Nivells Formatius
Títol Universitari

DONA HOME
31%
38%

Certificat Formatiu Grau Mitjà
Educació Secundària Obligatòria

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

75%

64%

55%

6%

7%

64%
55%

31%

38%

6%

Títol Universitari

Certificat Formatiu Grau
Mitjà
DONA

7%

Educació Secundària
Obligatòria

HOME
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Antiguitat per edats

Franjes d'edat
18-30
31-40
41-50
51-60
61-65

<1
any
21
7
3
5

1a
5
24
19
12
10
3

6a
10
8
7
4
3
1

11 a
15

16 a
20

21 a
25

26 a
30

> 30
anys

6
4
3
1

1
7
2

2
2

6
16
1

8

30
< 1 any

25

1a5

20

6 a 10

15

11 a 15

10

16 a 20

5

21 a 25

0

26 a 30
18-30
•

31-40

51-60

61-65

Promig d'edat per antiguitat
DONA
32
39
38
44
46
52
54
56

Antiguitat
< 1 any
1a5
6 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 25
26 a 30
> 30 anys



41-50

HOME
38
38
38
0
55
0
57
0

Fill/es a càrrec

Nombre de fills/es DONA
0
1
2
3
Total general

41%
19%
19%
5%
84%

HOME
8%
4%
3%
1%
16%

Total
general
49%
24%
22%
6%
100%
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Participació igualitària en els llocs de treball
•

Distribució de dones i homes, categories professionals per sexe

DONA
Administració
Educació Secundària Obligatòria
Certificat Formatiu Grau Superior
ATE
Certificat Formatiu Grau Mitjà
Certificat Formatiu Grau Superior
Comitè Directiu
Certificat Formatiu Grau Superior
Serveis Generals
Educació Secundària Obligatòria
Certificat Formatiu Grau Mitjà
Tècnics
Certificat Formatiu Grau Mitjà
Certificat Formatiu Grau Superior
Total general

•

HOME

2%
2%

0%
1%

53%
12%

8%
3%

4%

1%

3%
0%

1%
1%

1%
8%
84%

0%
2%
16%

Nombre d'incorporacions de dones i homes durant els darrers anys
per categories professionals

INCORPORACIONS

ATE

Tècnics

Administració

Serveis
Generals

Comitè
Directiu

Incorporacions 2012
DONA
HOME
Incorporacions
DONA
HOME
Incorporacions
DONA
HOME
Incorporacions
DONA
HOME
Incorporacions
DONA
HOME

2013
2014
2015

15
2
4
2

2

1
1

2
1

1

1

3
2

1

21

2
1

1

1
1

25
5

1
2

1

1

2016
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30

25

25

21

20

15

15
10

4

2

5

2111 2 1

3

2

1 1

2

5

211

1 1

111

DONA

HOME

DONA

2

0
DONA

HOME

DONA

Incorporacions
2012
ATE
•

HOME

Incorporacions
2013
Tècnics

DONA

HOME

Incorporacions
2014

Administració

Incorporacions
2015

Serveis Generals

HOME

Incorporacions
2016

Comitè Directiu

Nombre de promocions durant els darrers anys de dones i homes

Promocions
2016
Promocions
2015
Promocions
2014
Promocions
2013

DONES

HOMES

3

0

1

2

0

0

3

0

Promocions 2013

3

Promocions 2014
Promocions 2015

2

1

Promocions 2016

3
0

0,5

1
HOMES

•

1,5

2

2,5

3

DONES

Nombre d'hores de formació desagregat per sexe

Nombre d'hores de formació 2016

1904 hores

Nombre hores Dones

1724 hores

Nombre hores Homes

180 hores
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Presència de dones en càrrecs de responsabilitat
•

Proporció de dones que ocupen alts càrrecs, nivells directius i
comandaments intermedis

Comitè Directiu
11%
DONA
HOME
89%
•

Aplicació de criteris de promoció neutres a l'abast de tot el personal

La Comissió de Promoció Laboral està constituïda per les direccions tècniques dels
centres el/la president/a del Comitè d’Empresa i el/la professional de RRHH, i és la
responsable del següent procés:
1. Publicació de la convocatòria anual de vacants.
2. Recepció de sol·licituds i documentació requerida. Reglament Intern per a
Professionals
3. Disposar de les valoracions segons els criteris establerts de tots els candidats
obtenint una puntuació final . Al fer la valoració es determinarà també la seva
idoneïtat/versatilitat per a torn: diürn / nocturn i per a tipologia d’usuari : suport
generalitzat / Lleuger-mig amb trastorns de comportament associat / D.I.
lleugera/moderada.
4. Adjudicació de tots els llocs de treball que genera la vacant d’acord amb
puntuació obtinguda i valoració positiva de la seva idoneïtat pel torn/tipologia
d’usuari del lloc vacant . En cas d’empat s’adjudicarà en funció de l’antiguitat.
5. En cas que els candidats a cobrir la vacant no compleixin el mínim de requisits, a
criteri de la Comissió, es farà convocatòria externa per a la selecció.
6. Comunicació de l’adjudicació de places. * Les vacants de personal tècnic i/o
administratiu i/o serveis generals es cobriran amb selecció oberta.
Criteris de valoració:
 3% Sol·licitud de canvi i/o promoció previ a l’anunci
□ 0 = no té
□ 1 = si té


3% Nivell de
□1=
□2=
□3=
□4=

formació (àmbit social-salut)
Certificat professionalitat
CFGM
CFGS
Llicenciat/Diplomat/Grau



3% Formació externa del centre (àmbit social-salut)De novembre a octubre
□ 0 = no n’ha fet
□ 1 = si n’ha fet



5% Formació interna del centre (no obligatòria)
o De novembre a octubre
o □ 0 = no ha participat
o □ 1 = si ha participat
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5% Coneixement del funcionament del Centre
□ 0 = no treballa actualment al centre
□ 1 = treballa actualment al centre



4% Compromís amb la feina: Compliment de calendari ( Permís retribuït, no
retribuït, indisposició no justificada, canvi torn demanat)De novembre a
octubre
□ 0 = + 16 incidències
□ 1 = d’11 a 15 “
□ 2 = de 6 a 10 “
□ 3 = Ø o – de 5 “



7% Règim
□0
□1
□2



8% Índex de Baixa IT ( no inclou baixes maternals ni accident laboral)De
novembre a octubre
□ 0 = + de 17 setmanes
□ 1 = de 6 a 16 setmanes
□ 2 = de 2 a 5 setmanes
□ 3 = fins a 1 setmana



Actituds/Aptituds professionals ( Escala 1 a 10)
o 7%Oferir atenció a la salut i a les AVD segons programa d’atenció
individual i/o procediment/protocol de centre
o 7%Oferir atenció psicosocial i d’ocupació segons programa d’atenció
individual i/o programa de centre
o 7% Desenvolupar les activitats relacionades amb la gestió i
funcionament del centre
o 6% Capacitat de resolució de problemes
o 6,5% Capacitat de responsabilitat en el treball
o 6,5% Capacitat de treball en equip
o 7,5% Capacitat d’autonomia
o 6,5% Capacitat de relació interpersonal
o 6,5% Capacitat d’iniciativa 6,5%

disciplinari. De novembre a octubre
= té més de 2 avisos
= té de 1 a 2 avisos
= no té avisos
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Conciliació de la vida personal i laboral
•

Proporció de dones i homes que s'acullen a mesures de conciliació
Reduccions de jornades actives
DONA

HOME

13%

87%

Igualtat retributiva entre dones i homes
•

Distribució de dones i homes per nivells retributius i categories
professionals

L’entitat garanteix que en l’organització hi ha un tracte totalment igualitari en
matèria de retribució, ja que aplica les taules salarials del VI Conveni col·lectiu de
Catalunya de residències i centres de dia per a l'atenció a persones amb
discapacitat psíquica severa i profunda.
Personal tècnic
Director/ora tècnic/a 2.121,95 €
Llicenciat/ada universitari/a 2.121,95 €
Diplomat/ada universitari/a 1.589,44 €
Auxiliar tècnic educatiu/va 1.231,43 €
Personal administratiu
Cap administratiu 1.572,04 €
Llicenciat/da universitari/a 2.029,04 €
Diplomat/da universitari/a 1.519,84 €
Oficial/a administratiu/va de 1a 1.245,45 €
Oficial/a administratiu/va de 2a 1.177,50 €
Auxiliar administratiu/va 1.103,80 €
Personal de serveis generals
Cap de serveis generals 1.344,65 €
Llicenciat/ada universitari/a 2.029,04 €
Diplomat/ada universitari/ a 1.519,84 €
Oficial/a de serveis generals 1.177,50 €
Auxiliar de serveis generals 1.103,80 €
Altres conceptes salarials
Import en euros
Antiguitat 26,44
Plus de nocturnitat 178,75
Plus festiu 20,34
Plus festiu especial 40,68
Caps de setmana 20,34
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•

Retribució anual mitjana de les dones i els homes

RETRIBUCIÓ ANUAL MITJANA 2016

12.647,08 euros

DONES

12.632,34 euros

HOMES

12.747,47 euros

Retribució Anual Mitjana 2016

12.632,34€

12.747,47 €

DONES

HOMES

Condicions laborals igualitàries
•

Percentatge de dones i homes per tipus de contracte i jornada
Indefinit
Jornada
Complerta

Jornada
Parcial

Temporal
Jornada
Complerta

Jornada
Parcial

DONA

38%

38%

1%

24%

HOME

34%

28%

10%

28%

38%

36%

2%

24%

Contracte i jornada

Total general
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38% 38%

34%

40%

28%

24%

28%

30%
10%

20%
1%

10%
0%
DONA

•

HOME

Indefinit - Jornada Complerta

Indefinit - Jornada Parcial

Temporal - Jornada Complerta

Temporal - Jornada Parcial

Assignació d'horaris de les treballadores i treballadors

L’entitat confecciona un calendari laboral que va del 1 de febrer al 31 de gener, i
s'entrega als/les professionals abans de l'inici de la seva vigència. En els casos de
Conveni Nou i jornada sencera amb torn de 7 hores (habitual en residència torns
diürns) s'alterna les hores de treball anuals entre 1715 i 1722 hores.
Totes i tots els professionals que desitgen un canvi de torn i/o ampliació de
jornada, poder sol·licitar-ho per escrit a través d'un imprès que els hi facilita el
centre. Les vacants de jornada sencera de mati/tarda/nit s'exposen al tauler de tots
els centres, en convocatòria anual, si s'escau. Des del moment en què es produeix
la vacant i fins a adjudicació definitiva a través de convocatòria anual, la vacant es
cobreix provisionalment a criteri de la direcció tècnica del centre on es produeix.
L'adjudicació definitiva de les vacants es coordina a través d'una comissió de
promoció laboral i es basa en la puntuació obtinguda en els Criteris de Valoració i la
idoneïtat pel torn/tipologia d'usuaris del lloc vacant. El lloc vacant s'adjudica al
professional amb més puntuació dels que han fet la sol·licitud de canvi. Per a cobrir
la jornada parcial que queda vacant es tindran en compte i segons valoració les
peticions de canvi de centre/torn. Els canvis d'horari en el IV torn es solucionen
dins del mateix centre on es produeix la demanda.
•

Acomiadaments desagregats per sexe

Acomiadaments professionals

2013-2016

HOME
15%

DONA
85%
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Recordem que el percentatge de dones i homes de la plantilla de l’entitat és

84%

•

% dones i homes que sol·liciten la baixa per maternitat/paternitat
Sexe

•

16%

Baixa
Baixa
maternitat paternitat

DONA

86%

----

HOME

0%

14%

Agilitat de la substitució de les baixes
La cobertura de baixes, dies personals etc..dels auxiliars tècnics educatius la
realitzen prioritàriament els ATE's que tinguin disponibilitat, puguin garantir
continuïtat de Servei i a criteri de la Direcció de Centre. Per l’essència de la
mateixa organització en relació a l'assistència i acompanyament dels
usuaris, és política de l'entitat substituir totes les baixes, mai queda al
descobert una posició d'auxiliar tècnic educatiu.

Mobilitat
•

Facilitat de mobilitat que ofereix l'entitat per arribar i marxar del
lloc de treball
Les residències de l'edifici "la Carena" de Sabadell, estan ubicades a
l'Avinguda Can Roqueta 1E, al polígon industrial Can Roqueta. A principis del
2014 es va fer una re-estructuració de les línies d’autobús i van suprimir la
parada de l'avinguda Can Roqueta, que era la més propera al centre.
Després de diverses reunions per part de l'entitat tant amb tècnics de la TUS
com de l'Ajuntament de Sabadell , al juliol del 2014 es va aconseguir
perllongar el recorregut de les línies L4 i F4.

•

Existències de mecanismes per optimitzar el temps de desplaçament
al lloc de treball
L'entitat facilita, a través dels diferents punts d'informació del centre, els
fulletons amb horaris i recorreguts de les línies d’autobús que arriben fins al
centre, per tal d’optimitzar el temps de desplaçament al lloc de treball.
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6. PUNTS FORTS I ÀREES DE MILLORA
Àmbit

Punts Forts

Àrees de millora

Gestió
organitzativa
igualitària

L’entitat reconeix la igualtat
d’oportunitats entre dones i
homes com a valor jurídic
fonamental dels drets humans

- Assignar pressupost per
posar en marxa el pla
d'igualtat i les seves accions
- Difusió externa i posada en
comú de les pràctiques en
matèria d'igualtat
d'oportunitats

Participació i
implicació del
personal

L’entitat implica als/les
representants dels
treballadors/es en el
desenvolupament d’accions a
favor de la igualtat
d’oportunitats

- Crear una comissió d’igualtat
d’oportunitats
- Facilitar l’accés a la
informació en matèria
d'igualtat d'oportunitats
- Fer difusió de la posada en
marxa del pla d'igualtat

Ús no
discriminatori
en el
llenguatge i la
comunicació
corporativa

- Crear un protocol de
comunicació oral i escrita no
discriminatòria
- Crear un protocol d’imatge i
publicitat no discriminatòria

Participació
igualitària en
els llocs de
treball

La igualtat d’oportunitats és
un fet real en l’accés a
qualsevol lloc de treball,
promocions internes i formació

Presència de
dones en
càrrecs de
responsabilitat

El comitè directiu està
composat per un 89% de
dones i un 11% d’homes

Conciliació de
la vida
personal i
laboral

La proporció de dones i homes
que s'acullen a mesures de
conciliació és equitativa al
percentatge de dones i homes
de l’entitat

-Elaborar una política de
conciliació que reculli i ordeni
les mesures de conciliació de la
vida personal i laboral
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Prevenció de
salut i riscos
laborals amb
perspectiva de
gènere

L’entitat vetlla per la prevenció
de riscos laborals formant i
informant als/a les
professionals i millorant les
condicions de treball de
manera continua

Igualtat
retributiva
entre dones i
homes

L’entitat garanteix que existeix
un tracte igualitari en temes
de retribucions, ja que aplica
les taules salarials del conveni
col·lectiu de Catalunya de
residències i centres de dia per
a l'atenció a persones amb
discapacitat psíquica severa i
profunda,
independentment
del
gènere
dels/de
les
professionals

Condicions
laborals
igualitàries

L’entitat garanteix un tracte
igualitari respecte a les
condicions laborals (tipus de
contractes, assignació
d’horaris, acomiadaments, i
l’agilitat de les substitucions
de les baixes)

Mobilitat

L’entitat facilita la mobilitat
per arribar i marxar del lloc de
treball, aconseguint perllongar
el recorregut de les línies
d’autobús L4 i F4

- Mesures de prevenció,
denuncia i sanció de
l'assetjament sexual i/o per raó
de sexe
- Assignar persona responsable
o comitè per prevenir, detectar
i denunciar els casos
- Accions de formació i
informació sobre la prevenció
de riscos per a la salut laboral
amb perspectiva de gènere
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7. IDENTIFICACIÓ D’OBJECTIUS I ACCIONS
OBJECTIUS GENERALS DEL PLA D'IGUALTAT
-

Identificar les carències en matèria d'igualtat
Complir la legislació
Fomentar el concepte d'igualtat entre tot el personal de l'entitat
Implantar mesures efectives en matèria d'igualtat

OBJECTIUS ESPECÍFICS I ACCIONS DEL PLA D'IGUALTAT
Àmbit: Gestió Organitzativa igualitària
Objectiu 1
Informació

Descripció

Codi

O1

Objectiu

Contextualitzar les actuacions i els principis que l'entitat
assumeix en matèria d'igualtat

Àmbit de treball

Gestió organitzativa igualitària

Indicador/s per mesurar
aquest objectiu
Termini per aconseguir
l'objectiu

Inversió o cost de les accions d'Igualtat d'oportunitats
entre dones i homes
2017

Acció 1
Informació

Descripció

Codi

A1

Objectiu

O1- Contextualitzar les actuacions i els principis que
l'entitat assumeix en matèria d'igualtat

Nom de l'acció

Pressupost Pla d'Igualtat Oportunitat

Descripció de l'acció

Accions

Pressupostar la inversió o cost de les accions d'igualtat
d'oportunitats entre dones i homes
A1.1 - Identificar les àrees de millora, fixar els objectius,
dissenyar les accions que es posaran en marxa i
pressupostar-les per tal de conèixer la inversió del
pla d'igualtat

Persones destinatàries

No aplica

Persona/es responsable/es

Gerència

Recursos materials

Recursos humans

Temporalització

3r i 4t trimestre 2017
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Objectiu 2
Informació

Descripció

Codi

O2

Objectiu

Difusió externa i posada en comú de les pràctiques en
matèria d'igualtat d'oportunitats

Àmbit de treball

Gestió organitzativa igualitària

Indicador/s per mesurar
aquest objectiu
Termini per aconseguir
l'objectiu

Participació en jornades i fòrums per compartir
experiències i bones pràctiques
2018

Acció 2
Informació

Descripció

Codi

A2

Objectiu

O2- Difusió externa i posada en comú de les pràctiques
en matèria d'igualtat d'oportunitats

Nom de l'acció

Política d'igualtat d'oportunitat d'Atendis

Descripció de l'acció

Desenvolupar una Política d'Igualtat on es defineixin els
principis bàsics relacionats amb les accions que l'entitat
porta a terme per tal de crear una cultura d'igualtat de
tracte. Definir objectius, accions i estratègies, així com
valors en aquest sentit
A 2.1- Realització d'una declaració de compromís per
part de Gerència a favor de les polítiques d'igualtat de
tracte i d'oportunitats entre dones i homes a través
d'una carta que es farà arribar a tots els professionals

Accions

A 2.2- Redactar una Política d'Igualtat general de
l'entitat, que s'elaborarà amb la participació de la
comissió d'igualtat i contindrà tots els valors que han
d'orientar l'actuació de totes les persones que l'integren.
El document serà, en si mateix, una garantia d'aplicació
dels principis i valors que en ell es recullen, com ho son
també els sistemes establerts per assegurar el seu
compliment
A 2.3- La política d'igualtat ha d'estar aprovada per
Gerència i Presidència, com evidència de la seva
conformitat i compromís

Persones destinatàries

Professionals de l'entitat

Persona/es responsable/es

Agent d'igualtat / Comissió d'Igualtat

Recursos materials

Recursos humans
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Temporalització

2018

Acció 3
Informació

Descripció

Codi

A3

Objectiu

O2- Difusió externa i posada en comú de les pràctiques
en matèria d'igualtat d'oportunitats

Nom de l'acció

Compartir coneixements i sinèrgies amb els nostres socis
i altres entitats del mateix sector

Descripció de l'acció

Compartir coneixements i sinergies amb els nostres socis
i altres entitats del mateix sector

Accions

A 3.1 - Compartir coneixements i sinergies amb els
nostres socis i altres entitats del mateix sector a través
de Vàlua, Dincat etc, així com compartir la nostra política
d'igualtat d'oportunitats

Persones destinatàries

Persones externes a l'entitat

Persona/es responsable/es

Agent d'igualtat / Comissió d'Igualtat

Recursos materials

Documents informatius: Política d'igualtat

Temporalització

Des del 1r trimestre 2019
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Àmbit: Participació i implicació del personal
Objectiu 3
Informació

Descripció

Codi

O3

Objectiu

Crear una comissió d'igualtat paritària

Àmbit de treball

Participació i implicació del personal

Indicador/s per mesurar
aquest objectiu
Termini per aconseguir
l'objectiu

% de dones en la comissió d'igualtat
1r trimestre 2018

Acció 4
Informació

Descripció

Codi

A4

Objectiu

O3- Crear una comissió d'igualtat paritària

Nom de l'acció

Representació de dones i homes en la comissió d'igualtat

Descripció de l'acció

Crear una comissió d'igualtat, un equip de persones que
vetllin perquè el pla d'igualtat es porti a terme

Accions

A 4.1 - Creació de la Comissió d'igualtat i definició de
funcions i responsabilitat

Persones destinatàries

No aplica

Persona/es responsable/es

Agent d'igualtat

Recursos materials

Recursos humans

Temporalització

1r trimestre 2018
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Objectiu 4
Informació

Descripció

Codi

O4

Objectiu

Facilitar als / a les professionals l'accés a la informació
en matèria d'igualtat d'oportunitats

Àmbit de treball

Participació i implicació del personal

Indicador/s per mesurar
aquest objectiu

Existència dels documents informatius en matèria
d'igualtat: Fulletó informatiu i guia de bones pràctiques

Termini per aconseguir
l'objectiu

Des del 4t trimestre del 2018

Acció 5
Informació

Descripció

Codi

A5

Objectiu

O4- Facilitar als / a les professionals l'accés a la
informació en matèria d'igualtat d'oportunitats

Nom de l'acció

Informació en matèria d'igualtat d'oportunitats

Descripció de l'acció

Accions

Informar i conscienciar als / a les professionals sobre
coneixements tècnics en matèria d'igualtat, així com les
pràctiques acceptades i rebutjades per l'entitat en
matèria d'igualtat
A 5.1 - Elaborar un fulletó informatiu on s'inclogui la
Política de l'entitat en matèria d'igualtat i les accions que
Portarà a terme en matèria d'igualtat. Aquest fulletó es
distribuirà a tots/es les professionals. Temes a tractar
dins del fulletó:
- Política de l'entitat en matèria d'igualtat
- Pla d'igualtat:
- Marc històric de la igualtat
- Definicions
- Objectius
- Comunicació de la realització del pla d'igualtat
A 5.2 - En les noves incorporacions, s'inclourà al
Reglament intern la política d'Igualtat de l'entitat

Persones destinatàries

Professionals de l'entitat

Persona/es responsable/es

Agent d'igualtat / Comissió d'igualtat

Recursos materials

Documents informatius, recursos humans

Temporalització

Des del 4t trimestre del 2018
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Objectiu 5
Informació

Descripció

Codi

O5

Objectiu

Fomentar la participació dels professionals en el
desenvolupament del pla d'igualtat

Àmbit de treball

Participació i implicació del personal

Indicador/s per mesurar
aquest objectiu
Termini per aconseguir
l'objectiu

Existència de bústia de suggeriments
Des del 1r trimestre 2019

Acció 6
Informació

Descripció

Codi

A6

Objectiu

O5-Fomentar la participació dels professionals en el
desenvolupament del pla d'igualtat

Nom de l'acció

Sistemes de participació pel desenvolupament del pla
d'igualtat

Descripció de l'acció

Millorar els sistemes de participació dels / de les
professionals de la plantilla i dels / de les representants
sindicals en el desenvolupament del pla d'igualtat

Accions

A 6.1 - Creació de Bústies de Suggeriments a tots els
Centres per a la detecció per parts dels professionals
de casos o situacions de desigualtat. La Comissió
d'igualtat revisarà la bústia de suggeriments de forma
quinzenal i donarà resposta a les propostes o casos
detectats
A 6.2 - Compartir amb tota la plantilla el telèfon del
responsable d'igualtat de l'entitat, per tal que els/les
professionals es puguin dirigir de manera personal amb
el mateix

Persones destinatàries

Professionals de l'entitat

Persona/es responsable/es

Agent d'igualtat / Comissió d'igualtat

Recursos materials

1 Bústia de suggeriments per centre, recursos humans

Temporalització

Des del 1r trimestre 2019
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Objectiu 6
Informació

Descripció

Codi

O6

Objectiu

Fer difusió de la posada en marxa del pla d'igualtat

Àmbit de treball

Participació i implicació del personal

Indicador/s per mesurar
aquest objectiu
Termini per aconseguir
l'objectiu

Existència d'un pla de comunicació del pla d'igualtat
Des del 4t trimestre de 2018

Acció 7
Informació

Descripció

Codi

A7

Objectiu

O6- Fer difusió de la posada en marxa del pla
d'igualtat

Nom de l'acció

Pla de comunicació del pla d'igualtat

Descripció de l'acció

Informar de forma programada als /a les professionals
sobre el pla d'igualtat i les accions positives que
derivaren d'aquest

Accions

A 7.1 - Elaborar un pla de comunicació per informar a
tots/totes els/les professionals dels diferents centres
de les accions que es deriven del pla d'igualtat

Persones destinatàries

Professionals de l'entitat

Persona/es
responsable/es

Agent d'igualtat/Comissió d'igualtat

Recursos materials

Material informatiu, sala, recursos humans

Temporalització

Des del 4t trimestre 2018
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Àmbit: Ús no discriminatori en el llenguatge i la comunicació corporativa

Objectiu 7
Informació

Descripció

Codi

O7

Objectiu
Àmbit de treball
Indicador/s per mesurar
aquest objectiu
Termini per aconseguir
l'objectiu

Aconseguir que la comunicació interna i externa de
l'entitat es basi en la igualtat i tingui en compte a
tots/es els/les professionals de la mateixa
Ús no discriminatori en el llenguatge i la
comunicació corporativa
-> Protocol de comunicació oral i escrita no
discriminatòria
-> Protocol d'imatge i publicitat no discriminatòria
2019

Acció 8
Informació

Descripció

Codi

A8

Objectiu

O7- Aconseguir que la comunicació interna i externa
de l'entitat es basi en la igualtat i tingui en compte a
tots/es els/les professionals de la mateixa

Nom de l'acció

Comunicació oral i escrita no discriminatòria

Descripció de l'acció

Accions

Dissenyar un protocol de comunicació no
sexista que estigui a l'abast de tota la plantilla
A 8.1 - Elaborar un protocol de comunicació del
llenguatge no sexista, on es detallin les regles d'ús
de llenguatge no sexista, exemple de bones
pràctiques i actituds no acceptades
A 8.2 – Formar i informar en
aspectes d’igualtat als/les responsables
d’elaborar les comunicacions internes i externes

A 8.3- La comissió d'igualtat s'encarregaran de
revisar les comunicacions, anuncis de l'entitat,
ofertes de feina etc..amb l'objectiu de detectar i
corregir el llenguatge sexista

Persones destinatàries

Professionals de l'entitat

Persona/es responsable/es

Agent d'igualtat / Responsable de RRHH /
Responsable de Comunicació
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Recursos materials

Recursos humans

Temporalització

3r i 4t trimestre 2019

Acció 9

Descripció

Informació

A9

Codi

O7- Aconseguir que la comunicació interna i externa
de l'entitat es basi en la igualtat i tingui en compte a
tots/es els/les professionals de la mateixa

Objectiu

Imatge i publicitat no discriminatòria

Nom de l'acció

Protocol d'utilització de la imatge i
publicitat no discriminatòria

Descripció de l'acció

Dissenyar un protocol d'utilització de la imatge i
publicitat no discriminatòria que estigui a l'abast de
tota la plantilla
A 9.1 - Elaborar un protocol d'utilització de la imatge
i publicitat no sexista, on es detallin les regles d'ús
d'imatge i publicitat no sexista, exemple de bones
pràctiques i actituds no acceptades

Accions

Persones destinatàries

A 9.2 - Formar i informar ens aspectes d’igualtat als/
les responsables d'elaborar les comunicacions
internes o externes en aspectes d'igualtat
A 9.3 – La comissió d'igualtat s'encarregarà de
revisar les comunicacions i anuncis de l'entitat amb
l'objectiu de detectar i corregir la imatge i publicitat
sexista
Professionals de l'entitat i persones externes a
l'entitat

Persona/es responsable/es

Agent d'igualtat i responsable de comunicació

Temporalització

3r i 4t trimestre 2019
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Àmbit: Conciliació de la vida personal i laboral
Objectiu 8
Informació

Descripció

Codi

O8

Objectiu

Informar als/a les professionals sobre els seus drets
en matèria de conciliació laboral i personal

Àmbit de treball

Conciliació de la vida personal i laboral

Indicador/s per mesurar
aquest objectiu
Termini per aconseguir
l'objectiu

Política de conciliació de la vida laboral i personal
2019

Acció 10
Informació

Descripció

Codi

A10

Objectiu

O8- Informar els/les professionals sobre els seus
drets en matèria de conciliació laboral i personal

Nom de l'acció

Política de conciliació de la vida laboral i personal

Accions

A 10.1- Elaboració d'una Política de Conciliació que
reculli i ordeni les mesures de que disposa l’entitat
en l’àmbit de la conciliació de la vida personal i
laboral
A 10.2- Difusió de la política de conciliació a tota la
plantilla

Persones destinatàries

Professionals de l'entitat

Persona/es responsable/es

Agent d'igualtat / Responsable de RRHH

Recursos materials

Recursos humans

Comunicació i formalització

Incloure dins el reglament intern de professionals

Temporalització

3r i 4t trimestre 2019
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Àmbit: Prevenció de salut i riscos laborals amb perspectiva de gènere
Objectiu 9
Informació

Descripció

Codi

O9

Objectiu
Àmbit de treball
Indicador/s per mesurar
aquest objectiu
Termini per aconseguir
l'objectiu

Prevenir de forma organitzativa les actituds
relacionades amb l'assetjament sexual o el mobbig
sexual a l'entitat.
Prevenció de salut i riscos laborals amb perspectiva
de gènere
Protocol de prevenció, denuncia i sanció
d'assetjament sexual i/o per raó de sexe
2019

Acció 11
Informació

Descripció

Codi

A11

Objectiu
Nom de l'acció
Descripció de l'acció

Accions

O9- Prevenir de forma organitzativa les actituds
relacionades amb l'assetjament sexual o el mobbig
sexual a l'entitat.
Protocol de prevenció, denúncia i sanció
d'assetjament sexual i/o per raó de sexe
Dissenyar un protocol de prevenció, denúncia i
sanció d'assetjament sexual i/o per raó de sexe
A 11.1 - Elaboració d'un protocol d'actuació per a
l'abordatge de l'assetjament sexual o per raó de
sexe que reculli la definició de tots dos assetjament,
i reguli els procediments de prevenció, actuació i
sanció de qualsevol expressió d'assetjament
A 11.2 - Difusió del protocol entre tots/es els/les
professionals

Persones destinatàries

Professionals de l'entitat

Persona/es responsable/es

Agent d'igualtat / Comissió d'igualtat

Recursos materials

No aplica

Comunicació i formalització

Incloure a la guia de bones pràctiques, reglament
intern de professionals…

Temporalització

1r i 2n trimestre 2019
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Objectiu 10
Informació

Descripció

Codi

O10

Objectiu
Àmbit de treball
Indicador/s per mesurar
aquest objectiu
Termini per aconseguir
l'objectiu

Detectar i actuar davant possibles situacions
d'assetjament sexual o mobbing sexual a l'entitat
Prevenció de salut i riscos laborals amb perspectiva de
gènere
Responsable de prevenció de prevenció, denuncia i
sanció de l'assetjament sexual i/o per raó de sexe
2019

Acció 12
Informació

Descripció

Codi

A12

Objectiu
Nom de l'acció
Descripció de l'acció

Accions

O10- Detectar i actuar davant possibles situacions
d'assetjament sexual o mobbing sexual a l'entitat
Responsable d'assetjament sexual i/o per raó de
sexe
Designar una persona responsable de prevenció,
denúncia i sanció de l'assetjament sexual i/o per raó
de sexe
A 12. 1 - Designar una persona responsable de
prevenció, denúncia i sanció de l'assetjament sexual
i/o per raó de sexe
A 12 .2 - Informar a tota la plantilla d'aquesta
figura i de les seves funcions i responsabilitats
específiques, mitjançant comunicació interna.

Persones destinatàries

Professionals de l'entitat

Persona/es responsable/es

Agent d'igualtat / Comissió d'igualtat

Recursos materials

Recursos humans

Temporalització

1r trimestre 2019
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Objectiu 11
Informació

Descripció

Codi

O11

Objectiu
Àmbit de treball
Indicador/s per mesurar
aquest objectiu
Termini per aconseguir
l'objectiu

Identificar, anul·lar o minimitzar els riscos
relacionats amb les condicions laborals amb
perspectiva de gènere
Prevenció de salut i riscos laborals amb perspectiva
de gènere
Protocol per a dones embarassades
Registre d'informació i formació sobre PRL amb
protocol de risc d'embaràs
2019

Acció 13
Informació

Descripció

Codi

A13

Objectiu

O11- Identificar, anul·lar o minimitzar els riscos
relacionats amb les condicions laborals amb
perspectiva de gènere

Nom de l'acció

Protocol de dones embarassades

Descripció de l'acció

Elaborar un protocol per dones embarassades

Accions

A 13.1- S'establirà un protocol en el cas de dones
embarassades amb la finalitat que s'estipulin els
passos a seguir a nivell de comunicació i seguretat
de la professional i el fetus.

Persones destinatàries

Professionals de l'entitat

Persona/es responsable/es

Agent d'igualtat / Responsable PRL

Recursos materials

Recursos humans

Temporalització

1r i 2n trimestre 2019

Acció 14
Informació

Descripció

Codi

A14

Objectiu

O11- Identificar, anul·lar o minimitzar els riscos
relacionats amb les condicions laborals amb
perspectiva de gènere
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Nom de l'acció

Registre d'informació i formació del protocol de
dones embarassades

Descripció de l'acció

Incloure al registre d'informació i formació sobre
PRL per a la salut laboral l'aplicació del protocol de
risc d'embaràs
A 14.1 - S'informarà a les treballadores dels
protocols per a dones embarassades i els riscos
relacionats amb el seu lloc de treball

Accions

A 14.2 - A la informació entregada a la
treballadora s'especificarà la localització i referencia
de la persona responsable de prevenció de riscos
de la comissió d'igualtat, amb la finalitat que pugui
resoldre dubtes pertinents en cas que existeixin

Persones destinatàries

Professionals de l'entitat

Persona/es responsable/es

Agent d'igualtat / Responsable PRL

Recursos materials

Recursos humans

Temporalització

Des del 3r trimestre 2019
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8. CALENDARI D’EXECUCIÓ

Accions

2017
3

2018

2019

2020

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Identificar les àrees de millora, fixar els
objectius, dissenyar les accions que es
A 1.1 posaran en marxa i pressupostar-les per
tal de conèixer la inversió del pla
d'igualtat
Realització d'una declaració de
compromís per part de Gerència a favor
de les polítiques d'igualtat de tracte i
A 2.1
d'oportunitats entre dones i homes, a
través d'una carta que es farà arribar a
tots/es els/les professionals
Redactar una Política d'Igualtat general
de l'entitat, que s'elaborarà amb la
participació de la comissió d'igualtat i
contindrà tots els valors que han
d'orientar l'actuació de totes les
A 2.2 persones que l'integren. El document
serà, en si mateix, una garantia
d'aplicació dels principis i valors que en
ell es recullen, com ho son també els
sistemes establerts per assegurar el seu
compliment
La política d'igualtat ha d'estar
aprovada per Gerència i Presidència,
A 2.3
com evidència de la seva conformitat i
compromís
Compartir coneixements i sinergies amb
els nostres socis i altres entitats del
A 3.1 mateix sector a través de Vàlua, Dincat
etc…, així com compartir la nostra
Política d'Igualtat
A 4.1

Creació de la Comissió d'igualtat i
definició de funcions i responsabilitat

Elaborar un fulletó informatiu on
s'inclogui la Política d'Igualtat de
l'entitat i les accions que portarà a
A 5.1
terme en matèria d'igualtat. Aquest
fulletó es distribuirà a tots/es les
professionals
En les noves incorporacions, s'inclourà
A 5.2 al Reglament intern la política d'Igualtat
de l'entitat
Creació de Bústies de Suggeriments a
tots els centres per a la detecció per
A 6.1
parts dels professionals de casos o
situacions de desigualtat
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Accions

2017
3

2018

2019

2020

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Compartir amb tota la plantilla el
telèfon del responsable d'igualtat de
A 6.2 l'entitat, per tal que els/les
professionals es puguin dirigir de
manera personal amb el mateix
Elaborar un pla de comunicació per
informar a tots/totes els/les
A 7.1 professionals dels diferents centres de
les accions que es deriven del pla
d'igualtat
Elaborar un protocol de comunicació no
sexista, on es detallin les regles d'ús
A 8.1 d'imatge i publicitat no sexista,
exemple de bones pràctiques i actituds
no acceptades
Formar i informar en aspectes d'igualtat
A 8.2 als / les responsables d'elaborar les
comunicacions internes o externes
La comissió d'igualtat s'encarregaran de
revisar les comunicacions, anuncis de
A 8.3 l'entitat, ofertes de feina etc..amb
l'objectiu de detectar i corregir el
llenguatge sexista
Elaborar un protocol d'utilització de la
imatge i publicitat no sexista, on es
A 9.1 detallin les regles d'ús d'imatge i
publicitat no sexista, exemple de bones
pràctiques i actituds no acceptades
Formar i informar en aspectes d'igualtat
A 9.2 als / les responsables d'elaborar les
comunicacions internes o externes
La comissió d'igualtat s'encarregarà de
revisar les comunicacions i anuncis de
A 9.3
l'entitat amb l'objectiu de detectar i
corregir la imatge i publicitat sexista
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2017
Accions

3

2018

2019

2020

4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Elaborar una Política de Conciliació
A 10.1 que reculli i ordeni les mesures de
conciliació de la vida personal i laboral
A 10.2

Difusió de la política de conciliació a
tota la plantilla

Elaboració d'un protocol d'actuació per
a l'abordatge de l'assetjament sexual o
per raó de sexe que reculli la definició
A 11.1 de tots dos assetjament, i reguli els
procediments de prevenció, actuació i
sanció de qualsevol expressió
d'assetjament
A 11.2

Difusió del protocol entre tots/es
els/les professionals

Designar una persona responsable de
prevenció, denúncia i sanció de
A 12.1
l'assetjament sexual i/o per raó de
sexe.
Informar a tota la plantilla d'aquesta
figura i de les seves funcions i
A 12.2
responsabilitats específiques,
mitjançant comunicació interna.
Establir un protocol en el cas de dones
embarassades amb la finalitat que
A 13.1 s'estipulin els passos a seguir a nivell
de comunicació i seguretat de la
professional i el fetus.
Informar a les treballadores dels
protocols per a dones embarassades i
A 14.1
els riscos relacionats amb el seu lloc
de treball
A la informació entregada a la
treballadora s'especificarà la
localització i referència de la persona
A 14.2 responsable de prevenció de riscos i
de la comissió d'igualtat, amb la
finalitat que pugui resoldre dubtes
pertinents en cas que existeixin
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9. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE LES ACCIONS
Amb l’objectiu de conèixer l’impacte del pla d’igualtat es portarà a terme un
seguiment i avaluació anual de les accions.
El sistema de seguiment i avaluació inclourà indicadors objectivament verificables,
qualitatius i quantitatius, per a cadascun dels resultats previstos i que han de
permetre mesurar l’assoliment dels mateixos.
Quadre d’indicadors:
 Inversió o cost de les accions d'Igualtat d'oportunitats entre dones i homes
 Participació en jornades i fòrums per compartir experiències i bones
pràctiques
 % de dones en la comissió d'igualtat
 Existència dels documents informatius en matèria d'igualtat: Fulletó
informatiu i guia de bones pràctiques
 Existència de bústia de suggeriments
 Existència d'un pla de comunicació del pla d'igualtat
 Protocol de comunicació oral i escrita no discriminatòria
 Protocol d'imatge i publicitat no discriminatòria
 Política de conciliació de la vida laboral i personal
 Protocol de prevenció, denuncia i sanció d'assetjament sexual i/o per raó de
sexe
 Responsable de prevenció de prevenció, denuncia i sanció de l'assetjament
sexual i/o per raó de sexe
 Protocol per a dones embarassades
 Registre d'informació i formació sobre PRL amb protocol de risc d'embaràs
 % de dones i homes que utilitzen les mesures d'accés al lloc de treball

La comissió d’igualtat serà la responsable de vetllar pel compliment del
desenvolupament del pla d’igualtat, fer anàlisis dels resultats, valorar l’adequació
de les polítiques desenvolupades, així com identificar noves necessitats que
requereixin noves accions.
Fruit del procés de seguiment s’elaborarà una Memòria anual de les accions
desenvolupades.
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