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1. INTRODUCCIÓ 

 

El Pla Intern d’Igualtat que trobareu a continuació és una eina estratègica que permet a 

l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta fomentar la igualtat d’oportunitats entre dones i 

homes a partir de l’opinió dels treballadors i treballadores de l’ens i l’anàlisi de dades 

quantitatives reals de l’organització.  Entre altres, té com a objectiu principal l’eliminació 

de les desigualtats presents entre dones i homes dins l’ens local.  

Com a administració pública, l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta té l’obligació donar 

exemple i promoure la igualtat de gènere entre els i les treballadores, tot complint la 

normativa de la Llei 17/2015 de les administracions públiques catalanes. El seu objectiu 

principal doncs, és elaborar i executar plans i polítiques d’igualtat amb l’objectiu de 

millorar i reduir les situacions de desigualtat entre dones i homes dins l’organització 

municipal.  

Des de l’any 2016, junt amb la nova legislació relacionada amb l’àmbit de la igualtat 

entre dones i homes, l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta va incorporar dins la seva 

organització i funcionament el nou eix de treball relacionat amb l’anàlisi i el funcionament 

intern de l’ens des d’una perspectiva de gènere. Durant els quatre anys que ha estat 

vigent el primer pla (2016-2019) s’han portat a terme mesures concretes relacionades 

amb diferents eixos de treball com ara la comunicació, la selecció de personal, la 

conciliació laboral, etc., amb el fi de promoure i potenciar la igualtat de gènere a escala 

interna.  

L’objectiu d’actualitzar el Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

és crear de nou un recurs adaptat a la necessitat i la realitat actual de l’Ajuntament, 

potenciant així accions dirigides a promoure la igualtat entre dones i homes dins 

l’organització municipal partint de les valoracions dels mateixos treballadors i 

treballadores.  

El treball que es presenta a continuació s’estructura en diversos apartats. En primer lloc 

trobem els objectius generals i específics que guien el II Pla Intern d’Igualtat 2020-

2023, seguit de la normativa legal en què s’emmarca la redacció del pla i la 

metodologia utilitzada durant la diagnosi i el disseny de les accions.  També s’inclou 

un apartat d’antecedents, el qual correspon a l’avaluació de les accions plantejades en 

el I Pla Intern d’Igualtat 2016-2019, amb l’objectiu d’identificar les que s’han assolit i les 

que cal mantenir en aquest nou pla.  
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Pel que fa a la diagnosi feta, aquesta es basa a analitzar diferents eixos estratègics, 

valorant aquests segons el que ja es va portar a terme en el I Pla Intern d’Igualtat 2016-

2019 i les valoracions actuals del personal de l’Ajuntament. Concretament, aquests 

eixos fan referència a un total de 9, els quals són: 

 Cultura i polítiques d’igualtat de gènere 

 Condicions laborals 

 Accés a l’organització 

 Formació interna i/o contínua 

 Promoció i/o desenvolupament professional 

 Retribució 

 Temps de treball i corresponsabilitat 

 Comunicació no sexista 

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

Després d’analitzar cada un dels eixos establerts, trobem el Pla d’Acció, el qual fa 

referència a les mesures que s’han de portar a terme dins l’Ajuntament de Sant Julià de 

Vilatorta a fi d’atendre els punts forts i els punts a millorar que s’han extret de la diagnosi 

feta. Cada mesura està definida de manera específica, fent esment a l’eix estratègic al 

qual forma part i als indicadors d’avaluació a tenir en compte per saber si s’ha assolit o 

no aquesta mesura. També se’n determina quina és l’àrea responsable d’executar 

l’acció.  

Per acabar, el document inclou la bibliografia consultada i un petit glossari de 

conceptes relacionats amb les polítiques d’igualtat, per tal de definir aquelles paraules 

que poden ser de significat desconegut per les persones que facin la lectura del 

document.    
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2. OBJECTIUS 

 

El Pla Intern d’Igualtat 2020-2023 de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta manté el 

mateix objectiu principal que es va establir en el primer Pla Intern d’Igualtat 2016-2019, 

corresponent a: 

Definir una estratègia per assolir la igualtat real de dones i homes en les polítiques 

internes de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta per tal d’eliminar els estereotips i 

obstacles que dificulten a les dones a accedir a professions i llocs de treball en igualtat 

de condicions que els homes.  

Tenint en compte que ens trobem en una societat patriarcal, és d’importància lluitar en 

contra les desigualtats de gènere que es puguin donar. És per això que l’objectiu 

principal del Pla Intern d’Igualtat 2020-2023, està enfocat en assolir la igualtat entre 

dones i homes dins l’organització.  

Pel que fa als d’objectius específics,  aquests es mantenen del Pla Intern d’Igualtat 2016-

2019: 

 Identificar els obstacles i impediments per fer efectiva la igualtat de gènere, tant 

a escala de l’organització formal com informal de l’Ajuntament de Sant Julià de 

Vilatorta. 

 Implementar i promoure mesures concretes per la igualtat de gènere en tots els 

àmbits de l’organització i el funcionament de l’Ajuntament de Sant Julià de 

Vilatorta. 

 Assolir el compromís polític vers la igualtat de gènere. 

 Continuar mantenint la millora en la igualtat de gènere en l’organització Interna 

de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta.  
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3. MARC NORMATIU 

 

En els darrers anys el foment de la igualtat entre dones i homes ha anat agafant més 

força, promovent així l’aparició d’un marc normatiu destinat a eliminar aquesta 

discriminació per raó de sexe.  

 

NORMATIVA INTERNACIONAL 

La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal que apareix en diferents 

textos internacionals sobre els drets humans. Un dels textos més referenciats va ser 

aprovat per l’Assemblea General de les Nacions Unides l’any 1979, i correspon a la 

Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona 

(CEDAW). 

Posteriorment, les Nacions Unides també han estat protagonistes en l’organització de 

conferències mundials sobre les dones. Concretament, n’han organitzat un total de 

quatre, realitzades a Ciutat de Mèxic (1975), Copenhaguen (1980), Nairobi (1985) i 

Pequín (1995). La més destacable és la darrera, ja que va suposar un canvi important 

en les polítiques de gènere. A Pequín l’any 1995, es va aprovar per unanimitat la 

Declaració de Pequín i la seva Plataforma d’Acció, on s’hi defineixen diferents objectius 

per assolir la igualtat de gènere en diferents àmbits: pobresa, educació, salut, violència 

masclista, entre d’altres.  

 

NORMATIVA UNIÓ EUROPEA 

A escala europea, cal destacar que l’any 1961 el Consell d’Europa va adoptar la Carta 

Social Europea, un document important en matèria de protecció dels drets i les llibertats 

fonamentals de les dones. En l’àmbit laboral, s’hi reconeixen els drets de les persones 

treballadores en termes d’igualtat, com és el cas de la remuneració igual i les 

responsabilitats familiars. L’any 1991 apareix una nova Carta Social Europea com a 

actualització de l’anterior, on s’explicita la prohibició de la discriminació (directa o 

indirecta) per raó de sexe i on també es reconeix una protecció especial en cas 

d’embaràs i maternitat.  

Amb el Tractat d’Amsterdam de l’any 1999, la Unió Europea inclou la igualtat de tracte 

entre dones i homes com a un principi fonamental. L’any 2001, amb el Tractat de Niça, 
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s’estableix la necessitat de realitzar accions positives per fonamentar la participació de 

les dones dins del mercat laboral.   

En el capítol III article 23 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea (2000), 

es parla que la igualtat entre dones i homes ha de ser garantida en tots els àmbits de la 

vida, inclòs en el treball i la retribució salarial.  

Finalment, el principi d’igualtat dins la Unió Europea es veu consolidat amb el Tractat de 

la Unió Europea (2012), on es destaca que tots els països membres de la Unió Europea 

han de respectar, garantir i fomentar aquesta igualtat.  

També és important destacar en l’àmbit europeu la Directiva 2006/54, relativa a 

l’aplicació del principi d’igualtat d’oportunitats de tracte entre dones i homes en matèria 

de treball i ocupació. És en aquesta directiva on es defineixen els conceptes 

discriminació directa i indirecta, així com es fomenta a les empreses per prendre 

mesures preventives a fi de lluitar contra les desigualtats entre dones i homes i 

l’assetjament sexual dins l’àmbit laboral.  

 

NORMATIVA DE L’ESTAT ESPANYOL 

La normativa referent a l’estat espanyol en temes d’igualtat la trobem en un inici recollida 

a la Constitució Espanyola, concretament a l’article 14, on s’estableix la prohibició 

expressa de la discriminació per raó de sexe.  

Posteriorment, l’any 2007, es va aprovar la Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per la 

igualtat efectiva entre dones i homes (LOIEMH). L’objectiu d’aquesta Llei és establir un 

seguit de mesures que garanteixin la igualtat de dones i homes tant a les empreses com 

a les administracions públiques, promovent a eliminar qualsevol mena de discriminació 

vers les dones. A l’article 5 d’aquesta mateixa Llei, s’hi defineix la igualtat d’oportunitats 

i tracte en l’accés a l’ocupació, la formació i la promoció professional, aplicable a 

l’ocupació privada i a l’ocupació pública.  

A l’article 51 concretament, es parla dels criteris d’actuació de les administracions 

públiques referent a l’aplicació del principi d’igualtat entre dones i homes: “Les 

Administracions públiques en l’àmbit de les seves respectives competències i en 

l’aplicació del principi d’igualtat entre dones i homes, haurien de: 

- Esmenar els obstacles que impliquin el manteniment de qualsevol mena de 

discriminació amb la finalitat d’oferir condicions d’igualtat efectiva entre dones i 
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homes en l’accés a l’ocupació pública i en el desenvolupament de la carrera 

professional.  

- Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sense menystenir la 

promoció professional. 

- Fomentar la formació en igualtat, tant en l’accés a l’ocupació pública com al llarg 

de la carrera professional. 

- Promoure la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de selecció i 

valoració. 

- Establir mesures efectives de protecció enfront de l’assetjament sexual i 

l’assetjament per raó de sexe. 

- Establir mesures efectives per a eliminar qualsevol discriminació retributiva, 

directa o indirecta, per raó de sexe.  

- Avaluar periòdicament l’efectivitat del principi d’igualtat en els seus respectius 

àmbits d’actuació.” 

Per altra banda, trobem el Text Refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic, 

aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, on s’obliga els governs locals 

a respectar la igualtat de tracte i oportunitats i a elaborar i aplicar un pla d’igualtat.  

El Reial Decret Llei 6/2019 de l’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la 

igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, aporta 

actualitzacions a l’article 46 de l’esmentada LOIEMH (2007). Concretament parla de la 

creació d’un registre de plans d’igualtat, on les empreses estan obligades a inscriure els 

seus plans d’igualtat.  

 

NORMATIVA A CATALUNYA 

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya  de l’any 2006 incorpora la igualtat de drets de les 

dones. Concretament ho fa a l’article 19 del capítol I “Drets i deures de l’àmbit civil i 

social: 

1. Totes les dones tenen dret al lliure desenvolupament de la seva personalitat i 

capacitat personal, i a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures 

d’explotació, maltractaments i tota mena de discriminació. 

2. Les dones tenen dret a participar en condicions d’igualtat d’oportunitats amb els 

homes en tots els àmbits públics i privats.“ 

A l’article 41 “Perspectiva de gènere”, es concreta que “els poders públics han de 

garantir el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’accés a l’ocupació, 
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en la formació, en la promoció professional, en les condicions de treball, inclosa la 

retribució, i en totes les altres situacions, i també han de garantir que les dones no siguin 

discriminades a causa d’embaràs o de maternitat.” 

També destacar la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, per 

la qual es regulen diferents mecanismes amb l’objectiu de fer efectiu el dret d’igualtat i 

la no discriminació per raó de sexe en tots els àmbits de la vida.  
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4. PROCÉS METODOLÒGIC 

 

En aquest apartat es detallen les fases portades a terme per a l’elaboració del II Pla 

Intern d’Igualtat 2020-2023, les quals estan ordenades de manera cronològica segons 

la seva redacció. 

 

 Reunió inicial 

Espai de planificació de tot el procés metodològic per a l’elaboració del II Pla Intern 

d’Igualtat 2020-2023. En aquesta reunió, es troben les persones referents del Pla 

(regidora d’igualtat, tècnica i secretària-interventora) i es defineixen les 

temporalitzacions i la documentació necessària per poder-lo elaborar.  

 

 Avaluació del I Pla Intern d’Igualtat 2016-2019 

Punt on s’analitza de manera acurada el pla d’acció del Pla Intern d’Igualtat 2016-2019, 

tot detectant aquelles accions que s’han realitzat amb èxit i les que han quedat pendents 

de fer. Aquesta avaluació està inclosa dins el nou Pla Intern d’Igualtat 2020-2023, ja que 

es considera rellevant a tenir en compte a l’hora de definir el nou pla d’acció.  

 

 Recull d’informació i documentació 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i, concretament, l’àrea de secretaria-intervenció  

s’encarreguen d’emetre tota la informació i documentació que sigui necessària per a 

l’elaboració de la diagnosi del II Pla Intern d’Igualtat 2020-2023.  

 

 Entrevistes i formulari 

Qüestionari elaborat amb el fi d’analitzar de manera quantitativa i qualitativa les 

percepcions de les persones que formen part de l’ens, ja sigui personal de la plantilla 

com també equip de govern. També s’han realitzat petites entrevistes que han permès 

ampliar la informació relacionada amb cada àmbit d’intervenció analitzat a la fase de 

diagnosi de gènere del pla.  
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 Diagnosi de gènere 

Moment del procés on s’analitzen la informació i les dades recollides, ja siguin 

quantitatives com qualitatives. L’objectiu d’aquest punt és extreure una visió àmplia de 

les característiques internes de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i identificar els 

punts forts i els punts febles de cada línia estratègica.  

 

 Pla d’acció 

Elaborat a partir dels resultats obtinguts a la diagnosi de gènere. Correspon al recull 

d’accions proposades per eliminar les desigualtats de gènere presents dins l’Ajuntament 

de Sant Julià de Vilatorta. Cada acció està definida amb els indicadors d’avaluació 

corresponents, les àrees responsables i la temporalització en la qual està previst que 

s’executi.  

 

 Validació i aprovació del document 

És el punt final de l’elaboració del Pla Intern d’Igualtat, i correspon a validar el document 

finalitzat al Ple Municipal.  

 

El formulari elaborat per la diagnosi s’ha enviat a un total de 39 persones, corresponent 

al total de la plantilla de l’Ajuntament i de l’Equip de Govern. D’aquest total, han respost 

33 persones, de les quals 16 eren dones i 17 eren homes. Quant a percentatge, ha 

suposat la representació del 85 % del total de la plantilla.  En comparació al primer Pla 

Intern d’Igualtat de l’Ajuntament, s’ha obtingut una major quantitat de respostes, fet que 

podria relacionar-se amb una millora de consciència per part de les persones 

treballadores i els càrrecs polítics envers la importància de fomentar la igualtat de 

gènere.  

 

 

  

TAULA 1. Persones que han respost el formulari 

CÀRREC DONES HOMES 

Càrrec polític 3 6 

Plantilla 13 11 

TOTAL 16 17 

Font: elaboració pròpia a partir de les respostes del formulari, 2020. 
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5. ANTECEDENTS: VALORACIÓ DE LES ACCIONS DEL I PLA 

INTERN D’IGUALTAT 2016-2019 

 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta ja compta amb un primer Pla Intern d’Igualtat, 

elaborat l’any 2016. En aquest primer pla, es van establir unes línies i eixos de treball 

concerts, corresponents a: 

 Cultura i polítiques d’igualtat de gènere 

 Comunicació, imatge i llenguatge 

 Representativitat horitzontal i vertical de les dones 

 Selecció de personal, avaluació del rendiment, formació, desenvolupament i 

promoció personal 

 Condicions laborals i política salarial: tipus de contracte, jornada i nivell salarial 

 Assetjament sexual i per raó de sexe i actituds sexistes 

 Salut laboral i condicions físiques de l’entorn de treball 

 Conciliació de la vida personal, familiar i professional  

D’aquestes línies de treball, se’n van derivar diferents actuacions, les quals han estat 

avaluades a partir de la fitxa d’avaluació i seguiment que proposava el mateix pla. A 

continuació, n’adjuntem el resum de les accions assolides i les pendents d’assolir 

segons cada línia estratègica:  

 

Cultura i polítiques d’igualtat de gènere 

ACCIÓ 1: FER PÚBLIC EL COMPROMÍS D’INICIAR EL PLA INTERN  D’IGUALTAT -  

L’acció consistia a elaborar un document de compromís d’inici d’implementació del Pla 

Intern d’Igualtat per tal de formalitzar el procés i fer-lo públic a escala externa i intern. 

Aquest document es troba recollit dins del Conveni Col·lectiu de Treball del Personal 

Laboral, concretament a l’article 43 del capítol 8.  

ACCIÓ 2: REGISTRAR PÚBLICAMENT EL PLA INTERN D’IGUALTAT - El I Pla Intern 

d’Igualtat va ser publicat al registre de plans d’igualtat del Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies en data 23 de setembre de 2016.  

ACCIÓ 3: DIFONDRE EL PLA INTERN D’IGUALTAT - El I Pla Intern d’Igualtat de 

l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es va fer arribar als i les representats sindicals 

via correu electrònic amb el fi que el fessin arribar també a la resta de treballadores i 
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treballadors. A més, també va ser publicat al web municipal, posant-lo així a disposició 

de la ciutadania.  

ACCIÓ 4: PLECS DE CLÀUSULES AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE - L’objectiu de 

l’acció era introduir la perspectiva de gènere en tots els plecs de clàusules de les 

contractacions externes. Es considera que, tot i haver tingut en compte la introducció 

d’un llenguatge no sexista en els plecs de clàusules de contractació i a altres documents 

formals com ara a les actes, cal mantenir aquesta acció al II Pla Intern d’Igualtat, a fi de 

vetllar per continuar introduint la perspectiva no sexista en completament tots els plecs 

de clàusules de les contractacions externes.  

ACCIÓ 5: DADES DESAGREGADES PER SEXES - Es basava a elaborar i difondre de 

manera sistemàtica les dades de l’Ajuntament (internes i externes) desagregades per 

sexe, amb l’objectiu de sensibilitzar a la plantilla vers la igualtat entre dones i homes. És 

cert que amb l’aprovació del I Pla es va treballar amb l’objectiu d’adquirir aquest hàbit, 

ja sigui en l’àmbit de dades de participació en actes públics com a altres dades externes 

o internes. L’acció s’ha portat a terme a petita escala, sobretot pel que fa a les dades 

externes. En relació amb les dades internes, aquesta acció només s’ha complert amb la 

difusió del I Pla Intern d’Igualtat entre les treballadores i els treballadors de l’Ajuntament, 

on s’inclouen les dades de la plantilla desagregades per sexe. Es proposa també el 

manteniment d’aquesta acció al II Pla Intern d’Igualtat 2020-2023.  

ACCIÓ 6: CONSTITUIR LA COMISSIÓ D’IGUALTAT - Implicava la creació d’una 

comissió d’igualtat paritària per tal de fer el seguiment de les diferents accions portades 

a terme del I Pla Intern d’Igualtat. Avui dia, aquesta comissió és assumida per una dona 

i un home representants sindicals de la mesa de negociació dels convenis. De totes 

maneres, cal que amb la negociació del nou conveni col·lectiu es constitueixi de manera 

explícita aquesta comissió.  

 

Comunicació, imatge i llenguatge 

ACCIÓ 7: REVISIÓ DEL LLENGUATGE ANDROCÈNTRIC EN LA COMUNICACIÓ 

EXTERNA – L’objectiu de l’acció era revisar el llenguatge utilitzat al web municipal, als 

perfils de les xarxes socials i a la revista Vilatorta, així com a cartells i tríptics informatius 

que s’elaboressin, a fi de donar també visibilitat a les dones. Aquesta acció també inclou 

informar sobre les dades desagregades per sexe. Tot i que des de comunicació s’ha 

vetllat per introduir un llenguatge no sexista i que amb la implementació del I Pla Intern 

d’Igualtat es va fer una revisió genèrica de les publicacions fetes, és una acció important 
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de mantenir, ja que s’han continuat detectant publicacions i documentació externa amb 

llenguatge androcèntric. A part, no s’ha assolit del tot l’objectiu de difondre les dades de 

participació en els actes públics segons la variable sexe. 

ACCIÓ 8: REVISIÓ DEL LLENGUATGE ANDROCÈNTRIC EN LA DOCUMENTACIÓ 

INTERNA – Igual que amb l’acció anterior, el I Pla Intern d’Igualtat també proposava una 

revisió del llenguatge utilitzat en documentació interna, a fi de donar visibilitat a les dones 

i que no sigui discriminatòria. En cas que en documents interns també es donessin 

dades, aquestes havien de ser desagregades per sexe. El personal encarregat 

d’elaborar aquests tipus de documents van fomentar l’ús del llenguatge no discriminatori, 

encara que no completament. Es considera també una acció important de mantenir, amb 

l’objectiu de continuar vetllant per la total eliminació del llenguatge androcèntric en la 

documentació interna.  

 

Representativitat horitzontal i vertical de les dones 

ACCIÓ 9: VETLLAR PER LA NEUTRALITAT EN LA FASE DE RECLUTAMENT DEL 

PROCÉS DE SELECCIÓ – L’objectiu de l’acció era vetllar per la participació de dones i 

homes que intervenen en el procés de selecció, així com informar a dones i homes de 

la promoció interna i sobre nous llocs de treball de l’Ajuntament, facilitant-ne la 

informació corresponent. Amb l’aprovació del I Pla Intern d’Igualtat, a tots els processos 

de selecció posteriors, el tribunal ha estat paritari, independentment del lloc de treball 

ofert. A més, en cas de noves vacants, s’ha posat a disposició del tot el personal l’opció 

de promoció interna informant a tothom l’aparició de nous llocs de treball.  

 

Selecció de personal, avaluació del rendiment, formació, desenvolupament i 

promoció personal 

ACCIÓ 10: FOMENTAR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE FORMACIÓ – Consistia 

a informar i fomentar que totes les persones de la plantilla tinguin accés de manera 

igualitària a la formació. Destacar que durant la vigència del I Pla Intern d’Igualtat, 

l’Ajuntament ha informat sempre a tota la plantilla dels cursos formatius oferts per la 

Diputació de Barcelona, i també ha donat la possibilitat d’apuntar-s’hi.  

ACCIÓ 11: FOMENTAR LA PROMOCIÓ DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT – 

L’objectiu era el foment del desenvolupament professional de la plantilla a partir de 

processos de promoció de personal a través de criteris igualitaris. Durant els anys de 



II PLA INTERN D’IGUALTAT  2020-2023 

17 
 

vigència del I Pla Intern d’Igualtat no s’ha donat cap cas de promoció del personal. Tot i 

això, sí que hi ha previsió a curt termini, fent referència a personal que passarà de la 

categoria d’auxiliar administrativa a administratives.  

 

Condicions laborals i política salarial: tipus de contracte, jornada i nivell salarial 

ACCIÓ 12: REDUCCIÓ DE LA BRETXA SALARIAL – L’Ajuntament de Sant Julià es 

troba pendent de realitzar una valoració dels diferents llocs de treball. Actualment, no ha 

estat possible l’augment retributiu del personal per tal d’eliminar la bretxa salarial pel fet 

que no s’ha disposat de suficient pressupost per fer-ho, ja que l’Ajuntament es veu limitat 

per la Llei General de Pressupostos.  

 

Assetjament sexual i per raó de sexe i actituds sexistes 

ACCIÓ 13: CREACIÓ D’UN PROTOCOL D’ASSETJAMENT SEXUAL I/O PER RAÓ DE 

SEXE – Tot i que l’Ajuntament es va comprometre a redactar el protocol tal com 

s’estableix a la Llei 17/2015 i l’acord del Conveni Col·lectiu, aquest no es va poder 

elaborar. Durant els anys de vigència del I Pla Intern 2016-2019, la persona responsable 

de prevenir i actuar davant dels casos d’assetjament ha estat l’Alcalde. Aquest any 2020, 

s’ha sol·licitat un suport tècnic a la Diputació de Barcelona per tal de finalment poder 

elaborar el Protocol Intern d’actuació contra l’assetjament sexual i/o per raó de sexe.  

 

Conciliació de la vida personal, familiar i professional  

ACCIÓ 14: RECOLLIR INICIATIVES I OPINIONS DEL PERSONAL EN RELACIÓ AMB 

LES SEVES NECESSITATS DE CONCILIACIÓ – Amb la diagnosi del I Pla Intern 

d’Igualtat 2016-2019 es van recollir algunes propostes com ara fomentar la flexibilitat 

horària, fixar els horaris de reunió dins de la jornada amb hora d’inici i finalització i 

ampliar la jornada continuada al personal de l’Ajuntament. Aquestes iniciatives s’han 

tingut en compte en els darrers anys, i s’han portat a terme en la mesura que ha estat 

possible. Recordar que les possibilitats de conciliació de la vida personal i professional 

queden recollides al conveni laboral corresponent.  
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6. DIAGNOSI PER ÀMBITS 

 

La diagnosi de gènere realitzada correspon a una anàlisi detallada de la realitat de 

l’organització municipal des de la perspectiva de gènere, és a dir, de la situació dels 

homes i les dones dins l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. En aquesta anàlisi s’hi 

troben recollides dades quantitatives i qualitatives amb l’objectiu d’analitzar i detectar 

quines desigualtats de gènere són presents a l’organització a fi d’eliminar-les. 

Aquesta diagnosi també servirà per establir i definir els objectius, les prioritats i les 

accions que finalment es recullen al pla d’acció d’aquest nou Pla Intern d’Igualtat 2020-

2023.  

Com hem fet esment a la introducció, el nou Pla Intern d’Igualtat s’estructura en un total 

de 9 línies estratègiques, on de cada una se’n deriva una anàlisi de la realitat actual i 

una proposta d’acció futura tenint en compte els punts forts i els punts dèbils de cada 

una.  

 

 

6.1. CULTURA I POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE 

 

En aquest àmbit s’analitza quin valor té la igualtat d’oportunitats dins de l’Ajuntament de 

Sant Julià de Vilatorta i quin és el compromís institucional en la promoció d’una gestió 

igualitària i les polítiques d’igualtat.  

 

Compromís institucional amb les polítiques d’igualtat 

Com a treball previ en igualtat d’oportunitats, trobem el primer Pla Intern d’Igualtat, 

aprovat el primer trimestre del 2016 i amb vigència fins al 2019. A parir de la redacció 

d’aquest primer pla, a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta s’han obtingut canvis i 

millores en temes d’igualtat de gènere. Entre altres, s’ha introduït la perspectiva de 

gènere en els plecs de clàusules de les contractacions externes i s’ha tingut en compte 

la utilització d’un llenguatge no sexista en la comunicació externa i interna, entre d’altres.  

Per a la diagnosi d’aquest pla, s’ha preguntat al personal de l’Ajuntament si consideren 

important la redacció del II Pla Intern d’Igualtat 2020-2023. Les respostes generalitzades 

han estat que “Sí” amb un 88% dels homes i un 75% de les dones. Podem notar una 
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major indiferència en l’elaboració d’aquest Pla per part de les dones, les quals un 25% 

ha respost indiferència. En cap dels dos casos s’han obtingut respostes negatives amb 

relació a l’elaboració del nou Pla Intern d’Igualtat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més de si consideren o no important que s’elabori un Pla Intern d’Igualtat, es demana 

als treballadors i treballadores que, a partir d’una resposta oberta, assenyalin aspectes 

i necessitats que creguin que s’han d’incloure el II Pla Intern d’Igualtat 2020-2023. Els 

resultats són els següents: 

 No separar el WC home/dona 

 Sobretot crec que la plantilla no coneix prou el Pla Intern d’Igualtat, i sobretot 

hem de fer pedagogia perquè denunciïn qualsevol situació d’assetjament sexual, 

per inicial que sigui. També caldria que tothom tingués clar quin és el mecanisme 

per denunciar-ho.  

 

Cal destacar que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta vetlla pels drets laborals de les 

dones víctimes de violència masclista, els quals queden recollits a l’article 21 del 

Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament.  

Quan preguntem però al personal de l’Ajuntament amb relació a si coneixen o no quins 

són els drets laborals de les treballadores víctimes de violència masclista, trobem que 

no tothom en té coneixement. Pel que fa a les dones, un 50% assegura no tenir 

coneixements d’aquests drets laborals, mentre que un 25% reconeix que sí que sap 

quins són. 

GRÀFIC 1. Consideres important que s'elabori un Pla Intern 

d'Igualtat? 

Font: elaboració pròpia a partir del formulari, 2020 
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Els resultats en els homes són diferents, i és que hi ha un major percentatge en el 

coneixement dels drets laborals de les treballadores víctimes de violència masclista 

envers el desconeixement, amb un 29% de les respostes. Els homes són també els 

que mostren més indiferència en relació amb aquesta pregunta, amb un total del 47% 

d’homes que ha respost “NS/NC” davant d’un 25% de dones que ha respost el mateix.  

 

 

A l’article 43 del mateix conveni, també es fa referència al compromís de l’Ajuntament 

en l’elaboració d’un Pla Intern d’Igualtat amb l’objectiu d’assolir la igualtat de tracte entre 

dones i homes i per eliminar qualsevol classe de discriminació per raó de sexe: “De 

conformitat amb la disposició addicional setena del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 

30 d’octubre, l’Ajuntament es compromet a negociar, tot respectant els mínims previstos 

a l'annex III, un Pla d’Igualtat amb l’objectiu d’assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats 

entre homes i dones i eliminar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe en 

qualsevol àmbit de l’ocupació pública”. A més, a l’annex III del mateix conveni, les dues 

parts es comprometen a portar a terme un pla de mesures per tal de promoure la igualtat 

de tracte i d’oportunitats entre dones i homes. Tant l’Ajuntament com la plantilla, es 

comprometen a garantir el principi d’igualtat.  

De les opinions recollides a partir del formulari en relació amb la percepció de si 

l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta té com a prioritat el principi d’igualtat entre 

dones i homes, veiem que, a nivell global, la percepció del personal de l’Ajuntament 

és que sí que es té en compte amb més o menys mesura. En aquest cas, podem 

observar com els homes consideren que el principi d’igualtat és present dins 

l’Ajuntament amb un 47% i les dones amb un 31%, mentre que un 13% de les dones 

davant d’un 6% dels homes reconeixen que la seva percepció envers el principi 

GRÀFIC 2. Saps quins són els drets laborals de les treballadores víctimes de 

violència masclista? 

Font: elaboració pròpia a partir del formulari, 2020 
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d’igualtat dins l’Ajuntament és baixa. En aquest cas, també és una part dels homes qui 

reconeixen no veure aquesta prioritat dins l’Ajuntament, amb un 6%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paral·lelament a si creuen que l’Ajuntament  té o no com a prioritat el principi d’igualtat, 

també s’ha preguntat a la plantilla si consideren que es fomenta la igualtat dins 

l’organització. En aquest cas, les respostes han estat més positives, i és que en general 

la percepció és que sí que es fomenta la igualtat dins l’organització, amb un total de 

respostes de la variable “sí, sempre” de 71% per part dels homes i 56% per part de les 

dones. De totes maneres, hi ha una percepció més baixa en relació amb si es fomenta 

o no aquesta igualtat de manera habitual, i és que un 38% de les dones han respost que 

només es fomenta “sovint”, davant d’un 23% de les respostes dels homes per a aquesta 

variable.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6%
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41%

47%
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Poc

Bastant
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GRÀFIC 3. Creus que l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta té com a una 

de les seves prioritats el principi d'igualtat entre homes i dones? 

Font: elaboració pròpia a partir del formulari, 2020 
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GRÀFIC 4. Creus que l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta fomenta la igualtat 

home-dona? 

Font: elaboració pròpia a partir del formulari, 2020 
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En l’àmbit comarcal ens trobem adherits al Pla Comarcal d'Igualtat i al Pla Marc per a la 

Igualtat per raó d’Orientació Sexual i Identitat de Gènere a Osona, així com a 

l'anomenada Comissió Lila d'Osona, que té com a objectiu compartir, amb altres 

municipis, experiències i actuacions que fomentin la igualtat de gènere entre la 

ciutadania. També dir que, els darrers anys, s’han anat portant a terme accions 

municipals per fomentar la igualtat entre dones i homes adreçades a la ciutadania.  

 

Indicadors de gènere i dades desagregades per sexe 

A l’anterior Pla Intern d’Igualtat 2016-2019 quedaven recollides les dades relatives a la 

plantilla segregades en funció de la variable “sexe”. Aquest pla es va fer públic al portal 

de transparència de la pàgina web de l’Ajuntament.  

Pel que fa a si a l’Ajuntament s’acostumen a desagregar les dades segons la variable 

“sexe”, podem observar que això no es realitza de manera habitual, tal com ens mostren 

els gràfics. Segons les respostes, el 65% dels homes i el 56% de les dones asseguren 

no desagregar mai les dades per sexe en les seves funcions habituals. Ara bé, només 

un 6% de les dones assegura fer-ho sempre i un 19% sovint, mentre que el 29% dels 

homes i el 19% de les dones reconeixen que ho fan poques vegades. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Polítiques d’igualtat en l’àmbit laboral 

A diferència del primer Pla Intern d’Igualtat 2016-2019, si analitzem els plecs de 

clàusules de les contractacions externes de serveis, obres o subministraments, veiem 

56%19%

19%

6%

DONES

No, mai

Poques vegades

Sovint

Sí, sempre

65%

29%

6%

HOMES

No, mai

Poques vegades

Sovint

Sí, sempre

GRÀFIC 5. En les funcions que portes a terme a l’Ajuntament de Sant Julià de 

Vilatorta, se segreguen les dades per sexe? 

Font: elaboració pròpia a partir del formulari, 2020 
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que s’ha millorat en termes de perspectiva de gènere. I és que, tot i no haver-se establert 

de forma definitiva, en els plecs de clàusules de contractació sí que hi ha supòsits 

d’igualtat, tal com indica la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes en l’article 

33, referent als contractes de les administracions públiques on es deixa constància que 

“Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves respectives competències, a 

través dels òrgans de contractació, i en relació amb l’execució dels contractes que 

subscriguin, poden establir condicions especials amb la finalitat de promoure la igualtat 

entre dones i homes en el mercat de treball, d’acord amb el que estableix la legislació 

de contractes del sector públic”. 

Tal com s’ha fet esment unes línies més amunt, amb l’elaboració del conveni col·lectiu i 

la redacció del I Pla Intern d’Igualtat, l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta i la seva 

plantilla van adquirir el compromís de portar a terme accions amb l’objectiu de reduir i 

eliminar la discriminació cap a les dones dins l’Ajuntament, sigui discriminació directa o 

indirecta. En el seu moment, també es va acordar la redacció d’un protocol d’actuació 

per a casos d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, el qual no es va portar 

a terme durant els anys 2016-2019 en els quals tenia vigència el primer Pla Intern 

d’Igualtat. Per tant, estem parlant que és una acció necessària a tenir en compte dins 

del Pla d’Acció d’aquest nou pla intern.  

En relació amb la percepció sobre les desigualtats entre dones i homes dins 

l’organització, veiem que els i les treballadores de l’ens perceben petites 

discriminacions. Concretament, la percepció d’aquestes és més elevada amb les dones, 

les quals un 63% assegura que poques vegades hi ha desigualtats davant d’un 29% 

dels homes que responen el mateix. Pel que fa als percentatges de les persones que 

asseguren que no hi ha desigualtats, aquest és major en els homes amb un 71%, mentre 

que amb les dones és del 37%.  
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GRÀFIC 6. Creus que dins l'Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta hi ha 

desigualtats entre dones i homes? 

Font: elaboració pròpia a partir del formulari, 2020 
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Pel que fa a la vulneració de drets, es va preguntar també a la plantilla si alguna vegada 

han viscut algun conflicte que vulnerés el principi d’igualtat entre dones i homes dins la 

mateixa organització. Les respostes han estat les mateixes per part de tots els 

treballadors i treballadores, que amb un 100% tant d’homes com de dones han respost 

que “no”.  

 

Conclusions de l’àmbit de la cultura i polítiques d’igualtat de gènere 

A partir de les dades representades i analitzades a l’eix estratègic de l’àmbit de la cultura 

i polítiques d’igualtat de gènere es proposa el següent recull esquemàtic dels punts forts 

i els punts febles derivats d’aquest àmbit en concret i que s’han pogut identificar a partir 

de l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu.  

ÀMBIT CULTURA I POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE 

 

PUNTS FORTS PUNTS A MILLORAR 

 

Els treballadors i treballadores reconeixen que 

mai han patit un conflicte relacionat amb la 

vulneració del principi d’igualtat entre dones i 

homes dins l’organització.  

 

Els i les treballadores creuen, majoritàriament, 

que l’Ajuntament té com a prioritat el principi 

d’igualtat.  

 

 

Un 65% dels homes i un 56% de les dones 

reconeixen no desagregar mai les dades per la 

variable “sexe” en les seves tasques habituals.  

 

Hi ha un alt desconeixement en relació als drets 

laborals de les persones treballadores víctimes 

de violència masclista, amb un 50% per part de 

les dones.  

 

100%
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GRÀFIC 7. Alguna vegada has viscut un conflicte relacionat amb la vulneració del 

principi d’igualtat entre dones i homes dins l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta? 

Font: elaboració pròpia a partir del formulari, 2020 
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6.2. CONDICIONS LABORALS 

 

En aquest àmbit l’anàlisi es basa a observar quines són les condicions laborals del 

personal de l’organització municipal, fent referència així als tipus de contractes, les 

categories i els nivells professionals, el tipus de jornada, entre d’altres, des d’una 

perspectiva de gènere. L’anàlisi ens permet saber quina és la presència de dones i 

homes dins l’organització i en quines condicions laborals es troben.  

 

Característiques generals de la plantilla 

La plantilla de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta està formada de manera paritària, 

ja que hi ha un 57% de dones i un 43% d’homes, corresponents a 16 dones i 12 homes 

sobre el total.  

Les persones enquestades valoren positivament, 

en la seva majoria, l’elaboració d’un Pla Intern 

d’Igualtat.  

 

Es valora favorablement el foment de la igualtat 

dins l’organització local.  

 

L’ens local ha millorat en polítiques d’igualtat, ja 

sigui a nivell intern com extern.  

 

 

Tot hi haver una millora notòria en la perspectiva 

de gènere dels plecs de clàusules de 

contractació, encara no s’ha  convertit en un fet  

sistemàtic.  

 

L’Ajuntament no disposa d’un protocol intern 

d’actuació contra assetjaments sexuals i per raó 

de sexe.  

 

Un 63% de les dones assegura que molt 

puntualment es donen desigualtats de gènere 

dins l’Ajuntament. 

 

Es proposa la no separació dels WC amb els 

indicadors home/dona. 

 

Es reclama una millor difusió del Pla Intern 

d’Igualtat i dels mecanismes per denunciar 

qualsevol indici d’assetjament sexual i/o per raó 

de sexe.  
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Pel que fa a l’Equip de Govern, trobem també una distribució paritària però amb majoria 

per part dels homes, a diferència del gràfic anterior, amb un 55% d’homes i un 45% de 

dones.   

 

La mitjana d’edat de la plantilla de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta és de 45,5 

anys, corresponent així a una mitjana d’edat jove. Si ens centrem en les diferències 

entre dones i homes, observem que a les franges d’entre 25 i 39 anys només s’hi 

concentren dones. Els homes, es veuen només representats en franges d’edats 

superiors, d’entre 40 i 64 anys, on també trobem alguna dona representada.  

La concentració més gran d’homes la trobem a la franja dels 50-54 anys, mentre que les 

dones es concentren en major mesura a la franja d’entre 40-44 anys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÀFIC 8. Nombre de dones i homes en 

plantilla 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la plantilla 2020 
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45%

55%

Dones

Homes

GRÀFIC 9. Nombre de dones i homes Equip 

de Govern 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Equip de Govern 2020 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de la plantilla 2020 
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Amb relació a l’antiguitat de la plantilla, observem que existeix una varietat diversa, ja 

que l’Ajuntament de Sant Julià compta amb contractacions recents i a la vegada compta 

també amb contractacions molt antigues. La concentració més gran d’homes segons 

antiguitat del contracte la trobem a la franja de menys de 5 anys, amb un 45% dels 

homes respecte a un 25% de les dones de la plantilla. En canvi, les dones es troben 

amb major mesura a la franja d’11 a 20 anys d’antiguitat, amb un 56%, mentre que els 

homes a aquesta franja només hi són representats per 33% dels treballadors.  

Pel  que fa a la resta de franges, com és el cas de la de 5 a 10 anys, trobem que només 

hi són representats els homes amb un 25%. El mateix passa amb l’antiguitat de més de 

30 anys, on només s’hi representen les dones amb un 19%.  Per tant, direm que hi ha 

una tendència més elevada de permanència entre les dones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Distribució de dones i homes al conjunt de la corporació municipal 

Si analitzem la distribució dels treballadors i les treballadores segons les àrees de treball 

presents a l’Ajuntament, trobem que hi ha algunes àrees més feminitzades i d’altres més 

masculinitzades. Principalment, aquestes fan referència a la d’educació, la de 

manteniment i la de la vigilància i seguretat, on a la primera abunden més les dones i a 

les dues darreres els homes. Tot i que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta no fa una 

discriminació directa envers les àrees de treball i el sexe de la persona, si que 

inconscientment s’acaben complint les dinàmiques socials que hi ha establertes, 

relacionant així les tasques de cura i atenció amb el sexe femení i les de tasques de 

manteniment i seguretat al sexe masculí. 

 TAULA 3. Antiguitat 

  HOMES DONES 

 Menys de 5 
anys 

5 4 

 De 5 a 10 anys 3   

 d'11 a 20 anys 4 9 

 de 21 a 30 anys     

 Més de 30 anys   3 
  

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la 

plantilla, 2020 
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Pel que fa a les àrees de gestió de l’Equip de Govern, podem observar com hi ha algunes 

àrees socialment associades a la banda femenina, que continuen sent gestionades per 

dones dins l’Ajuntament, com és el cas d’Educació, Igualtat, Serveis Socials i Gent Gran.  

En canvi, en trobem d’altres que socialment es relacionen amb aspectes més masculins, 

com és el cas de l’àrea d’Esports, Hisenda, Seguretat i Protecció Civil que continuen 

sent gestionades per homes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAULA 4.  Àrees de treball 

 HOMES DONES 

Secretaria-Intervenció  1 

Tasques d'administració  2 

Urbanisme - serveis tècnics 2 2 

Seguretat ciutadana i vigilància 2  

Consergeria 2  

Comunicació i turisme   2 

Serveis de cuina  1 

Manteniment 6  

Educacio  7 

Joventut  1 
 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la plantilla 2020 

 

TAULA 5.  Àrees de gestió de l’Equip de Govern 

 HOMES DONES 

Alcaldia 1   

Urbanisme i obra pública   1 

Sostenibilitat i medi ambient 1   

Desenvolupament rural i activitats 
econòmiques 

1   

Administració electrònica 1   

Serveis Socials   1 

Gen gran   1 

Voluntariat i cooperació    1 

Esports 1   

Turisme 1   

Esdeveniments 1   

Joventut   1 

Salut   1 
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Condicions contractuals de dones i homes 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta divideix la plantilla en un total de 5 grups 

professionals diferents, corresponents a A1, A2, C1, C2 i AP, els quals fan referència al 

personal segons el lloc de treball que ocupen. La distribució és bastant variada, sobretot 

pel que fa a les dones, ja que es troben repartides en les diferents categories 

professionals.  Pel que fa als homes, aquest repartiment no és tan homogeni, repartint-

se així a els categories A2 i AP, on en el darrer hi ha una major concentració amb un 

total de 10 treballadors. A les categories més altes, trobem un predomini pel que fa a les 

dones, les quals dupliquen als homes en la categoria A2.  

També observem que les dones de la plantilla es troben concentrades en les categories 

A2, C1 i C2, fet que surt de la tendència social en què les dones es concentren amb 

major mesura als grups professionals més baixos.  

 

 

 

 

 

 

 

Igualtat   1 

Consum   1 

TIC   1 

Vilalleons   1 

Educació   1 

Habitatge   1 

Comerç   1 

Recursos Humans 1   

Hisenda 1   

Seguretat i protecció civil  1   

Via pública i cicle de l'aigua 1   
 

Font: elaboració pròpia a partir de la informació de la pàgina web de l’Ajuntament, 2020 

 HOMES DONES 

A1/A2  1 

A2 2 3 

A1  1 

C2  5 

C1  5 

AP 10 1 

Font: elaboració pròpia a partir del documents interns, 2020 

TAULA 6.  Categories laborals 
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Pel que fa al règim de contractació en el qual es troben els i les treballadores de 

l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, la majoria d’homes i de dones, amb un 58% i 

69% respectivament, són personal laboral fix. A escala global, representa que un 64% 

del total de la plantilla. Pel que fa al règim de funcionariat, els resultats són bastant 

similars, tot i que trobem que és una mica més elevat amb les dones, amb un 19% de 

funcionàries i un 6% de funcionàries interines. En canvi, els homes, es caracteritzen per 

tenir un major nombre de treballadors en règim laboral temporal, amb un 17% del total 

davant d’un 6% del total de les dones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Si analitzem el tipus de jornada de les persones que formen part de la plantilla de 

l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, observem que, en la seva majoria, amb un 86% 

sobre el total, tenen jornada completa. Si desagreguem aquesta dada segons la variable 

sexe, observem que la jornada laboral completa la tenen el 87% de les dones i el 83% 

dels homes de la plantilla. Pel que fa a la jornada a temps parcial, aquesta la tenen un 

17% dels homes i un 13% de les dones, i a escala global representa un 14% del total 

de la plantilla.  

 

 

 

 

 

 

 

19%

6%

6%
69%

DONES

Funcionària

Funcionària
interí

Laboral temporal

Laboral fix

17%

8%

17%58%

HOMES

Funcionària

Funcionària
interí

Laboral temporal

Laboral fix

GRÀFIC 10. Règim de contractació de la plantilla 

Font: elaboració pròpia a partir del formulari, 2020 

87%

13%

DONES

Jornada
completa

A temps parcial
83%

17%

HOMES

Jornada
completa

A temps parcial

GRÀFIC 11. Tipus de jornada 

Font: elaboració pròpia a partir del formulari, 2020 
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Tot i el tipus de jornada de la plantilla, actualment hi ha treballadores que gaudeixen 

d’una reducció de la seva jornada per motius de conciliació. Corresponen a un total de 

4 dones que treballen a la llar d’infants municipal. Dues d’elles gaudeixen d’una reducció 

de jornada del 67%, una del 86,67% i la darrera del 80%. 

Quant a horaris, a l’Ajuntament hi predomina la jornada partida, amb 64% del total de la 

plantilla amb aquest horari. Pel que fa als homes, la jornada partida representa un 75%, 

mentre que amb les dones representa un 56% de la plantilla. Si ens fixem només amb 

els homes, veiem que aquests es representen només en dos tipus d’horari: el de jornada 

partida comentat unes línies més amunt, i la de torns rotatius, amb un 25%.   

Les dones en canvi, tenen una major varietat d’horaris, incloent-hi també el torn de matí 

amb un 6%, els torns rotatius amb un 25% i la jornada continuada amb un 13%. Pel que 

fa al darrer tipus d’horari, veiem que només és característic de les dones dins 

l’Ajuntament, fet que es pot vincular amb aspectes relacionats amb la conciliació.  

  

Actualment, l’Ajuntament disposa d’una relació de llocs de treball incomplerta pel fet que 

en falta la valoració. De totes maneres, l’organització té el compromís d’elaborar-la i, per 

fer-ho, s’ha demanat suport a Diputació de Barcelona.  

 

Extincions i motius de les extincions de relació laboral 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta compta amb un nombre elevat de contractacions 

puntuals a causa d’activitats temporals que requereixen l’ampliació de la plantilla, com 

és el cas de les activitats d’estiu, de nadal, entre d’altres.  

75%

25%

HOMES

Jornada partida

Torns rotatius

Torn de matí

Jornada
continuada

56%25%

6% 13%

DONES

Jornada partida

Torns rotatius

Torn de matí

Jornada
continuada

GRÀFIC 12. Tipus d’horari 

Font: elaboració pròpia a partir del formulari, 2020 
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Excepte aquests moviments d’altes i baixes per motius puntuals, els últims  anys 2018-

2020 hi ha hagut un total de 3 baixes voluntàries, corresponents a 2 homes i 1 dona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de baixa voluntària, l’alcalde realitza una entrevista de sortida per tal de saber 

quins són els motius de la seva baixa i poder identificar possibles aspectes a millorar de 

cada lloc de treball en cas que sigui aquest. 

 

Conclusions de l’àmbit de les condicions laborals 

A partir de les dades representades i analitzades a l’eix estratègic de l’àmbit de les 

condicions laborals, es proposa el següent recull esquemàtic dels punts forts i els punts 

febles que deriven d’aquest àmbit en concret i que s’han pogut identificar a partir de 

l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu.  

 

ÀMBIT CONDICIONS LABORALS 

 

PUNTS FORTS PUNTS A MILLORAR 

 

Tant la plantilla de treballadors/es com l’Equip de 

Govern està compost de manera paritària. 

 

S’observa una major estabilitat laboral per part 

de les dones de la plantilla. 

 

A nivell d’antiguitat, s’observa una menor 

estabilitat laboral per part dels homes. 

 

GRÀFIC 13. Baixes voluntàries 2018-2020 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de la plantilla, 2020 

67%

33%
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6.3. ACCÉS A L’ORGANITZACIÓ 

 

Aquest àmbit fa referència a la igualtat d’oportunitats pel que fa a l’accés a l’organització 

municipal, així com s’analitza de quina manera el procés de selecció vetlla per la igualtat 

d’oportunitats.  

 

Criteris de selecció 

L’Ajuntament no disposa d’un protocol de selecció específic. És a la mateixa 

convocatòria de la plaça on s’estableixen els criteris de contractació.    

També cal destacar que no existeix cap requisit que obligui a les persones que realitzen 

els processos de selecció a estar formades en igualtat de gènere. En les convocatòries 

de places, els criteris són neutres i no es fa discriminació de cap mena.  Val a dir que en 

la gran majoria de processos realitzats fins el dia d’avui hi ha hagut presència tant de 

dones com d’homes, indiferentment del tipus i àmbit del lloc de treball a què corresponia 

la convocatòria.   

 

El 58% dels homes i el 69% de les dones tenen 

com a règim de contracte el de personal laboral 

fix. 

 

El 87% de les dones i el 83% dels homes tenen 

jornada laboral completa dins l’Ajuntament. 

 

El 13% de les dones gaudeix d’una jornada 

laboral continuada.  

 

En cas de baixa voluntària, es realitza una 

entrevista de sortida per conèixer-ne els motius. 

 

Hi ha el compromís de fer una valoració dels 

diferents llocs de treball.  

Existeixen algunes àrees de treball i de gestió 

feminitzades i d’altres masculinitzades segons 

els estereotips existents a la societat. 

 

El règim de contracte del 17% dels homes davant 

d’un 6% és de personal laboral temporal. 

 

Cap treballador home de la plantilla gaudeix 

d’una jornada laboral continuada.  

 

Actualment i respecte al total de la plantilla, el 

personal que gaudeix de reducció de jornada són 

tot dones.  

 

La valoració realitzada a dia d’avui envers els 

llocs de treball està incompleta. 
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Es pregunta al personal de l’Ajuntament que valori de l’1 al 10 la següent afirmació 

“Homes i dones tenen les mateixes possibilitats d’accés als processos de selecció de 

l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta”, tenint en compte que 1 significa “totalment en 

desacord” i 10 significa “totalment d’acord”.  Els resultats són variats segons sexe, però 

amb una perspectiva positiva a escala general. Pel que fa als homes, 11 responent que 

hi estan totalment d’acord, mentre que només ho fan 9 dones. Trobem també respostes 

puntuals en desacord i indiferència, com és el cas dels homes, amb una resposta al 

valor nº3, i a les dones, amb una resposta al valor entremig nº5.  

 

 

Conclusions de l’àmbit de l’accés a l’organització 

A partir de les dades representades i analitzades a l’eix estratègic de l’àmbit de l’accés 

a l’organització, es proposa el següent recull esquemàtic dels punts forts i els punts 

febles que deriven d’aquest àmbit en concret i que s’han pogut identificar a partir de 

l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu.  

ÀMBIT ACCÉS A L’ORGANITZACIÓ 

 

PUNTS FORTS PUNTS A MILLORAR 

 

Majoritàriament, hi ha una percepció positiva 

sobre la possibilitat d’accés als processos de 

selecció entre dones i homes de l’Ajuntament.  

 

 

Els processos selectius no estableixen com a 

requisit la formació en igualtat de gènere.  
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GRÀFIC 14. Valora de l’1 al 10 la següent afirmació: “Homes i dones tenen les 

mateixes possibilitats d’accés als processos de selecció de l’Ajuntament” 

Font: elaboració pròpia a partir del formulari, 2020 
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6.4. FORMACIÓ INTERNA I/O CONTÍNUA 

 

S’ha analitzat també la igualtat d’oportunitats de formació interna o contínua que 

s’ofereix a totes les persones treballadores, tot desagregant les dades segons sexe. 

Segons les dades facilitades, durant l’any 2018 i 2019 van fer formació un total de 7 

dones i 1 home. Observem doncs que hi ha hagut una major tendència de formació per 

part de les dones sobre els homes. En quant a hores de formació, el total d’hores 

realitzades per part de les dones han estat 67h, mentre que els homes s’han format un 

total de 7 hores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gran majoria dels processos selectius 

realitzats fins avui dia hi ha participat dones i 

homes.  

TAULA 7. Hores de formació anys 2018 i 2019 

FORMACIÓ 2018 HOMES DONES DURADA 

Contractació en el sector públic per al 
personal directiu i comandaments   1 15 h 

Cost dels Serveis a Sicalwin -pràctic-    1 5h 

I Congrés Internacional de Camins i 
Carreteres Locals. Planificació  1   7h 

Integració entre el tramitador d'expedients 
municipals i el GIA   1 5h 

  

FORMACIÓ 2019 HOMES DONES DURADA 

El cost efectiu   1 5h 

Gestió de subvencions - teòric-   1 5h 

Introducció a la gestió en matèria d'activitats   1 12h 

Planificació i organització personal del treball   1 20h 
 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Gestforma, 2020 
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Pel que fa a la percepció del personal de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta sobre 

si les dones i els homes tenen la mateixa oportunitat a l’hora d’accedir a una formació 

interna trobem que la majoria de les respostes dels dos sexes són positives, amb un 

88% les dones i un 82% els homes. Un 18% dels homes i un 12% de les dones 

consideren que aquesta igualtat no es dóna en la seva totalitat, però si que en la majoria 

de les vegades.  

 

Conclusions de l’àmbit de la formació interna i/o contínua 

A partir de les dades representades i analitzades a l’eix estratègic de l’àmbit de la 

formació interna i/o contínua, es proposa el següent recull esquemàtic dels punts forts i 

els punts febles que deriven d’aquest àmbit en concret i que s’han pogut identificar a 

partir de l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu.  

 

 

 

ÀMBIT FORMACIÓ INTERNA I/O CONTÍNUA 

 

PUNTS FORTS PUNTS A MILLORAR 

 

El 82% dels homes i el 88% de les dones creuen 

que dones i homes sempre tenen les mateixes 

possibilitats d’accés a la formació continua. 

 

Tot i oferir formació per igual o encara que la 

percepció sigui aquesta, les dones han rebut més 

hores de formació que els homes de la plantilla 

entre els anys 2018 i 2019.  

 

12%

88%

DONES

No, mai

Poques vegades

Sovint

Sí, sempre

18%

82%

HOMES

No, mai

Poques vegades

Sovint

Sí, sempre

GRÀFIC 15. Creus que les dones i els homes tenen igual accés a la formació 

interna/contínua? 

Font: elaboració pròpia a partir del formulari, 2020 
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6.5. PROMOCIÓ I/O DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 

 

En aquest punt s’analitza si l’organització municipal garanteix de la mateixa manera a 

homes i dones les possibilitats de promocionar i desenvolupar la carrera professional.  

Amb relació a si les persones enquestades consideren o no que els homes i les dones 

tenen les mateixes possibilitats de promoció i/o desenvolupament professional de 

l’Ajuntament, trobem una majoria de respostes positives a aquest fet. I és que la majoria 

de dones i homes, amb un 63% i un 76% respectivament, consideren que els criteris de 

promoció i desenvolupament professional afavoreixen sempre per igual a homes i 

dones. D’altra banda, trobem un 37% de les dones i un 18% dels homes que assegura 

que això és així en la majoria dels casos, però no sempre. Per últim, un 6% dels homes 

veu de manera negativa aquesta igualtat en els criteris de promoció.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de possibles promocions internes, aquestes sempre són representades i 

descrites amb un llenguatge neutre, evitant al discriminació per raó de sexe. No existeix 

un protocol i/o procediment específic on es detallin les promocions i/o 

desenvolupaments professionals.  

En cas que existeixi una vacant dins l’organització, l’ens informa a tota la plantilla a 

través dels i les representants sindicals.  

Avui dia, hi ha pendent quatre promocions internes, corresponents a passat de la 

categoria d’operaris a oficials i d’auxiliar administrativa a administratives.  

GRÀFIC 16. Consideres que els criteris de promoció i desenvolupament professional 

de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta afavoreixen per igual a dones i homes? 

Font: elaboració pròpia a partir del formulari, 2020 

37%

63%

DONES

No, mai

Poques vegades

Sovint

Sí, sempre

6%

18%

76%

HOMES

No, mai

Poques vegades

Sovint

Sí, sempre



II PLA INTERN D’IGUALTAT  2020-2023 

38 
 

 

Conclusions de l’àmbit de la promoció i/o desenvolupament professional 

A partir de les dades representades i analitzades a l’eix estratègic de l’àmbit de la 

promoció i/o desenvolupament professional, es proposa el següent recull esquemàtic 

dels punts forts i els punts febles que deriven d’aquest àmbit en concret i que s’han 

pogut identificar a partir de l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu.  

 

 

 

6.6 RETRIBUCIÓ 

 

Un altre dels àmbits analitzats és la retribució del personal de l’Ajuntament de Sant Julià 

de Vilatorta. En aquest punt, s’analitza la igualtat a partir de la retribució salarial, 

identificant així si l’organització vetlla per la igualtat salarial entre dones i homes.  

Per tal d’analitzar doncs les retribucions del personal de l’Ajuntament de Sant Julià de 

Vilatorta, ens hem basat amb les dades retributives dels salaris bruts anuals de l’any 

ÀMBIT PROMOCIÓ I/O DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 

 

PUNTS FORTS PUNTS A MILLORAR 

 

El 63% de les dones i el 76% dels homes 

consideren que els criteris de promoció de 

l’Ajuntament afavoreixen per igual a dones i 

homes.  

 

Hi ha pendent la promoció de 4 persones, 

corresponents a passar de la categoria d’operari 

a oficial, i d’auxiliar administrativa a 

administrativa.  

 

En cas que hi hagi una nova plaça dins 

l’ajuntament, el sindicat de treballadors fa arribar 

la convocatòria a la resta de treballadors i 

treballadores de la plantilla perquè en tinguin 

coneixement.  

 

El 6% dels homes assegura no estar d’acord amb 

que els criteris de promoció de l’ajuntament 

afavoreixin per igual a dones i homes.  

 

No es disposa d’un protocol que detalli la gestió 

de les promocions i que inclogui la igualtat 

d’oportunitats.  
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2020 dels i les treballadores, a jornada completa i a 14 pagues (amb complements 

inclosos).  

Si observem les dades de la taula 8, veiem que només hi ha presència de dones i homes 

a les categories A2 i AP. Tant a una categoria com a l’altra, s’observa una tendència 

d’un major salari anual brut per part dels homes vers les dones.  

Referent a la categoria A2, la diferència salarial anual bruta és de 12.746,45 €, fet que 

representa una bretxa salarial de -33,50%. Pel que fa a l’altra categoria amb presència 

de dones i homes, l’AP, s’observa una diferència salarial menor, concretament de 

6.142,56 € bruts anuals. Per tant, la bretxa salarial per a aquesta categoria també és 

menor, de -27,17%. 

 

També hem fet diferenciació entre el personal laboral i el personal funcionari a partir del 

salari brut anual a jornada sencera i a 14 pagues (amb complements inclosos) per tal de 

concloure si les diferències salarials descrites anteriorment també hi són representades 

segons el règim de contractació.   

Pel que fa al personal funcionari (taula 9) veiem que en cap de les categories coincideix 

la presència de dones i homes. Per tant, no ens és possible valorar la bretxa salarial 

entre el personal funcionari.  

 

 

 

 
TAULA 8. Diferències salarials dona-home (salari brut anual a 14 pagues, amb 

complements i a jornada laboral completa) 

Categoria laboral 
DONES HOMES 

Diferència 
salarial 

Bretxa 
salarial 

A1/A2 47.813,75 €    

A1 32.960,16 €    

A2 25.305,16 € 38.051,61 € -12.746,45 € -33,50% 

C1 20.336,72 €    

C2 21.952,15 €    

AP 16.463,84 € 22.606,40 € -6.142,56 € -27,17% 
 

Font: elaboració pròpia a partir de la taula de retribucions 2020 
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TAULA 9. Nivells salarials dona-home funcionariat (salari brut anual a 
14 pagues, amb complements i a jornada laboral completa) 

 

Categoria 
laboral 

DONES HOMES 
Diferència 

salarial 
Bretxa 
salarial 

A1/A2 47.813,75 €    

A1 32.960,16 €    

A2  22.300,47 €   

C1     

C2 21.680,33 €    

AP  22.077,06 €   
 

Font: elaboració pròpia a partir de la taula de retribucions 2020 

 

En el cas del personal laboral, trobem presència de dones i homes a les categories A2 

i AP. Pel que fa a la categoria A2, observem que la bretxa salarial és major a la que 

apareix a la taula 8 per a aquesta categoria, amb un -52,97%, i la diferència salarial  

correspon  a 28.497,60 €.  

L’altra categoria amb presència dels dos sexes és l’AP. En aquesta, observem com la 

bretxa salarial representada és pràcticament igual a la de la taula 8, amb un valor de         

-27,60%, i amb una diferència salarial de 6.274,90 €. En els dos casos, els homes 

continuen cobrant més que les dones.  

 

 

Si prestem atenció als complements salarials del personal de l’Ajuntament, podem 

observar com el 100% del funcionariat, 4 dones i 3 homes, cobren els mateixos 

complements: complement de destí i complement específic (taula 11). 

TAULA 10. Nivells salarials dona-home personal laboral (salari brut anual a 
14 pagues, amb complements i a jornada laboral completa) 

 
Categoria 

laboral 
DONES HOMES 

Diferència 
salarial 

Bretxa 
salarial 

A1/A2     

A1     

A2 25.305,16 € 53.802,76 € -28.497,60 € -52,97% 

C1 20.336,72 €    

C2 22.133,37 €    

AP 16.463,84 € 22.738,74 € -6.274,90 € -27,60% 
 

Font: elaboració pròpia a partir de la taula de retribucions 2020 
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Pel que fa als triennis, sí que apareixen diferències, a causa de l’antiguitat, i per tant 

aquest complement només el cobra un 75% de les dones i un 66,66% dels homes en 

règim de funcionariat.   

 
 

TAULA 11. Complements personal funcionari 
 

 DONES % DONES HOMES % HOMES 

COMPLEMENT DE DESTÍ 4 100% 3 100% 

COMPLEMENT ESPECÍFIC 4 100% 3 100% 

TRIENNIS 3 75% 2 66,66% 

Font: elaboració pròpia a partir de la taula de retribucions 2020 
 

 

On sí que s’observen més diferències pel que fa a complements és entre el personal 

laboral (taula 12). En aquest cas, només són presents els complements específics. 

Referent a les dones, només un 36% sobre el total de dones en règim laboral cobra un 

complement específic, mentre que amb els homes aquest valor augmenta al 44,44%. 

 

 

Quant a incentius, l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta paga a la seva plantilla les 

hores extres, sempre que així quedi recollit en el conveni corresponent. Per tant, podem 

dir que aquesta retribució en incentius sí que és objectiva i no discriminatòria per raons 

de gènere.  

Pel que fa als augments salarials, aquests també són objectius, ja que vénen 

determinats per la Llei de Pressupostos.  

Quan preguntem per la percepció que tenen els treballadors i les treballadores de 

l’Ajuntament sobre la igualtat de les retribucions rebudes, observem que hi ha una 

àmplia varietat d’opinions. Tot i això, un 41% dels homes i un 33% de les dones 

asseguren estar d’acord amb l’afirmació plantejada. La segona resposta més marcada 

per part dels homes és el valor número 5, mostrant així ni un acord ni un desacord 

envers l’afirmació, amb un 24% de les respostes. Pel que fa a les dones, aquesta 

TAULA 12. Complements personal laboral 
 

 DONES % DONES HOMES % HOMES 

COMPLEMENT DE DESTÍ     

COMPLEMENT ESPECÍFIC 3 36% 4 44,44% 

Font: elaboració pròpia a partir de la taula de retribucions 2020 
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resposta només es dóna amb el 13%. En relació amb el desacord, aquest és més 

present entre les dones, amb un 26% de les respostes decantades als valors més 

baixos.  També hi ha un 6% dels homes que mostra estar totalment en desacord amb 

l’afirmació.  

 

 

Conclusions de l’àmbit de la retribució 

A partir de les dades representades i analitzades a l’eix estratègic de l’àmbit de lla 

retribució, es proposa el següent recull esquemàtic dels punts forts i els punts febles que 

deriven d’aquest àmbit en concret i que s’han pogut identificar a partir de l’anàlisi 

quantitatiu i qualitatiu.  

ÀMBIT RETRIBUCIÓ 

 

PUNTS FORTS PUNTS A MILLORAR 

 

Un 41% dels homes i un 33% de les dones 

asseguren estar d’acord en què, ocupant el 

mateix lloc de treball, un home i una dona cobren 

igual dins l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 

 

En règim de funcionariat, no hi ha diferències 

salarials perquè no coincideixen homes i dones 

en les mateixes categories laborals.  

 

Existeixen algunes discrepàncies amb la 

percepció de la igualtat retributiva segons lloc de 

treball i sexe, i és que les dones responen més 

desfavorablement a aquesta afirmació que els 

homes. 
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GRÀFIC 17. Valora de l’1 al 10 la següent afirmació: “Ocupant un mateix lloc de treball, 

una dona i un home cobren igual a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta” 

Font: elaboració pròpia a partir del formulari, 2020 
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6.7. TEMPS DE TREBALL I CORRESPONSABILITAT 

 

En aquest àmbit s’analitza les possibilitats i oportunitats que tenen les persones 

treballadores de l’Ajuntament per equilibrar la seva vida personal i professional. També 

s’analitzen les accions que realitza la mateixa organització municipal per tal de fomentar 

i facilitar aquest equilibri laboral/personal. 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta disposa de diferents mesures que afavoreixen la 

conciliació i la corresponsabilitat dins l’organització. Totes elles estan recollides en el 

Conveni Col·lectiu del Personal Laboral de l’Ajuntament, concretament al capítol 3. 

Aquestes mesures són les també regulades per la Llei 8/2006 pel personal al servei de 

les administracions públiques catalanes.  

En relació amb la percepció de la plantilla sobre la possibilitat de conciliació de la vida 

personal i professional, les respostes han estat variades. Quan se’ls pregunta si creuen 

que l’Ajuntament afavoreix en aquest equilibri, un 38% de les dones responen amb un 

terme entremig, valorant l’afirmació amb una puntuació de 5 (= ni d’acord ni en 

desacord). Els homes en canvi, es decanten més a la puntuació nº8 amb un 35%, 

afirmant així que comparteixen positivament l’afirmació plantejada.   

 

Tot el personal en règim de funcionariat cobra 

complements específics i de destí. 

 

A escala global de tota la plantilla, existeix una 

bretxa salarial del 33,50% a la categoria A2 i de 

27,17% a la categoria AP. 

 

A la categoria A2 del personal laboral la bretxa 

salarial augmenta al 52,97%. 

 

A la categoria AP del personal laboral, la bretxa 

es manté similar a la global, però continua sent 

pressent amb un 27,60%. 

  

Els homes amb règim de personal laboral cobren 

més complements que les dones, amb un 

44,44% per part dels homes vers un 36% de les 

dones.    
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Posteriorment també se’ls demana si són coneixedors i coneixedores de les mesures 

de conciliació existents, així com quines de les que hi ha han utilitzat mai. Pel que fa al 

coneixement, trobem una majoria de respostes tant en homes com amb dones referent 

a què no les coneixen totes, amb un 47% per part dels homes i un 50% les dones. D’altra 

banda, els homes són amb major quantitat qui reconeix no saber cap mesura de 

conciliació, amb un 24% de les respostes. Quant a coneixement, les dones manifesten 

tenir més clares les mesures de conciliació existents, amb un 44% de les respostes 

afirmatives.  
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GRÀFIC 18. Valora de l’1 al 10 la següent afirmació: “L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

afavoreix l’equilibri de la vida familiar, personal i laboral dels i les treballadores”. 

Font: elaboració pròpia a partir del formulari, 2020 
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GRÀFIC 19. Coneixes quines són les mesures de conciliació disponibles? 

Font: elaboració pròpia a partir del formulari, 2020 
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Referent a les mesures de conciliació utilitzades pel personal de l’Ajuntament que ha 

respost l’enquesta, trobem les següents respostes:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A primera vista podem observar que el col·lectiu que més ha utilitzat i s’ha adherit a les 

possibles mesures de conciliació són les dones, pel fet que un 41% dels homes 

asseguren que mai han utilitzat cap de les mesures de conciliació descrites. Amb les 

dones, aquesta opció només representa el 25% de les respostes. També podem veure 

com la mesura de conciliació referent a la reducció de jornada és més utilitzada per les 

dones, amb un 12,5% de les respostes, mentre que amb els homes solament representa 

un 6%.  

Comprovant els resultats de les mesures de conciliació utilitzades per homes i dones 

treballadors de la plantilla, podem veure com no se’n fa un ús igualitari, i és que les 

dones s’adhereixen amb major freqüència a les mesures, mentre que els homes en fan 

un ús més reduït.  

També es demana al personal de l’Ajuntament si creuen que la conciliació de la vida 

laboral i professional es pot millorar dins l’organització. La majoria d’homes (amb un 

59%) i de dones (amb un 54%) consideren que sí que es pot millorar. Apreciem també 

una gran part de respostes referents a NS/NC, amb un 35% dels homes i un 46% de les 

dones. Per últim, només hi ha un 6% de les respostes dels homes referents amb què 

creuen que no es pot millorar aquesta conciliació.  
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Permís adopció, neixament i…

Visites mèdiques pròpies
Permís per mort, accident,…
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GRÀFIC 20. Quines mesures de conciliació de la vida familiar i laboral has utilitzat? 

Font: elaboració pròpia a partir del formulari, 2020 
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Posteriorment se’ls demana també de quina manera creuen que es pot millorar aquesta 

conciliació, tot utilitzant l’opció de resposta oberta. El resultat obtingut és el següent: 

 No obrir les oficines d’atenció al públic a la tarda 

 Fer horari obert 

 Canvi d’horaris 

 Reduint la presència dels treballadors i treballadores durant els actes del cap de 

setmana 

 Gaudir de dos dies de festa setmanal totes les setmanes, sense carregar d’hores 

l’altra setmana 

 Amb modificació de l’horari laboral 

 Més puntualitat en les reunions i més teletreball 

 Tema horaris 

 Les coses sempre es poden millorar. 

 Adaptant més els horaris de feina amb els horaris dels infants 

 Jornada intensiva 

 Flexibilitat horària 

 No crec que es pugui millorar gaire més, els recursos són limitats 

 Teletreball 

54%

46%

DONES

Sí

No

NS/NC
59%

6%

35%

HOMES

Sí

No

NS/NC

GRÀFIC 21. Penses que es podria millorar la conciliació de la vida personal i 

professional a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta? 

Font: elaboració pròpia a partir del formulari, 2020 



II PLA INTERN D’IGUALTAT  2020-2023 

47 
 

 

Conclusions de l’àmbit del temps de treball i la corresponsabilitat 

A partir de les dades representades i analitzades a l’eix estratègic de l’àmbit del temps 

de treball i corresponsabilitat, es proposa el següent recull esquemàtic dels punts forts i 

els punts febles que deriven d’aquest àmbit en concret i que s’han pogut identificar a 

partir de l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu.  

 

 

 

6.8. COMUNICACIÓ NO SEXISTA 

 

En aquest àmbit s’analitza de quina manera i com l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta 

vetlla per assegurar que a les comunicacions internes i externes no s’utilitzi cap element 

sexista ni discriminatori.  

ÀMBIT TEMPS DE TREBALL I CORRESPONSABILITAT 

 

PUNTS FORTS PUNTS A MILLORAR 

 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta aplica les 

mesures de conciliació regulades a la Llei 

8/2006. 

 

La percepció sobre si l’Ajuntament afavoreix 

l’equilibri entre la vida personal i professionals 

dels i les treballadores és, en general, positiva.  

 

Tant homes (47%) com dones (50%) asseguren 

que no coneixen totes les mesures de conciliació 

disponibles.  

 

No hi ha igualtat en relació a l’hora d’adherir-se a 

les mesures de conciliació, ja que aquestes són 

més utilitzades per les dones.  

 

Part de la plantilla, amb un 59% dels homes i un 

54% de les dones, creuen que es pot millorar la 

conciliació entre la vida personal i professional 

dins l’organització. 

 

Es demana una millora de la flexibilitat i 

modificació horària i el respecte dels dies de 

descans setmanals corresponents.  
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Llenguatge i imatge de les comunicacions externes i internes 

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta disposa de diferents mitjans de comunicació, 

entre els quals trobem el Twitter, l’Instagram, el Facebook, la Revista Vilatorta, el butlletí 

digital Infovilatorta, l’app Infovilatorta i la pàgina web municipal.  

A les xarxes socials, a diferència de la diagnosi del primer Pla Intern d’Igualtat, s’ha 

reduït notablement l’ús del llenguatge androcèntric. Per exemple, a Twitter, ja no només 

es fa referència a “vilatortins” i “veïns”, sinó que generalment s’acostuma a posar 

“vilatortins i vilatortines” i “veïns i veïnes”. Tot i això, puntualment encara trobem alguna 

publicació que fa referència només al col·lectiu masculí, amb l’ús de les paraules com 

ara “els usuaris” i “tots”.  

A l’Instagram trobem una major utilització del llenguatge no sexista, on sempre es fa 

referència a les persones joves com a col·lectiu, utilitzant les paraules “les persones 

joves”, “totes les persones”, “amics i amigues”, entre d’altres. De forma puntual, també 

trobem algun text escrit des d’una perspectiva androcèntrica.  El mateix passa amb la 

resta de xarxes socials i mitjans de comunicació.  

A la Revista Vilatorta, per exemple, es fa referència a les persones grans com a 

col·lectiu, utilitzant també les paraules “avis i àvies”. Puntualment però, també hi trobem 

llenguatge discriminatori, com ara “tots els homenejats” fent referència a les persones 

grans i a “caminadors” fent referència a totes les persones que van participar en la 

caminada popular de les Guilleries.1  

Al web municipal també trobem varietat d’escrits. En notícies relacionades amb joventut 

i educació, s’acostuma a tenir una major cura en relació amb el llenguatge, utilitzant així 

expressions com ara “reunió de famílies” en comptes de “reunió de pares”, “monitors i 

monitores” i “infants”. En altres notícies i de manera esporàdica, trobem expressions 

com ara “els ciutadans” i “els viatgers”.  

Pel que fa a les imatges publicades a les xarxes socials, a l’espai web i a la revista, no 

es detecta cap discriminació envers les dones, sinó que totes elles són respectuoses i 

igualitàries. No es detecten tampoc imatges sexistes.  

Cal destacar que l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta no disposa d’un document o 

protocol on s’estableixin els criteris per a una comunicació sexista del qual puguin 

disposar les persones treballadores de l’ens, sinó que els i les tècniques de comunicació 

                                                           
1 Revista Vilatorta número 84. Festa Major 2019. 
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es basen amb recursos online com ara la Guia d’usos no sexistes de la llengua en els 

textos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i la Guia per una comunicació 

no sexista de la Diputació de Barcelona, entre d’altres, on queden recollits recursos per 

la redacció de textos i comunicacions tot utilitzant un llenguatge no discriminatori cap a 

les dones.  

Referent al llenguatge intern de l’organització, en les actes de plens es detecta un ús 

reduït de llenguatge androcèntric. Per exemple, a l’acta del dia 22 d’octubre de 2019, on 

es diu “[...] la formació de les meses electorals és competència dels Ajuntaments, amb 

la supervisió de les Juntes Electorals de Zona, i que els membres que la formen són 

designats mitjançant sorteig públic [...]” i “Aprovar la designació dels presidents i vocals 

de cada mesa electoral, així com els respectius suplents [...]”. En altres parts d’aquesta 

mateixa acta, si que es contempla el llenguatge no sexista, com ara “L’alcalde demana 

als regidors i regidores [...]”  i “[...] entre la totalitat de les persones censades menors de 

setanta anys”.  

A les actes de les Juntes de Govern, passa una cosa similar; s’utilitzen tant el llenguatge  

androcèntric com el llenguatge no sexista. Per exemple, s’acostumen a utilitzar les 

expressions “el titular de la llicència” i “el propietari”. D’altra banda però, en alguns punts, 

tal com podem veure a l’acta del dia 13 de gener de 2020, sí que es té en compte la no 

discriminació en el llenguatge, com és el cas de “[...] l’atorgament de subvencions 

destinades als/ a les titulars de les famílies monoparentals [...]”, i en l’acta del dia 27 de 

desembre de 2019, “[...] per part de les persones interessades [...]”.  

En el darrer Conveni Col·lectiu del Personal Laboral també s’hi detecten mostres de 

llenguatge androcèntric, com és el cas de l’article 1, on diu “[...] els alumnes treballadors 

[...]” i a l’article 9 “El nombre d’hores que cada treballador [....]”. 

Pel que fa als documents interns destinats a la ciutadania, trobem que en les instàncies 

telemàtiques s’utilitza “Dades del representant” i” Dades del sol·licitant / Interessat” com 

a habituals, les quals són formules no  considerades inclusives en termes de gènere. El 

mateix passa amb altres tràmits. De totes maneres, en el cas de la instància presencial, 

el document que s’ofereix al públic sí que té en comte el llenguatge no sexista, utilitzant 

així formules com ara “En/na”, “veí/ïna” i “domiciliat/ada”.  

Pel que fa a les inscripcions a activitats, trobem que en alguns casos hi ha mostres de 

llenguatge androcèntric, com és el cas de la inscripció al Camp Tortí 2019 (camp de 

treball per a joves) i del Casal d’Estiu Municipal 2019 i anteriors, on es demanen dades 

personals fent referència a “domicili dels pares durant l’activitat”. En altres casos, com 
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són els cartells, si que majoritàriament s’utilitza un llenguatge no sexista, potenciant 

paraules inclusives com ara “infants” i “reunió de famílies”.  

Si ens fixem en les respostes obtingudes en el formulari, ens adonem que hi ha una 

percepció diversa amb relació a si s’utilitza o no un llenguatge no sexista. Pel que fa a 

les dones, un 44% assegura que s’utilitza sempre, i un 44% diu que sovint. Pel que fa 

als homes, la percepció de l’ús d’aquest tipus de llenguatge no és tan positiva, ja que un 

29% afirma que poques vegades l’utilitzen, mentre que un 47% assegura que sempre 

ho fa. Tant un col·lectiu com l’altre, coincideix, amb un 12% de les respostes, que mai 

en fa ús.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusions de l’àmbit de la comunicació no sexista 

A partir de les dades representades i analitzades a l’eix estratègic de l’àmbit de la 

comunicació no sexista, es proposa el següent recull esquemàtic dels punts forts i els 

punts febles que proposa aquest àmbit en concret i que s’han pogut identificar a partir 

de l’anàlisi quantitatiu i qualitatiu.  

ÀMBIT COMUNICACIÓ NO SEXISTA 

 

PUNTS FORTS PUNTS A MILLORAR 

 

En els cartells i publicacions, les imatges 

utilitzades són respectuoses i no sexistes.  

 

La percepció dels i les treballadores de 

l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta sobre la 

 

Publicacions externes al web municipal, a 

l’Instagram, a la revista i al Twitter amb 

llenguatge androcèntric.  
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GRÀFIC 22. En la teva àrea de treball, s’utilitza un llenguatge no sexista? 

Font: elaboració pròpia a partir del formulari, 2020 
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6.9. PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I 

L’ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE 

 

L’objectiu d’aquest apartat és saber quin és el coneixement de les persones de la 

plantilla en relació amb què han de fer en cas de patir o detectar un assetjament sexual 

i/o per raó de sexe dins l’organització. També s’analitza quina és la percepció dels 

treballadors i treballadores sobre la necessitat de treballar aquesta prevenció, i quines 

mesures de prevenció adopta l’Ajuntament en aquest àmbit.  

L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta no disposa, avui dia, d’un protocol que 

estableixi com prevenir i actuar davant d’una possible situació d’assetjament sexual 

i/o per raó de sexe a escala intern, tal com indica la Llei 17/2015. Si però que, enguany, 

s’ha sol·licitat un recurs de suport per a l’elaboració d’aquest a la Diputació de 

Barcelona. Per tant, direm que la plantilla difícilment sap quin és el circuit a seguir en 

cas de patir o detectar un assetjament d’aquest tipus, ja que mai se’ls ha pogut difondre 

un document de protocol oficial. 

De totes maneres, quan preguntem a la plantilla sobre si saben o no què fer en cas de 

patir o detectar assetjament sexual i/o per raó de sexe, obtenim les següents 

respostes: 

 

 

 

 

 

 

utilització d’un llenguatge no sexista dins la seva 

àrea de treball és més positiva en comparació a 

les percepcions de l’anterior pla intern d’igualtat.  

 

Llenguatge androcèntric en algunes actes, 

models d’instància i autoritzacions. 

 

No es disposa d’un document de protocol/guia 

interna de l’ús de llenguatge no sexista per ser 

utilitzada pel personal de comunicació.  
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Observem una diferència de respostes pel que fa als homes i a les dones. I és que els 

homes demostren tenir més clar quin és el procediment a seguir en cas de patir o 

detectar assetjament d’aquest tipus, amb un 30% de les respostes que afirmen estar 

del tot d’acord amb l’afirmació. Per contra, trobem que les dones tenen més 

desconeixement, amb un 6% que afirma estar totalment en desacord a l’afirmació i un 

25% que afirma estar-ho totalment d’acord. Pel mig però, trobem respostes a les 

variables nº3 i nº4, amb un 6% de les respostes cada un, els quals indiquen també 

cert desconeixement.  

També se’ls ha preguntat amb relació a si creuen que l’Ajuntament afavoreix un entorn 

de treball lliure d’assetjament sexual i/o per raó de sexe. En aquest aspecte, la majoria 

de les respostes afirmen que sí que s’afavoreix un entorn lliure d’assetjament, amb un 

70% de les respostes dels homes i un 75% de les dones. A l’altre extrem, trobem que 

un 12% dels homes davant d’un 13% de les dones asseguren que mai s’afavoreix a 

aquest tipus d’entorn de treball, mentre que un 6% dels homes i les dones asseguren 

que passa poques vegades i un 12% dels homes davant d’un 6% de les dones 

concreta que s’afavoreix sovint.  
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GRÀFIC 23. Valora de l’1 al 10 la següent afirmació: “En cas de patir o haver 

detectat assetjament sexual i/o per raó de sexe, sé què fer o a qui dirigir-me” 

Font: elaboració pròpia a partir del formulari, 2020 
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Conclusions de l’àmbit de la prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual 

i l’assetjament per raó de sexe 

A partir de les dades representades i analitzades a l’eix estratègic de l’àmbit de la 

prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, es 

proposa el següent recull esquemàtic dels punts forts i els punts febles que deriven 

d’aquest àmbit en concret i que s’han pogut identificar a partir de l’anàlisi quantitatiu i 

qualitatiu.  

ÀMBIT PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I/O PER 

RAÓ DE SEXE 

PUNTS FORTS PUNTS A MILLORAR 

 

En relació a si saben a qui dirigir-se en cas de 

patir o detectar assetjament, les valoracions són 

positives. A més el 25% de les dones i el 30% 

dels homes asseguren del cert saber què han de 

fer.  

 

El 70% dels homes i el 75% de les dones 

consideren que s’afavoreix un entorn de treball 

lliure d’assetjament sexual i/o per raó de sexe 

dins l’Ajuntament. 

 

 

L’Ajuntament no disposa d’un protocol d’actuació 

davant d’assetjament sexual i assetjament per 

raó de sexe.  

 

Un 13% de les dones considera que no 

s’afavoreix un entorn de treball lliure 

d’assetjament sexual i/o per raó de sexe.  

12%
6%

12%

70%

HOMES

No, mai

Poques vegades

Sovint

Sí, sempre

13% 6%

6%

75%

DONES

No, mai

Poques vegades

Sovint

Sí, sempre

GRÀFIC 24. Creus que a l’Ajuntament s’afavoreix un entorn de treball lliure 

d’assetjament sexual i/o per raó de sexe?  

Font: elaboració pròpia a partir del formulari, 2020 
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A l’Ajuntament no s’ha donat mai cap situació de 

sexisme i d’assetjament sexual. 
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7. PLA D’ACCIÓ 

 

En aquest apartat es troben recollides les diferents accions en matèria d’igualtat que es 

volen portar a terme a escala interna a l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 

L’estructura del Pla d’Acció es basa en les línies estratègiques analitzades a l’apartat de 

la diagnosi, tot tenint en compte els punts forts i els punts a millorar de cada àmbit.  

Les accions es troben detallades a partir d’una graella, on s’hi descriu en què consisteix 

l’acció, com s’ha d’avaluar, quines són les persones o l’àrea responsable de fer-ho i en 

quin termini hi ha la previsió de portar-la a terme.  

 

ACCIÓ 1: REGISTRAR PÚBLICAMENT EL PLA INTERN D’IGUALTAT 

Línia estratègica 1 CULTURA I POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE 

Descripció 

Registrar el II Pla Intern d’Igualtat 2020-2023 de l’Ajuntament 

de Sant Julià de Vilatorta al registre de plans d’igualtat del 

Departament de Treball, Afers Socials i famílies.  

Indicadors d’avaluació Certificat de publicació al registre  

Àrees responsables Secretaria-administració 

Calendari Curt termini: juny 2020 

 

ACCIÓ 2: DIFUSIÓ DEL II PLA INTERN D’IGUALTAT 

Línia estratègica 1 CULTURA I POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE 

Descripció 

Fer arribar el II Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant 

Julià de Vilatorta a totes les persones treballadores i a la 

ciutadania.   

Indicadors d’avaluació 

Publicació del II Pla Intern d’Igualtat 2020-2023 al portal de 

transparència de la pàgina web de l’Ajuntament. 

Correus electrònics informatius de difusió del Pla a la plantilla.  

Àrees responsables Secretaria-administració 

Calendari Curt termini: de juny a desembre 2020 
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ACCIÓ 3: PLECS DE CLÀUSULES AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE 

Línia estratègica 1 CULTURA I POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE 

Descripció 

Mantenir i incloure la perspectiva de gènere a tots els plecs de 

clàusules de les contractacions externes (obres, serveis, etc.) 

tal com s’estableix a la Llei 17/2015 d’Igualtat efectiva entre 

dones i homes a l’article 33 relacionat amb els contractes de les 

administracions públiques.  

Indicadors d’avaluació 
Comptabilització de les mesures incloses en els plecs de 

clàusules. 

Àrees responsables Secretaria-administració 

Calendari A partir del proper plec de clàusules de l’Ajuntament 

ACCIÓ 4: FORMALITZAR LA COMISSIÓ D’IGUALTAT 

Línia estratègica 1 CULTURA I POLÍTIQUES D’IGUALTAT DE GÈNERE 

Descripció 
Constituir oficialment i formalitzar per escrit la creació i la 

composició de la comissió d’igualtat corresponent.  

Indicadors d’avaluació 

Incloure la formalització explícita de la comissió dins del nou 

Conveni Col·lectiu del Personal Laboral.  

Acta on queda constància de la formalització per escrit de la 

comissió d’igualtat.   

Àrees responsables 
Alcaldia, secretaria-administració i representació sindical de la 

plantilla 

Calendari A curt termini: desembre 2020 
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ACCIÓ 5: VALORACIÓ DELS DIFERENTS LLOCS DE TREBALL 

Línia estratègica 2 CONDICIONS LABORALS 

Descripció 

Realitzar una valoració de cada un dels llocs de treball que 

ocupa el personal de l’Ajuntament a fi de millorar-ne i avaluar-

ne les condicions laborals en les quals es troba, tot fomentant 

la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes.  

Indicadors d’avaluació Informe sobre les valoracions de tots els llocs de treball.  

Àrees responsables Alcaldia / secretaria-intervenció 

Calendari Llarg termini: desembre 2023 

ACCIÓ 6: FOMENTAR LA PROMOCIÓ INTERNA DEL PERSONAL DE 

L’AJUNTAMENT 

Línia estratègica 5 PROMOCIÓ I/O DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 

Descripció 
Promoure processos de promoció interna entre el personal de 

l’Ajuntament tenint en compte la perspectiva de gènere.  

Indicadors d’avaluació Processos de promoció interna portats a terme.  

Àrees responsables Equip de Govern 

Calendari Llarg termini: gener 2023 
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ACCIÓ 7: REDUIR LA BRETXA SALARIAL 

Línia estratègica 6 RETRIBUCIÓ 

Descripció 

Portar a terme les actuacions corresponents a fi d’eliminar la 

bretxa salarial entre dones i homes amb la mateixa categoria i 

jornada laboral.  

Indicadors d’avaluació 
Processos de promoció interna portats a terme i modificacions 

retributives fetes.  

Àrees responsables Alcaldia / secretaria-intervenció 

Calendari Llarg termini: desembre 2023 

ACCIÓ 8: RECOLLIR INICIATIVES I OPINIONS DEL PERSONAL EN RELACIÓ A LES 

SEVES NECESSITATS DE CONCILIACIÓ 

Línia estratègica 7 TEMPS DE TREBALL I CORRESPONSABILITAT 

Descripció 

Es proposa la realització de les següents accions: 

- Flexibilització dels horaris en l’entrada i la sortida 

- Potenciar el treball telemàtic 

- Reduir la presència dels treballadors/es durant els actes 

dels dies festius i cap de setmana per tal de poder 

gaudir dels dos dies de festa setmanals corresponents 

- No fer atenció al públic en horari de tardes 

- Promoure la jornada intensiva  entre els i les 

treballadores 

Indicadors d’avaluació Tipologia i quantitats de mesures que s’han portat a terme 

Àrees responsables Alcaldia  

Calendari Llarg termini: desembre 2023 
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ACCIÓ 9: MANTENIMENT I MILLORA DEL LLENGUATGE NO SEXISTA EN LA 

COMUNICACIÓ EXTERNA 

Línia estratègica 8 COMUNICACIÓ NO SEXISTA 

Descripció 

Mantenir i millorar la utilització d’un llenguatge no sexista a la 

pàgina web de l’Ajuntament, a les xares socials (Instagram i 

Twitter) gestionades per l’Ajuntament i a la revista Vilatorta, així 

com també documents d’inscripció, cartells i fulls informatius 

per donar visibilitat a les dones i evitar possibles 

discriminacions.  

També, revisar i mantenir la publicació de les dades de 

participació desagregades per sexe.   

Indicadors d’avaluació 

La reducció o eliminació total del llenguatge androcèntric a les 

publicacions fetes. 

Establiment de l’hàbit de desagregar les dades de participació 

per la variable sexe en qualsevol dels àrees de l’Ajuntament. 

Àrees responsables Personal administratiu - comunicació 

Calendari A partir de l’aprovació del pla i durant tota la seva vigència.   

ACCIÓ 10: MANTENIMENT I MILLORA DEL LLENGUATGE NO SEXISTA EN LA 

DOCUMENTACIÓ INTERNA 

Línia estratègica 8 COMUNICACIÓ NO SEXISTA 

Descripció 

Mantenir i millorar la utilització d’un llenguatge no sexista en la 

documentació interna de l’Ajuntament.  

En cas de documents amb dades, vetllar perquè sempre 

estiguin desagregades segons la variable sexe.    

Indicadors d’avaluació 
La reducció o eliminació total del llenguatge androcèntric en els 

documents interns de l’Ajuntament 



II PLA INTERN D’IGUALTAT  2020-2023 

60 
 

 

 

 

 

  

Establiment de l’hàbit de desagregar i difondre les dades 

internes de l’Ajuntament per segons sexe.  

Àrees responsables Personal administratiu / secretaria-intervenció 

Calendari A partir de l’aprovació del pla i durant tota la seva vigència.   

ACCIÓ 11: CREAR UN PROTOCOL INTERN D’ASSETJAMENT SEXUAL I/O PER RAÓ 

DE SEXE 

Línia estratègica 9 
PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT L’ASSETJAMENT 

SEXUAL I/O PER RAÓ DE SEXE 

Descripció 

Crear un protocol intern d’actuació davant de situacions 

d’assetjament sexual i/o per raó de sexe, tal com estableix la 

Llei 17/2015 i l’acord del Conveni Laboral del Personal.  

Indicadors d’avaluació 
Document final del protocol intern d’actuació davant de 

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

Àrees responsables Administració / secretaria-intervenció  

Calendari Mig termini: desembre 2020 
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8. SISTEMA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

 

A fi de poder fer un seguiment i avaluar les propostes d’acció recollides a l’apartat 

anterior el II Pla Inter d’Igualtat de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, es proposa 

una fitxa per fer-ho.  

La fitxa és simple i sintètica, i està pensada per ser completada per part de les persones 

responsables de fer la implementació i l’avaluació del Pla d’Acció. Cal doncs, omplir una 

fitxa per a cada proposta d’acció plantejada.  

 

 

  

 

ACCIÓ 

Línia estratègica  

Descripció  

 

 

Temps d’execució CURT TERMINI (2020) 

MITJÀ TERMINI (2021-2022) 

LLARG TERMINI (2023) 

Compliment dels indicadors   

 

 

Recursos invertits HUMANS 

TÈCNICS 

ECONÒMICS 

Grau de compliment ALT MIG BAIX NUL 

Observacions 
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10. GLOSSARI 

 

En aquest apartat trobareu un recull de conceptes relacionats amb la igualtat entre 

dones i homes. Tots els conceptes i les seves definicions han estat extretes de la Guia 

per al disseny i la implementació d’un pla d’igualtat d’oportunitats als Ajuntaments 

(2007), elaborada per l’Institut Català de les dones de la Generalitat de Catalunya, així 

com també de la Guia pràctica de diagnosi: Igualtat de dones i homes a empreses i 

organitzacions (2019) feta pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

Agent per a la igualtat en l’àmbit laboral. Especialista que dissenya, avalua i 

implementa polítiques d’igualtat d’oportunitats de les dones en l’àmbit laboral. 

Assetjament sexual. Qualsevol comportament verbal, no verba o físic, de naturalesa 

sexual, que s’exerceixi amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una 

persona, especialment si li crea un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant o 

ofensiu, sense perjudici del que estableix el Codi Penal i segons el que disposa l’article 

5 de la Llei 5/2008.  

Assetjament per raó de sexe. Qualsevol comportament que, per motiu del sexe d’una 

persona, s’exerceix amb la finalitat d’atemptar contra la seva dignitat o la seva integritat 

física o psíquica o de crear-li un entorn intimidador, hostil, degradant, humiliant, ofensiu 

o molest, o que provoca aquests mateixos efectes, segons el que disposa l’article 5 de 

la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.  

Bretxa salarial. Diferència entre el salari mitjà dels homes i de les dones.  

Conciliació de la vida personal i laboral. Possibilitat d’una persona de fer compatibles 

l’espai personal amb el familiar, el laboral i el social, i de poder desenvolupar-se en els 

diferents àmbits.  

Dades desagregades per sexe. Conjunt de dades i informacions estadístiques 

desglossades per sexe, la qual cosa permet fer una anàlisi comparativa entre dones i 

homes per tal de detectar les diferències de gènere i les possibles discriminacions.  

Discriminació per raó de sexe. Limitació o anul·lació del reconeixement, el gaudir o 

l’exercici dels drets humans i de les llibertats fonamentals en qualsevol àmbit a causa 

del sexe d’una persona.  
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Discriminació directa. La situació en què es troba una persona que és, ha estat o pot 

ser tractada, per raó de sexe o de circumstàncies directament relacionades amb la seva 

condició biològica, d’una manera menys favorable que una altra en una situació anàloga. 

No són mesures discriminatòries per raó de sexe les que, encara que es plantegin un 

tractament diferent per homes i dones, tenen una justificació objectiva i raonable, com 

ara les que fonamenten en l’acció positiva per a les dones, en la necessitat d’una 

protecció especial per motius biològics o en la promoció de la corresponsabilitat de les 

dones en el treball domèstic o en el de la cura de les persones.  

Discriminació indirecta. La situació discriminatòria creada per una disposició, un 

criteri, una interpretació o una pràctica pretesament neutres que poden causar un 

prejudici més gran a les persones d’un dels sexes, excepte si resulten adequats i 

necessaris i es poden justificar amb criteris objectius que no tinguin cap relació amb 

qüestions de gènere.  

Divisió sexual del treball. Repartiment social de tasques en funció del sexe, segons el 

qual històricament s’assigna a les dones el treball reproductiu i als homes el treball 

productiu.  

Estereotips de gènere. Les imatges simplificades que atribueixen uns rols fixats sobre 

els comportaments pretesament “correctes” o “normals” de les persones en un context 

determinat en funció del sexe al qual pertanyen. Els estereotips de gènere són la base 

de la discriminació entre homes i dones i contribueixen a justificar-los i perpetuar-los.  

Gènere. Construcció social i cultural basada en les diferències biològiques entre els 

sexes que assigna diferents característiques emocionals, intel·lectuals i de 

comportament a dones i homes, variables segons la societat i l’època històrica. A partir 

d’aquestes diferències biològiques, el gènere configura les relacions socials i de poder 

entre homes i dones.  

Igualtat de gènere. La condició d’homes i dones per ser iguals pel que da a les 

possibilitats de desenvolupament personal i de presa de decisions, sense limitacions 

imposades pels rols de gènere tradicionals, per la qual cosa els diferents 

comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d’homes són igualment 

considerats, valorats i afavorits.  

Igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Condició de ser iguals dones i homes en 

l’àmbit laboral, social, cultural, econòmic i polític, sense que actituds i estereotips 

sexistes limitin les seves possibilitats.  
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Paritat. Presència equilibrada de dones i homes als diferents àmbits de la societat, 

sense que hi hagi cap privilegi o discriminació. Aquest equilibri consisteix en què cap 

dels dos sexes no sigui representat per més del 60% ni menys del 40%.  

Perspectiva de gènere. La presa en consideració de les diferències entre dones i 

homes en un àmbit o una activitat per a l’anàlisi, la planificació, el disseny i l’execució 

de polítiques, tenint en compte la manera en què les diverses actuacions, situacions i 

necessitats afecten les dones. La perspectiva de gènere permet visualitzar dones i 

homes en llur dimensió biològica, psicològica, històrica, social i cultural, i també permet 

de trobar línies de reflexió i d’actuació per erradicar les desigualtats.  

Representació equilibrada. La situació que garanteix la presència de dones en una 

proporció adequada en cada circumstància.  

Representació paritària. La situació que garanteix una presència de dones i homes 

segons la qual cap sexe no supera el 60% del conjunt de persones a què es refereix ni 

és inferior al 40%, i que ha de tenir a assolir el 50% de persones de cada sexe.  

Segregació horitzontal de l’ocupació. Distribució no uniforme d’homes i dones en un 

sector d’activitat determinat. Generalment, la segregació horitzontal de l’ocupació fa que 

les dones es concentrin en llocs de treball que es caracteritzen per una remuneració i 

un valor social inferiors i que són en bona mesura una prolongació de les activitats que 

fan en l’àmbit domèstic.  

Segregació vertical de l’ocupació. Distribució no uniforme d’homes i dones en nivells 

diferents d’activitats. Generalment, la segregació vertical de l’ocupació fa que les dones 

es concentrin en llocs de treball de menor responsabilitat.  

Sexe. Conjunt de les diferències físiques, biològiques i anatòmiques que divideixen els 

individus d’una espècie en mascles i femelles.  

Sexisme en el llenguatge. Atribució de característiques no inherents a la llengua, a la 

seva estructura i al seu funcionament, que responen a qüestions de transmissió cultural.  

Sostre de vidre. Barrera invisible que dificulta l’accés de les dones al poder, als nivells 

de decisió i als nivells més alts de responsabilitat d’una empresa o organització a causa 

dels prejudicis envers les seves capacitats professionals.  

Violència masclista. La violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació 

de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions 

de poder dels homes sobre les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o 

psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tinguin com a 
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resultat un dany o un patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit 

públic com en el privat.  

 


