
PLA D'IGUALTAT INTERN DE L'AJUNTAMENT D'ANGLÈS

(2017-2020)

Anglès, novembre de 2016

C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat                    Pàg.1

mailto:info@angles.cat


INDEX DE CONTINGUTS

1.- Introducció......................................................................…………………..3

2.- Marc legal………………………………………………………………………..4

3.- Àmbit d'aplicació, vigència i adaptació del Pla………………………….10

4.- Objectius del Pla……………………………………………………………….11

5.- Diagnosi…………………………………………………………………………13

5.1.- Indicadors………………………………………………………………13

5.2.- Informació quantitativa……………………………………………….18

5.3.- Anàlisi de la informació………………………………………………19

Resum de la diagnosi: Punts Forts i Punts Febles…………………...41

6.- Pla d'Acció – Actuacions……………………………………………………..43

7.- Difusió…………………………………………………………………………...65

8.- Seguiment i Avaluació……………………………………………………….66

9.- Calendari………………………………………………………………………..68

10.- Carta de compromís per a la igualtat…………………………………….71

C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat                    Pàg.2

mailto:info@angles.cat


1.- INTRODUCCIÓ

La igualtat entre homes i dones és un principi jurídic universal reconegut en diversos
textos internacionals sobre drets humans i, igualment, constitueix un principi fonamental en la
Unió Europea. 

L'article 14 de la Constitució Espanyola estableix el dret fonamental a la igualtat i a la
no discriminació  com un pilar  bàsic  del  nostre  ordenament.  En el  marc  de  les  relacions
laborals, l'article 1.d) de la Llei 7/2007 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i l'article 17 de
la Llei  de l'Estatut  dels Treballadors regulen com un dret propi de tots els treballadors la
igualtat de tracte entre dones i homes, i la no discriminació.

La Llei Orgànica 2/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,
assenyala que les empreses estan obligades al desenvolupament de polítiques que integrin la
igualtat real de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral, i adoptar les mesures dirigides a evitar
qualsevol tipus de discriminació laboral directa o indirectament per raó de sexe entre dones i
homes, incorporant la necessitat de traslladar aquestes mesures a un pla d'igualtat.

Així mateix, la negociació col·lectiva de l'Ajuntament d'Anglès ha convingut que la
igualtat  de  tracte  i  oportunitats  entre  dones  i  homes  s'ha  d'integrar  i  observar  en  la
interpretació i aplicació del nou Conveni Col·lectiu que s'està negociant en aquests moments.
A aquests efectes, s'establiran específicament els àmbits als quals hauran d'afectar les accions
i polítiques tendents a la igualtat, creant una comissió d'igualtat amb la finalitat d'interpretar i
aplicar correctament la Llei 3/2007. És interès i voluntat de les parts (Ajuntament d'Anglès i
treballadors) que les seves relacions laborals estiguin presidides per un principi general de no
discriminació entre dones i homes, promovent en tot cas la igualtat efectiva entre homes i
dones. Igualment,  el nou Conveni Col·lectiu haurà de vetllar  per la conciliació de la vida
familiar i laboral dels seus empleats, i incorporarà les mesures de foment de la igualtat i no
discriminació  tendents  a  garantir  la  igualtat  real  i  efectiva  d'oportunitats  a  l'Ajuntament
d'Anglès. 

Per tot això, el present Pla d'Igualtat contempla un conjunt ordenat de mesures que,
real i efectivament, permetran aconseguir a l'Ajuntament d'Anglès, els objectius d'igualtat de
tracte i d'oportunitats i eliminar qualsevol possible indici de discriminació per raó de sexe,
tant des de l'òptica de la no discriminació entre homes i dones com des de la relativa a la
conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
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2.- MARC LEGAL

Les polítiques de gènere dutes a terme al nostre país els darrers quasi 40 anys, han
tingut, com a eix fonamental, la supressió de la discriminació de la qual han estat objecte les
dones. Per l’evolució històrica de la transició democràtica a l’estat espanyol, la incorporació a
l’agenda política de la no discriminació arribà quan molts altres països europeus ja havien
desenvolupat polítiques d’acció positiva.

Seguidament  es  fa  un  sintètic  repàs  al  marc  legal  de  referència  de  les  polítiques
d’igualtat de gènere, començant el recorregut des de l’àmbit internacional i la Unió Europea i
seguidament per Espanya, Catalunya i els Governs locals.

a) Àmbit internacional i Unió Europea

Situar  les  polítiques  de  gènere  a  l’actualitat  requereix  una  menció  d’honor  al
moviment feminista, sobretot de les dècades d’entre els anys 60 i 70, que sent pioner en la
defensa dels drets de les dones, va visibilitzar les discriminacions existents i va aconseguir
fixar dins de l’agenda política la igualtat per raó de gènere.

El paper de les Nacions Unides 

També es fa precís assenyalar el rol que ha tingut, des del seu naixement, les Nacions
Unides en posar el principi d’igualtat entre dones i homes en el marc jurídic internacional. Ja
a la Carta de les Nacions Unides del 1945 es prohibeix la discriminació per raó de sexe i
s’eleva el principi d’igualtat de gènere a la lluita pels drets humans.

Així mateix, l’any 1967, l’Assemblea General de les Nacions Unides va aprovar la
Declaració  sobre  l’eliminació  de  la  discriminació  contra  la  dona  on  queda  establert,  en
l’article 1, que la  Discriminació contra les dones constitueix una ofensa a la dignitat humana.

Posteriorment, l’any 1979, es va organitzar la Convenció sobre l’Eliminació de totes
les Formes de Discriminació contra la Dona que va entrar en vigor com a tractat internacional
el 3 de setembre de 1981 després de la seva ratificació per 20 països. Aquesta convenció és
d’especial rellevància en la mesura que suposa la incorporació de la idea que els estats han de
garantir els drets de les dones i implantar mesures per eradicar les discriminacions per raó de
gènere.

L’adopció de l’estratègia de la transversalitat de gènere va suposar un punt d’inflexió
per a les polítiques d’igualtat de gènere a diferents nivells. Aquesta estratègia va ser assumida
explícitament per la Plataforma d’Acció, aprovada a la IV Conferència Mundial sobre la Dona
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que tenir  lloc a Beijing l’any 1995. Així,  es va convidar els governs i la resta d’agents a
integrar la perspectiva de gènere a totes les polítiques i els programes per analitzar-ne les
conseqüències  per  a  les  dones  i  els  homes,  respectivament,  abans  de  prendre  decisions.
mitjançant la integració de la perspectiva de gènere com a mesura estratègica que permet la
promoció  de  la  igualtat  de  gènere  a  través  de  la  combinació  de  mesures  i  instruments
legislatius i accions concretes que es reforcin mútuament.

La legislació europea

Ja a  nivell  europeu,  les  primeres  directrius  i  disposicions  jurídiques  a  favor  de  la
igualtat  de tracte entre les dones i  els homes a la Comunitat  Europea queden recollides a
l’article  114  (antic  article  119)  del  Tractat  de  Roma  (1975)  que  va  anunciar  el  principi
d’igualtat de tracte entre dones i homes com el dret a la igualtat de retribució per un mateix
treball o un treball d’igual valor.

Amb l’entrada en vigor del Tractat d’Amsterdam, l’1 de maig de 1999, es va avançar
en relació amb la igualtat de gènere d’aplicabilitat a tota la UE, en matèria de la igualtat de
tracte entre els treballadors i les treballadores.

El  Tractat  pel  qual  s’institueix  una  Constitució  per  a  Europa,  acordat  pel  Consell
Europeu de Brussel·les de 18 de juny de 2004, fa referència a la igualtat de gènere amb la
inserció de la prohibició de les discriminacions per raó de sexe i la igualtat  d’oportunitats
entre  dones  i  homes  als  articles  21  i  23  de  la  Carta  dels  Drets  Fonamentals  de  la  Unió
Europea,  reforcen  la  posició  de  la  igualtat  i  no  discriminació  com a  dret  fonamental,  el
reconeixement, a l’article 3 de la part I, del foment de la igualtat entre dones i homes, entre els
objectius de la Unió. Amb l’aplicació del principi d’integració de la perspectiva de gènere en
el conjunt de les polítiques en la part III (articles III–2 i III–3), la qual cosa significa que els
principis d’eliminació de les desigualtats i de foment de la igualtat entre dones i homes cal
aplicar-los a totes les polítiques de la UE.

Des del dret comunitari, l’Estratègia marc comunitària sobre la igualtat entre homes i
dones,  2001-2005,  va marcar  un  marc  d’actuació,  unes  directrius,  que  tenen per  objectiu
contribuir a combatre les desigualtats entre els sexes en la vida econòmica, política, civil i
social. Amb un doble plantejament, d’una banda, integrar la perspectiva de gènere en totes les
polítiques comunitàries, això és, una intervenció proactiva; i, d’una altra banda, la posada en
marxa d’accions específiques a favor de les dones, que continuen essent necessàries per a
eliminar les desigualtats persistents. Aquest plantejament integrat suposa un important canvi
respecte  les  anteriors  actuacions  comunitàries,  que  es  basava  en  activitats  i  programes
compartimentats. La importància d’aquesta Estratègia marc comunitària, radica en què recull
com a objectiu  fonamental  introduir  la  dimensió  de la  igualtat  d’oportunitats  en totes  les
polítiques  i  accions  realitzades  en  l’àmbit  comunitari  i  en  els  Estats  membres,  és  a  dir,
incorpora la perspectiva del "mainstreaming".
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En  la  decisió  2001/51/CE  del  Consell  europeu,  del  20  de  desembre  de  2000,
s’emmarcà el V Programa d’acció comunitària per a la Igualtat d’Oportunitats, 2001-2005, el
qual recolza l’Estratègia marc comunitària. Per aquest motiu, dóna suport i finança l’aplicació
de projectes transnacionals, amb accions específiques en favor de la igualtat en el tracte entre
els sexes en matèria d’ocupació i de treball a desenvolupar a la Comunitat en el marc dels
Fons Estructurals, entre els quals es troben EQUAL, INTERREG, URBAN i LEADER.

L’any 2006 la Comissió Europea va crear l’Institut Europeu de la Igualtat de Gènere,
destinat  a  convertir-se  en  una  important  eina  de  difusió  d'informació  intercanvi  de  bones
pràctiques i desenvolupament d'instruments metodològics per a promoure la integració de la
igualtat entre les institucions europees i els Estats membres.

Les  directrius  marcades  en  l’Estratègia  marc  comunitària  (2001-2005)  van  trobar
continuïtat en Pla de treball per a la igualtat entre les dones i els homes (2006-2010), primer, i
en l’Estratègia de la Comissió Europea per a la igualtat entre dones i homes (2010-2015).
Aquesta estratègia, la vigent a l’actualitat, se centra especialment en com millorar la situació
de les dones en el mercat laboral i en els llocs de presa de decisions. Concretament, fa esment
de la independència econòmica de les dones, la igualtat en el salari, la representació de les
dones en la presa de decisions,  l’eradicació de la violència  sexista i  l’apoderament de les
dones en l’acció exterior.

b) Espanya, Catalunya i els Governs locals

A l’estat espanyol, les polítiques d’igualtat han viscut un procés d’implementació a tots els
nivells de l’Administració. Així, s’han introduït mitjançant diferents models de planificació a
l’agenda política per a desplegar-se en totes les administracions públiques, tan central, com
autonòmica o local.

Marc normatiu d’Espanya

La voluntat és fer un breu recorregut normatiu a l’estat espanyol començant per la
Constitució de 1978 i finalitzant amb l’aprovació de la primera Llei Orgànica, 3/2007, de 22
de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

Constitució Espanyola 1978

Recull  com a drets  i llibertats  fonamentals  vinculats  al desenvolupament  de la igualtat  de
gènere els següents: 

• En el títol I, capítol II, l’article 14:
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Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap discriminació per raó de
naixença,  raça,  sexe,  religió,  opinió o qualsevol altra  condició o circumstància personal o
social

• En el títol preliminar, l’article 9.2:

Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de
l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin reals i efectives...

Llei 27/2003, de 31 de juliol, reguladora de l’ordre de protecció de les víctimes de la violència
domèstica

Regula mesures  de protecció per  a les dones que pateixen agressions per part  de la seva
parella, i en general, per a les víctimes de violència en l’àmbit familiar. 

Llei Orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere

L’àmbit  de  la  Llei  inclou  tant  els  aspectes  preventius,  educatius,  socials,  assistencials  i
d’atenció posterior a les víctimes, com la normativa civil que incideix en l’àmbit familiar o de
convivència  (on  principalment  es  produeixen  les  agressions)  i  la  resposta  penal  davant
d’aquests  delictes.  Per  tant,  és  la  primera  Llei  Orgànica  de  violència  de  gènere  amb  un
enfocament integral i multidisciplinari.

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes

Sorgeix de la necessitat d’establir accions normatives dirigides a combatre totes les formes de
discriminació, directa i indirecta, per raó de sexe i a potenciar la igualtat real entre dones i
homes. Com a novetat destacar que aquesta llei reconeix que la igualtat formal no és suficient,
l’accent en la prevenció de conductes discriminatòries i en fer polítiques actives per garantir
el principi d’igualtat.

Marc normatiu de Catalunya

Catalunya ha estat pionera en aplicar el principi de mainstreaming a l’Estat espanyol,
quan va aprovar la Llei 4/2001, de 9 d’abril, i va adoptar una llei de transversalitat. Així, en
sintonia  amb  la  Conferència  de  Beijing,  el  Parlament  de  Catalunya  va  aprovar,  com  a
instrument d’aplicació de la integració de la dimensió de gènere, la Llei 4/2001, de 9 d’abril,
de  modificació  de  l’apartat  2  de  l’article  63  de  la  Llei  13/1989,  del  14  de  desembre,
d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
la qual va ser aprovada amb el vot favorable de tots els grups parlamentaris i publicada al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 19 d’abril de 2001.
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 Llei Orgànica 6/2006 de Reforma de l’Estatut d’Autonomia 

El nou Estatut regula els drets civils i socials, entre els quals els drets de les dones correspon a
l’article 19. 

Títol I. Drets, deures i principis rectors. Capítol I. Drets i Deures en l’àmbit civil i social.

• Article 19. Drets de les Dones. 

•  19.1 Totes les dones tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat  i  capacitat
personal, i a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d’explotació, maltractaments i
de tota mena de discriminació.

• 19.2 Les dones tenen dret a participar en condicions d’igualtat d’oportunitats amb els homes
en tots els àmbits públics i privats 

D’acord amb l’article 41 de l’Estatut,  situat dins l’apartat  de “principis”, reconeix que els
poders públics han de garantir la incorporació de la perspectiva de gènere.

L’Estatut també incorpora la paritat en la composició i règim electoral del Parlament (article
56) 

Llei 5/2008 de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la violència masclista Recull les
actuacions que els poders públics catalans han de dur a terme contra la violència masclista i la
xarxa de serveis d’atenció i recuperació que garanteixin una intervenció integral contra totes
les  formes  d'aquesta  violència.  A nivell  conceptual,  ha  posat  al  centre  les  dones  com  a
subjectes de dret i la consideració de la violència masclista com una greu vulneració dels seus
drets  humans i  llibertats  fonamentals,  i  reconeix la  importància  dels aspectes  preventius  i
subratlla  les  mesures  de  sensibilització,  prevenció  i  detecció  precoç  com  a  principis
fonamentals en la seva eradicació.

A nivell  competencial  correspon  als  municipis  programar,  prestar  i  gestionar  els  Serveis
d'Informació i Atenció a les Dones i efectuar la derivació als diferents serveis en els termes
previstos en aquesta Llei. 

Marc normatiu en l’àmbit local

Les  polítiques  de  gènere  a  nivell  local  o  municipal  han  tingut  i  tenen  un  pes
fonamental en el desplegament d’instruments i d’estratègiques polítiques amb impacte real
cap  a  la  ciutadania,  especialment,  cap  a  la  vida  i  quotidianitat  de  les  dones.  Així,  els
ajuntaments  han actuat  com a agents  de canvis  estructurals  del  sistema social  de gènere.
Aquest protagonisme rau en la seva proximitat amb la realitat social que li permet conèixer
millor que d’altres administracions les necessitats específiques de la població.
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Tot i que a la Constitució espanyola de 1978 marca el marc normatiu de desplegament,
les competències de les administracions públiques locals s’estableixen en la Llei 7/1985 de
Bases  de  Règim  Local  en  els  articles  bàsics  que  delimiten  la  capacitat  d’actuació  dels
ajuntaments:

•  Article  25:  El  municipi,  per  a  gestió  dels  seus  interessos  en  l’àmbit  de  les  seves
competències,  pot  promoure  tota  classe  d’activitats  i  prestar  tots  els  serveis  públics  que
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal.

• Article 28: Els municipis poden realitzar activitats complementàries de les pròpies o altres
administracions públiques i, en particular, les relatives a l’educació, la cultura, la promoció de
la dona, l’habitatge, la sanitat i la protecció del medi ambient.

La Carta Europea d’Autonomia Local reconeix aquesta posició dels governs locals
(article 4.3) a través del principi de subsidiarietat: “l’exercici de les responsabilitats públiques,
de manera general, ha d’incumbir preferentment a les autoritats més properes a la ciutadania”
Així,  estableix  que  els  governs  locals  tenen  el  dret  i  la  capacitat  efectiva  per  ordenar  i
gestionar tots aquells assumptes públics que incumbeixen directament a la seva comunitat,
amb l’objectiu de dispensar uns serveis de qualitat i beneficiar la ciutadania.

L’impuls que en els darrers anys s’ha dut a terme des de l’Administració Local de les
polítiques d’igualtat d’oportunitats ha estat clau per generar una opinió pública favorable i
crear  polítiques  innovadores  que  donin resposta  a  les  demandes  socials  cada  vegada més
diversificades.
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3.- ÀMBIT D'APLICACIÓ, VIGÈNCIA I ADAPTACIÓ DEL PLA

El present  Pla d'Igualtat  serà  aplicable  a tots  els  empleats  públics de l'Ajuntament
d'Anglès, entrarà en vigor des del primer dia següent al de la seva ratificació pel Ple de la
Corporació i tindrà una vigència de quatre anys des de la data de la seva signatura (2017-
2020).

Transcorregut el període de vigència de quatre anys,  l'Ajuntament procedirà,  en un
termini màxim de sis mesos, a realitzar un nou diagnòstic de la situació existent en matèria
d'igualtat entre dones i homes.

Aquest nou diagnòstic serà lliurat als representants legals dels treballadors perquè en
tinguin  coneixement  i  per  a  la  seva  anàlisi  conjunta  per,  si  escau,  realitzar  l'adaptació
(mitjançant negociació) del present Pla. Aquesta adaptació es farà conforme a la situació del
moment i en funció de les dades aportades pel diagnòstic.

Qualsevol  modificació  legal  o  convencional  que  millori  alguna  de  les  mesures
previstes en el  present Pla quedarà incorporada automàticament,  sense necessitat  de pacte
exprés entre parts,  substituint  a la prevista en aquest text.  Tot això sense perjudici  que,  a
petició  d'una de les  parts  i  una vegada consensuat  entre  ambdues,  es  puguin redactar  els
acords  necessaris  per  a  l'expressa  substitució  de  la  mesura  original  per  la  millora  futura
incorporada per la legislació o pel fruït de la negociació col·lectiva.
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4.-  OBJECTIUS DEL PLA

L’objectiu general Pla d’igualtat d’oportunitats de l'Ajuntament d'Anglès és promoure
canvis organitzatius que possibilitin que les dones i els homes puguin desenvolupar les seves
carreres professionals i capacitats personals, sense que es doni cap discriminació per raó de
gènere. 

Per fixar aquest objectiu es parteix de la base que a totes les organitzacions i, per tant,
també a l’Ajuntament d'Anglès, les relacions de poder desiguals entre homes i  dones que
caracteritzen  la societat  es reprodueixen i  configuren a través de les estructures  formals  i
informals de l’organització. Aquestes estructures són mitjançant les regles, les polítiques, els
procediments  i  les  activitats  assignades  a  la  institució  i  també  el  conjunt  d’activitats,  de
normes  i  de  relacions  espontànies  que  sorgeixen  entre  les  persones  de  l’organització,  no
establertes ni previstes per la seva direcció.  El Pla d'igualtat  orienta el  treball  a qualsevol
organització que vulgui avançar en la promoció de la igualtat real entre dones i homes en la
seva gestió interna. 

Aquest  Pla  d'Igualtat  és  un  conjunt  ordenat  de  mesures  que  es  dirigeixen  a  la
consecució dels objectius que es recullen a continuació:

1)  Promoure  el  principi  d'igualtat  de  tracte  entre  dones  i  homes,  garantint  les  mateixes
oportunitats  professionals  en  l'ocupació,  selecció,  retribució,  formació,  desenvolupament,
promoció i condicions de treball.

2) Garantir l'absència de discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe i, especialment, les
derivades  de  la  maternitat,  paternitat,  l'assumpció  d'obligacions  familiars,  l'estat  civil  o
condicions laborals:

- Es considerarà discriminació directa per raó de sexe, la situació en què es troba una persona
que sigui, hagi estat  o pogués ser tractada, en atenció al seu sexe, de manera menys favorable
que una altra en situació comparable.  També constitueix discriminació per raó de sexe tot
tracte desfavorable a dones relacionat amb la seva situació d'embaràs, maternitat o lactància.

- Es considerarà discriminació indirecta per raó de sexe, la situació en què una disposició,
criteri o pràctica aparentment neutres posa a persones d'un sexe en desavantatge particular pel
que fa a persones de l'altre, tret que aquesta disposició, criteri o pràctica puguin justificar-se
objectivament en atenció a una finalitat legítima i que els mitjans per aconseguir-la siguin
necessaris i adequats.

3)  Eliminar  tota  manifestació  de  discriminació  en  la  promoció  interna  i  selecció,  a  fi
d'assegurar l'aplicació efectiva del principi constitucional de la igualtat en l'accés als llocs de
treball de l'administració pública.

4) Prevenir l'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe, implantant un codi de conducta
que protegeixi a tots els empleats i empleades d'ofenses de naturalesa sexual.
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5) Promoure mitjançant accions de comunicació i formació la igualtat d'oportunitats en tots
els nivells organitzatius de l'Ajuntament d'Anglès.

6) Potenciar la conciliació de la vida professional, persona i familiar a tots els treballadors de
l'Ajuntament d'Anglès.

7) Seguint  fomentant  la  implantació  de mesures  que afavoreixin la conciliació  de la  vida
personal, laboral i familiar, i que evitin qualsevol discriminació laboral per l'exercici de les
mateixes o per raons relacionades amb l'embaràs, risc durant l'embaràs, maternitat, lactància i
paternitat.

8) Fomentar l'ús no sexista del llenguatge.
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5.- DIAGNOSI 

Com a punt de partida, i en compliment del que estableix l'article 46 de la pròpia Llei,
s'ha realitzat un diagnòstic de la situació sobre les matèries relatives a l'accés a l'ocupació i
selecció,  promoció  i  classificació  professional,  formació,  retribució,  conciliació  laboral,
personal i familiar, ordenació de temps de treball, salut laboral i prevenció de l'assetjament per
raó de gènere i sexual.

La realització de l'anàlisi ha diagnosticat la situació, permetent conèixer la realitat de
la plantilla, detectar les necessitats i definir els objectius de millora, establint els mecanismes
que han permès formular les propostes que s'integren en el Present Pla d'Igualtat.

La diagnosi que ens ocupa presentarà en primer lloc aquelles dades -quantitatives- que
permetran analitzar la proporció de dones en els nivells de responsabilitat més alts, i en les
diferents categories professionals. Unes dades necessàries per entendre de quina manera les
dones  tenen  presència  i  pes  en  l'estructura  del  consistori.  En  segon  lloc  serà  el  torn  de
presentar les dades qualitatives  recollides a través de les entrevistes,  dades que permetran
aprofundir amb detall en els indicadors de referència i en la mateixa diagnosi, sempre amb
l'objectiu de disposar d'una fotografia el més ajustada possible a la realitat.

5.1. INDICADORS

Els  indicadors  que  es  presenten  a  continuació  esdevenen  la  base sobre  la  qual  es
fonamenta  la  recollida  d'informació  mitjançant  l'enquesta  als  treballadors/es  i  que,
posteriorment,  ha  servit  per  a  la  realització  de  la  diagnosi.  En  concret,  els  indicadors
considerats han estat els següents:

1. Política d'igualtat d'oportunitats.

2. Polítiques d'impacte a la societat.

3. Imatge i llenguatge.

4. Representativitat de les dones  i distribució del personal.

5. Desenvolupament professional.

6. Retribució.

7. Assetjament, actituds sexistes i percepció de la discriminació.

8. Condicions laborals.

9. Conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

10. Condicions físiques de l'entorn de treball.
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Àmbit 1 Descripció Indicadors

Política
d'igualtat

d'oportunitats

1.1. Existència d’una cultura on es fomenta i facilita la igualtat  d’oportunitats, la
paritat entre sexes i la no-discriminació.

1.2.  Existència  d’un  pla  d’igualtat  d’oportunitats,  formalitzat  per  escrit,  amb
principis, valors i línies estratègiques clarament definits. El pla ha d’incloure uns
objectius i un conjunt d’accions encaminades al seu assoliment. 

1.3. Existència d’una comissió responsable  d’impulsar i  vetllar per la igualtat
d’oportunitats en  la institució. Existència d’una persona responsable o agent per
a  igualtat,  de  encarregada de la  diagnosi,  el  disseny,  el  desenvolupament  i  el
seguiment de les accions i d’avaluar el grau d’assoliment dels objectius proposats
en el Pla d’Igualtat.

1.4. Pressupost assignat per portar a terme el pla d’igualtat d’oportunitats i poder
desenvolupar el conjunt d’accions previstes. 

1.5. Realització d’activitats informatives (web, revistes, seminaris, etc.), per tal de
donar a conèixer al personal l’existència i evolució del Pla d’Igualtat.

1.6. Formació i sensibilització a l’equip de govern i a tot el personal en matèria
d’igualtat d’oportunitats perquè incorpori la perspectiva de gènere en la presa de
decisions i en el desenvolupament de les tasques.

1.7. Integració de la perspectiva de gènere en tots els treballs i les activitats que
desenvolupin les àrees municipals i les organitzacions que en depenguin.

Àmbit 2 Descripció Indicadors

Polítiques
d'impacte a la

societat 

2.1.  Foment  de  la  igualtat  d’oportunitats  en  el  tracte  amb  altres  empreses  i
institucions.  Foment  de relacions  amb empreses  concessionàries  i  proveïdores
compromeses i exemplars en la promoció de la igualtat d’oportunitats entre dones
i homes. 

2.2. Existència de programes específics per a dones. 

2.3.  Comparació  de  les  polítiques  i  les  pràctiques  desenvolupades  per  altres
institucions  i  organitzacions,  i  difusió  de  les  experiències  pròpies  en  matèria
d’igualtat d’oportunitats. 

2.4.  Participació  en  campanyes,  trobades  i  projectes  per  promoure  la  igualtat
d’oportunitats.  L’Administració  anima  i  promou  la  participació  dels  seus
membres i grups en aquestes propostes. 

2.5.  Existència  de  registres  de  dades  desagregades  per  sexes  de  les  persones
usuàries, destinatàries o beneficiàries dels serveis i de les actuacions municipals.
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Àmbit 3 Descripció Indicadors

  Imatge i
llenguatge  

3.1. Igualtat d’oportunitats en la imatge de la institució (composició de les
persones que presideixen un acte oficial, fotografies d’actes oficials, web,
etc.).  Revisió  sistemàtica  de  tota  la  documentació  (fulls,  impresos,
formularis, etc.) generada per garantir la neutralitat en el llenguatge i en la
imatge.

3.2. Existència d’un manual o d’una guia de normes de llenguatge oral i
escrit  no sexista distribuït  a tot  el  personal de l’Ajuntament.  Utilització
d’un llenguatge neutre.

3.3.  Difusió  interna  i  externa  del  treball  de  les  dones  i  de  la  seva
contribució a l’èxit i l’eficàcia de l’Ajuntament.

3.4. Imatge externa de l’ajuntament en la difusió d’informació. Existència i
difusió de dades desagregades per sexes. 

Àmbit 4 Descripció Indicadors

Representativit
at de les dones i
distribució del

personal  

4.1. Equilibri en les proporcions de dones i d’homes en les diferents àrees,
categories i nivells de responsabilitat. 

4.2.  Manteniment  de  les  proporcions  de  dones  i  d’homes  en  totes  les
categories i nivells de responsabilitat (p. ex., que el percentatge de dones
no disminueixi a mesura que la categoria és més alta).

4.3. Equivalència en la distribució de les dones i la distribució dels homes
entre les diferents categories professionals. 

Àmbit 5 Descripció Indicadors

Desenvolupament

5.1. Definició d’instruments i de tècniques de selecció neutres: proves
psicotècniques,  entrevistes,  etc.  Neutralitat  en  els  formularis  de
sol·licitud  i  existència  d’un  format  estàndard  de  curriculum  vitae  a
omplir  per  les  persones  candidates  que  garanteixi  la  neutralitat  i  la
igualtat d’oportunitats.

5.2.  Existència  d’un  inventari  amb  la  descripció  (tasques,  funcions  i
responsabilitats assignades) de tots els llocs de treball de l’ajuntament.
Amb una denominació neutra i un format homogeni per a tots els llocs
de treball.

5.3.  Incorporació  de  la  perspectiva  de  gènere  en  la  política  de
desenvolupament  del  personal.  Realització  (i  en  difusió  interna)
campanyes  o mesures  per  animar  les dones al  desenvolupament,  a  la
promoció i a la formació (permisos per a estudis/exàmens, finançament

C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat
Pàg.15

mailto:info@angles.cat


Desenvolupament

de la matrícula o del cost de cursos de formació).

5.4.  Existència  d’un  sistema  d’avaluació  del  rendiment  neutre  que
garanteixi l’objectivitat i la no-discriminació. 

5.5.  Equilibri  entre  el  percentatge  de dones  i  el  percentatge  d’homes
entre les persones que han sol·licitat i  a les que se'ls ha concedit un ajut
per a la participació a un curs de formació. 

5.6. Equivalència entre la proporció de dones entre les persones que es
presenten  a  una  plaça  i  la  proporció  de  dones  entre  les  persones
seleccionades  (per  cada  tipus  de  contracte,  categoria,  promoció
interna/externa, etc.).

5.7.  Equilibri  entre  el  percentatge  de dones  i  el  percentatge  d’homes
entre les persones encarregades dels processos de selecció.

5.8. Existència d’accions o mesures específiques per tal de potenciar la
promoció de les dones. 

 

Àmbit 6 Descripció Indicadors

 Retribució 

6.1. Equilibri entre el percentatge de dones i el percentatge d’homes a cada
nivell salarial. Equivalència entre la distribució de les dones i la distribució
dels homes entre els diferents nivells salarials.

6.2. Assignació de llocs de treball a categories professionals basada en un
sistema de valoració de llocs de treball neutre (amb criteris que cobreixin
totes  les  dimensions  possibles  dels  llocs  i  amb una ponderació  que  no
produeixi una sots-valoració dels llocs de treball majoritàriament ocupats
per un determinat sexe).

Àmbit 7 Descripció Indicadors

Assetjament,
actituds sexistes
i percepció de
discriminació

7.1.  Existència  d’una  persona  o  d’una  comissió  responsable  d’establir
mesures per prevenir, detectar i actuar davant de casos d’assetjament (de
qualsevol tipus), actituds sexistes i tracte discriminatori.

7.2. Existència de mesures de sensibilització per evitar l’assetjament, les
actituds sexistes i el tracte discriminatori.

7.3.  Manca  de  percepció  de  més  dificultats  per  ser  promocionada,
proposada per a un càrrec o per al  reconeixement  públic pel  fet  de ser
dona.  Manca  de  percepció  de  tracte  discriminatori  en  les  relacions
personals  pel  fet  de  ser  dona  (tracte  diferent  de  la  resta  de  companys
homes), o grau de satisfacció del tracte respectuós i just rebut per part de
companys/es, col·laboradors/es i personal superior.
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Àmbit 8 Descripció Indicadors

Condicions
laborals 

8.1. Equilibri entre el percentatge de dones i el percentatge d’homes en els
diferents tipus de contracte i jornada: a temps parcial,  a temps complet,
temporal, indefinit, per obra i servei.

8.2. Equilibri entre el percentatge de dones i el percentatge d’homes entre
les persones que són contractades per cobrir baixes i substitucions.

8.3. Neutralitat en els criteris utilitzats per a l’assignació d’horaris.

Àmbit 9 Descripció Indicadors

 Conciliació de
la vida

personal,
familiar i
laboral 

9.1. Compliment de la normativa sobre mesures, per a dones i homes, per a
la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Vigència de mesures
que superin la normativa.

9.2.  Facilitats  que  ofereix  la  institució  per  tal  de  demanar  permisos,
comissions de servei o excedències, i condicions de la reincorporació. Ús
que les persones d’un i d’altre sexe fan de les mesures previstes.

9.3.  Horaris  de  les  activitats  (p.  ex.,  de  reunions)  que  afavoreixen  la
conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Àmbit 10 Descripció Indicadors

Condicions
físiques de
l'entorn de

treball

10.1. Equitat en les condicions del lloc de treball i en els recursos assignats
a  dones  i  a  homes  (despatxos,  espai,  privacitat,  llum,  finestres,
temperatura, soroll).

10.2.  Adequació  del  lloc  de  treball  i  dels  espais  compartits  (sales,
vestidors, lavabos, dutxes, etc.) a les característiques i necessitats de les
dones (també quan estan embarassades) i dels homes. 
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5.2. INFORMACIÓ QUANTITATIVA

Càrrecs polítics

Òrgans de govern Dones Homes

Alcaldia 1 0

Tinències d'alcaldia 0 1

Equip de Govern 3 4

Ple Municipal (total regidors) 5 8

La  distribució  d'homes  i  dones  en  els  nivell  de  responsabilitat  més  alts  (càrrecs
polítics) està força equilibrada, encara que es decanta lleugerament cap als homes. En l'equip
de Govern trobem 3 dones i 4 homes, mentre que en el Ple Municipal la situació és de 5 dones
i 8 homes. Aquesta lleugera avantatge dels homes sobre les dones en els òrgans de govern,
queda equilibrada pel fet  que l'alcaldia  regaigui  sobre una dona (en aquest cas, la segona
alcaldessa en l'història de la població d'Anglès.

Treballadors/es

Lloc de treball Dones Homes

Oficines

Secretaria 1 0

Intevenció 1 0

TAG urbanisme 1 0

Arquitect/a 0 1

Aparellador/a 1 0

Enginyer/a 0 1

Tècnic/a cultura 0 1

Tècnic/a promoció 0 1

Administratius/ves 3 0

Auxiliars administratius/ves 3 1

Pavelló

Cap monitors/es - socorristes 1 0

Monitors/es - socorristes 1 1

Auxiliars administratius/ves 3 0

Manteniment 0 1
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Policia Local

Sargent 0 1

Agents 1 6

Brigada municipal

Encarregat 0 1

Oficials 1ª 0 2

Peons 0 2

Llar d'infants

Director/a 1 0

Professor/a 4 0

Tècnics/ques 3 0

Biblioteca

Tècnics/ques 1 0

Auxiliars tècnics/ques 1 0

Altres

Conserges 1 1

TOTAL 30 20

Pel que fa als treballador/es trobem que les dones (30) superen als homes (20),
malgrat que existeixen diferències importants en relació als departaments. Així, trobem àrees
clarament masculinitzades com la brigada municipal o la policia local (1 dona); mentre la
situació contraria es dóna a la llar d'infants, biblioteca o serveis administratius (1 home). 

Respecte a les categories professionals, trobem una paritat total en els nivells més alts
(7 homes i 7 dones), destacant aquí que tant la secretaria com la intervenció estan en mans de
dones. En les categories intermèdies hi han 17 dones i 10 homes, mentre que ens les més
baixes trobem 6 dones i 3 homes.

Per tot plegat, es pot concloure que hi ha una bona paritat entre homes i dones, també
en els alts càrrecs i càrrecs tècnics. En tot cas, caldria treballar en buscar la paritat dins dels
departaments, alguns d'ells clarament masculinitzats i, d'altres, de clarament feminitzats.

5.3. ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ

Com a resultat de la tasca de recollida d'informació i de les enquestes realitzades als
treballadors es presenta a continuació l'anàlisi detallat de la situació de l'Ajuntament d'Anglès
respecte a la igualtat. Les taules utilitzades contenen informació sobre el codi de l’indicador,
l’àmbit, la descripció de l’indicador, l'objectiu, el resultat obtingut i una valoració de l'estat de
consecució de l'indicador. 

C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat
Pàg.19

mailto:info@angles.cat


Àmbit 1. Política d'igualtat d'oportunitats

Indicador
1.1. Existència d’una cultura on es fomenta i facilita la igualtat  d’oportunitats,
la paritat entre sexes i la no-discriminació.

Objectiu Assolir un estat de paritat i d'igualtat natural i eficient.

Diagnòstic Les  persones  entrevistades  posen  en  evidència  que  la  mida  del  municipi  i  del
consistori  permeten  i  faciliten  un  tracte  extremadament  personal  i  directe,  de
manera que en el seu context no es fa necessari parlar d'una cultura específica en
termes d'igualtat. En aquest sentit no és tant important, des del seu punt de vista,
parlar  d'igualtat  d'oportunitats  (sobre  la  que  no  es  recull  cap  consideració
específica), sinó de tracte proper, just i consideració personal i professional. 

Observacions Malgrat que el  tracte proper facilita  molts aspectes relacionats amb la igualtat
d'oportunitats, cal assenyalar que els equips de govern poden canviar cada 4 anys
i, per això, és important disposar de metodologies de treball que assegurin el seu
normal desenvolupament.

Valoració La situació o l’aspecte relacionat amb l’indicador és satisfactori des del punt de
vista de la igualtat d’oportunitats i no cal dissenyar accions específiques.

Àmbit 1. Política d'igualtat d'oportunitats

Indicador
1.2. Existència d’un pla d’igualtat d’oportunitats, formalitzat per escrit, amb
principis, valors i línies estratègiques clarament definits. El pla ha d’incloure
uns objectius i un conjunt d’accions encaminades al seu assoliment. 

Objectiu Disposar d'un Pla d'Igualtat.

Diagnòstic L'objectiu d'aquest document és disposar del Pla d'Igualtat.

Observacions El  present  Pla  d'Igualtat  d'Anglès  ha  estat  elaborat  des  de  l'Àrea de  Promoció
Econòmica d'aquest Ajuntament.

Valoració La situació o l’aspecte relacionat amb l’indicador és satisfactori des del punt de

vista de la igualtat d’oportunitats i no cal dissenyar accions específiques.
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Àmbit 1. Política d'igualtat d'oportunitats

Indicador
1.3. Existència d’una Comissió de Seguiment encarregada  d’impulsar i  vetllar
per  la  igualtat   d’oportunitats  en   la  institució.  Existència  d’una  persona
responsable o agent per a igualtat, de encarregada de la diagnosi, el disseny, el
desenvolupament i el seguiment de les accions i d’avaluar el grau d’assoliment
dels objectius proposats en el Pla d’Igualtat.

Objectiu Disposar  dels  mecanismes  i  recursos  humans  necessaris  per  tal  d'assegurar  el
correcte desenvolupament del Pla d'Igualtat.

Diagnòstic En  aquests  moments  no  existeix  cap  mena  de  Comissió  de  Seguiment  per  a
l'igualtat d'oportunitats.

Observacions Una vegada aprovat el Pla d'Igualtat es designaran els membres de la Comissió de
Seguiment, així com la persona responsable del Pla.

Valoració S’està  duent  a  terme  alguna  acció o  hi  ha  un  esforç  o  una  voluntat  per  tal  de
millorar l’aspecte que es valora amb l’indicador. Tanmateix, la situació no és del tot
satisfactòria i cal seguir treballant per millorar- la.

Àmbit 1. Política d'igualtat d'oportunitats

Indicador
1.4. Pressupost assignat per portar a terme el pla d’igualtat d’oportunitats i
poder desenvolupar el conjunt d’accions previstes. 

Objectiu Disposar  d'una partida dins el  pressupost  municipal  per  tal  de desenvolupar les
accions marcades en el Pla d'Igualtat.

Diagnòstic En aquests moments no existeix de partida específica per a polítiques d'igualtat
dins dels pressupostos municipals.

Observacions Malgrat  no  disposar  de  partida  específica,  també  és  cert  que  l'Ajuntament
d'Anglès té atorgat un pla de Barris, en el qual existeix una actuació amb dotació
econòmica per a l'impuls de les polítiques de dones.

Valoració S’està  duent  a  terme  alguna  acció o  hi  ha  un  esforç  o  una  voluntat  per  tal  de
millorar l’aspecte que es valora amb l’indicador. Tanmateix, la situació no és del tot
satisfactòria i cal seguir treballant per millorar- la.
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Àmbit 1. Política d'igualtat d'oportunitats

Indicador
1.5. Realització d’activitats informatives (web, revistes, seminaris, etc.), per tal
de donar a conèixer al personal l’existència i evolució del Pla d’Igualtat.

Objectiu Donar a conèixer a tot el personal de l'Ajuntament tant l'existència del Pla d'Igualtat
com de la seva evolució.

Diagnòstic El  personal  de  l'Ajuntament  és  plenament  conscient  de  l'existència  del  Pla
d'Igualtat. Les enquesta s'han realitzat a tota la plantilla.

Observacions Tant l'aprovació definitiva del Pla com la seva evolució es donaran a conèixer a
través de la Intranet i les xarxes socials.

Valoració La situació o l’aspecte relacionat amb l’indicador és satisfactori des del punt de
vista de la igualtat d’oportunitats i no cal dissenyar accions específiques.

Àmbit 1. Política d'igualtat d'oportunitats

Indicador
1.6. Formació i sensibilització a l’equip de govern i a tot el personal en matèria
d’igualtat d’oportunitats perquè incorpori la perspectiva de gènere en la presa
de decisions i en el desenvolupament de les tasques.

Objectiu Vetllar per tal que l'equip de govern i els treballadors disposin de la base suficient
en matèria d'igualtat d'oportunitats per tal que els seus preceptes formin part del dia
a dia del funcionament de l'Ajuntament.

Diagnòstic La reduïda dimensió de la plantilla de l'Ajuntament, així com l'elevada presència de
dones tant en els càrrecs polítics com entre el personal, afavoreix que la igualtat
existeixi de forma inherent.

Observacions

Valoració S’està  duent  a  terme  alguna  acció o  hi  ha  un  esforç  o  una  voluntat  per  tal  de
millorar l’aspecte que es valora amb l’indicador. Tanmateix, la situació no és del tot
satisfactòria i cal seguir treballant per millorar- la.
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Àmbit 1. Política d'igualtat d'oportunitats

Indicador
1.7. Integració de la perspectiva de gènere en tots els treballs i les activitats que
desenvolupin les àrees municipals i les organitzacions que en depenguin.

Objectiu Incloure  la  perspectiva  de  gènere  en  qualsevol  dels  treballs  i  activitats  que
desenvolupa l'Ajuntament d'Anglès o les organitzacions que en depenen.

Diagnòstic L'Ajuntament  d'Anglès  no  inclou  sempre  la  perspectiva  de  gènere  de  forma
sistemàtica en els seus treballs o activitats i,  per tant,  cal una millora en aquest
sentit.  Malgrat  això,  la  proximitat  de  l'equip  de  govern  o  del  personal  de
l'Ajuntament amb la ciutadania facilita un tracte igualitari. 

Observacions La  redacció  d'aquest  Pla  d'Igualtat  i  la  comunicació  del  mateix  a  tots  els
treballadors/es de l'Ajuntament significarà un gran canvi en aquest sentit.

Valoració S’està  duent  a  terme  alguna  acció o  hi  ha  un  esforç  o  una  voluntat  per  tal  de
millorar l’aspecte que es valora amb l’indicador. Tanmateix, la situació no és del tot
satisfactòria i cal seguir treballant per millorar- la.

Àmbit 2. Polítiques d'impacte a la societat

Indicador
2.1. Foment de la igualtat d’oportunitats en el tracte amb altres empreses i
institucions. Foment de relacions amb empreses concessionàries i proveïdores
compromeses i exemplars en la promoció de la igualtat d’oportunitats entre
dones i homes. 

Objectiu Tenir  en  compte  la  consideració  i  el  compromís  ver  la  igualtat  d'oportunitats
d'aquelles empreses concessionàries i proveïdores.

Diagnòstic Actualment no es té en compte aquest fet.

Observacions Una vegada aprovat aquest Pla d'Igualtat, els aspectes inclosos en el mateix hauran
d'ésser  un  dels  requisits  a  complir  durant  els  processos  de  contractació,
especialment en aquells de major rellevància quant a l'import i/o repercussió del
mateix.

Valoració La situació o l’aspecte que es pretén valorar amb l’indicador és poc satisfactori.
L’Ajuntament  hauria  de  dissenyar  i  implantar  accions  per  tal  de  millorar-lo
sensiblement.
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Àmbit 2. Polítiques d'impacte a la societat

Indicador 2.2. Existència de programes específics per a dones. 

Objectiu Prendre  en  especial  consideració  el  col·lectiu  de  dones  en  les  seves  diferents
franges d'edat i les seves necessitats i interessos.

Diagnòstic De forma general en els programes o activitats desenvolupades no cal diferenciar si
aquests van dirigits  a homes o dones,  sinó l'adequació dels mateixos al  lloc de
treball. En tot cas, es té en consideració aquest aspecte quan la situació ho requereix
i, com a mostra d'això, en el Pla de Barris d'Anglès hi ha una actuació amb partida
pròpia per a la dinamització de les dones.

Observacions La  partida  inclosa  en  el  Pla  de  Barris  per  al  desenvolupament  d'activitats
relacionades amb la dinamització de les dones és de 2.000€ el 2016 i altres 2.000€
el 2017.

Valoració La situació o l’aspecte relacionat amb l’indicador és satisfactori des del punt de
vista de la igualtat d’oportunitats i no cal dissenyar accions específiques.

Àmbit 2. Polítiques d'impacte a la societat

Indicador
2.3. Comparació de les polítiques i les pràctiques desenvolupades per altres
institucions i organitzacions, i difusió de les experiències pròpies en matèria
d’igualtat d’oportunitats. 

Objectiu Prendre  consciència  de  la  necessitat  de  prendre  exemple  de  bones  pràctiques
d'altres  institucions  o  municipis,  alhora  que  fer  difusió  explícita  de  les  que
actuacions o mesures que es prenen des del propi consistori.

Diagnòstic Des de l'equip de govern no s'exerceix específicament la política comparada en el
cas de les polítiques d'igualtat, ni es fa difusió expressa en els actuacions que es
desenvolupen. Per altra part és inherent a la pràctica de l'equip de govern prendre
en consideració exemples de bones pràctiques d'altres municipis i institucions en
qualsevol  aspecte  per  tal  d'exportar-les  al  propi  municipi,  també  en  polítiques
d'igualtats si fos el cas

Observacions El mateix procés de redacció del Pla d'Igualtat d'Anglès ha permès que tant l'equip
de  govern  com  la  representació  dels  treballadors/es  puguin  tenir  elements  de
valoració  suficients  com  per  comparar  la  situació  local  respecte  a  la  d'altres
institucions.

Valoració S’està  duent  a  terme  alguna  acció o  hi  ha  un  esforç  o  una  voluntat  per  tal  de
millorar l’aspecte que es valora amb l’indicador. Tanmateix, la situació no és del tot
satisfactòria i cal seguir treballant per millorar- la.
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Àmbit 2. Polítiques d'impacte a la societat

Indicador
2.4. Participació en campanyes, trobades i projectes per promoure la igualtat
d’oportunitats.  L’Administració  anima  i  promou  la  participació  dels  seus
membres i grups en aquestes propostes. 

Objectiu Participar  de  projectes,  campanyes  i  trobades  pel  foment  de  la  igualtat
d'oportunitats.

Diagnòstic L'Ajuntament d'Anglès no participa de projectes, campanyes i trobades pel foment
de la igualtat d'oportunitats.

Observacions El present Pla d'Igualtat ha d'esdevenir un bon punt de partida per a la introducció
d'aquest consistori en àmbits de treball o debat relacionats amb la promoció de la
igualtat.

Valoració La situació o l’aspecte que es pretén valorar amb l’indicador és poc satisfactori.
L’Ajuntament  hauria  de  dissenyar  i  implantar  accions  per  tal  de  millorar-lo
sensiblement.

Àmbit 2. Polítiques d'impacte a la societat

Indicador
2.5. Existència de registres de dades desagregades per sexes de les persones
usuàries,  destinatàries  o  beneficiàries  dels  serveis  i  de  les  actuacions
municipals.

Objectiu Implementar el registre de dades desagregades per sexes per les persones usuàries,
destinatàries o beneficiàries dels serveis i de les actuacions municipals.

Diagnòstic Aquest és un indicador que es té en compte en alguns del programes gestors de
bases de dades de que disposa l'Ajuntament. Dit això, la segregació de les dades per
sexes  no  es  realitzat  de  manera  automàtica  en  cadascuna  de  les  consultes
realitzades, només quan existeix d'una actuació en concret que requereix d'aquesta
informació.

Observacions Aquests  filtres  existeixen  especialment  en  les  àrees  de  padró,  registre  i  civil  i
educació.

Valoració S’està  duent  a  terme  alguna  acció o  hi  ha  un  esforç  o  una  voluntat  per  tal  de
millorar l’aspecte que es valora amb l’indicador. Tanmateix, la situació no és del tot
satisfactòria i cal seguir treballant per millorar-la.
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Àmbit 3. Imatge i llenguatge

Indicador
3.1.  Igualtat  d’oportunitats  en la  imatge  de la  institució (composició de les
persones que presideixen un acte oficial, fotografies d’actes oficials, web, etc.).
Revisió sistemàtica de tota la documentació (fulls, impresos, formularis, etc.)
generada per garantir la neutralitat en el llenguatge i en la imatge.

Objectiu Vetllar per la igualtat d'oportunitats en la imatge de l'Ajuntament i la documentació
o materials gràfics que genera.

Diagnòstic L'Ajuntament d'Anglès té una regidoria encarregada de l'elaboració i el disseny de
gran  part  dels  seus  materials  gràfics.  És  pren  cura  també  quan  es  tracta  de
llenguatge oral i escrit. 

Observacions Tant la imatge de la institució com la documentació generada respecte els principis
d'igualtat, doncs existeix una regidoria que se n'ocupa i que parteix de l'avantatge
d'encarregar-se també de la participació ciutadana.

Valoració La situació o l’aspecte relacionat amb l’indicador és satisfactori des del punt de
vista de la igualtat d’oportunitats i no cal dissenyar accions específiques.

Àmbit 3. Imatge i llenguatge

Indicador
3.2. Existència d’un manual o d’una guia de normes de llenguatge oral i escrit
no  sexista  distribuït  a  tot  el  personal  de  l’Ajuntament.  Utilització  d’un
llenguatge neutre.

Objectiu Disposar d'un manual o d'una guia de normes de llenguatge oral i escrit no sexista.

Diagnòstic Malgrat es vetlla per respectar les normes del llenguatge oral i escrit no sexista,
l'Ajuntament no disposa de cap manual específic.

Observacions Aquest manual es pot aconseguir fàcilment a través de recursos externs.

Valoració La situació o l’aspecte que es pretén valorar amb l’indicador és poc satisfactori.
L’Ajuntament  hauria  de  dissenyar  i  implantar  accions  per  tal  de  millorar-lo
sensiblement.
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Àmbit 3. Imatge i llenguatge

Indicador
3.3.  Difusió  interna  i  externa  del  treball  de  les  dones  i  de  la  seva
contribució a l’èxit i l’eficàcia de l’Ajuntament.

Objectiu Fer explícita la contribució de les dones a l'èxit i a l'eficàcia de l'Ajuntament, així
com al municipi en el seu conjunt o a la seva població. 

Diagnòstic Fins el moment no s’ha considerat necessari el reconeixement específic del treball
de les dones al consistori, tampoc ho ha estat el de cap home, més enllà del que
evidentment correspon a aquelles persones que hi han dedicat temps i esforços. Per
altra part existeixen exemples de reconeixement de la tasca i del paper que han
tingut  algunes  dones  a  la  història  del  municipi.  Exemple:  Francesca  Barnadas,
Remedios Varo, etc.

Observacions Malgrat no vingui al cas el reconeixement específic de la tasca de les dones que
treballen a l'Ajuntament cal no perdre de vista el paper i la contribució de les dones
en el conjunt de la població (vinculat a l'indicador nº2, Polítiques d'Impacte a la
Societat). 

Valoració S’està  duent  a  terme  alguna  acció o  hi  ha  un  esforç  o  una  voluntat  per  tal  de
millorar l’aspecte que es valora amb l’indicador. Tanmateix, la situació no és del tot
satisfactòria i cal seguir treballant per millorar-la.

Àmbit 3. Imatge i llenguatge

Indicador
3.4. Imatge externa de l’ajuntament en la difusió d’informació. Existència i
difusió de dades desagregades per sexes. 

Objectiu Disposar de dades d'impacte de la difusió externa de l'Ajuntament. 

Diagnòstic L'Ajuntament  compta  amb  nous  mecanismes  de  difusió,  concretament  xarxes
socials. Malgrat en l’actualitat no es treballa amb dades desagregades per sexe, es
pren com a objectiu conèixer l’impacte que té la difusió segons sexes.

Observacions En  aquest  sentit,  les  grans  opcions  que  ofereixen  les  noves  tecnologies  de  la
informació facilitaran aquesta tasca.

Valoració S’està  duent  a  terme  alguna  acció o  hi  ha  un  esforç  o  una  voluntat  per  tal  de
millorar l’aspecte que es valora amb l’indicador. Tanmateix, la situació no és del tot
satisfactòria i cal seguir treballant per millorar-la
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Àmbit 4. Representativitat de les dones i distribució del personal

Indicador
4.1.  Equilibri  en les  proporcions de dones i  d’homes en les  diferents
àrees, categories i nivells de responsabilitat. 

Objectiu Disposar  d'una  distribució  equilibrada  en  les  diferents  categories  i  nivells  de
responsabilitat.

Diagnòstic La plantilla  de l'Ajuntament  d'Anglès  és  de 50 persones assalariades,  30 de les
quals dones. Pel que fa als càrrecs de responsabilitat la distribució d'homes i dones
en els nivell  de responsabilitat  més alts és equilibrada (7 dones i  7 homes).  En
quant a l'estructura del ple municipal, tot i haber el doble d'homes que de dones,
també és cert que l'alcaldia està en mans d'una dona. 

Observacions Els  equips  de govern es  formen  de manera  natural  segons afinitats  i  interessos
compartits.  No  es  tracta  tan  d'homes  i  dones,  sinó  de  persones  amb  objectius
compartits. Malgrat tot és molt possible que també en el cas d'Anglès les càrregues
familiars i el paper de la dona hagin tingut a veure també amb la predisposició i les
possibilitats  d’implicar-se.  En el  cas  dels  llocs  de treball  remunerats  aquests  es
regeixen  pels  concursos  per  cobertura  de  places  que  al  llarg  dels  anys  s'han
celebrat, i en aquest cas, la distribució és molt més positiva per les dones.

Valoració La situació o l’aspecte relacionat amb l’indicador és satisfactori des del punt de
vista de la igualtat d’oportunitats i no cal dissenyar accions específiques.

Àmbit 4. Representativitat de les dones i distribució del personal

Indicador
4.2.  Manteniment de les proporcions de dones i  d’homes en totes les
categories i nivells de responsabilitat (p. ex., que el percentatge de dones
no disminueixi a mesura que la categoria és més alta).

Objectiu Mantenir els nivells de paritat.

Diagnòstic La paritat és sovint una qüestió de voluntats i circumstàncies. És d'interès de l'equip
de govern treballar per mantenir-la i perquè al llarg del temps sigui possible ampliar
els percentatges. Malgrat tot la concurrència pública a les places disponibles i les
disponibilitats  personals  a  l'hora  que  crear  llista  per  a  les  eleccions  paritàries,
especialment quan en nombres absoluts es tracta de molt poques persones i per tant
els percentatges varien dràsticament tot i tractar-se d'una o dues persones -homes o
dones- més o menys. Pel que fa a la paritat en el personal de l'Ajuntament i en les
categories professionals, es manté una molt bona proporció.

Observacions La voluntat de l'equip de govern és i serà de mantenir el màxim possible la paritat,
tan en l'equip de govern com en la plantilla de l'Ajuntament.

Valoració La situació o l’aspecte relacionat amb l’indicador és satisfactori des del punt de
vista de la igualtat d’oportunitats i no cal dissenyar accions específiques.
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Àmbit 4. Representativitat de les dones i distribució del personal

Indicador
4.3.  Equivalència  en  la  distribució  de  les  dones  i  la  distribució  dels
homes entre les diferents categories professionals. 

Objectiu Disposar d'una equivalència efectiva en la distribució d'homes  i  dones entre les
diferents categories professionals.

Diagnòstic La situació és més que correcte,  tal  i  com es pot  veure en la taula de l'apartat
anterior.

Observacions Com s'observa en el capítol de diagnosi, hi han més dones (30) que homes (20),
alhora que existeix una bona paritat en els alts càrrecs i càrrecs tècnics.

Valoració La ituació o l’aspecte relacionat amb l’indicador és satisfactori des del punt de vista
de la igualtat d’oportunitats i no cal dissenyar accions específiques.

Àmbit 5. Desenvolupament

Indicador
5.1. Definició d’instruments i de tècniques de selecció neutres: proves
psicotècniques,  entrevistes,  etc.  Neutralitat  en  els  formularis  de
sol·licitud  i  existència  d’un  format  estàndard  de  curriculum  vitae  a
omplir  per les  persones  candidates  que  garanteixi  la  neutralitat  i  la
igualtat d’oportunitats.

Objectiu Disposar d'un procediment de selecció neutre.

Diagnòstic L'Ajuntament  d'Anglès  compta,  com  la  resta  d'administracions  locals,  amb
normativa  d'obligat  compliment  en  els  processos  de  selecció  que  pugui  obrir.
Malgrat tot existeix la voluntat d'ajustar instruments i tècniques per tal de comptar
amb proves o procediments el màxim de neutres possible.

Observacions La neutralitat en els processos de sel·lecció de l'Ajuntament d'Anglès és un aspecte
totalment  garantitzat  quant  a  la  igualtat  d'oportunitats,  existeix  o  no  un  Pla
d'Igualtat que en faci referència

Valoració La situació o l’aspecte relacionat amb l’indicador és satisfactori des del punt de
vista de la igualtat d’oportunitats i no cal dissenyar accions específiques.
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Àmbit 5. Desenvolupament

Indicador
5.2.  Existència  d’un  inventari  amb la  descripció  (tasques,  funcions  i
responsabilitats assignades) de tots els llocs de treball de l’ajuntament.
Amb una denominació neutra i un format homogeni per a tots els llocs
de treball.

Objectiu Disposar  d'un  inventari  de  llocs  de  treball  amb  denominació  neutra  i  format
homogeni. 

Diagnòstic Tot  i  que  fa  anys  que  es  parla,  l'Ajuntament  d'Anglès  no  disposa  encara  d'un
inventari de llocs de treball amb tasques i funcions assignades. 

Observacions En l’elaboració de l’inventari es tindran en compte les recomanacions i s’elaborà
segons una denominació neutra i un format homogeni per a tots els llocs de treball

Valoració La situació o l’aspecte que es pretén valorar amb l’indicador és poc satisfactori.
L’Ajuntament  hauria  de  dissenyar  i  implantar  accions  per  tal  de  millorar-lo
sensiblement.

Àmbit 5. Desenvolupament

Indicador
5.3.  Incorporació  de  la  perspectiva  de  gènere  en  la  política  de
desenvolupament  del  personal.  Realització  (i  en  difusió  interna)
campanyes o mesures per animar les dones al desenvolupament,  a la
promoció i a la formació (permisos per a estudis/exàmens, finançament
de la matrícula o del cost de cursos de formació).

Objectiu Incorporar la perspectiva de gènere en la política de desenvolupament del personal.

Diagnòstic Es donen facilitats per tal  que el personal de l'Ajuntament disposi i  accedeixi a
formació,  indistintament  del  sexe.  Tal  i  com  ha  quedat  recollit  al   llarg  dels
indicadors  les  dimensions  de  la  plantilla  permeten  un  tracte  personalitzat  que
facilita oferir o sol·licitar formació sempre que es considera útil o necessari.

Observacions Aquesta situació, però, actualment ve donada més pel tarannà de l'equip de govern
actual  que  no  perquè  existeixin  uns  mecanismes  i  unes  normés  d'accés  a  la
formació establerts i regulats; de manera, que en anteriors governs la situació no era
tan  favorable.  D'altrament,  el  volum  de  feina  i  les  limitacions  en  quant  a  la
dimensió de la plantilla, no sempre permet assistir a tots els cursos de formació que
caldria.

Valoració S’està  duent  a  terme  alguna  acció o  hi  ha  un  esforç  o  una  voluntat  per  tal  de
millorar l’aspecte que es valora amb l’indicador. Tanmateix, la situació no és del tot
satisfactòria i cal seguir treballant per millorar-la.
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Àmbit 5. Desenvolupament

Indicador
5.4.  Existència  d’un  sistema  d’avaluació  del  rendiment  neutre  que
garanteixi l’objectivitat i la no-discriminació. 

Objectiu Determinar  un  criteri  d'avaluació  del  treball  que  tingui  present  la  igualtat
d'oportunitats entre dones i homes.

Diagnòstic L’Ajuntament  d'Anglès  no  compta  amb  un  sistema  d’avaluació  del  rendiment.
Malgrat  tot,  l’elaboració de l’inventari  i  valoració de llocs  de treball  hauria  de
permetre distingir de forma clara les funcions, i en funció d’aquestes disposar d’un
marc clar des del qual avaluar el seu compliment. És en la definició de l’eina i dels
criteris d’avaluació que caldrà tenir en compte l’objectivitat i la no-discriminació.

Observacions En breu el criteri quedarà complert.

Valoració La situació o l’aspecte que es pretén valorar amb l’indicador és poc satisfactori.
L’Ajuntament  hauria  de  dissenyar  i  implantar  accions  per  tal  de  millorar-lo
sensiblement.

Àmbit 5. Desenvolupament

Indicador
5.5.  Equilibri  entre el  percentatge de dones i  el  percentatge  d’homes
entre les persones que han sol·licitat i  a les que se'ls ha concedit un ajut
per a la participació a un curs de formació. 

Objectiu Vetllar  per  tal  que  tot  el  personal  de  l'ajuntament  accedeixi  en  igualtat  de
condicions a la formació.

Diagnòstic Des de l'Ajuntament s'ofereix i es facilita formació al personal en independència de
qui ho sol·licita.

Observacions Per les dimensions reduïdes de la plantilla de l'Ajuntament d'Anglès no és necessari
el control de la paritat pel que fa a la sol·licitud de formació. Totes les àrees i tots
els llocs de treball poden accedir sense dificultats a l’oferta formativa.

Valoració La situació o l’aspecte relacionat amb l’indicador és satisfactori des del punt de
vista de la igualtat d’oportunitats i no cal dissenyar accions específiques.
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Àmbit 5. Desenvolupament

Indicador
5.6. Equivalència entre la proporció de dones entre les persones que es
presenten  a  una  plaça  i  la  proporció  de  dones  entre  les  persones
seleccionades  (per  cada  tipus  de  contracte,  categoria,  promoció
interna/externa, etc.).

Objectiu Aconseguir l'equivalència en la proporció de dones que es presenten a una plaça.

Diagnòstic Tot i les limitacions que existeixen per a l’ampliació de la plantilla, en els processos
de selecció de personal es valora estrictament el perfil i currículum de l'aspirant, i
no si és home o dona. En tot cas, cal vetllar per tal que el nombre de dones que es
presenten  a  una  plaça  sigui  equivalent  al  dels  homes,  prenent  cura  en  el
procediment, la informació, la descripció del lloc de treball, les condicions, etc.

Observacions Malgrat,  com  s'ha  comentat,  no  està  a  les  mans  de  l'Ajuntament  saber  si  la
incorporació serà d'un home i d'una dona, es pot vetllar per tal que el procediment
de convocatòria i selecció sigui neutre.

Valoració S’està  duent  a  terme  alguna  acció o  hi  ha  un  esforç  o  una  voluntat  per  tal  de
millorar l’aspecte que es valora amb l’indicador. Tanmateix, la situació no és del tot
satisfactòria i cal seguir treballant per millorar-la.

Àmbit 5. Desenvolupament

Indicador
5.7.  Equilibri  entre el  percentatge de dones i  el  percentatge  d’homes
entre les persones encarregades dels processos de selecció.

Objectiu Vetllar  per  l'equilibri  entre  homes  i  dones  entre  les  persones  encarregades  dels
processos de selecció.

Diagnòstic En els processos de selecció de personal hi intervenen les  àrees de secretaria i
intervenció,  actualment  ocupades  per  dones,  a  banda  dels   regidors  o  tècnics
responsables de les àrees per a les quals es fa el procés de selecció (i aquí hi ha
paritat entre homes i dones).

Observacions L'indicador es compleix intrínsecament per les característiques de l'estructura del
personal que intervé en els processos de selecció.

Valoració La situació o l’aspecte relacionat amb l’indicador és satisfactori des del punt de
vista de la igualtat d’oportunitats i no cal dissenyar accions específiques.
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Àmbit 5. Desenvolupament

Indicador
5.8. Existència d’accions o mesures específiques per tal de potenciar la
promoció de les dones. 

Objectiu Identificar i incidir en les oportunitats de promoció de les dones.

Diagnòstic Considerant  els  llocs  de  treball  existents  a  l'Ajuntament  d'Anglès,  existeixen
algunes possibilitats de promoció la plantilla, tant en el cas dels homes com de les
dones. 

Observacions El  fet  que,  poc  a  poc,  l'Ajuntament  d'Anglès  s'estigui  recuperant  d'una  difícil
situació  econòmica,  hauria  d'esdevenir  un  element  decisori  per  a  la  promoció
laboral.

Valoració S’està  duent  a  terme  alguna  acció o  hi  ha  un  esforç  o  una  voluntat  per  tal  de
millorar l’aspecte que es valora amb l’indicador. Tanmateix, la situació no és del tot
satisfactòria i cal seguir treballant per millorar-la.
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Àmbit 6. Retribució

Indicador
6.1. Equilibri entre el percentatge de dones i el percentatge d’homes a
cada nivell salarial. Equivalència entre la distribució de les dones i la
distribució dels homes entre els diferents nivells salarials.

Objectiu Existència d'equilibri entre el percentatge de dones i d'homes a cada nivell salarial.

Diagnòstic Bona part de les categories professional més elevades estan ocupades per dones (i
la major part de la plantilla és també de dones), de manera que existeix una bona
paritat en la distribució de categories/salaris.

Observacions En les categories professionals més baixes, també existeix paritat entre dones i
homes;  malgrat  la  sectorització  dels  llocs  de  treball  (dones  en  l'escala
administrativa i llar d'infants, homes en la  policia local i brigada municipal).

Valoració La situació o l’aspecte relacionat amb l’indicador és satisfactori des del punt de
vista de la igualtat d’oportunitats i no cal dissenyar accions específiques.

Àmbit 6. Retribució

Indicador
6.2. Assignació de llocs de treball a categories professionals basada en
un sistema de valoració  de  llocs  de  treball  neutre  (amb criteris  que
cobreixin totes les dimensions possibles dels llocs i amb una ponderació
que  no  produeixi  una  sots-valoració  dels  llocs  de  treball
majoritàriament ocupats per un determinat sexe).

Objectiu Assignació de llocs de treball basada en una valoració neutre.

Diagnòstic L’elaboració de l’inventari de llocs de treball permetrà conèixer en detall cadascun
dels  llocs  i  assignar  degudament  els  llocs  de  treball  a  les  diferents  categories,
considerant criteris que cobreixin totes les dimensions possibles dels llocs i amb
una  ponderació  que  no  produeixi  una  sots-valoració  dels  llocs  de  treball
majoritàriament ocupats per un determinat sexe

Observacions Es tracta d'un indicador a prendre en consideració en cas que es puguin incorporar
nous  treballadors  o  treballadores  a  la  plantilla.  Per  altra  part,  es  tracta  d'un
indicador molt vinculat al 5.2.

Valoració La situació o l’aspecte relacionat amb l’indicador és satisfactori des del punt de
vista de la igualtat d’oportunitats i no cal dissenyar accions específiques.
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Àmbit 7. Assetjament, actituds sexistes i percepció de discriminació

Indicador
7.1. Existència d’una persona o d’una comissió responsable d’establir
mesures per prevenir, detectar i actuar davant de casos d’assetjament
(de qualsevol tipus), actituds sexistes i tracte discriminatori.

Objectiu Disposar  d'una  persona  de  referència  responsable  de  prevenir  i  actuar  en  cas
d'assetjament.

Diagnòstic No existeix cap persona de referència responsable de prevenir i  actuar en casos
d'assetjament.

Observacions Malgrat les dimensions reduïdes de la plantilla,  seria interessant determinar una
persona que esdevingui referent i contacte en casos d'assetjament.

Valoració S’està  duent  a  terme  alguna  acció o  hi  ha  un  esforç  o  una  voluntat  per  tal  de
millorar l’aspecte que es valora amb l’indicador. Tanmateix, la situació no és del tot
satisfactòria i cal seguir treballant per millorar-la.

Àmbit 7. Assetjament, actituds sexistes i percepció de discriminació

Indicador
7.2. Existència de mesures de sensibilització per evitar l’assetjament, les
actituds sexistes i el tracte discriminatori.

Objectiu Establir mesures de sensibilització per evitar l’assetjament, les actituds sexistes i el
tracte discriminatori.

Diagnòstic No existeixen mesures que tinguin com a objectiu evitar aquest tipus d'actituds. La
proximitat del personal amb tot l'equip de govern de ben segur permetria detectar i
eradicar  qualsevol  tipus  d'actitud  inadequada.  Malgrat  tot  sempre  és  interessant
sensibilitzar i treballar per evitar-ho.

Observacions Les àrees  de serveis socials,  participació ciutadana i  comunicació  són les  més
indicades  per  fer  ressò  de  les  campanyes  i  mesures  de  sensibilització  que  es
dissenyin  per  tal  d'evitar  l’assetjament,  les  actituds  sexistes  i  el  tracte
discriminatori.

Valoració S’està  duent  a  terme  alguna  acció o  hi  ha  un  esforç  o  una  voluntat  per  tal  de
millorar l’aspecte que es valora amb l’indicador. Tanmateix, la situació no és del tot
satisfactòria i cal seguir treballant per millorar-la.
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Àmbit 7. Assetjament, actituds sexistes i percepció de discriminació

Indicador
7.3.  Manca  de  percepció  de  més  dificultats  per  ser  promocionada,
proposada per a un càrrec o per al reconeixement públic pel fet de ser
dona.  Manca  de  percepció  de  tracte  discriminatori  en  les  relacions
personals pel fet de ser dona (tracte diferent de la resta de companys
homes), o grau de satisfacció del tracte respectuós i just rebut per part
de companys i companyes, col·laboradors i col·laboradores i personal
superior.

Objectiu Igualtat d'oportunitats en la promoció laboral i satisfacció en el tracte personal.

Diagnòstic No existeix cap percepció de tracte discriminatori pel fet de ser dona. 

Observacions En relació a l'indicar 7.1 és interessant  disposar d'una persona de contacte i  de
referència  en  el  cas  que  es  esdevingui  necessari  posar  en  coneixement  alguna
situació de discriminació i tracte inadequat.

Valoració La situació o l’aspecte relacionat amb l’indicador és satisfactori des del punt de
vista de la igualtat d’oportunitats i no cal dissenyar accions específiques.

Àmbit 8. Condicions laborals

Indicador
8.1. Equilibri entre el percentatge de dones i el percentatge d’homes en
els  diferents  tipus  de  contracte  i  jornada:  a  temps  parcial,  a  temps
complet, temporal, indefinit, per obra i servei.

Objectiu Igualtat en la contractació i condicions laborals.

Diagnòstic A excepció de determinats  serveis  tècnics  contractats  temporalment,  la  resta  de
treballadors i treballadores de l’Ajuntament estan contractats a temps complet  i,
aquí, existeix paritat en quant al tipus de contracte i jornada, doncs aquests factors
venen determinats pel lloc de treball i no per raó del sexe dels treballadors. 

Observacions

Valoració La situació o l’aspecte relacionat amb l’indicador és satisfactori des del punt de
vista de la igualtat d’oportunitats i no cal dissenyar accions específiques.
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Àmbit 8. Condicions laborals

Indicador
8.2.  Equilibri  entre el  percentatge de dones i  el  percentatge  d’homes
entre les persones que són contractades per cobrir baixes i substitucions.

Objectiu Igualar el percentatge de dones i homes en els processos de substitució per baixa.

Diagnòstic En el cas de baixes de llarga durada en què ha calgut realitzar una substitució, els
candidats han estat seleccionats per la seva vàlua professional i no pel seu sexe.

Observacions Aquest  criteri  també  és  el  que  s'ha  emprat  en  els  casos  de  substitucions  per
jubilacions parcials dels treballadors. 

Valoració La situació o l’aspecte relacionat amb l’indicador és satisfactori des del punt de
vista de la igualtat d’oportunitats i no cal dissenyar accions específiques.

Àmbit 8. Condicions laborals

Indicador
8.3. Neutralitat en els criteris utilitzats per a l’assignació d’horaris.

Objectiu Assignació neutre dels horaris.

Diagnòstic El personal de l'Ajuntament està satisfet amb el seu horari de treball. En general es
tracta  d'horaris  que  permeten  compaginar  vida  laboral  i  familiar.  Per  altra  part
sempre que per motius personals s'ha necessitat demanar hores no hi ha hagut cap
problema.

Observacions Tal i com s'ha comentat en anteriors indicadors la proximitat entre l'equip de govern
i la plantilla facilita l'entesa sempre que hi ha necessitat.

Valoració La situació o l’aspecte relacionat amb l’indicador és satisfactori des del punt de
vista de la igualtat d’oportunitats i no cal dissenyar accions específiques.
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Àmbit 9. Conciliació de la vida personal, familiar i laboral 

Indicador
9.1. Compliment de la normativa sobre mesures, per a dones i homes,
per a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. Vigència de
mesures que superin la normativa.

Objectiu Vetllar pel compliment  de la normativa per a la conciliació de la vida personal,
familiar i laboral.

Diagnòstic Les  relacions  de  proximitat  entre  treballadors  i  equip  de  govern,  així  com els
horaris de l'administració, faciliten que la conciliació de la vida personal, familiar i
laboral sigui factible. A més a més, quan apareix una necessitat concreta sempre es
facilita aquest aspecte, complint així amb la normativa vigent.

Observacions Aquesta mateixa flexibilitat laboral també es dóna en sentit contrari, és a dir, que
els  treballadors estan disposats i disponibles per a treballar puntualment fora del
seu horari (fires i  festes, reunions, preparació de sales, avaries, alertes policials,
etc).

Valoració La situació o l’aspecte relacionat amb l’indicador és satisfactori des del punt de
vista de la igualtat d’oportunitats i no cal dissenyar accions específiques.

Àmbit 9. Conciliació de la vida personal, familiar i laboral 

Indicador
9.2.  Facilitats  que ofereix  la  institució  per tal  de  demanar permisos,
comissions de servei o excedències, i condicions de la reincorporació. Ús
que les persones d’un i d’altre sexe fan de les mesures previstes.

Objectiu Garantir que el personal de l'Ajuntament pot fer ús de les mesures previstes a la
legislació pel que fa a permisos i excedències.

Diagnòstic L’Ajuntament ha facilitat els permisos, comissions o excedències sempre que s’ha
requerit i sempre segons els drets de treballadors i treballadores.

Observacions Només en alguns casos molt concrets, que no afecten les dones, les comissions de
serveis  s'han  hagut  de  retardar  temporalment  per  tal  de  no  deixar  els  serveis
descoberts.

Valoració La situació o l’aspecte relacionat amb l’indicador és satisfactori des del punt de
vista de la igualtat d’oportunitats i no cal dissenyar accions específiques.
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Àmbit 9. Conciliació de la vida personal, familiar i laboral 

Indicador
9.3.  Horaris  de  les  activitats  (p.  ex.,  de reunions)  que afavoreixen la
conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Objectiu Garantir  que  els  horaris  de  les  activitats  laborals  afavoreixen  la  conciliació
personal, familiar i laboral. 

Diagnòstic Es recull i confirma que les activitats vinculades al desenvolupament de la feina es
fan sempre en horari laboral i per tant no generen dificultats de conciliació. 

Observacions Quan, per necessitats del moment, s'ha de treballar fora de l'horari habitual, les
hores són retornades amb total flexibilitat.

Valoració La situació o l’aspecte relacionat amb l’indicador és satisfactori des del punt de
vista de la igualtat d’oportunitats i no cal dissenyar accions específiques.

Àmbit 10. Condicions físiques de l’entorn de treball 

Indicador
10.1  Equitat  en  les  condicions  del  lloc  de  treball  i  en  els  recursos
assignats a dones i homes (despatxos, espai, privacitat, llum, finestres,
temperatura, soroll). 

Objectiu Vetllar per l'equitat en les condicions del lloc de treball i els recursos assignats.

Diagnòstic Cadascun  dels  espais  de  treball  recull  les  condicions  necessàries  per  poder
desenvolupar la seva tasca.  No es recull cap queixa o inconvenient al respecte

Observacions Els espais estan adaptats al lloc de treball en qüestió, sense cap consideració més.

Valoració La situació o l’aspecte relacionat amb l’indicador és satisfactori des del punt de
vista de la igualtat d’oportunitats i no cal dissenyar accions específiques.
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Àmbit 10. Condicions físiques de l’entorn de treball 

Indicador
10.2  Adequació  del  lloc  de  treball  i  dels  espais  compartits  (sales,
vestidors, lavabos, dutxes, etc.) a les característiques i necessitats de les
dones (també quan estan embarassades) i dels homes.

Objectiu Vetllar per la idoneïtat dels futuribles espais compartits respecte les necessitats de
les dones. 

Diagnòstic En  la  majoria  d'àmbits  de  treball  tenen  espais  compartits  que  no  requereixin
d’instal·lacions  separades.  L'únic  àmbit  on  cal  aquesta  separació  és  amb  els
monitors  i  socorristes  del  Pavelló  Poliesportiu,  on  sí  existeixen  vestuaris
independents.

Observacions Aquest aspecte s'haurà de tenir present en equipaments i entorns de treballs futurs
en que siguin necessàries adaptacions.

Valoració La situació o l’aspecte relacionat amb l’indicador és satisfactori des del punt de
vista de la igualtat d’oportunitats i no cal dissenyar accions específiques.
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RESUM DE LA DIAGNOSI

Una vegada analitzada la informació recollida en les entrevistes personals i després
d'haver realitzat l'estudi de la documentació complementària, es dibuixen unes línies bàsiques
quant a la diagnosi de la situació de la igualtat entre dones i homes a l'Ajuntament d'Anglès.
Aquests resultats, a mode de conclusions de la diagnosi, es tradueixen en punts forts i punts
febles, és a dir, els aspectes que cal mantenir i aquells que cal millorar.    

Punt Forts 

a) Voluntat manifesta d'endegar el Pla d'Igualtat Intern de l'Ajuntament d'Anglès, essent la
redacció d'aquest Pla d'Igualtat Intern la mostra més evident.

b) Treball i relació de proximitat entre el personal i l'equip de govern.  

c) Les estretes relacions personals entre l'equip de govern i la plantilla facilita el treball, la
coordinació i l'enteniment en tots els àmbit de treball.  

d)  La  proximitat  i  les  dimensions  reduïdes  de  la  plantilla  facilita  la  comunicació  i  la
coordinació, entre els treballadors/es, i entre aquests i l'equip de govern.  

e) La creació de noves xarxes socials,  així  com de nous canals de difusió i comunicació,
permeten arribar a la població amb més facilitat, i per tant també la transmissió de campanyes
o d’informacions d’interès.  

f) El tracte proper entre equip de govern i ciutadania facilita la dinamització i el lideratge.  

g) La proximitat  entre l'equip de govern i el  personal afavoreix la detecció de necessitats
professionals, siguin formatives o vinculades al desenvolupament de les seves tasques. 

h) La proximitat entre l'equip de govern i el personal afavoreix l'aplicació amb naturalitat de
mesures de conciliació personal, familiar i laboral.   

Punt Febles 

a)  Malgrat  la  voluntat  de  treballar  per  la  igualtat  d'oportunitats  entre  dones  i  homes,  es
detecten clares deficiències i mancances quant a l'adaptabilitat de la normativa, procediments i
estructures  actuals  respecte  a  allò  que  es  pretén  assolir.  En  aquest  sentit,  la  manca
d'informació i la poca formació específica de l'equip de govern vers la igualtat d'oportunitats
esdevenen una clara mancança. 

b)  Les  mides  reduïdes  del  municipi  i,  en  conseqüència,  de  l'estructura  de  l'Ajuntament,
dificulten l'aplicació de les mesures per la igualtat d'oportunitats que obliguin a tercers.  
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c) La difícil situació econòmica de l'Ajuntament d'Anglès repercuteix en una estructura de
treball limitada i amb clares mancances, de manera que es redueix la seva capacitat d'afrontar
algunes de les mesures. 

d) La familiaritat  en les relacions  laborals  entre  treballadors/es  i  l'equip de govern podria
dificultar la denúncia en cas de produir-se alguna situació inadequada.
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6.- PLA D'ACCIÓ

El pla d’acció és l'estratègia destinada a assolir la igualtat real entre les dones i els
homes, eliminant els obstacles que poden impedir a les dones ocupar certs llocs de treball o
càrrecs  de responsabilitat  dins  l’Ajuntament.  També ha de facilitar  l’accés,  la  selecció,  la
promoció  i  el  desenvolupament  professional  de  les  dones  i  contribuir  a  obtenir  una
organització més equitativa.   

El procediment utilitzat pel disseny del pla d’acció és el següent:

* Priorització: S'han ordenat els indicadors i els punts febles segons la importància assignada
a cadascun i el resultat obtingut en l’etapa de diagnosi.  

* Predisseny: Per a cadascun dels indicadors i seguint l’ordre establert en el pas anterior s'han
establert accions. 

*  Correlacions: S'han analitzat  cadascuna de les accions del pas anterior per comprovar si
l’aplicació podia cobrir  de retruc algun altre  indicador  a  més del que havia donat  lloc al
disseny de l’acció. 

* Eliminació: S'han eliminat aquells indicadors redundants, que ja quedaven coberts per altres
indicadors. 

*  Disseny del  pla:  Per a  cada una de les  accions  resultants  s'ha realitzat  una fitxa on es
descriuen  els  següents  aspectes:  descripció,  objectius  o  resultats  esperats,  persones
destinatàries,  responsables,  implantació,  recursos  necessaris,  calendari  i  condició  de  final
d’execució.  

Per altra part  cal  tenir  en compte que les actuacions es defineixen d’acord amb la
situació de l'ajuntament i per tant amb el resultat de la diagnosi. Aquests objectius es podrien
concretar en accions positives i en accions correctores. 

* Acció correctora: Mesura que té per objectiu corregir una situació de discriminació directa o
indirecta.  La  discriminació  va  contra  la  llei  i,  per  tant,  aquestes  mesures  tenen  caràcter
obligatori. 

* Acció positiva: Mesura que té per objectiu compensar la situació de desavantatge en què es
troben les dones i accelerar el procés cap a la plena igualtat entre dones i homes. Aquestes
mesures tenen caràcter voluntari i temporal i poden desaparèixer en el moment en què s’hagi
assolit la igualtat real entre dones i homes.   
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ACTUACIONS

Atesa la  gran quantitat  d’informació  que  s’ha  d’especificar  per  a  cada  una  de  les
accions, aquestes es documenten mitjançant unes fitxes que garanteixen que no manca cap
dada i que totes les accions estan descrites amb un format comú i homogeni.  Es recull la
següent informació: 

* Acció: Nom de l'actuació proposada. 

* Descripció: Breu descripció de l'actuació.

* Tipus d'acció: Les accions poden ser correctores (de correcció immediata per incompliment
legislatiu) o positives (la seva aplicació suposarà una millora). 

*  Indicador: Quin indicador (model d’indicadors per a la diagnosi) cobreix l’acció. Aquest
indicador es pot utilitzar per avaluar l’eficàcia de l’acció. 

*  Objectius:  Quin objectiu pretén aconseguir o satisfer l’acció,  tant a curt  o mitjà termini
(objectiu específic) com a llarg termini (objectiu general). Resultats esperats. 

* Persones destinatàries: A qui va dirigida l’acció. En general seran les persones que es trobin
en situació de desigualtat i/o les persones que puguin influir en la posada en marxa de les
polítiques d’igualtat d’oportunitats. 

* Responsables: Qui són les persones responsables de la seva implantació. 

* Implantació: Quins mètodes o procediments s’utilitzaran per implantar-la.  

* Recursos: Quins són els recursos necessaris (materials, humans, econòmics). 

* Calendari: Dates previstes de la posada en marxa i realització de l’acció. 

*  Fi: En cas de temporalitat, s’especifiquen les condicions que s’han de complir per poder
finalitzar l’acció

A continuació es mostres totes les accions del Pla d'Igualtat d'Oportunitats de l'Ajuntament
d'Anglès a mode de fitxes.
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Taula 1.1

 Informació Descripció 

Acció Redactar el pla d'igualtat d'oportunitats. 

Descripció 

Una de les millors mostres de voluntat per endegar una política
interna d'igualtat d'oportunitats és la redacció del Pla. La redacció
del document que ens ocupa posa en evidència que l'actuació es
porta a terme. 

Tipus Positiva

Indicador Política d'igualtat d'oportunitats.

Resultats esperats Disposar d'un Pla d'Igualtat d'Oportunitats apte per a ésser aplicat.

Persones destinatàries
Personal  assalariat  de  l'Ajuntament  i  indirectament  equip  de
govern. 

Responsables  Persona referent en polítiques d'igualtat.

Procediment 
d'implantació 

La  redacció  i  elaboració  del  Pla  d'Igualtat  disposa  d'un
procediment  preestablert  i  proposat  per  l'Institut  Català  de  la
Dona, procediment recollit en aquest mateix document. 

Recursos necessaris  
El Pla d'Igualtat es redacta amb els recursos tècnics propis de 
l'Ajuntament d'Anglès.

Data prevista inici 
execució

Agost de 2016

Data prevista de final 
d'execució 

Novembre de 2016

Condició de final 
d'execució 

Disposar del document redactat i acceptat.
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Taula 1.2

 Informació Descripció 

Acció Formació específica en matèria d'igualtat d'oportunitats.

Descripció 
Facilitar  formació  específica  a  l'equip  de  govern  i  al  personal
responsable d'aquest aspecte.

Tipus Positiva

Indicador Política d'igualtat d'oportunitats.

Resultats esperats
Que l'equip de govern disposi de la informació al respecte que 
contribueixin al bon desenvolupament del Pla. 

Persones destinatàries Equip de govern.

Responsables  Persona referent en polítiques d'gualtat.

Procediment 
d'implantació 

Cerca  de  materuals  i  recursos  formatius  necessaris  i
calenderització.

Recursos necessaris  Professionals externs i material específic adequat.

Data prevista inici 
execució

Maig de 2017

Data prevista de final 
d'execució 

Maig de 2017. Una jornada de formació anual fins la fi de 
vigència del Pla.

Condició de final 
d'execució 

Que després  de  facilitar  la  informació  i  realitzada  la  formació,
l'equip de govern disposi d'eines per a la seva aplicació.
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Taula 1.3

 Informació Descripció 

Acció 
Introduir la igualtat d'oportunitats en la cultura de 
l'Ajuntament d'Anglès.

Descripció 
Incorporar la perspectiva de la igualtat d'oportunitats en totes les
actuacions que realitza l'Ajuntament d'Anglès.

Tipus Positiva.

Indicador Política d'igualtat d'oportunitats.

Resultats esperats
Que en la planificació de l'acció de govern es tingui en compte la 
perspectiva de la igualtat d'oportunitats.

Persones destinatàries Conjunt de la ciutadania.

Responsables  Equip de govern i personal.

Procediment 
d'implantació 

La  perspectiva  d'igualtat  d'oportunitats  s'ha  de  tenir  en
consideració  en  cadascuna  de  les  actuacions  que  planifiqui  el
consistori. Així doncs caldrà tenir-ho en compte en els espais de
planificació i presa de decisions. Des d'edicions de materials fins a
activitats  obertes  a  la  ciutadania  han  d'haver  estat  planificades
seguint aquest principi.  Pel que fa a la implantació en concret és
raonable que l'equip de govern, amb la coordinació de la persona
responsable  de  les  polítiques  d'igualtat,  estableixi  les  bases  del
procediment pel qual totes les accions seran planificades segons
aquesta perspectiva, i en doni el tret de sortida

Recursos necessaris  

Data prevista inici 
execució

Març de 2017

Data prevista de final 
d'execució 

El procediment quedarà permanentment implantat en el 
funcionament de l'Ajuntament.

Condició de final 
d'execució 

Quan els criteris d'igualtat formin part del funcionament normal de
l'Ajuntament.

Observacions
Cal  tenir  en  compte  que  l'acció  que  ens  ocupa  té  el  seu
complement amb altres accions com ara bé la 3.1 i 3.2.

C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat
Pàg.47

mailto:info@angles.cat


Taula 1.4

 Informació Descripció 

Acció 
Nomenament d'una persona responsable de desenvolupar el 
Pla d'Acció.

Descripció 
Cal  disposar  d'una  persona  que  esdevingui  referent  en  el
desenvolupament del propi Pla d'Igualtat, de les seves accions i de
les polítiques derivades. 

Tipus Positva.

Indicador Política d'igualtat d'oportunitats.

Resultats esperats
Disposar d'una persona de referència quant a la igualtat que pugui 
treballar en el desenvolupament del Pla.

Persones destinatàries Equip de govern i treballadors/es.

Responsables  Equip de govern.

Procediment 
d'implantació 

Determinar,  entre tot el personal i l'equip de govern, la persona
més adient per a esdevenir referent. Un cop escollida la persona
aquesta  es  farà  responsable  de  liderar  i  coordinar  totes  les
actuacions, recollides al Pla o més enllà d'ell. Alhora esdevindrà
referent per totes aquelles persones que s'hi vulguin adreçar

Recursos necessaris  

Data prevista inici 
execució

Gener de 2017

Data prevista de final 
d'execució 

Indefinit.

Condició de final 
d'execució 

L'existència d'aquesta figura responsable és un element important
per a l'efectiva implantació del Pla.
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Taula 2.1

 Informació Descripció 

Acció 
Participar en campanyes o projectes per promoure la igualtat 
d'oportunitats al municipi d'Anglès.

Descripció 
Adherir-se  sempre  que  sigui  possible  a  campanyes  de
sensibilització  o  promoció  de  la  igualtat  d'oportunitats,  sigui
adreçades a la població o al personal de l'Ajuntament. 

Tipus Positiva.

Indicador Polítiques d'impacte a la societat.

Resultats esperats
Concienciar a la població de la importància de la igualtat 
d'oportunitats.

Persones destinatàries Ciutania, equip de govern i treballadors/es.

Responsables  Equip de govern i persona de referència.

Procediment 
d'implantació 

-  Adherir-se  als  canals  necessaris  per  rebre  i  disposar  de  la
informació sobre les campanyes i els materials disponibles. 
- Establir contacte amb els i les agents d'igualtat supramunicipals
de referència. 
- Trametre la informació a l'equip de govern per tal que es pugui
planificar i fer efectiva la seva execució o distribució, sempre vers
la ciutadania, o al personal en el cas que sigui específic. 

Recursos necessaris  Campanyes supramunicipals disponibles.

Data prevista inici 
execució

Abril de 2017.

Data prevista de final 
d'execució 

Indefinida; alemenys 1 campanya a l'any.

Condició de final 
d'execució 

Tenir  establerts  els  canals  de  relació  i  contacte  i  participar  de
forma regular en campanyes d'aquest tipus.
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Taula 2.2

 Informació Descripció 

Acció 
Recollir i analitzar de forma sistemàtica dades diferenciades 
per sexes. 

Descripció 
Establir  mecanismes per recollir  de forma sistemàtica les dades
segregades per sexes.

Tipus Positiva.

Indicador Polítiques d'impacte en la societat. 

Resultats esperats Disposar de dades segregades per sexe. 

Persones destinatàries Equip de govern. 

Responsables  Referent polítiques d'igualtat i equip de govern. 

Procediment 
d'implantació 

1) Detectar aquells serveis i bases de dades de les que sigui 
interessant segregar dades. 
2) Adquirir eines que facin possible segregar les dades per sexe. 
3) Treballar les dades per tal d'extreure conclusions i actuar en 
funció d'aquestes. 

Recursos necessaris  Eines digitals que permetin la segregació de dades. 

Data prevista inici 
execució

Juny de 2017. Data a partir de la qual s'aplicarà l'acció de forma 
sistemàtica. 

Data prevista de final 
d'execució 

Indefinida. 

Condició de final 
d'execució 

Tenir disponibles aquelles eines digitals que permetin treballar les 
dades, i treballar-les de forma regular. 

aula 2.3

 Informació Descripció 

Acció 
Programar activitats específiques per dones, en les seves 
diferents franges d'edat i segons les seves necessitats i 
interessos.  

Descripció 
Tenir  en  compte  activitats  específiques  per  dones  en  la
planificació de les activitats

Tipus Positiva.

Indicador Polítiques d'impacte en la societat. 
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Resultats esperats
Tenir programades activitats específiques per dones que tinguin en
compte les seves necessitats i interessos. 

Persones destinatàries Dones del municipi. 

Responsables  Referent polítiques d'igualtat, i equip de govern.

Procediment 
d'implantació 

- Recollir necessitats i interessos de les dones del municipi. 
- Incorporar les propostes de la ciutadania, així com les propostes 
de l'equip de govern, a la programació regular d'activitats. 

Recursos necessaris  

Data prevista inici 
execució

Juny de 2017. Data a partir de la qual s'aplicarà l'acció de forma 
sistemàtica. 

Data prevista de final 
d'execució 

Indefinit. 

Condició de final 
d'execució 

Incorporar de forma sistemàtica i regular activitats específiques 
per dones a la programació d'activitats.
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Taula 2.4

 Informació Descripció 

Acció 
Recuperar informació sobre l'aportació de les dones al 
municipi. 

Descripció 
Recopilar i disposar d'informació sobre l'aportació que han fet les
dones al municipi al llarg de la història.

Tipus Positiva.

Indicador Polítiques d'impacte a la societat.

Resultats esperats

Disposar d'una recopilació important d'informació sobre 
l'aportació de les dones al municipi, aportació que sigui útil per 
treballar-la i fer-ne ús, tant en canals de difusió com en actes 
públics.

Persones destinatàries Ciutadans/es.

Responsables  
Referent polítiques d'igualtat, equip de govern i comissió de 
suport.

Procediment 
d'implantació 

- Crear una comissió de persones voluntàries i/o amb 
coneixements de recerca que s'encarreguin de recopilar la 
informació. 
- Recopilar i documentar tota la informació. 
- Treballar la documentació i fer-ne ús i difusió a través dels 
canals de comunicació i en els actes i activitats municipals. Es pot 
també tenir en compte per espais municipals o altres com ara bé 
exposicions.

Recursos necessaris  Voluntaris responsables de la recerca i la recopilació de dades. 

Data prevista inici 
execució

Agost de 2017.

Data prevista de final 
d'execució 

La recopilació de dades enllestida pel setembre de 2017, data a 
partir de la qual s'aplicarà l'acció de forma sistemàtica fent treball 
de recerca i difusió de dades sempre que sigui possible.

Condició de final 
d'execució 

Difondre de forma regular i automàtica, i a través dels diferents 
canals de difusió i comunicació, informació sobre l'aportació de 
les dones al municipi
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Taula 3.1

 Informació Descripció 

Acció Revisió sistemàtica de la imatge interna i externa

Descripció 
Vetllar  de forma sistemàtica  per  a que la  igualtat  d'oportunitats
formi  part  de  la  comunicació,  difusió  i  imatge,  interna  i
especialment externa, de tot allò relacionat amb l'Ajuntament.

Tipus Positiva.

Indicador Imatge i llenguatge.

Resultats esperats
Disposar d'un procediment establert pel qual tota la comunicació, 
difusió i imatge elaborada des del consistori tingui en compte el 
punt de vista de la igualtat d'oportunitats. 

Persones destinatàries Ciutadans/es.

Responsables  Regidor de Comunicació, Equip de Govern.

Procediment 
d'implantació 

- Establir, conjuntament amb l'equip de govern, un procediment 
per tal de posar a revisió la comunicació, difusió i imatge 
elaborada des del consistori. 
- Definir procediment i especialment responsables d'executar les 
tasques

Recursos necessaris  
Procediment i professionals responsables de la revisió de 
continguts.

Data prevista inici 
execució

Setembre de 2017.

Data prevista de final 
d'execució 

Indefinit.

Condició de final 
d'execució 

Procediment de revisió en funcionament, i per automatisme. 
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Taula 3.2

 Informació Descripció 

Acció 
Elaborar o adaptar una guia de llenguatge no sexista i fer-ne 
difusió entre tot el personal. 

Descripció 

Disposar,  a  nivell  de  funcionament  intern,  d'unes  normes  i
paràmetres  de llenguatge  no sexista  que sigui  d'utilitat  per  a  la
comunicació interna i del dia a dia, però també per tot allò que fa
referència a la comunicació i difusió externa.

Tipus Positiva.

Indicador Imatge i llenguatge.

Resultats esperats
Disposar d'una guia que sigui d'utilitat per ús intern i de suport a la
difusió interna, de tal manera que comunicació i difusió siguin 
curosos i correctes des del punt de vista del llenguatge no sexista

Persones destinatàries
Equip de govern, personal de l'Ajuntament i ciutadans/es del 
municipi. 

Responsables  Regidor de Comunicació. Referent polítiques d'igualtat.

Procediment 
d'implantació 

- Cercar i adoptar o elaborar una guia de llenguatge no sexista. 
- Fer-ne ús i aplicació. 

Recursos necessaris  Suport extern per a la cerca o disseny de la guia no sexista.

Data prevista inici 
execució

Juny de 2017.

Data prevista de final 
d'execució 

Indefinit.

Condició de final 
d'execució 

Procediment d'ús de la guia i de revisió en funcionament, i per 
automatisme. 
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Taula 3.3

 Informació Descripció 

Acció 
Disposar de dades sobre distribució de gènere de l’impacte de 
les comunicacions que fa l’Ajuntament via xarxes socials.

Descripció 
Disposar, a nivell de funcionament intern, de dades d’impacte de
les comunicacions segregades per gènere. 

Tipus Positiva.

Indicador Imatge i llenguatge.

Resultats esperats
Les dades permetran entendre fins a quin punt de la distribució de 
la informació arribava de forma equilibrada a homes i dones, i per 
tant prendre les corresponents mesures

Persones destinatàries Equip de govern i ciutadans/es.

Responsables  Referent regidoria de comunicació. 

Procediment 
d'implantació 

- Establir mecanismes. 
- Fer-ne ús i aplicació

Recursos necessaris  
Suport extern –si és el cas- en l’establiment de les eines o 
mecanismes

Data prevista inici 
execució

Juny de 2017.

Data prevista de final 
d'execució 

Indefinit.

Condició de final 
d'execució 

Eines o mecanismes en funcionament, i per automatisme.
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Taula 4.1

 Informació Descripció 

Acció 
Facilitar la participació i la promoció de les dones en alts 
càrrecs. 

Descripció 
Vetllar per tal que les dones no tinguin impediment per ocupar els
alts càrrecs del consistori, en tots els sentits, especialment en el de
la compaginació la vida personal, familiar i laboral. 

Tipus Positiva.

Indicador Representativitat de les dones i distribució del personal.

Resultats esperats
Disposar de totes les eines, recursos, i facilitats per tal que la 
promoció de les dones al consistori no tingui impediments. 

Persones destinatàries Treballadors/es.

Responsables  Referent polítiques d'igualtat i equip de govern.

Procediment 
d'implantació 

- Analitzar l'estat actual del consistori pel que fa a les facilitats o 
dificultats de promoció. 
- Cercar normativa i establir nous mecanismes per tal de facilitar 
la promoció de les dones. 

Recursos necessaris  Secretaria. Equip de Govern i regidor de personal. 

Data prevista inici 
execució

Setembre de 2017.

Data prevista de final 
d'execució 

Indefinit.

Condició de final 
d'execució 

Disposar de la revisió de l'estat actual i de les modificacions 
corresponents.
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Taula 5.1

 Informació Descripció 

Acció 
Actualitzar procediment de convocatòria i selecció de personal
per tal que esdevingui el màxim de neutre possible

Descripció 
Disposar d'un procediment de convocatòria i selecció de personal
que tingui en compte la igualtat d'oportunitats i permeti processos
de selecció el màxim de neutres possible.

Tipus Positiva.

Indicador Desenvolupament.

Resultats esperats
Disposar d'un procediment de convocatòria i selecció de personal 
que tingui en compte la igualtat d'oportunitats i permeti processos 
de selecció el màxim de neutres possible. 

Persones destinatàries Opositors i opositores a processos de selecció.

Responsables  Secretaria i regidor de personal.

Procediment 
d'implantació 

- Consultar bones pràctiques i models de procediments que 
incorporin aquest punt de vista.
- Prendre'ls com a propis i establir-los a procediment en la 
normativa del consistori.

Recursos necessaris  
Referent en polítiques d'igualtat. Consulta a professionals de 
referència que puguin aportar.

Data prevista inici 
execució

Març 2017 per a l'establiment de les normes.

Data prevista de final 
d'execució 

Juny 2017 per a aplicar les nomes de manera sistemàtica.

Condició de final 
d'execució 

Procediments establerts com a propis en la normativa municipal.
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Taula 5.2

 Informació Descripció 

Acció Elaborar inventari/valoració de llocs de treball.

Descripció 

Elaborar  l’inventari/valoració  de  llocs  de  treball  revisant  la
denominació i la descripció dels llocs de treball i de competències
professionals utilitzant un llenguatge neutre evitant la identificació
de tasques amb un gènere en concret. 

Tipus Positiva.

Indicador Desenvolupament.

Resultats esperats
Tenir formalitzat l’inventari, amb denominació i descripció neutre 
dels llocs de treball i de les competències professionals per tal de 
fer-ne un tracte correcte sempre que se n'hagi de fer referència

Persones destinatàries Treballadors/es.

Responsables  Secretaria i regidor de personal.

Procediment 
d'implantació 

- Consultar exemples de denominació i descripció neutre dels llocs
de treball. 
- Prendre'ls com a propis i establir-los com a model. 

Recursos necessaris  

Data prevista inici 
execució

Febrer de 2017.

Data prevista de final 
d'execució 

Juny de 2017 com a data d'inici de l'aplicació dels resultats 
obtinguts de l'inventari.

Condició de final 
d'execució 

Denominació i descripció neutre dels llocs de treball establerta 
com a pròpia. 

Observacions

Malgrat no es tracta d'una actuació de resultats palpables i públics 
forma part del conjunt d'accions que tenen com a objectiu establir 
normes i procediments interns -lògics, útils i adequats- que 
transformin la voluntat manifesta de l'equip de govern de treballar 
per la igualtat d'oportunitats amb concrecions normatives. 
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Taula 5.3

 Informació Descripció 

Acció Elaboració d’un sistema d’avaluació del rendiment neutre. 

Descripció 
Existència d’un sistema d’avaluació del rendiment neutre i lligat a
l’inventari  de  llocs  de  treball  que  garanteixi  l’objectivitat  i  la
nodiscriminació 

Tipus Positiva.

Indicador Desenvolupamanet.

Resultats esperats
Poder avaluar l’acompliment de les funcions de cada lloc de 
treball i fer-ho de segons criteris de neutralitat, que garanteixin 
l’objectivitat i la nodiscriminació. 

Persones destinatàries Treballadors/es.

Responsables  Secretaria i regidor de personal.

Procediment 
d'implantació 

- Consultar exemples de sistemes d’avaluació. - Prendre'ls com a 
propis i establir-los com a model.

Recursos necessaris  Recursos tècnics propis.

Data prevista inici 
execució

Setembre de 2017.

Data prevista de final 
d'execució 

A partir del novembre de 2017 s'ha de començar a aplicar de 
forma sistemàtica.

Condició de final 
d'execució 

Denominació i descripció neutre dels llocs de treball establerta 
com a pròpia. 

Observacions

Malgrat no es tracta d'una actuació de resultats palpables i públics 
forma part del conjunt d'accions que tenen com a objectiu establir 
normes i procediments interns -lògics, útils i adequats- que 
transformin la voluntat manifesta de l'equip de govern de treballar 
per la igualtat d'oportunitats amb concrecions normatives. 
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Taula 6.1

 Informació Descripció 

Acció 
Vetllar per tal que treballadors i treballadores disposin de tota 
la informació necessària al respecte del seu propi lloc de 
treball

Descripció 
Facilitar  informació  al  personal  de  l'ajuntament  sobre  els  seus
drets i deures, alhora que sobre les característiques del seu propi
lloc de treball, amb detall de condicions i especificitats

Tipus Positiva.

Indicador Retribució.

Resultats esperats
Fer conscients a treballadors i treballadores de les característiques 
i condicions dels seus propis llocs de treball.

Persones destinatàries Treballadors/es.

Responsables  Responsable d'igualtat, secretaria i regidor de personal.

Procediment 
d'implantació 

- Cerca i recollir tota la informació necessària. 
- Trametre-la al personal assalariat de l'Ajuntament. 

Recursos necessaris  Cap.

Data prevista inici 
execució

Abril de 2017.

Data prevista de final 
d'execució 

Maig de 2017 per inici de l'aplicació.

Condició de final 
d'execució 

Que treballadors i treballadores disposin de la informació. 
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Taula 7.1

 Informació Descripció 

Acció 
Designar una persona responsable de prevenir i actuar en cas 
d'assetjament. 

Descripció 
Designar una persona de referència en les tasques de prevenció i
actuació en cas d'assetjament, alhora que responsable de definir de
un protocol d'actuació i fer-ne difusió. 

Tipus Positiva.

Indicador Assetjament, actituds sexistes i percepció de discriminació. 

Resultats esperats Disposar d'una persona de referència i d'un protocol adequat. 

Persones destinatàries Equip de gover i treballadors/es.

Responsables  Referent polítiques d'igualtat i equip de govern. 

Procediment 
d'implantació 

- Designar persona de referència (o mecanisme en la seva 
absència). 
- Cerca i assessorament al respecte de la formació de la persona de
referència i del protocol a definir. 

Recursos necessaris  Persona de referència i personal extern.

Data prevista inici 
execució

Juny de 2017.

Data prevista de final 
d'execució 

Setembre de 2017.

Condició de final 
d'execució 

Disposar de la persona de referència i del protocol establert. 

Observacions

Malgrat no s'ha detectat cap tipus d'indici l’actuació forma part del
conjunt d'accions que tenen com a objectiu establir normes i 
procediments interns -lògics, útils i adequats que transformin la 
voluntat manifesta de l'equip de govern de treballar per la igualtat 
d'oportunitats, les quals es concretaran en normatives.
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Taula 7.2

 Informació Descripció 

Acció 
Dur a terme accions de sensibilització (interna i externa) per 
tal d'aconseguir una tolerància nul·la enfront la violència. 

Descripció 

Adherir-se  de  forma  regular  a  campanyes  institucionals  o
d'organitzacions no governamentals que treballin per la prevenció
i la eradicació de la violència de gènere, alhora que fer-ne difusió
entre la població. 

Tipus Positiva.

Indicador Assetjament, actituds sexistes i percepció de discriminació.

Resultats esperats
Difondre entre la població i de forma regular informació o 
materials al respecte. 

Persones destinatàries Ciutadans/es.

Responsables  
Referent polítiques d'igualtat / Regidoria de Salut / Regidoria de 
Comunicació / Equip de Govern. 

Procediment 
d'implantació 

- Conèixer i adherir-se a aquells canals que poden proporcionar 
informació sobre les campanyes i materials disponibles. 
- Traspassar la informació a l'equip de govern per donar-ne 
coneixement i planificar la seva difusió.

Recursos necessaris  Referent polítiques d'igualtat / regidoria de Salut. 

Data prevista inici 
execució

Abril de 2017.

Data prevista de final 
d'execució 

Maig de 2017.

Condició de final 
d'execució 

Difondre de forma regular informació o materials al respecte de la 
tolerància nul·la a la violència de gènere

Observacions
Les campanyes que es treballin des de l'actuació “Participar en 
campanyes o projectes per promoure la igualtat d'oportunitats al 
municipi" han de tenir en compte les propostes aquí recollides.
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Taula 8.1

 Informació Descripció 

Acció 
Vetllar per mantenir la neutralitat i les facilitats en la 
compaginació dels horaris. 

Descripció 
Vetllar per mantenir la neutralitat en l'assignació dels horaris i les
facilitats  en  la  compaginació  d'aquests  amb  la  vida  personal,
familiar i laboral. 

Tipus Positiva.

Indicador Condicions laborals.

Resultats esperats
Eliminar les dificultats pràctiques o normatives per compaginar els
horaris que permetin conciliar la vida personal, familiar i laboral

Persones destinatàries Treballadors/es.

Responsables  Responsable d'igualtat.

Procediment 
d'implantació 

- Revisió de les polítiques existents i cerca de bones pràctiques. - 
Definir i aplicar les noves polítiques

Recursos necessaris  Referent polítiques d'igualtat, regidor Règim Intern i secretaria

Data prevista inici 
execució

Juny de 2017.

Data prevista de final 
d'execució 

Setembre de 2017.

Condició de final 
d'execució 

Haver revisat i establert noves condicions que facilitin la 
compaginació

Observacions

Malgrat la diagnosi no ha posat de rellevància cap dificultat en 
aquest sentit aquesta actuació forma part del conjunt d'accions que
tenen com a objectiu establir normes i procediments interns 
-lògics, útils i adequats- que transformin la voluntat manifesta de 
l'equip de govern de treballar per la igualtat d'oportunitats en 
propostes concretes i ajustos normatius. 
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Taula 9.1

 Informació Descripció 

Acció Flexibilització horària

Descripció 
Promoure la flexibilitat horària en el dia a dia adequant les tasques
i responsabilitats a l'horari laboral o la disponibilitat de la persona.
(P.ex. Reunions, formacions, visites, etc).

Tipus Positiva

Indicador Conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Resultats esperats
Haver eliminat les dificultats pràctiques o normatives per 
promoure la flexibilitat horària. 

Persones destinatàries Treballadors/es i equip de govern.

Responsables  Responsable d'igualtat.

Procediment 
d'implantació 

- Revisió de les polítiques existents i cerca de bones pràctiques. 
- Definir i aplicar les noves polítiques. 

Recursos necessaris  Regidoria de personal i secretaria.

Data prevista inici 
execució

Setembre de 2017.

Data prevista de final 
d'execució 

Octubre de 2017.

Condició de final 
d'execució 

Haver revisat i establert noves condicions que facilitin la 
flexibilització horària

Observacions

Malgrat la diagnosi no ha posat de rellevància cap dificultat en 
aquest sentit aquesta actuació forma part del conjunt d'accions que
tenen com a objectiu establir normes i procediments interns 
-lògics, útils i adequats- que transformin la voluntat manifesta de 
l'equip de govern de treballar per la igualtat d'oportunitats en 
propostes concretes i ajustos normatius. 
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7.- DIFUSIÓ

Un cop definides les accions passem a definir l'estratègia de difusió interna i externa.
Entenem com a difusió interna l’acte de transmetre i comunicar a tots els treballadors i les
treballadores de l’Ajuntament d'Anglès el contingut del Pla, les diferents actuacions i accions
que  es  desenvoluparan  per  tal  d’assolir  l’equitat  de  gènere.  La  difusió  externa  serà  la
comunicació que informarà i sensibilitzarà a la totalitat de la ciutadania a través d’actuacions i
accions que l’ajuntament organitzi. 

 

Interna 

La difusió convé fer-la no només una vegada s’ha dissenyat el pla sinó també durant
les diferents etapes (per exemple, durant la implantació). Les tasques de difusió ajudaran a
sensibilitzar el personal sobre aspectes relacionats amb la igualtat d’oportunitats i, per tant,
són en si mateixes accions positives. Serà també cabdal per tal que tots els treballadors i les
treballadores de l’Administració local es sentin informats i formin part activa del pla d’acció.
Considerant les dimensions de la plantilla de l'Ajuntament d'Anglès suficient fent-los partícips
de les informacions en les reunions o trobades de coordinació. 

 

Externa 

L’ajuntament  d'Anglès  és  una  entitat  difusora  de  comportaments  socials;  la  seva
imatge és un referent per a la ciutadania i també per als agents que hi conviuen (empreses,
entitats, associacions). La difusió externa de l’ajuntament tindrà la responsabilitat d’informar
als  ciutadans  i  ciutadanes  de  les  accions  i  actuacions  que  es  realitzen  a  l’ajuntament  al
respecte de la igualtat d’oportunitats, entre les persones que hi treballen i també en totes les
actuacions dirigides a la ciutadania.   Cal tenir  en compte que s'han concretat  accions que
treballen específicament la forma segons la qual l’ajuntament haurà de difondre una imatge
d’equitat que ajudarà a sensibilitzar a tota la població local: quan organitzi una jornada lúdica,
quan dissenyi  un programa d’accions  urbanístiques,  quan organitzi  un acte  públic  o  quan
realitzi un programa cultural. Es contemplen les següents actuacions de difusió externa:  

*  Presentar  el  pla  a  les  entitats.  Fer-los  coneixedors  i  partícips  del  pla  i  de  les  seves
actuacions. 

* Publicació de les actuacions en diaris i revistes locals, butlletí, fulls informatius i els canals
que es consideri.  

* Fer ús dels actes públics per transmetre informacions al respecte del desenvolupament del
pla, les seves actuacions i els resultats que se'n deriven. 
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 8.- SEGUIMENT I AVALUACIÓ

Pel que fa als mecanismes de seguiment i als criteris d’avaluació que s’han d’establir
abans  de  la  posada  en  marxa  del  pla  d’acció,  es  consideren  i  especifiquen  els  aspectes
següents: 

*  Designar  la  persona o  les  persones  responsables  del  seguiment  i  de  l’avaluació  de  les
accions: La persona responsable i  referent  les polítiques d'igualtat  n'ha de ser la principal
exponent,  acompanyada en aquest d'una persona representant de l'equip de govern i d'una
persona representant de la societat civil. Constituiran la Comissió d’Igualtat d’Oportunitats,
òrgan designat per analitzar els resultats d’aquestes tasques. 

* Aplicar la següent estratègia d'avaluació: 

 Una avaluació continuada a mans de la persona referent en polítiques d'igualtat que
tindrà com a objectiu fer seguiment i avaluació del desenvolupament de cadascuna de
les accions. Per fer el seguiment del pla és important recollir les opinions del personal,
identificar els possibles problemes que puguin aparèixer durant l’execució i buscar les
solucions

 Una avaluació semestral a mans de la Comissió d'Igualtat d'Oportunitats que tindrà
com a objectiu fer un seguiment més profund del desenvolupament de les accions i
dels  seus  resultats.  Restarà  sota  la  seva  responsabilitat  introduir  canvis  al  Pla
d'Actuació  per  tal  d'ajustar-lo  al  propi  desenvolupament  del  Pla  d'Actuació  i  a  les
noves necessitats sorgides. En aquest cas és important recollir informació sobre les
accions ja realitzades per tal de conèixer els efectes que l’execució del pla està tenint
sobre el consistori i, per descomptat, informar periòdicament les a l'equip de govern
sobre el seu desenvolupament i evolució. 

* Establir els següents instruments i mètodes de seguiment i d'avaluació: 

 El seguiment que es faci de les diferents accions pot resultar de gran utilitat a l’hora de
l’avaluació. Per això, la persona encarregada de l’aplicació del pla ha de documentar
de  forma  sistemàtica  els  problemes  que  sorgeixin,  els  aspectes  a  millorar  o,
senzillament, com està funcionant i quins resultats està donant una determinada acció.
Amb aquesta senzilla fitxa de seguiment que presentem a continuació -aplicada a cada
acció- es garanteix que el seguiment es fa de manera correcta i sistemàtica. 

Criteris de seguiments i avaluació: Descripció de l'acció; Data d'inici; Data prevista final de
l'acció;  Persones  destinatàries;  Responsables  de  la  implantació;  Resultats  provisionals;
Aspectes a destacar; Suggeriments de millora.
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L’avaluació  del  pla  d’acció  té  com a objectiu  valorar  si  les  accions  dissenyades  i
executades són adequades i  ofereixen els resultats  previstos. Les qüestions clau a tenir  en
compte són: 

 Les accions que ja s’han executat són adequades per assolir els objectius marcats o els
resultats esperats?

 Són suficients  els  recursos  que  s’havien  previst  per  a  la  posada  en  marxa  de  les
accions? 

 Justifiquen la inversió realitzada els resultats obtinguts fins al moment de l’avaluació?

Per  a  treballar  l'avaluació  la  Comissió  d'Igualtat  d'Oportunitats,  coordinada  per  la
persona referent en polítiques d'igualtat aplicarà els següent criteris: 

Si el pla és aplicable a la realitat de la institució. 

Si s'han de fer accions dins del calendari previst. 

Si s'han assolit els objectius i els resultats previstos. 

Si els objectius o els resultats esperats proposats són els adequats. 

Si l'assignació de recursos ha estat l'adient. 

Si les persones que han participat en les accions estan satisfetes. 

Si les accions previstes són coherents amb els mitjans i els objectius marcats. 

Si els mètodes utilitzats han estat correctes. 

Si les persones destinatàries de les accions estan satisfetes. 

 Redacció per part de la persona referent en polítiques d'igualtat d'un informe anual,
basat en els resultat de les tasques de seguiment i avaluació desenvolupades per ella mateixa i
la  Comissió  d'Igualtat  d'Oportunitats,  i  per  tant  de  les  tasques  d'avaluació  i  seguiment
continuat i semestral. Entre altra informació, hi constarà: 

* Resum del pla d’actuació 

* Calendari d’execució 

* Pressupost 

* Avaluació

* Accions futures 

L'informe serà tramés i presentat a l'equip de govern.
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9.- CALENDARI

Presentem sota aquestes línies una quadre de temporalització d'execució del Pla d'Actuació, amb l'objectiu de presentar de forma visual la successió de
les actuacions.      Executa l'acció  (verd fosc)   Aplicació sistèmica posterior  (verd clar)

 
Cd Acció Agost

2016
Setem.
2016

Octub.
2016

Nove
2016

Desem
2016

Gener
2017

Febrer
2017

Març
2017

Abril
2017

Maig
2017

Juny
2017

Juliol
2017

Agost
2017

Setem
2017

Octub.
2017

1.1 Redactar el pla d'igualtat 
d'oportunitats. 

1.2 Formació específica en 
matèria d'igualtat 
d'oportunitats. 

1.3 Introduir la igualtat 
d'oportunitats en la cultura 
de l'administració local. 

1.4 Concreció d'una persona 
responsable de 
desenvolupar el pla d'acció

2.1 Participar en campanyes o 
projectes per promoure la 
igualtat d'oportunitats al 
municipi

2.2 Recollir i analitzar de forma 
sistemàtica dades 
diferenciades per sexes

2.3 Programar activitats 
específiques per dones, en 
les seves diferents franges 
d'edat i segons les seves 
necessitats i interessos



Cd Acció Agost
2016

Setem.
2016

Octub.
2016

Nove
2016

Desem
2016

Gener
2017

Febrer
2017

Març
2017

Abril
2017

Maig
2017

Juny
2017

Juliol
2017

Agost
2017

Setem
2017

Octub.
2017

2.4 Recuperar informació sobre 
l'aportació de les dones al 
municipi. 

3.1 Revisió sistemàtica de la 
imatge interna i externa

3.2 Elaborar o adaptar una guia 
de llenguatge no sexista i 
fer-ne difusió entre tot el 
personal

3.3 Disposar de dades sobre 
distribució de gènere de 
l’impacte de les 
comunicacions que fa 
l’Ajuntament via xarxes 
socials. 

4.1 Facilitar la participació i la 
promoció de les dones en 
alts càrrecs

5.1 Actualitzar procediment de 
convocatòria i selecció de 
personal per tal que 
esdevingui el màxim de 
neutre possible

5.2 Elaborar inventari de llocs de
treball.

5.3 Elaboració d’un sistema 
d’avaluació del rendiment 
neutre



Cd Acció Agost
2016

Setem.
2016

Octub.
2016

Nove
2016

Desem
2016

Gener
2017

Febrer
2017

Març
2017

Abril
2017

Maig
2017

Juny
2017

Juliol
2017

Agost
2017

Setem
2017

Octub.
2017

6.1 Vetllar per tal que 
treballadors i treballadores 
disposin de tota la 
informació necessària al 
respecte del seu propi lloc 
de treball

7.1 Designar una persona 
responsable de prevenir i 
actuar en cas d'assetjament.

7.2 Dur a terme accions de 
sensibilització (interna i 
externa) per tal d'aconseguir
una tolerància nul·la enfront
la violència

8.1 Vetllar per mantenir la 
neutralitat i les facilitats en 
la compaginació dels horaris.

9.1 Flexibilització horària.



10.- CARTA DE COMPROMÍS PER A LA IGUALTAT

Totes aquestes accions estan orientades a assolir la plena igualtat d'oportunitats entre
dones i homes a l'Ajuntament d'Anglès i, per això, a banda dels objectius concrets descrits en
el capítol 3, també és important la següent “carta de compromís de l'Ajuntament d'Anglès
per a la igualtat d'oportunitats”:

10.1. ESTRUCTURA PROFESSIONAL, ACCÉS A L'OCUPACIÓ I SELECCIÓ DE PERSONAL

10.1.1.- Contractació i selecció

Amb la finalitat de garantir la igualtat efectiva entre dones i homes en els processos de
selecció de personal, es fixen els següents objectius i les mesures per aconseguir els mateixos.

a) Assegurar de forma efectiva l'aplicació en els processos selectius de l'Ajuntament d'Anglès
l'aplicació de la normativa vigent en matèria d'accés als llocs de treball de les administracions
públiques, garantint per tant la igualtat de tracte i oportunitats. Mesures:

- Els processos de selecció es basaran en els principis d'igualtat,  mèrit,  capacitat,  aptitud i
idoneïtat del lloc de treball a cobrir, respecte de les persones aspirants.

-  Es  realitzaran  accions  de  formació  i  sensibilització  en  matèria  d'igualtat  d'oportunitats
dirigides a les persones responsables de l'Ajuntament  d'Anglès dels processos de selecció,
contractació i promoció de treballadors.

-  Totes  les  ofertes  de  selecció  que  es  publiquin  a  través  dels  portals  d'ocupació,  en  el
corporatiu o externs, s'efectuaran sense cap contingut, imatge o llenguatge sexista, evitant els
estereotips.

- Es garantirà que durant el transcurs de tot el procés de selecció, el candidat/a no es vegi
exposat a preguntes discriminatòries o intromissions personals, adaptant-se el procediment de
selecció a aquest efecte.

- Les empreses de selecció, empreses de treball temporal, col·laboradors externs o empreses
d'intermediació  laboral  que  siguin  contractades  per  l'Ajuntament  d'Anglès,  hauran  de
respectar els mateixos principis i política de reclutament i selecció que el consistori.

b) Difondre el Pla d'Igualtat al nou personal municipal.

- Durant el període de temps assignat a l'acolliment del nou/a empleat/a, es dedicarà part del
mateix a fomentar la cultura en matèria d'igualtat,  traslladant-se les mesures establertes en
aquest Pla d'Igualtat.
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10.1.2.- Promoció professional

Amb la fi  de garantir  la igualtat  efectiva entre  dones i  homes en els  processos de
promoció professional i ascensos, es fixen els següents objectius i mesures:

a) Garantir la igualtat d'oportunitats i no discriminació entre dones i homes en la promoció i
classificació professional.

-  Incloure,  dins  dels  plans  de  formació  i  desenvolupament  a  comandaments  intermedis  i
directius matèries relatives a la gestió de personal:  la importància  de la vida professional,
personal i familiar; igualtat d'oportunitats, etc.

-  Revisar  la  descripció dels  llocs  de treball  de l'Ajuntament  d'Anglès,  amb la  finalitat  de
garantir l'estipulat en el present Pla.

- L'Ajuntament d'Anglès es compromet a aplicar en els seus processos de selecció, sempre
d'acord  amb  la  normativa  vigent  en  cada  moment,  procediments  i  polítiques  de  caràcter
objectiu basades en principis de capacitat i adequació de la persona, valorant a cadascun dels
candidats sobre la base de la idoneïtat i assegurant en tot moment que els llocs de treball en
els diferents àmbits de responsabilitat són ocupats per les persones més adequades en un marc
d'igualtat de tracte amb absència de tota discriminació basada en el gènere.

10.2. FORMACIÓ

L'Ajuntament  d'Anglès  es  compromet  a  que  tots  els  cursos  formatius  promoguts
s'imparteixin sobre la base de criteris objectius respectant en tot moment els principis d'equitat
i no discriminació per raó de sexe.

Mesures:

- Promoure la formació per a aquelles persones que es reincorporin a l'Ajuntament d'Anglès
després d'una baixa per maternitat o de llarga durada (més de 3 mesos) i/o excedència per
guarda legal amb l'objecte de facilitar una adequada integració al lloc de treball.

- Potenciar la formació i el reciclatge professional a aquelles persones que es reincorporin
després després de l'exercici dels drets de maternitat,  lactància, paternitat o qualsevol altre
basat en causes familiars o necessitats de conciliació.

- Garantir que les persones reincorporades al seu lloc de treball rebin la formació i informació
necessària  respecte  dels  cursos  que  s'hagin  impartit  durant  la  seva  absència  o  novetats
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produïdes  en  matèria  de:  instruccions,  manuals,  normativa,  procediments  de  treball,
actualitzacions de processos, etc.

- Promoure accions formatives destinades a la millora de l'acompliment professional, evitant
qualsevol  possibles  discriminació  de  gènere.  Els  nous  programes  de  formació  i
desenvolupament que es realitzin s'ajustaran als objectius establerts en el present Pla.

- Establir i comunicar els criteris que es tindran en consideració per assistir a la formació, de
manera que s'eviti qualsevol discriminació per raó de sexe.

- Fomentar i impulsar la formació i informació als treballadors en matèria de conciliació de la
vida laboral i personal i polítiques d'igualtat durant la vigència del Pla, així com per a les
noves incorporacions de personal.

10.3. RETRIBUCIÓ

En aquest  aspecte,  s'establiran  els  criteris  que,  respectant  la  normativa  bàsica,  no
desfavoreixin a les persones que gaudeixin de reducció de jornada o excedència per guarda
legal conforme a la normativa d'aplicació, o que es trobin en suspensió de contracte per risc
durant l'embaràs, maternitat, paternitat o lactància.

Mesures:

- L'Ajuntament d'Anglès aplicarà una política salarial objectiva i no discriminatòria, atenent a
les peculiaritats dels llocs de treball i les funcions desenvolupades, i no en funció del sexe de
les persones ocupants dels llocs.

10.4. CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR I LABORAL

S'ha de promoure la conciliació de la vida personal, familiar i laboral dels empleats de
l'Ajuntament  d'Anglès,  de  manera  que  tots  ells  puguin  participar  en  la  vida  familiar,
aconseguit així la plena igualtat entre les dones i homes i l'assumpció compartida d'aquestes
responsabilitats.

10.4.1.- Permisos: 

- Garantir l'efectiva aplicació de tots aquells elements que fan possible la conciliació de la
vida personal, laboral i familiar.

 Impulsar  en  la  Comissió  de  Seguiment  del  Pla  la  revisió  periòdica  i  el
desenvolupament d'aquests acords, realitzant puntualment les modificacions adients en
funció de l'experiència pràctica d'aplicació, sense haver d'esperar a la denúncia i nova
negociació els pactes i acords.
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10.4.2.- Foment i protecció de la maternitat/paternitat:

- Suspensió de la devolució de les bestretes/préstecs durant el període legal de les prestacions
de maternitat i paternitat.

- En quant a les polítiques de trasllats, es tindran en compte, les diferents situacions familiars,
amb la finalitat d'una millor conciliació entre la vida personal, familiar i laboral. Llevat que
l'Ajuntament  d'Anglès  argumenti  motivadament  que  sigui  imprescindible,  no  s'adoptaran
mesures de trasllat, a excepció de les de comú acord sol·licitades per les treballadores durant
la situació d'embaràs i lactància de la dona.

10.4.3.- Violència de gènere:

-  Possibilitat  d'adaptació  temporal  de l'horari  de treball  per  a  les  treballadores  que siguin
víctimes de la violència  de gènere,  prèvia acreditació de la mateixa i mentre duri aquesta
situació.  La  petició  s'haurà  de  cursar  per  escrit  a  l'Ajuntament  d'Anglès,  acreditant  les
circumstàncies  que la  motivin.  El  nou horari  de treball  es definirà  mitjançant  acord entre
Ajuntament i treballador i una vegada finalitzada la circumstància que va originar el canvi
horari, s'haurà de comunicar immediatament a fi de tornar a l'horari inicial.

- Es procurarà donar preferència a les treballadores víctimes de violència de gènere en les
sol·licituds de trasllat per ocupar un lloc de categoria equivalent a qualsevol plaça vacant,
amb dret a reserva del seu antic lloc durant 1 any.

-  Les  dones víctimes  de situacions  de violència  de gènere  que,  per  aquest  motiu,  s'hagin
d'absentar  del  lloc  de  treball,  tenen  dret  a  que  aquestes  faltes  d'assistència  es  considerin
justificades  d'acord  amb  el  que  determinin  els  serveis  socials,  policials  o  de  salut
corresponents.  Així  mateix,  tenen  dret  a  la  reducció  de  la  jornada  amb  disminució
proporcional de la retribució (llevat del previst en l'article següent), o la reordenació del temps
de treball, mitjançant la reordenació de l'horari i les hores de flexibilitat horària que, d'acord
amb cada situació concreta, siguin necessàries per a llur protecció o assistència social.

- Les dones víctimes de la violència de gènere, per fer efectiva la seva protecció o dret a
assistència social íntegra, tindran dret a la reducció de jornada d'1/3 o de la meitat, amb dret
respectivament al 80% o al 60% de les retribucions.

- Per tenir dret a una excedència voluntària per violència de gènere no cal complir, per part de
l'empleat/a públic, cap requisit que no sigui la condició de personal laboral fix, per sol·licitar-
la.  S'atorga  a  les  dones  víctimes  de  la  violència  de  gènere  pel  temps  que  ho  sol·licitin.
Comporta la reserva del lloc de treball durant els 6 primers mesos sens perjudici que es pugui
ampliar  d'acord  amb  el  que  disposa  la  normativa  de  violència  de  gènere.  Aquest  termini
computa  als  efectes  de  reconeixement  de  triennis  de  consolidació  de  grau  personal  i  del
sistema  de  previsió  o  drets  passius.  Quan  les  actuacions  judicials  ho  requereixin  es  pot

C/. d'Avall, 31 · 17160 Anglès · Tel. 972 42 00 58 · Fax 972 42 07 07 · E-mail: info@angles.cat
Pàg.74

mailto:info@angles.cat


prorrogar  aquest  període  per  3  mesos,  amb  un  màxim  de  18,  amb  idèntics  efectes  als
assenyalats abans, amb l'objectiu de garantir l'efectivitat del dret de protecció de la víctima.
Durant els 2 primers mesos d'aquesta excedència, l'empleada pública té dret a percebre les
retribucions  íntegres.  En  cas  d'excedència  voluntària,  per  raó  de  violència  de  gènere,
l'Ajuntament  ha  de  notificar  a  la  persona  afectada,  amb  1  mes  d'antelació,  que  fineix
l'excedència i que disposa d'1 mes, a comptar del finiment de l'excedència, per a demanar-ne
l'ampliació o per a reincorporar-se.

10.5. ÚS NO SEXISTA DEL LLENGUATGE

En tots els casos s'han d'evitar aquelles expressions, verbals o escrites, que puguin ser
considerades com a pejoratives, sexistes i discriminatòries per a les dones o els homes.

Sempre que sigui possible, i de forma progressiva, s'adaptarà la nomenclatura interna
dels  càrrecs,  llocs  o  denominacions  per  adaptar-les  al  sexe  de  la  persona  que  els  ocupi.
Progressivament també s'adaptaran amb aquesta finalitat els rètols, cartells, targetes de visita o
similars.

No obstant això, per evitar repeticions innecessàries o que puguin arribar a afectar la
lectura  o  comprensió  d'un  text  o  discurs,  es  podran  utilitzar  expressions  genèriques
(«empleats», «treballadors», «directors», «gestors», etc.).

10.6. ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE

Es posa  de manifest  l'absolut  rebuig  a  les  conductes  i  comportaments  constitutius
d'assetjament sexual i per raó de sexe, i s'assumeix el compromís comú d'establir les mesures
necessàries per evitar-les, prevenir-les i solucionar-les.

En aquest sentit, és responsabilitat de tots els integrants de la plantilla de l'Ajuntament
d'Anglès vetllar per un entorn laboral lliure d'assetjament sexual i per raó de sexe.

Les queixes o denúncies que es rebin per fets susceptibles de ser considerats com a
assetjament sexual o per raó de sexe es tramitaran internament sempre amb el coneixement
dels representats dels treballadors

 L'Ajuntament d'Anglès tractarà els possibles casos d'assetjament sexual o per raó de
sexe  com  a  risc  psicosocial  segons  el  que  s'estableix  en  el  procediment  d'actuació
corresponent  atenent  a  la  naturalesa  del  mateix  i  es  realitzaran  accions  específiques  per
prevenir-ho en tots els nivells de l'organització.
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10.7. SEGURETAT I SALUT (PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS)

Seguint el principi de millora contínua derivat de les polítiques en Prevenció de Riscos
Laboral, s'integraran i desenvoluparan les activitats preventives necessàries per aprofundir el
coneixement dels riscos que puguin afectar als treballadors i adoptar les mesures preventives
corresponents.

En aquest  desenvolupament  s'inclourà  el  coneixement  i  l'avaluació  dels  factors  de
riscos associats, l'anàlisi dels paràmetres de salut sobre la base de les actuacions sanitàries
realitzades i les pràctiques i/o els procediments que millorin la protecció de la maternitat i la
lactància natural, els treballadors especialment sensibles a determinats riscos i la prevenció de
l'assetjament sexual i per raó de sexe.

Aquestes activitats es realitzaran garantint la consulta i participació dels treballadors i
la seva representació legal, essent aquest un dels pilars bàsics de la prevenció de riscos laboral
de l'Ajuntament d'Anglès.

Mesures:

- Adaptació progressiva dels criteris tècnics per a l'elaboració de les activitats preventives i en
particular  en  les  avaluacions  de  riscos  i  planificacions  de  l'activitat  preventiva  tenint  en
compte els principis del Pla d'Igualtat, i en definitiva, la Llei Orgànica 3/2007.

- Integració els principis del Pla d'Igualtat en el sistema de prevenció de riscos laboral.

-  Adaptació  dels  continguts  formatius  en  Prevenció  de  Riscos  Laborals  promovent  els
principis del Pla d'Igualtat.

- Implementació als programes formatius, cursos específics del lloc de treball en qüestió o
funció de cada treballador, adaptats a l'avaluació dels riscos i a l'aparició d'altres de nous, des
de la perspectiva de gènere.

- Comunicació i divulgació dels principis del Pla d'Igualtat en matèria de Prevenció de Riscos
Laborals.

10.8. PLA DE COMUNICACIÓ

Informar als  empleats de les mesures establertes per a la posada en marxa del Pla
d'Igualtat. L'Ajuntament d'Anglès, conscient de la importància de divulgar el contingut del Pla
d'Igualtat i de les seves mesures, posarà a la disposició dels treballadors el present document a
través de la seva Intranet.
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10.9. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA

Es constituirà una Comissió de Seguiment d'Igualtat d'Oportunitats i no Discriminació,
que s'encarregarà del seguiment general de l'aplicació o compliment dels objectius del Pla. La
Comissió de Seguiment és l'òrgan paritari format pel representants de l'Ajuntament d'Anglès i
representants legals dels treballadors/es. Ha d'estar composta de dones i homes, ja que és un
tema que interessa  i  beneficia  a  tots  per  igual.  Estarà  constituïda  per  2  representants  del
treballadors  i  2  representants  de  l'Ajuntament.  Aquesta  comissió  es  reunirà  amb  caràcter
ordinari anualment i, amb caràcter extraordinari, a petició d'una de les parts. En la primera
reunió de la Comissió de Seguiment s'establirà el cronograma d'implantació de les mesures i
accions que es contemplin en el present Pla.

En aquesta Comissió es presentarà la informació relativa a l'aplicació en l'Ajuntament
d'Anglès del dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, que inclourà dades
sobre  la  proporció  de  dones  i  homes  en  els  diferents  nivells  professionals,  així  com les
mesures adoptades per fomentar la igualtat i desenvolupament del Pla.

La  Comissió  serà  l'encarregada  de  vetllar  pel  compliment  del  Pla  d'Igualtat  de
l'Ajuntament  d'Anglès,  pel  que  de  manera  anual,  i  amb  la  finalitat  de  corregir  possibles
desajustaments  en  la  seva  execució  o  en  l'assoliment  dels  seus  objectius,  realitzarà  una
avaluació de seguiment. Per a això, l'Ajuntament aportarà la informació estadística necessària,
desagregada per sexes, establerta en els criteris de seguiment acordats per a cadascuna de les
mesures.

Isidre Serra i Cervantes
Tècnic de Promoció Econòmica

Ajuntament d'Anglès
Novembre de 2016
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