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1. Introducció i objectius
La igualtat entres homes i dones, en tots els àmbits, és un principi jurídic universal
recollit en una pluralitat de textos legals internacionals sobre drets humans aprovats
per molts organismes diferents i ratificats per un munt d'Estats. I tot i així... és
suficient?
A Espanya, el dret a la igualtat i a la no discriminació; així com, el principi d'igualtat
d'oportunitats entre dones i homes, venen recollits per la Constitució Espanyola en els
seus articles 14 i 9.2 però de poc ha servit que hi fossin des del 1978.
Aquests drets i principis són essencials i necessaris per tal de poder construir una
societat més justa i neutral eradicant tota discriminació per raó de sexe, entre d'altres.
La presència de la dona en tots els àmbits de la vida pública i en el mercat laboral,
posen de manifest els avenços al llarg d'aquests últims anys. Tot i així, no són
suficients. No ho són perquè si ho fossin, no estaríem aprovant plans d'igualtat.
Diversos estudis i estadístiques mostren com encara ara hi ha diferències significatives
en l'àmbit laboral - i d'altres - entre les dones i els homes.
Els Plans d'Igualtat de Gènere són un dels mecanismes que tenim a la nostra disposició
per tal de poder eliminar les discriminacions a la feina. Serveixen per veure i analitzar
si realment a la organització on treballem hi ha algun tipus de distinció pel fet de ser
dona o ser home. Ajuden també a conscienciar, a part del personal, als poders públics:
Com podem suprimir qualsevol tipus de discriminació? Era necessari un pla d'igualtat
per a donar-nos compte que això és una realitat?
La igualtat d'oportunitats entre homes i dones és un objectiu en sí tant pel Govern
central, com pels governs autonòmics i locals i no només per les Administracions
Públiques sinó també per a les privades. Aquests responen als següents eixos: reduir
les desigualtats preexistents en l'àmbit de l'ocupació i donar suport a la conciliació i a
la corresponsabilitat de la vida personal, laboral i familiar. Recordem que, a l'hora de
buscar i trobar feina,és a les dones a qui les afecta temes com la maternitat, dificultats
de conciliació, corresponsabilitat, etc. molt més que els homes.
És ara, des de fa poc, que s'ha igualat el permís de maternitat i paternitat afavorint així
a la no discriminació a la hora de decantar-se per un treballador o per una treballadora
de nou ingrés. És un dels passos que, tot i que han tardat molt en adonar-se'n del
perjudici que causava cap a les dones no fer-ho equitatiu, ha propiciat que les
empreses, ja siguin públiques o privades, no mirin tant el sexe de la persona sinó què
pot oferir aquesta.
El Pla d'Igualtat d'aquesta corporació té com a objectiu ser un instrument per a
treballar la igualtat de dones i homes: on som i cap a on anem.Hem de tenir present
que quan parlem del Pla d'Igualtat no només fem referència al col·lectiu de les dones
sinó a tots aquells col·lectius que pateixen algun tipus de discriminació, com el
col·lectiu LGTBI.
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A través d'aquestes pàgines veurem gràfiques, quadres, percentatges... que ens
ajudaran a entendre qui som com a administració, quin compromís tenim amb les i els
nostres treballadores i treballadors, quins valors reflectim i què podem aportar en
aquest aspecte a aquesta societat.
2. Pla Intern d'Igualtat
Què és un Pla Intern d'Igualtat?
Segons l'article 46 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva
entre dones i homes, estableix que un Pla d'Igualtat és un conjunt de mesures
ordenades les quals s'han adoptat després de realitzar un diagnòstic de la situació, que
s'inclinen a assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes eliminant
així qualsevol tipus de discriminació per sexe.
Des de març del 2019 les empreses amb més de 50 treballadors estan obligades a
elaborar i implementar un "Pla d'Igualtat". És el Reial Decret 6/2019 el que estableix la
necessitat d'implementar mesuresurgents per a la garantia de la igualtat de tracte i
d'oportunitats en la ocupació.
Així doncs, els objectius es poden sintetitzar en:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats de dones i homes dins l'empresa;
Integrar la perspectiva de gènere en la gestió de recursos humans i de la
cultura de l'empresa;
Garantir la igualtat retributiva per a feines d'igual valor;
Facilitar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les persones que
integren la plantilla, desenvolupant així les polítiques de corresponsabilitat;
Afavorir l'accés a la incorporació de dones a l'empresa o llocs de
responsabilitat;
Utilitzar documents i formes de comunicació interna i externa no sexista;
Promocionar la salut laboral de les dones des de una perspectiva de gènere;
Fomentar la avaluació periòdica de l'efectivitat del principi d'igualtat en els seus
respectius àmbits d'actuació;
Promoure processos de selecció i de promoció en condicions d'igualtat que
evitin la segregació vertical i horitzontal i la utilització del llenguatge masclista;
Revisar la incidència de les formes de contractació atípiques en el col·lectiu de
persones treballadores infrarrepresentades i adoptar mesures correctores en
cas de major incidència sobre aquestes;
Formar en gènere a les persones que composen l'empresa amb especial
incidència en sensibilitzar als i les professionals de l'entitat que desenvolupen
funcions de gestió de personal i personal de direcció;

Per altra banda, el Reial Decret 901/2020, de 13 d'octubre, obliga dins del contingut
dels plans d'igualtat a la definició d'objectius qualitatius i quantitatius; així com a la
identificació de mesures i recursos, tant materials com humans, necessaris per a la
implementació, seguiment i avaluació d'aquestes mesures i objectius.
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Un cop definits els objectius, diferenciarem entre objectius generals (que es compliran
amb el desenvolupament del PI en general) i objectius específics (que es concreten per
a actuar sobre paràmetres concrets detectats de desigualtat en la organització).
És fonamental, per tant, definir els indicadors qualitatius i quantitatius que permetran
visibilitzar els resultats de les accions i dels objectius a curt termini i a llarg termini.
3. Normativa
3.1. Internacional
A continuació, a través de la normativa, s'explicarà com i quan la igualtat de gènere
comença a ser un objectiu mundial. Saltarem de l'any 1948 fins a l'actualitat i podrem
veure tot el recorregut que s'ha fet internacionalment fins ara.
Tot i que s'haguessin fet grans passos des d'abans dels anys 50, encara ara existeix la
disparitat entre gèneres en diferents àmbits de la societat. Els estudis indiquen que, a
nivell mundial, les dones treballadores segueixen guanyant un 20% menys que els
homes.
Les Normes Internacionals de drets humans van incorporar per primera vegada la
igualtat de gènere a la Declaració Universal de Drets Humans,aprovada el 10 de
desembre de 1948:

- Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets.
- Tota persona té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració
sense distinció de raça, color, sexe, idioma, religió, naixement o qualsevol altra
condició.
El moviment feminista internacional comença a guanyar terreny internacionalment
durant els anys 70. Tant és així, que l'any 1975 l'Assemblea General declara aquest
any com l'Any Internacional de la Dona organitzant la primera Conferència Mundial
sobre la Dona a Mèxic. Després d'aquesta Conferència i, gràcies a ella, es declara el
Decenni de les Nacions Unides per a la Dona.
L'any 1975, la Organització Internacional de Treball (OIT) aprova la Declaració sobre
la igualtat d'oportunitats i tracte per a totes les dones treballadores on en el seu
article 1 exclou totes les formes de discriminació per raó de sexe.
L'any 1979 a Nova York i gairebé una dècada més tard de la primera Assemblea
General, una segona Assemblea General aprova la Convenció sobre la eliminació
de totes les formes de discriminació contra la dona(CEDAW - Convention on
theElimination of All Forms of DiscriminationagainstWomen). Al llarg dels seus 30
articles, es defineix la discriminació contra les dones i s'estableix un full de ruta per tal
de poder eradicar-la. Cal destacar que és el primer tractat de drets humans que ratifica
els drets reproductius de les dones. Espanya la ratifica l'any 1983.
Un any després, se celebra una Segona Conferència Mundial sobre la Dona a la
ciutat de Copenhage. D'aquí va resultar la importància de l'adopció de mesures
nacionals més estrictes per tal d'assegurar que les dones tinguessin els drets
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assegurats en aspectes com la custòdia dels fills o la pèrdua de la nacionalitat, entre
d'altres.
A partir d'aquí, neixen fins a dues conferències mundials més sobre la dona que tenen
lloc a Nairobi i a Beijing, on s'aprova la Declaració i la Plataforma d'Acció la qual
reivindica els drets de la dona com a drets humans i es compromet a portar a terme
accions específiques per a assegurar el respecte a aquests drets.
El 2 de juliol de 2010, l'Assemblea General de les Nacions Unides vota unànimement la
creació d'un únic organisme dins la ONU que s'encarregui d'accelerar el progrés de la
igualtat de gènere i l'empoderament de la dona.
Ara per ara, les Nacions Unides se centren en desenvolupar a nivell mundial els 17
Objectius del Desenvolupament Sostenible (ODS) on les dones desenvolupen un
paper essencial en tots i cadascun d'ells. Un dels objectius busca aconseguir la igualtat
de gènere empoderant a totes les dones i nenes. Per això reclamen que és important
comptar amb canvis profunds a nivell jurídic i legislatiu.
3.2. Comunitària
La UE es fonamenta en una sèrie de valors i objectius que consagren la igualtat i la
promoció d'aquesta. Aquests objectius els trobem, per exemple, a l'article 21 de la
Carta de Drets Fonamentals de la UE o a l'article 8 TFUE, entre d'altres.
La igualtat entre homes i dones ha estat un dels grans objectius de la Unió Europea i
amb el pas del temps,així es pot veure en les modificacions dels Tractats europeus, la
jurisprudència i la legislació.
L'any 1957, el Tractat de Roma inclou el principi d'igualtat entre homes i dones
(actualment contemplat a l'article 157 TFUE):

1. Cada estat membre garanteix l‟aplicació del principi d’igualtat de
remuneració entre treballadors i treballadores per un mateix treball o per un
treball d‟igual valor.
2. Als efectes d‟aquest article, s‟entén per remuneració el salari o sou normal de
base o mínim, i qualssevol altres gratificacions pagades, directament o
indirectament, en diners o en espècie, per l‟empresari al treballador per raó del
treball d‟aquest darrer.
La igualtat de remuneració, sense discriminació per raó de sexe, implica:
a) que la remuneració acordada per a un mateix treball retribuït a preu fet
s‟estableixi sobre la base d‟una mateixa unitat de mesura;
b) que la remuneració acordada per a un treball retribuït per temps sigui la
mateixa per a un mateix lloc de treball.
3. El Parlament Europeu i el Consell, pronunciant-se de conformitat amb el
procediment legislatiu ordinari i amb la consulta prèvia al Comitè Econòmic i
Social, adopten mesures destinades a garantir l‟aplicació del principi d‟igualtat
d‟oportunitats i igualtat de tracte per a homes i dones en matèria d‟ocupació i
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treball, inclòs el principi d‟igualtat de retribució per un mateix treball o per un
treball del mateix valor.
4. Per tal de garantir en la pràctica la plena igualtat entre homes i dones en la
vida laboral, el principi d‟igualtat de tracte no impedeix cap estat membre de
mantenir o adoptar mesures que ofereixin avantatges concrets destinats a
facilitar al sexe subrepresentat l‟exercici d‟activitats professionals o a evitar o
compensar desavantatges en les carreres professionals.
L'any 1961, el Consell d'Europa adopta la Carta Social Europea on reconeix els dret
de les persones treballadores dels dos sexes a un salari igualitari; i l'any 1996, es
prohibeix expressament la discriminació per raó de sexe i es fa menció especial a
l'embaràs i la maternitat.
Uns anys més tard, l'any 1999 amb el Tractat d'Amsterdam, el principi d'igualtat
d'oportunitats entre dones i homes esdevé un principi bàsic i fonamental al llarg dels
seus articles 2, 3, 13, 137 i 141, regulant la igualtat com una missió i com un objectiu
esdevenint una de les tasques de la UE que adquireix competències per a combatre-la.
Tot i això, no es pot dir que s'hagi assolit una igualtat real i així ho diu Ferran
Terradellas, representant de la Comissió Europea:

Mirant els resultats del darrer eurobaròmetre que la Comissió ha publicat en
motiu del 8 de març, queda clar que els ciutadans europeus mantenen i
comparteixen aquest valor: 9 de cada 10 estan d‟acord amb el fet que
combatre la desigualtat entre homes i dones és necessari per fer una societat
més justa. Europa no es pot permetre el luxe de deixar perdre la meitat del seu
talent: les dones han de participar en tots els aspectes de la nostra societat,
sobretot en càrrecs directius, tant del sector públic com del sector privat.
Malgrat els esforços i els progressos que ja s‟han fet, les desigualtats entre
homes i dones continuen i algunes xifres són especialment alarmants: segons el
darrer estudi les dones cobren un 16% menys que els homes , la taxa d‟atur
entre les dones és gairebé 12 punts percentuals per sobre de les els homes, les
pensions femenines són un 39% mes baixes i les dones només ocupen un 20%
dels càrrecs directius en les grans empreses.
I així ho diu la presidenta de la UE, Ursulavon der Leyen, en unes declaracions el març
de l'any 2020:

La igualtat de gènere és un principi fonamental de la UE però encara no és una
realitat. En l'àmbit dels negocis, política i societat en conjunt, només podem
aprofitar tot el nostre potencial si utilitzem el nostre talent i diversitat. Utilitzar
només la meitat de la població, la meitat de les idees o la meitat de la energia
no és suficient.
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L'any passat es va impulsar la Estratègia Europea per a la Igualtat de Gènere
2020-20251, la qual ha de significar una Unió on hi ha hagi igualtat entre totes les
dones i homes, nens i nenes. La presenten com a "una empresa comuna de tots".
Aquesta estableix una visió, objectius polítics i accions per a poder aconseguir avenços
reals en matèria d'igualtat de gènere a Europa i aconseguir els objectius de la ODS.
Aquí algunes de les Directives Europees que s'han anat aprovant al llarg dels anys en
relació a la igualtat2:
















Directiva 79/7/CEE de Consell, de 19 de desembre de 1978, relativa a l'aplicació
progressiva del principi d'igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de
seguretat social;
Directiva 92/85/CEE de Consell, de 19 d'octubre de 1992, relativa a l'aplicació
de mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de
la treballadora embarassada, que hagi donat a llum o en període de lactància;
Directiva de Consell 2004/113/CE, de 13 de desembre de 2004, per la qual
s'aplica el principi d'igualtat de tracte entre homes i dones a l'accés a béns i
serveis i el seu subministrament;
Directiva 2010/18/UE del Consell, de 8 de març de 2010, per la qual s'aplica
l'Acord marc revisat sobre el permís parental, i es deroga la Directiva 96/34/
CE;
Directiva 2010/41/UE del Parlament Europeu i de Consell, de 7 de juliol de
2010, sobre l'aplicació del principi d'igualtat de tracte entre homes i dones que
exerceixen una activitat autònoma, i per la qual es deroga la Directiva 86/613/
CEE de Consell;
Directiva 2011/36/UE del Parlament Europeu i de Consell, de 5 d'abril de 2011,
relativa a la prevenció i lluita contra el tràfic d'éssers humans i a la protecció de
les víctimes;
Directiva 2012/29/UE del Parlament Europeu i de Consell, de 25 d'octubre de
2012, per la qual s'estableixen normes mínimes sobre els drets, el suport i la
protecció de les víctimes de delictes.
(...)
3.3. Estatal

Respecte la normativa estatal, el primer que hauríem de mencionar és l'article 14 de la
Constitució Espanyola, el qual estableix que els espanyols són iguals davant la llei i, a
la vegada, prohibeix la discriminació per raó de sexe, entre d'altres:Los españoles son

iguales ante la ley, sin que puedaprevalecerdiscriminación alguna por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquierotracondición o circunstancia
personal o social.
També en el seu article 9.2, la Carta Magna disposa que correspon als poders públics
promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups siguin
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/
gender_equality_strategy_factsheet_es.pdf
2
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/59/la-igualdad-entre-hombres-y-mujeres
1
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reals i efectives; així com, eliminar tots els obstacles que impedeixin o dificultin la
participació de tots els ciutadans en la vida política, cultural i social.
Cal destacar que el principi d'igualtat obliga als poders públics a tractar de manera
igual als iguals però també a tractar de manera desigual a aquells que siguin desiguals.
I això rep el nom de "discriminació positiva": es considera que homes i dones no han
tingut les mateixes oportunitats i s'intenta que aquelles discriminacions que han tingut
lloc durant anys, s'acabin.
Per acabar amb la Constitució Espanyola, cal mencionar l'article 35 on s'estipula el dret
al treball de tots els espanyols i espanyoles, el dret a la lliure elecció de professió, el
dret a la promoció i el dret a una remuneració suficient per a mantenir les necessitats
pròpies i les de la família i el dret a la no discriminació per raó de sexe.
Una altra norma important és l'Estatut dels Treballadors (Reial Decret legislatiu 2/2015,
de 23 d'octubre), del qual se'n poden destacar els següents articles:


Article 4.2.c):

En la relació de treball, els treballadors tenen dret: (...) A no ser discriminats
directament o indirectament per a l‟ocupació, o una vegada ocupats, per raons
de sexe, estat civil, per l‟edat dins dels límits que marca aquesta Llei, origen
racial o ètnic, condició social, religió o conviccions, idees polítiques, orientació
sexual, afiliació o no a un sindicat, així com per raó de llengua, dins de l‟Estat
espanyol.


Article 17.1:

S‟entenen nuls i sense efecte els preceptes reglamentaris, les clàusules dels
convenis col·lectius, els pactes individuals i les decisions unilaterals de
l‟empresari que donin lloc en l‟ocupació, així com en matèria de retribucions,
jornada i altres condicions de treball, a situacions de discriminació directa o
indirecta desfavorables per raó d‟edat o discapacitat o a situacions de
discriminació directa o indirecta per raó de sexe, origen, inclòs el racial o ètnic,
estat civil, condició social, religió o conviccions, idees polítiques, orientació o
condició sexual, adhesió o no a sindicats i als seus acords, vincles de parentiu
amb persones que pertanyen a l‟empresa o hi estan relacionades i llengua dins
de l‟Estat espanyol. Són igualment nul·les les ordres de discriminar i les
decisions de l‟empresari que suposin un tracte desfavorable dels treballadors
com a reacció davant una reclamació efectuada a l‟empresa o davant una acció
administrativa o judicial destinada a exigir el compliment del principi d‟igualtat
de tracte i no-discriminació.


Article 9.3 - afegit pel RD 6/2019, d'1 de març:

En cas de nul·litat (del contracte) per discriminació salarial per raó de sexe, el
treballador tindrà dret a la retribució corresponent al treball d'igual o superior
valor.


Article 22.3 - modificat pel RD 6/2019, d'1 de març:
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La definició dels grups professionals s'ajustarà a criteris i sistemes que, basats
en una anàlisi correlacional entre biaixos de gènere, llocs de treball, criteris
d'enquadrament i retribucions, tinguin com a objecte garantir l'absència de
discriminació, tant directa com indirecta, entre dones i homes. Aquests criteris i
sistemes, en tot cas, han de complir amb el que preveu l'article 28.1


Article 28:

L‟empresari està obligat a pagar per la prestació d‟un treball del mateix valor la
mateixa retribució, satisfeta directament o indirectament, i sigui quina sigui la
seva naturalesa, salarial o extrasalarial, sense que es pugui produir cap
discriminació per motiu de sexe en cap dels elements o condicions d‟aquesta.


Article 54.2.g):

Acomiadament disciplinari per l‟assetjament per raó d‟origen racial o ètnic,
religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual i l‟assetjament
sexual o per raó de sexe a l‟empresari o a les persones que treballen a
l‟empresa


Article 55.5:

És nul l‟acomiadament que té com a mòbil alguna de les causes de
discriminació que prohibeix la Constitució o la llei, o bé es produeix amb
violació de drets fonamentals i llibertats públiques del treballador.
És important també mencionar la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març:
Aquesta Llei, entre d'altres, preveu mesures destinades a suprimir i corregir en els
sectors públics i privat, tota forma de discriminació per raó de sexe amb l‟objectiu de
fer efectiu el principi d‟igualtat en l'àmbit laboral, empresarial, seguretat social i
conciliació laboral i personal.
En el títol I, s‟estableix el principi d‟igualtat de tracte i d‟oportunitats en el accés al
treball, en la formació i en la promoció professionals, i en les condicions de treball. Les
conseqüències jurídiques de les conductes discriminatòries es regulen al article 10:

Els actes i les clàusules dels negocis jurídics que constituïen o causin
discriminació per raó de sexe es consideraran nuls i sense efecte, i donaran lloc
a responsabilitats a través d‟un sistema de reparacions o indemnitzacions que
siguin reals, efectives i proporcionades al prejudici sofert, així com, en el seu
cas, a través d‟un sistema eficaç i dissuasori de sancions que prevenia la
realització de conductes discriminatòries.
Aquesta llei també estableix que les Administracions Públiques en relació amb
l‟execució dels contractes que celebren, podran establir condicions especials amb el fi
de promoure l‟igualtat entre dones i homes en el mercat de treball.
Respecte el dret al treball en igualtat de condicions, en el seu Títol IV, es promou el
següent:
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Programes per a la millora de la empleabilitat de les dones.ƒ
Promoció de la igualtat a la negociació col·lectiva.ƒ
Els drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral es reconeixeran.ƒ
Els plans d‟igualtat

També cal que mencionem dos reials decrets aprovats fa relativament poc: el RD
901/2020, de 13 d'octubre, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre i el
RD 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre homes i dones.
3.4. Autonòmica
Quant a la normativa autonòmica catalana, hem de tenir en compte diferents articles
de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de l'any 2006:


Títol Preliminar:
- Article 4.3. Els poders públics de Catalunya han de promoure els valors de la

llibertat, la democràcia, la igualtat, el pluralisme, la pau, la justícia, la
solidaritat, la cohesió social, l'equitat de gènere i el desenvolupament
sostenible.


Títol I: Drets, deures i principis rectors
- Article 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 tota mena de discriminació.
- Article 19.2. Les dones tenen dret a participar en condicions

d'igualtat d'oportunitats amb els homes en tots els àmbits públics i privats.
- Article 41.1.Els poders públics han de garantir el compliment del principi

d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes en l'accés a l'ocupació, la
formació, la promoció professional, les condicions de treball, inclosa la
retribució, i en totes les altres situacions, i també han de garantir que les
dones no siguin discriminades a causa d'embaràs o de maternitat.
- Article 41.2.Els poders públics han de garantir la transversalitat en la

incorporació de la perspectiva de gènere i de les dones en totes les
polítiques públiques per a aconseguir la igualtat real i efectiva i la paritat entre
dones i homes.
- Article 41.3. Les polítiques públiques han de garantir que es faci front de
manera integral a totes les formes de violència contra les dones, i als
actes de caràcter sexista i discriminatori; han de fomentar el
reconeixement del paper de les dones en els àmbits cultural, històric,
social i econòmic, i han de promoure la participació dels grups i les
associacions de dones en l'elaboració i l'avaluació d'aquestes polítiques.
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- Article 41.4.Els poders públics han de reconèixer i tenir en compte el

valor econòmic del treball de cura i atenció en l'àmbit domèstic i
familiar en la fixació de llurs polítiques econòmiques i socials.
- Article 41.5.Els poders públics, en l'àmbit de llurs competències i en els

casos previstos a la llei, han de vetllar perquè la lliure decisió de la
dona sigui determinant en tots els casos que puguin afectar la seva dignitat,
integritat i benestar físic i mental, en particular pel que fa al propi cos i a la
seva salut reproductiva i sexual.

- Article 45.3.Els poders públics han d'adoptar les mesures necessàries per a

garantir els drets laborals i sindicals (...), la creació d'unes condicions dignes al
lloc de treball, de no-discriminació per raó de gènere.
Cal destacar la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i
homes va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya, i el seu objectiu és
eliminar les bretxes salarials i socials que encara existeixen entre ambdós sexes.
La Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no discriminació,
tal i com indica el seu Preàmbul, pretén establir els principis i regular les mesures i els
procediments per a garantir el dret a la igualtat de tracte i a la no discriminació, el
respecte a la dignitat humana i la protecció davant qualsevol forma, acte o conducta
de discriminació que es doni en l‟àmbit territorial d‟aplicació d‟aquesta llei per raó de
naixement o lloc de naixement; procedència, nacionalitat o pertinença a una minoria
nacional; raça, color de pell o ètnia; opinió política o d‟una altra índole; religió,
conviccions o ideologia; llengua; origen cultural, nacional, ètnic o social; situació
econòmica o administrativa, classe social o fortuna; sexe, orientació, identitat sexual i
de gènere o expressió de gènere; ascendència; edat; fenotip, sentit de pertinença a
grup ètnic; malaltia, estat serològic; discapacitat o diversitat, o per qualsevol altra
condició, circumstància o manifestació de la condició humana, real o atribuïda.
També podem tenir en compte la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els
drets de les lesbianes, gais, bisexuals, persones transgènere i intersexuals per a
eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
L‟objectiu d‟aquesta llei és desenvolupar i garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i evitar-los situacions de discriminació i
violència, per a assegurar que a Catalunya es pugui viure la diversitat sexual i afectiva
en plena llibertat.
4. Marc conceptual
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A continuació, alguns conceptes a tenir en compte3:
ACCIÓ POSITIVA: Mesures específiques, a favor de les dones, per a corregir situacions
patents de desigualtat de fet respecte als homes, a fi de fer efectiu el dret
constitucional a la igualtat.
AGENT PER A LA IGUALTAT: Aquella o aquell professional l‟objectiu del/la qual és
l‟anàlisi, intervenció i avaluació de situacions discriminatòries per raó de gènere.
ANDROCENTRISME: Supòsit que considera allò propi i característic dels homes com
centre de l‟univers, paràmetre d‟estudi i d‟anàlisi de la realitat i experiència universal de
l‟espècie humana. Confon la humanitat amb l‟home‐mascle.
ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE: qualsevol comportament realitzat en funció del sexe
d'una persona, amb el propòsit o l'efecte d'atemptar contra la seva dignitat, i de crear
un entorn intimidador, degradant o ofensiu.
ASSETJAMENT SEXUAL: Qualsevol comportament, verbal o físic, de naturalesa sexual
que tingui el propòsit d'atemptar contra la dignitat d'una persona.

BRETXA DE GÈNERE: Es refereix a les diferents posicions d‟homes i dones i a la
desigual distribució de recursos, accés i poder en un context donat.


Bretxa salarial: es refereix a les diferències salarials entre dones i homes, tant
en l'exercici de treballs iguals com la produïda en els treballs “feminitzats”.



Bretxa tecnològica o digital s'utilitza per a designar les desigualtats entre dones
i homes en la formació i en l'ús de les noves tecnologies.

COEDUCACIÓ: La Llei General d‟Ordenació del Sistema Educatiu (LOGSE) estableix
com a normatiu el principi de no discriminació per raó de sexe i com a principi educatiu
la formació en igualtat entre els sexes i el refusament de tota forma de
discriminació.La coeducació és un mètode educatiu que parteix del principi de la
igualtat dels sexes i de la no discriminació per raó de sexe.
CONCILIACIÓ: Suposa propiciar les condicions per a aconseguir un adequat equilibri
entre les responsabilitats personals, familiars i laborals.
CORESPONSABILITAT: concepte que va més enllà de la mera conciliació i que implica
compartir la responsabilitat d'una situació, infraestructura o actuació determinada. Les
persones o agents corresponsables posseeixen els mateixos deures i drets en la seua
capacitat de respondre per les seues actuacions en les situacions o infraestructures
que estiguen a càrrec seu.

3

Glossari sobre relacions de gènere i polítiquesd'igualtat, Universitat de València:
https://www.uv.es/igualtat/MireiaLola/glossari.pdf
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DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS: són part dels drets humans i la seva finalitat és
que totes les persones puguin viure lliures de discriminació, riscos, amenaces,
coercions i violència en el camp de la sexualitat i la reproducció.
DESAGREGACIÓ DE DADES PER SEXE: És un mitjà de conèixer quina és la posició de
dones i homes en tots els espais a través de la recollida i desglossament de dades, i
d'informació estadística per sexe. Això permet una anàlisi comparativa de qualsevol
qüestió, tenint en compte les especificitats del gènere i visibilitzar la discriminació.
DISCRIMINACIÓ DIRECTA: Es considera discriminació directa per raó de sexe, la
situació en què es troba una persona que hagi sigut tractada, en atenció al seu sexe,
de manera menys favorable que una altra en situació comparable.
DISCRIMINACIÓ HORITZONTAL: Quan a les dones se'ls facilita l'accés a ocupacions o
estudis que es pressuposen típicament femenins –serveis o indústria de menor
desenvolupament‐, alhora que troben obstacles i dificultats per a assumir ocupacions
que, socialment, es continuen considerant masculines, lligades a la producció, la
ciència i els avanços de les tecnologies.
DISCRIMINACIÓ INDIRECTA: La situació en què una disposició, criteri o pràctica
aparentment neutres posa a persones d'un sexe en desavantatge particular respecte a
persones d'un altre, excepte de la dita disposició, criteri o pràctica, puguen justificar‐se
objectivament en atenció a una finalitat legítima i que els mitjans per a aconseguir la
dita finalitat siguin necessaris i adequats.
DISCRIMINACIÓ VERTICAL: Estableix límits a les possibilitats d'ascens laboral de les
dones. Aquest fenomen reconeix que es registra una democratització en l'accés a
diversos llocs de treball per part de les dones, però adverteix que els llocs relacionats
amb les possibilitats de decisió continuen sent patrimoni dels homes.
DIVERSITAT DE GÈNERE: Planteja la necessitat d‟ incorporar els valors de gènere com
un mode útil d'abordar la complexitat i ambigüitat de diferents entorns. Les dones no
són considerades com un grup desfavorit, com un col∙lectiu que reivindica drets, sinó
com a subjectes que tenen valors que aportar a la societat, en general.
DOBLE JORNADA: S‟adjectiva la vida quotidiana d‟aquelles dones que afronten
l‟activitat laboral i el treball domèstic‐familiar com únic horitzó viable i obligat. Aquesta
suposada conciliació, en la seva diversitat, les porta a compartir un element comú: la
manca de temps per viure.
EMPODERAMENT: Terme encunyat en la IV Conferència Mundial de les Dones de
Beijing l'any 1995, per a referir‐se a l'augment de la participació de les dones en els
processos de presa de decisions i accés al poder.

14

ESTEREOTIPS: Conjunts de creences o imatges mentals molt simplificades i amb pocs
detalls sobre un grup determinat de gent que són generalitzats a la totalitat dels
membres del grup. El terme sol usar‐se en sentit pejoratiu.
ESTRATÈGIA DUAL (Integració de la perspectiva de gènere/transversalitat): integrar
sistemàticament les situacions, prioritats i necessitats respectives de dones i homes en
totes les polítiques, amb vista a promoure la igualtat entre homes i dones i recórrer a
totes les polítiques i mesures generals amb la finalitat específica d'aconseguir la
igualtat, tenint en compte activament i obertament, des de la fase de planificació, els
seus efectes en les situacions respectives d'unes i altres quan s'apliquen, supervisen i
avaluen.
ESTUDIS SOBRE L‟ÚS DEL TEMPS: Són els estudis i investigacions que mostren la
desigual distribució entre dones i homes respecte la càrrega total del treball. Una
desigualtat que es posa de manifest a través de l‟ús desigual del temps que perjudica,
primordialment, a les dones adultes de les societats del benestar, la conseqüència de
la qual és que els homes són els principals beneficiaris del'ús desigual del temps.
FEMINISME: És un pensament d'igualtat que sorgeix en el mateix moment en què la
idea d'igualtat i la seva relació amb la ciutadania es plantegen per primera vegada en
el pensament europeu. El feminisme constata la desigualtat per raó de sexe que
comporta una situació d'inferioritat sociocultural de les dones enfront dels homes.
Aquest fet li porta a reclamar i a defendre la igualtat de dret d'oportunitats dels sexes.
El feminisme suposa, per tant, una forma diferent de mirar i entendre el món, el poder
i les relacions entre els sexes.
GÈNERE: Concepte que fa referència a les diferències socials entre homes i dones que
han sigut apreses, canvien amb el temps i presenten grans variacions tant entre
diverses cultures com dins d'una mateixa cultura. La IV Conferència Mundial sobre la
Dona celebrada en Beijing (1995) va adoptar el concepte de gènere declarant que “el
gènere es refereix als papers socials construïts per a la dona i l'home assentats
basant‐se en el seu sexe i depenen d'un particular context socioeconòmic, polític i
cultural, i estan afectat per altres factors com són l'edat, la classe, la raça i l'ètnia”.
IGUALTAT DE SEXE: Relació d'equivalència en el sentit que les persones tenen el
mateix valor, independentment dels caràcters o actituds que se'ls associen per ser
dones o homes. És un dret fonamental que es recolza en el concepte de justícia social.
Implica, per tant l'absència de tota forma de discriminació per raó de sexe.
IGUALTAT D'OPORTUNITATS: Principi que pressuposa que homes i dones tinguin les
mateixes garanties de participació plena en totes les esferes. Busca beneficiar per igual
a homes i dones, perquè aquests i aquestes puguen desenvolupar plenament les seues
capacitats i millorar les seues relacions.La igualtat de tracte i d'oportunitats entre
dones i homes és un principi informador de l'ordenament jurídic i, com a tal,
s'integrarà i observarà en la interpretació i aplicació de les normes jurídiques.
15

IMPACTE DE GÈNERE: Consisteix a identificar i valorar els diferents resultats i efectes
d'una norma o una política pública en l'un i l'altre sexe, a fi de neutralitzar els mateixos
per a evitar els seus possibles efectes discriminatoris.
INDICADORS DE GÈNERE: Els indicadors de gènere tenen la funció de fer visibles els
canvis socials en termes de relacions de gènere al llarg del temps. La seva utilitat
consisteix en mostrar la situació específica de les dones i els homes, així com els canvis
que es produeixen en els dos grups de població. El coneixement que aporten aquests
indicadors suposa una aproximació a la situació de les dones i els homes, així com la
influència de factors determinats que expliquen diferències de comportaments, actituds
i valors entre ambdós sexes. Són unes eines imprescindibles per a la planificació de les
polítiques.
INVISIBILITAT: Aquesta invisibilitat de les dones es deu a la desigualtat entre homes i
dones que parteix de la superioritat dels uns sobre les altres. Per a canviar aquest món
androcèntric i patriarcal és necessari recuperar la història de les dones, tant pel que fa
a dones singulars com a totes les aportacions que les dones han fet des de les seues
distintes mirades i realitats quotidianes.
MODEL D'IGUALTAT EN FEMENÍ: Model que té com a objectiu la qualitat de vida de
tota la població. Això requereix la plena integració dels homes en les activitats no
remunerades. Atès que aquestes activitats requereixen una dedicació variable al llarg
de la vida activa, l'estructura sociolaboral ha d'adequar‐se a les necessitats homes i
dones que assumeixen en condicions d'igualtat el treball familiar domèstic, que permet
realitzar l'activitat mercantil i no mercantil, mantenint un equilibri harmònic per a totes
les persones.
MODEL D'IGUALTAT EN MASCULÍ: Té com a objectiu la igualtat en la participació al
mercat laboral. Representa que les dones anirien progressivament integrant‐se en el
mercat de treball, participant en l'ocupació en igualtat de condicions amb els homes.
La idea és que les dones"s‟igualen” als homes respecte al que ha sigut l'activitat bàsica
per als mateixos. Ara bé, el model de participació masculí implica llibertat de temps i
acció per a dedicar‐se al mercat; per tant, queda poc espai per a activitats relacionades
amb l'atenció de les persones.
PATRIARCAT: Forma d'organització social, política i econòmica apareguda en les
societats agràries on alguns barons adults dominen a dones i nens a fi de transmetre la
propietat i assegurar la filiació legítima dels fills. Les dones són confinades en l'espai
privat i a la funció reproductora, mentre que els barons es reserven l'espai públic.
PLANS D'IGUALTAT: Els plans d'igualtat fixaran els objectius d'igualtat a aconseguir,
les estratègies i pràctiques a adoptar per a la seua consecució, així com l'establiment
de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.
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PRINCIPI D'IGUALTAT DE TRACTE ENTRE DONES I HOMES: Principi informador
d'ordenament jurídic que s'integra en ell i ha d'observar‐se en la interpretació i
aplicació de les normes jurídiques. Suposa l'absència de tota discriminació per raó de
sexe, ja sigui directa o indirecta. S'utilitza el terme discriminació de sexe per a al·ludir
a una situació en què una persona o un grup de persones rep un tracte diferenciat
quant al seu sexe, la qual cosa condicionarà que li siguin reconeguts més o menys
drets i oportunitats.
POLÍTIQUES D‟IGUALTAT D‟OPORTUNITATS: Les polítiques d‟igualtat es defineixen
“com el conjunt de les decisions, objectius i mesures adoptades per les institucions
públiques en relació amb el foment de la igualtat entre dones i homes i amb la millora
de la situació socioeconòmica, política i cultural de la dona”.
SEGREGACIÓ HORITZONTAL: Concentració de dones i/o homes en graus i nivells
específics de responsabilitat, d‟ocupacions o opcions acadèmiques i/o formatives. En
l‟elecció influeix més el rol de gènere, que la lliure opció personal.
SEGREGACIÓ VERTICAL: Exclusió de les dones dels llocs directius i adhesió de les
mateixes a les activitats de menor prestigi en les institucions.
SEXISME: Terme que refereix a la suposició, creença o convicció que un dels dos sexes
és superior a l'altre. L'ús més freqüent es refereix a la convicció de la superioritat del
baró respecte a la dona. Mecanisme pel qual es privilegia un sexe sobre un altre.
Conceptes i conductes patriarcals que manté en situació d'inferioritat i subordinació al
sexe femení.
SEXISME EN EL LLENGUATGE: El llenguatge és com un mirall que reflecteix la societat
que l‟utilitza; una eina que vehicula el nostre pensament, organitzant‐lo i
estructurant‐lo, incorporant creences, valors, prejudicis i estereotips. Per això, la
persistència de pràctiques discriminatòries en l‟ús de llenguatge no és cap altra cosa
que un senyal de la presència generalitzada de sexisme en la nostra cultura. L
„asimetria entre els conceptes masculins i els femenins, el genèric masculí com a pretès
universal o l‟exclusió de les dones en tant que subjectes del discurs, són els principals
biaixos discriminatoris en l‟ús del llenguatge (Eulàlia Lledó).
SOSTRE DE VIDRE: A partir dels anys vuitanta nombrosos estudis realitzats des de les
diverses Ciències Socials intenten donar resposta a la pregunta de per què les dones es
troben infrarrepresentades en els llocs de poder i presa de decisions, utilitzant el terme
“sostre de vidre” en al∙lusió metafòrica a les barreres transparents que impedeixen a
moltes dones amb elevada qualificació accedir i promocionar en les esferes del poder
econòmic, polític i cultural.
TERRA ENGANXÓS: El “terra enganxós” és un altre concepte emparentat al fenomen
del “sostre de vidre” i es refereix a les obligacions que des de l‟àmbit domèstic
s‟imposa a les dones i que crea nombroses dificultats per a desenganxar-se de l'àmbit
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domèstic. Aconseguir l‟equilibri entre les demandes externes i les que apareixen des de
la família i la llar, arriba a ser un esforç físic i emocional considerable i font de
conflictes per a les dones.
VIOLÈNCIA DE GÈNERE: tot acte de violència, basat en la pertinença de la persona
agredida al sexe femení, que tingui com a resultat un dany o patiment físic, sexual o
psicològic per a la dona, així com les amenaces de tals actes, la coacció o la privació
arbitrària de la llibertat, tant si es produeixen en la vida pública com en la privada.
5. L'elaboració del Pla d'Igualtat de Gènere
5.1. Metodologia
Aquest Pla d'Igualtat s'ha realitzat utilitzant els qüestionaris i excels facilitats per la
Generalitat de Catalunya i la informació que apareix respecte aquest centre s'ha extret
de les dades informàtiques que consten al Departament de Recursos Humans del
Consell Comarcal del Gironès i de l'Escola de Música del Gironès.
Els treballadors i treballadores analitzats i analitzades en el present Pla són personal
del CCG i de l'EMG i no s'ha tingut en compte la temporalitat del seu contracte ni les
eventuals reduccions de jornada existents, als efectes d'establir un criteri homogeni.
Per a l'elaboració del Pla d'igualtat 2022-2025 del Consell Comarcal del Gironès i de
l'Escola de Música del Gironès s'ha extret tota la informació i totes les dades a 31 de
desembre de 2021. S'han inclós tots els llocs de treball estructurals i conjunturals amb
excepció dels que provenen de programes del SOC (Treball i Formació, Joves en
Pràctiques, etc.) amb caràcter temporal, de les substitucions per baixes de llarga
durada, dels càrrecs eventuals i de la subalterna que prové d'Astrid21. Els llocs de
treball amb excedència també s'han inclòs. En el recompte de les anualitats solament
s'han comptat els anys sencers i s'han descartat les fraccions mensuals.
En aquest Pla s'ha respectat la protecció de dades de caràcter personal i, per tant, no
s'exposaran ni noms ni cognoms ni documents nacionals d'identitat que puguin afectar
directa o indirectament als treballadors i treballadores del CCG i de l'EMG.
6. Diagnosi per àmbits
6.1. Condicions laborals
6.1.1. Composició de la plantilla
Per a fer la diagnosi per àmbits tindrem en compte tot el personal (treballadors i
treballadores a 31 de desembre de 2021) que suma un total de 58 al CCG i un total
de 25 a l'EMG, tenint en compte totes les categories, tots els contractes, etc.:
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Composició de la plantilla del CCG
Homes
38%
Dones
62%

Que amb números absoluts correspon a...:

Composició de la plantilla del CCG
22
36

Dones

Homes

COMPOSICIÓ DE LA PLANTILLA DE L'EMG
DONES
56%

HOMES
44%

Que amb números absoluts correspon a...:

COMPOSICIÓ DE LA PLANTILLA DE L'EMG
HOMES
11

DONES
14
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Aquestes 58 persones que han accedit al Consell Comarcal del Gironès i les 25
persones que han accedit a l'EMG, ho han fet a través de processos selectius els quals
han respectat els principis de mèrit, capacitat, igualtat i publicitat. Els sistemes
selectius per a accedir-hi són tres: concurs oposició, concurs o oposició. El més utilitzat
és el concurs oposició: l'oposició consisteix en la celebració d'una o més proves per a
determinar la capacitat i l'aptitud dels aspirants i fixar el seu ordre de prelació; mentre
que, el concurs, és la comprovació i la qualificació dels mèrits dels aspirants.
Els principis que han regulat la selecció d'aquestes 58 persones al CCG i 25 a l'EMG
han sigut els de publicitat, igualtat, transparència, imparcialitat i professionalitat dels
membres dels òrgans de selecció, independència i discrecionalitat tècnica en l'actuació
dels òrgans de selecció, adequació entre el contingut dels processos selectius i les
funcions o tasques a desenvolupar i agilitat en els processos de selecció.
Hem de tenir en compte que, a part dels principis anomenats anteriorment, també
hem de tenir present que durant aquests processos es tracten dades de caràcter
personal: resultats mèdics, avaluacions psicològiques, etc. I, per tant, a més dels
principis descrits a sobre d'aquestes línies hauríem de tenir en compte tots aquells
relacionats amb la normativa de protecció de dades de caràcter personal: lleialtat,
transparència, confidencialitat, integritat...
I, tenint en compte, que actualment ens trobem davant d'una administració electrònica
podríem afegir el dret a la llibertat informàtica, el principi d'accessibilitat i el principi de
simplificació administrativa.
Tots aquests principis s'han de tenir en compte a l'hora de dissenyar el procés selectiu
i les seves i bases així com a l'hora d'executar-lo. Les bases es preparen i redacten des
de RH, es negocien amb els representants dels treballadors.
Respecte el procediment, aquest normalment es composa d'una prova teòrica, una
prova pràctica i una entrevista. Les proves poden ser mitjançant testos amb tres o
quatre opcions a triar; o bé, poden ser preguntes a desenvolupar. L'entrevista es
realitza un cop superada i aprovada la fase d'oposició i no és excloent.
6.1.2. Antiguitat
QUADRE D'ANTIGUITAT DE TREBALLADORES I TREBALLADORS DEL CCG
Blocs
antiguitat

DONA

HOME

12

8

5-10 anys

3

1

10-15 anys

2

0

15-20 anys

9

3

+20 anys

10

10

TOTAL

36

22

0-5 anys
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A través d'aquest quadre d'antiguitat dels i les professionals del CCG, podem observar
que el gran gruix de les dones es troba en el bloc de 0-5 anys; mentre que, el bloc on
hi ha més homes és del de + de 20 anys.
QUADRE D'ANTIGUITAT DE TREBALLADORES I TREBALLADORS DE L'EMG

Blocs antiguitat

DONA

HOME

0-5 anys

2

1

5-10 anys

2

0

10-15 anys
15-20 anys
+ 20 anys

2
4
4

4
3
3

14

11

TOTAL

En aquest cas veiem que està molt igualat: les dones predominen el bloc d'antiguitat
de 15-20 anys i els de més de 20 anys i els homes en bloc d'antiguitat de 10 a 15
anys.
QUADRE D'ANTIGUITAT DE TREBALLADORES I TREBALLADORS DEL CCG EN
PERCENTATGES

0-5 anys
5-10 anys
10-15 anys
15-20 anys
més de 20 anys
TOTAL

Dones

Homes

Total

33,33%
8,33%
5,56%
25,00%
27,78%
100,00%

36,36%
4,55%
0,00%
13,64%
45,45%
100,00%

34,48%
6,90%
3,45%
20,69%
34,48%
100,00%

* L'antiguitat s'ha calculat en funció del sexe; és a dir, no sobre el total de la plantilla
(58) sinó sobre el total de dones (36) de la plantilla i sobre el total d'homes (22) de la
plantilla. D'aquesta manera podem veure les diferències de manera més ajustada; sinó
el resultat es veuria esbiaixat ja que, la majoria de personal són dones.
Aquest quadre es troba dividit segons blocs d'antiguitat: quantes dones i quants homes
treballen al CCG i des de fa quant; quin tant per cent representen i el total en
percentatge sobre el total del personal de la plantilla (58).
El bloc d'antiguitat més gran és el de 0 a 5 anys a les dones perquè representen un
33,33%; mentre que, el bloc de més de 20 anys dels homes representa un 45,45%.
Per tant, podríem dir que es tracta d'una plantilla que ha incorporat gairebé un terç de
les dones recentment i gairebé la meitat dels homes fa més de 20 anys que hi són. Per
blocs conjunts destquen els de 0-5 anys i els de més grans de 20 anys.
D'altra banda, a la columna on hi ha menys personal, tant per les dones com pels
homes, és al bloc d'antiguitat de 10 a 15 anys ja que, es troba representat per un
5,56% per part de les dones i per un 0,00% per part dels homes (3,45% global).
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A continuació el gràfic que representa el quadre d'antiguitat de treballadores i
treballadors del CCG:

GRÀFIC D'ANTIGUITAT DE TREBALLADORES I TREBALLADORS DEL CCG

Antiguitat
14
12
10
8
6
4
2
0
0-5

5-10

10-15
D

15-20

>20

H

QUADRE D'ANTIGUITAT DE TREBALLADORES I TREBALLADORS DE L'EMG EN
PERCENTATGES
Blocs antiguitat
0-5 anys
5-10 anys
10-15 anys
15-20 anys
+ 20 anys
TOTAL

Dones

Homes

TOTAL

14,29%
14,29%
14,29%
28,57%
28,57%
100,00%

9,09%
0,00%
36,36%
27,27%
27,27%
100,00%

12,00%
8,00%
24,00%
28,00%
28,00%
100,00%

* L'antiguitat s'ha calculat en funció del sexe; és a dir, no sobre el total de la plantilla
(25) sinó sobre el total de dones (14) de la plantilla i sobre el total d'homes (11) de la
plantilla. D'aquesta manera podem veure les diferències de manera més ajustada; sinó
el resultat es veuria esbiaixat ja que, la majoria de personal són dones.
Aquest quadre es troba dividit segons blocs d'antiguitat: quantes dones i quants homes
treballen a l'EMG i des de fa quant; quin tant per cent representen i el total en
percentatge sobre el total del personal de la plantilla (25).
El bloc d'antiguitat més igualat per part dels dos sexes són els de +20 anys i els de 1520 anys representat per un 28,57% de dones i un 27,27% dels homes en sengles
casos. Destaca que el 36,36% dels homes es troba en el bloc de 10-15 anys.
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D'altra banda, a la columna on hi ha menys personal és al bloc d'antiguitat de 5 a 10
anys ja que el resultat és d'un 0%.
A continuació el gràfic que representa el quadre d'antiguitat de treballadores i
treballadors de l'EMG:
GRÀFIC D'ANTIGUITAT DE TREBALLADORES I TREBALLADORS DE l'EMG

Antiguitat
D

H

4,5

4

4

4

4
3,5

3

3

3
2,5

2

2

2

2
1,5

1

1
0,5

0

0
0-5

5-10

10-15

15-20

>20

6.1.3. Mitjana d'edat d'homes i de dones
QUADRE DE LES FRANGES D'EDAT DE TREBALLADORES I TREBALLADORS
DEL CCG
EDAT
Fins a 30
31-40
41-50
51-60
+61
TOTAL

DONA
3
7
17
8
1
36

HOME
3
5
6
7
1
22

Aquest quadre tan senzill ens mostra 5 franges d'edat: fins a 30 anys, de 31 a 40 anys,
de 41 a 50, de 51 a 60 i més de 61 anys.
On hi ha més dones és de 41 a 50 i on n'hi ha menys és de +61 anys; mentre que,
pels homes, on n'hi ha més és de 51 a 60 , seguit del de 41 a 50 anys; i on n'hi ha
menys és de +61 anys, a l'igual que a les dones.
QUADRE DE LES FRANGES D'EDAT DE TREBALLADORES I TREBALLADORS
DEL CCG I EL % QUE REPRESENTEN
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EDAT
Fins a 30
31-40
41-50
51-60
+61
TOTAL

DONA

%

HOME

%

3
7
17
8
1
36

8,33%
19,44%
47,22%
22,22%
2,78%
100,00%

3
5
6
7
1
22

13,64%
22,73%
27,27%
31,82%
4,55%
100,00%

* Aquest quadre s'ha calculat en funció del sexe; és a dir, no sobre el total de la
plantilla (58) sinó sobre el total de dones (36) de la plantilla i sobre el total d'homes
(22) de la plantilla. D'aquesta manera podem veure les diferències de manera més
ajustada; sinó el resultat es veuria esbiaixat ja que, la majoria de personal són dones.
QUADRE DE LA MITJANA D'EDAT DE TREBALLADORES I TREBALLADORS DEL
CCG
SEXE
DONA
HOME

MITJANA D'EDAT
44
45

Quant a les dones, allà on n'hi havia més era al bloc d'antiguitat d'entre 41 a 50 anys;
per tant, sembla lògic que la mitjana d'edat de les dones sigui de 44 anys; quant als
homes, la mitjana d'edat és de 45 anys. I, tenint en compte els dos sexes, la mitjana
d'edat de la plantilla del CCG és de gairebé 45 anys.
GRÀFIC DE LA DISTRIBUCIÓ DE DONES I HOMES PER FRANGES D'EDAT.
PERCENTATGE

50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

D
H

<30

31-40

41-50

51-60

>60

Aquest quadre ens mostra el mateix que hem comentat anteriorment però en
percentatges. Les dues primeres columnes, "% dona" i "% home", estan calculades en
funció del total de cadascun.
QUADRE DE LES FRANGES D'EDAT DE TREBALLADORES I TREBALLADORS DE
L'EMG
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EDAT
Fins a 30
31-40
41-50
51-60
+61
TOTAL

DONA

HOME

0
2
6
4
2
14

0
1
4
4
2
11

Aquest quadre tan senzill ens mostra 5 franges d'edat: fins a 30 anys, de 31 a 40 anys,
de 41 a 50, de 51 a 60 i més de 61 anys.
Podem veure que allà on hi ha més dones és de 41 a 50 anys i on n'hi ha menys o,
millor dit, cap, és de fins a 30 anys. Per contra, allà on hi ha més homes és a les
franges de 41 a 50 anys i de 51 a 60 anys amb quatre treballadors respectivament i
allà on no hi ha homes, a l'igual que les dones, és a la franja de fins a 30 anys.

QUADRE DE LES FRANGES D'EDAT DE TREBALLADORES I TREBALLADORS DE
L'EMG I EL % QUE REPRESENTEN
EDAT
Fins a 30
31-40
41-50
51-60
+61
TOTAL

DONA
0
2
6
4
2
14

%
0,00%
14,29%
42,86%
28,57%
14,29%
100,00%

HOME
0
1
4
4
2
11

%
0,00%
9,09%
36,36%
36,36%
18,18%
100,00%

* Aquest quadre s'ha calculat en funció del sexe; és a dir, no sobre el total de la
plantillasinó sobre el total de dones (14) de la plantilla i sobre el total d'homes (11) de
la plantilla. D'aquesta manera podem veure les diferències de manera més ajustada;
sinó el resultat es veuria esbiaixat ja que, la majoria de personal són dones.
QUADRE DE LA MITJANA D'EDAT DE TREBALLADORES I TREBALLADORS DE
L'EMG
SEXE
DONA
HOME

MITJANA D'EDAT
49
51

Quant a les dones, allà on n'hi havia més era al bloc d'antiguitat d'entre 41 a 50 anys;
per tant, sembla lògic que la mitjana d'edat de les dones sigui de 49 anys; quant als
homes, la mitjana d'edat és de 51 anys. I, tenint en compte els dos sexes, la mitjana
d'edat de la plantilla del CCG és de 50 anys.
GRÀFIC DE LA DISTRIBUCIÓ DE DONES I HOMES PER FRANGES D'EDAT.
PERCENTATGE
25

45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%

D

20,00%

H

15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
<30

31-40

41-50

51-60

>60

Aquest quadre ens mostra el mateix que hem comentat anteriorment però en
percentatges. Les dues primeres columnes, "% dona" i "% home", estan calculades en
funció del total de cadascun.
6.1.4. Nivell d'estudis reglats
El nivell d'estudis reglats al CCG, com a tota l'Administració Pública, normalment
comporta el nivell de titulació dels seus empleats i empleades.
Diem "normalment" perquè sí és cert que, a vegades, hi ha un mínim percentatge d e
personal del subgrup C1 que sí tenen carrera universitària i per tant, podrien accedir a
una categoria superior. Tot i així, en el següent quadre adoptarem una visió purista
tenint en compte els estudis que efectivament es requereixen per tal d'accedir-hi:
GRÀFIC DE LA DISTRIBUCIÓ DE DONES I HOMES PER ESTUDIS DEL CCG

Nivell d'estudis per plaça
H

D

0

FPI, ESO, Graduat

2
9

Batx, FPII, CFGM

13
2

Altres

1
11

Univ

20
0

5

10

26

15

20

25

En total tenim 31 treballadors/es amb carrera universitària, dels quals 11 són homes i
20 són dones; tenim 22 treballadors/es amb el títol de batxillerat, FPII o CFGM, dels
quals 13 són dones i 9 són homes i, per últim, tenim 2 treballadores amb FP/ESO/cicle
formatiu.
Al CCG el gran gruix de treballadores i treballadors es troba concentrat en la columna
dels estudis universitaris, tant per les dones com pels homes. Per tant, podem dir que
la majoria de la plantilla del CCG és principalment tècnica.

GRÀFIC DE LA DISTRIBUCIÓ DE DONES I HOMES PER ESTUDIS DEL CCG.
PERCENTATGE
55,56%
60,00%

50,00%

50,00%

40,91%
36,11%

40,00%
30,00%
20,00%
2,78%

5,56%

9,09%

0,00%

10,00%
0,00%
Univ

Altres

Batx, FPII, CFGM
D

FPI, ESO, Graduat

H

* La distribució de dones i homes per estudis s'ha calculat en funció del sexe; és a dir,
no sobre el total de la plantilla (58) sinó sobre el total de dones (36) de la plantilla i
sobre el total d'homes (22) de la plantilla. D'aquesta manera podem veure les
diferències de manera més ajustada; sinó el resultat es veuria esbiaixat.
Veient aquesta gràfica podem veure que els homes i les dones estan ajustats en totes
les categories; tot i així, les dones són les que van per davant en la categoria
universitària que es correspon a la categoria professional dels tècnics mitjans i
superiors.
El nivell d'estudis reglats al CCG, com a tota l'Administració Pública, normalment
comporta el nivell de titulació dels seus empleats i empleades. Diem "normalment"
perquè sí és cert que un mínim percentatge de personal del subgrup C1 del CCG tenen
carrera universitària i per tant, podrien accedir a una categoria superior (promoció).
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GRÀFIC DE LA DISTRIBUCIÓ DE DONES I HOMES PER ESTUDIS DE L'EMG

Nivell d'estudis per plaça
H

D

0

FPI, ESO, Graduat

1
3

Altres

0
3

Grau mitjà

8
5
5

Grau superior

En total tenim 10 treballadors/es amb estudis de grau suprior, dels quals 5 són homes i
5 són dones i tenim 11 treballadors amb el títol de grau mitjà que és el requisit mínim
per poder ocupar un lloc de treball com a professor de música. Respecte la columna
Altres, tenim una representació de 3 homes que té a veure amb habilitacions especuals
per fer de professor de música.
GRÀFIC DE LA DISTRIBUCIÓ DE DONES I HOMES PER ESTUDIS DE L'EMG.
PERCENTATGE
70,00%
57,14%

60,00%
50,00%
40,00%

45,45%
35,71%
27,27%

30,00%

27,27%

20,00%
7,14%

10,00%
0,00%

0,00%

0,00%
Grau superior

Grau mitjà
D

Altres

FPI, ESO, Graduat

H

* La distribució de dones i homes per estudis s'ha calculat en funció del sexe; és a dir,
no sobre el total de la plantilla (25) sinó sobre el total de dones (14) de la plantilla i
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sobre el total d'homes (11) de la plantilla. D'aquesta manera podem veure les
diferències de manera més ajustada; sinó el resultat es veuria esbiaixat.
Veient aquesta gràfica concloem que a l'EMG el 84% del total de la plantilla té estudis
musicals reglats i que només una persona de les 25 s'encarrega de les tasques
administratives que en aquest cas concret, es tracta d'una dona.
6.1.5. Grup Professional
Els grups de classificació professional, regulats a l'article 76 del TREBEP, s'estructuren
en funció de la titulació exigida per accedir-hi.
La classificació dels cossos i escales en cada subgrup està en funció del nivell de
responsabilitat de les funcions que s‟han d‟exercir i de les característiques de les proves
d‟accés.


Grup A. Dividit en dos subgrups, A1 i A2. Per accedir als cossos o escales
d‟aquest grup s‟exigeix tenir el títol universitari de grau. En els supòsits en què
la Llei exigeixi un altre títol universitari, és aquest el que s‟ha de tenir en
compte.



Grup B. Per accedir als cossos o escales del grup B s‟exigeix tenir el títol de
tècnic superior.



Grup C. Dividit en dos subgrups, C1 i C2, segons la titulació exigida per a
l‟ingrés. El C1, títol de batxiller o tècnic i el C2, títol de graduat en educació
secundària obligatòria.



AP: Les administracions públiques poden establir altres agrupacions diferents
de les enunciades anteriorment, per a l‟accés a les quals no s‟exigeixi tenir cap
de les titulacions previstes en el sistema educatiu

QUADRE DE LA TIPOLOGIA DE CATEGORIA PROFESSIONAL SEGONS SEXE
DEL CCG
Dones

% dones

Homes

% homes

A1

8

22,22%

3

13,64%

A2

12

33,33%

8

36,36%

C1

13

36,11%

9

40,91%

C2

2

5,56%

0

0,00%

AP

1

2,78%

2

9,09%

TOTAL

36

100,00%

22

100,00%



Quant a números totals...:
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La majoria de treballadores i treballadors del CCG es troben enquadrats dins de la
categoria professional C1 amb un total de 22 empleats i empleades (13 dones i 9
homes).


Quant a percentatges...:

El grup professional C1 representa el 40,91% del total de la plantilla quant a homes i el
36,11% quant a dones.
GRÀFIC DE LA DISTRIBUCIÓ DE DONES I HOMES DE LES CATEGORIES
PROFESSIONALS A1, A2, C1, C2, AP DEL CCG
Representació gràfica del quadre anterior:

Categoria professional (subgrup)
15
10
5
0
A1

A2

C1

D

C2

AP

H

* La distribució de dones i homes per categories professionalss'ha calculat en funció
del sexe; és a dir, no sobre el total de la plantilla sinó sobre el total de dones de la
plantilla i sobre el total d'homes de la plantilla. D'aquesta manera podem veure les
diferències de manera més ajustada; sinó el resultat es veuria esbiaixat.
QUADRE DE LA TIPOLOGIA DE CATEGORIA PROFESSIONAL SEGONS SEXE
DE L'EMG

A2
C2
TOTAL

DONES

% DONES

HOMES

% HOMES

13
1
14

92,86%
7,14%
100,00%

11
0
11

100,00%
100,00%

El 100% dels homes de l'EMG són A2 mentre que les dones representen el 92,86% del
total de les dones i respecte el grup C2, només trobem la representació d'una dona.
GRÀFIC DE LA DISTRIBUCIÓ DE DONES I HOMES DE LES CATEGORIES
PROFESSIONALS A1, A2, C1, C2 i AP DE l'EMG
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Representació gràfica del quadre anterior:

Categoria professional (subgrup)
C2

0

C1

0
0

1

11

A2
0

2

4

6

8
H

10

13
12

14

D

6.1.6. Classes de personal
QUADRE DE LA TIPOLOGIA DE CONTRACTE DEL CCG

Règim jurídic
H

D

2

LABORAL TEMPORAL

6
5
5

LABORAL FIX
4
4

FUNCIONARI INTERÍ

11

FUNCIONARI DE CARRERA
DIRECTIU

0

20

1

DONES

%

HOMES

%

1

2,78%

0

0,00%

20

55,56%

11

50,00%

Funcionari interí

4

11,11%

4

18,18%

Laboral fix

5

13,89%

5

22,73%

Laboral temporal

6

16,67%

2

9,09%

36

100,00%

22

100,00%

Directiu
Funcionari de carrera

* La diferència entre dones i homes segons tipologia de contracte s'ha calculat en
funció del sexe; és a dir, no sobre el total de la plantilla sinó sobre el total de dones de
31

la plantilla i sobre el total d'homes de la plantilla. D'aquesta manera podem veure les
diferències de manera més ajustada; sinó el resultat es veuria esbiaixat.
Tant per un cantó per l'altre, podem veure que la majoria de la plantilla del CCG són
funcionaris de carrera: el 55,56% de les dones i el 50,00% dels homes. Seguidament,
els contractes laborals temporals amb una representació femenina del 16,67% i dels
funcionaris interins amb una representació masculina del 18,18%. I, tant a la columna
de les dones com la dels homes, allà on hi ha menys afluència és al directiu
professional on només hi ha una dona.
GRÀFIC QUE MOSTRA EL NOMBRE DE DONES I HOMES SEGONS LA
TIPOLOGIA DE CONTRACTE DEL CCG
Aquesta és la gràfica que ens mostra el mateix que hem vist en el quadre anterior:

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%
DIRECTIU
D

2,78%

FUNCIONARI
DE CARRERA
55,56%

H

0,00%

50,00%

FUNCIONARI
INTERÍ
11,11%

LABORAL FIX
13,89%

LABORAL
TEMPORAL
16,67%

18,18%

22,73%

9,09%

* La distribució de dones i homes segons tipologia de contracte s'ha calculat en funció
del sexe; és a dir, no sobre el total de la plantilla sinó sobre el total de dones de la
plantilla i sobre el total d'homes de la plantilla. D'aquesta manera podem veure les
diferències de manera més ajustada; sinó el resultat es veuria esbiaixat.
QUADRE DE LA TIPOLOGIA DE CONTRACTE DE L'EMG

Funcionari de carrera
Laboral fix

DONES
8
2

%
57,14%
14,29%
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HOMES
5
1

%
45,45%
9,09%

Laboral discont
Laboral temporal

2

14,29%

4

36,36%

2
14

14,29%
100,00%

1
11

9,09%
100,00%

Règim jurídic
1

LABORAL TEMPORAL

2

LABORAL DISCONT

4

2
1

LABORAL FIX

2
5

FUNCIONARI DE CARRERA
0

2
H

4

8
6

8

D

* La diferència entre dones i homes segons tipologia de contracte s'ha calculat en
funció del sexe; és a dir, no sobre el total de la plantilla sinó sobre el total de dones de
la plantilla i sobre el total d'homes de la plantilla. D'aquesta manera podem veure les
diferències de manera més ajustada; sinó el resultat es veuria esbiaixat.
Tant per un cantó per l'altre, podem veure que la majoria de la plantilla de l'EMG són
funcionaris de carrera: el 57,14% de les dones i el 45,45% dels homes. Seguidament,
els contractes laborals discontinus amb una representació femenina del 14,29% i una
representació masculina del 36,36%, són els que més representació tenen.
GRÀFIC QUE MOSTRA EL NOMBRE DE DONES I HOMES SEGONS LA
TIPOLOGIA DE CONTRACTE DE L'EMG
Aquesta és la gràfica que ens mostra el mateix que hem vist en el quadre anterior:

Règim jurídic
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* La diferència entre dones i homes segons tipologia de contracte s'ha calculat en
funció del sexe; és a dir, no sobre el total de la plantilla sinó sobre el total de dones de
la plantilla i sobre el total d'homes de la plantilla. D'aquesta manera podem veure les
diferències de manera més ajustada; sinó el resultat es veuria esbiaixat.
6.1.7. Tipus de jornada
QUADRE DEL TIPUS DE JORNADA DEL CCG
TIPUS DE JORNADA

Completa
A temps parcial
TOTAL

DONA

HOME

35
1
36

97,22%
2,78%
100,00%

21
1
22

95,45%
4,55%
100%

Quant al tipus de jornada, aquesta la dividim en: jornada completa i jornada parcial.
Per jornada completa entenem 7,5 hores diàries que sumen un total de 37,5 hores a la
setmana. I, per jornada a temps parcial, qualsevol variació inferior.
Podem veure que la totalitat de dones treballadores tenen una jornada completa amb
excepció d'una. Aspecte que es reprodueix amb els homes. Aquesta jornada laboral és
a temps parcial perquè la seva plaça es troba contemplada així a la RLT.
QUADRE DEL TIPUS DE JORNADA DE L'EMG
TIPUS DE JORNADA
Completa
A temps parcial
TOTAL

DONA
8
6
14

57,14%
42,86%
100,00%

HOME
4
7
11

36,36%
63,64%
100%

Quant al tipus de jornada, aquesta la dividim en: jornada completa i jornada parcial.
Per jornada completa entenem 7,5 hores diàries que sumen un total de 37,5 hores a la
setmana. I, per jornada a temps parcial, qualsevol variació inferior.
Podem veure que la majoria de dones treballadores, tot i que per poc, d'aquesta
organització treballen a jornada completa ja que, aquests representen un 57,14% en
front el 42,86% que treballen a jornada parcial.
Per contra, els homes treballen gairebé tots a jornada parcial ja que, del total d'homes
aquests representen un 63,64% front el 36,36% que treballa a jornada completa.
Totes les dones i tots els homes que el seu tipus de jornada laboral és a temps parcial
és perquè la seva plaça es troba contemplada així a la RLT.
6.2. Accés a l'organització
Per tal d'accedir a qualsevol organització pública, cal tenir presents els principis
contemplats a l'article 103.3 de la Constitució Espanyola i l'article 55 del Reial Decret
5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de
l'Empleat Públic:
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- Article 103.3 CE: La llei regularà l‟estatut dels funcionaris públics, l‟accés a la funció

pública d‟acord amb els principis del mèrit i de la capacitat, les peculiaritats de l‟exercici
del seu dret a la sindicació, el sistema d‟incompatibilitats i les garanties per a la
imparcialitat en l‟exercici de les seves funcions.
- Article 55 del RD 5/2015:

1. Tots els ciutadans tenen dret a l‟accés a l‟ocupació pública d‟acord amb els principis
constitucionals d‟igualtat, mèrit i capacitat, i d‟acord amb el que preveuen aquest
Estatut i la resta de l‟ordenament jurídic.
2. Les administracions públiques, entitats i organismes a què es refereix l‟article 2
d‟aquest Estatut han de seleccionar el seu personal funcionari i laboral mitjançant
procediments en què es garanteixin els principis constitucionals abans expressats, així
com els establerts a continuació:
a) Publicitat de les convocatòries i de les seves bases.
b) Transparència.
c) Imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció.
d) Independència i discrecionalitat tècnica en l‟actuació dels òrgans de selecció.
e) Adequació entre el contingut dels processos selectius i les funcions o tasques que
s‟hagin d‟exercir.
f) Agilitat, sense perjudici de l‟objectivitat, en els processos de selecció.
És a dir, que per tal d'accedir a l'administració pública en qualitat d'empleat públic (no
importa si com a funcionari o laboral, en qualsevol de les seves modalitats), cal complir
els principis d'igualtat, mèrit, capacitat, transparència, publicitat de les convocatòries i
bases, imparcialitat i professionalitat dels membres dels òrgans de selecció,
independència i discrecionalitat tècnica en l'actuació dels òrgans de selecció, adequació
entre el contingut dels processos selectius i les funcions a exercir i l'agilitat dels
processos de selecció.
Els sistemes selectius per tal d'accedir-hi són la oposició, el concurs o el concurs
oposició i aquest s'iniciarà amb la convocatòria de la plaça i finalitzarà amb el
nomenament, presa de possessió i assignació de destinació.
Hem de tenir en compte que les places convocades, tant de personal funcionari com
laboral, han d‟estar establertes a la plantilla de personal, a la RLT i a l'Oferta Pública
d'Ocupació, la qual s'aprova cada any i s'ha d'executar en el termini de tres anys.
Al CCG donem compliment a aquests principis publicant la convocatòria i les bases al
Butlletí Oficial de la Província de Girona, i si escau, al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i/o Butlletí Oficial de l'Estat; així com, a l'e-tauler i a la web d'aquesta
entitat.
6.3. Retribució
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Les diferències retributives entre homes i dones constitueix una de les principals
manifestacions de desigualtat entre els dos sexes. Hem de tenir present la següent
frase: "a igualtat de treball, igualtat de retribucions" i "a desigualtat de treball,
desigualtat de retribucions".
El sistema retributiu dels empleats públics i les empleades públiques és una part
integrant del sistema total de recompenses del treballador/a, que consisteix en el
conjunt de compensacions, econòmiques i no econòmiques, que el treballador percep
pel seu treball4.
El sistema de retribució dels i de les empleats i empleades públiques vigent es podria
categoritzar com a MIXT: trobem en ell complements salarials dedicats a remunerar les
condicions subjectives de la persona, la rellevància de la feina i el rendiment. L'EBEP
manté que es paga la categoria, el lloc i el rendiment.
Respecte els principis retributius hem de tenir en compte:
a) La legalitat dels principis retributius: només es pot ser retribuït pels conceptes
establerts a la llei.
b) Publicitat: el complement de destí i el complement específic hauran de constar a la
RLT.
c) Caràcter sinal·lagmàtic: les retribucions aniran en proporció a la jornada realitzada.
d) Distinció per conceptes: es distingirà entre les retribucions bàsiques i les
complementàries.
e) Uniformitat de la quantia de les retribucions bàsiques: les quanties seran iguals en
totes les AP, per a tots els grups en què es classifiquen els cossos, escales, categories
o classes de funcionaris.
f) Discrecionalitat de les retribucions complementàries: aquestes seran fixades per
l'Administració en atenció a les seves particularitats organitzatives, prèvia valoració del
lloc de treball i exercici.
g) Incompatibilitat de la percepció simultània de retribucions: no es pot percebre més
d'una retribució amb càrrec als fons públics.
h) Increment de les retribucions: serà la LPGE la que fixi els límits a l'increment de les
retribucions o despesa de personal de les corporacions locals.
La normativa a tenir en compte en relació a la retribució dels empleats públics són:
a) FUNCIONARIS/FUNCIONÀRIES
- Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la
Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TRLEBEP).
4

El sistema retributiu a l'àmbit local:
https://www.dipucuenca.es/documents/34525/36923/EL+SISTEMA+RETRIBUTIVO+EN+EL+%
C3%81MBITO+LOCAL.pdf/864680c0-5e49-362e-abd5-17e0220eaf80?t=1615989903919
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- Llei 30/1984, de 2 d'agost, de reforma de la funció pública (art. 23 i 24).
- Llei 7/1985, de 2 dabril, de Bases de Règim Local (Art. 93).
- Reial decret llei 781/1986 Text Refós Règim Local (Art.153 a 157).
- Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública.
- Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat i, si escau, de la Comunitat Autònoma, per a
cada exercici.
b) PERSONAL LABORAL
- Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei de l'Estatut dels treballadors.
- Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un Text únic
dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció
pública.
- Lleis de Pressupostos Generals de l'Estat i, si escau, de la Comunitat Autònoma, per a
cada exercici.
 Respecte els funcionaris i funcionàries...:
En els articles 22, 23 i 24 del TREBEP es fixa l'estructura retributiva bàsica de les
retribucions dels funcionaris i de les funcionàries per a totes les AAPP i aquestes es
classifiquen en bàsiques i complementàries:


BÀSIQUES: són les que retribueixen al funcionari segons l'adscripció al cos o
escala a un determinat grup o subgrup de classificació professional i per
l'antiguitat en el mateix. Aquestes retribucions, doncs, estan integrades única i
exclusivament pel sou que l'assigna la LPGE i els triennis que també l'assigna la
LPGE i que serà diferent segons la categoria professional.



COMPLEMENTÀRIES: són les que retribueixen les característiques dels llocs de
treball, carrera professional o rendiment. La quantia i estructura s'establiran
segons la progressió del funcionari/ària, la dificultat tècnica, responsabilitat,
dedicació, incompatibilitat...; el grau d'interés i iniciativa del funcionari/ària
ocupant el lloc i els serveis extraordinaris prestats fora de la jornada laboral.
Dins de les complementàries trobem:
o

Complement de Destí: Segons l'article 23.2.a) de la Llei 30/1984, del
2 d'agost, el complement de destí es fixa en relació amb el nivell del lloc
de treball que es dugui a terme. A cadascun dels trenta nivells en els
que es classifiquen els llocs de treball els hi correspon un determinat
CD.
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o

Complement Específic: L'article 23.3.b) de la mateixa llei, disposa
que el complement específic retribueix les condicions particulars
d'alguns llocs de treball en atenció a la seva especial dificultat tècnica,
dedicació, responsabilitat, incompatibilitat, perillositat o penositat.

o

Complement de productivitat: Segons l'article 23.3.c) de la mateixa
llei, aquest complement està destinant a retribuir l'especial rendiment,
l'activitat extraordinària i l'interés o la iniciativa amb la que el funcionari
o funcionària exerceix el seu càrrec. El seu objectiu és incentivar al
funcionari o funcionària a que destaqui en el seu lloc de treball.

Al CCG hi ha funcionàries i funcionaris de carrera, interins i habilitats nacionals, amb el
secretari (Diputació de Girona) que té la Secretaria acumulada, la interventora que té
la plaça en propietat (i que exerceix la intervenció del Consorci de Benestar Social
Gironès Salt) i la Tresoreria (que es troba vacant, però ocupada per una funcionària de
carrera del CCG); personal laboral i un directiu professional que ocupa la plaça de
gerent.
Així doncs, al CCG aproximadament el 75% de la plantilla són funcionaris i es regeix
per les normes de la funció pública (TREBEP, LMRFP, TURFP i conveni de condicions) i
el personal laboral per l'Estatut dels treballadors i pel conveni col·lectiu.
El model retributiu del personal laboral és més obert i flexible que el del personal
funcionari. La pràctica totalitat dels conceptes es traslladen a la negociació col·lectiva i
s'aplica essencialment el dret laboral comú. Els increments retributius anuals però, sí
que venen fixats per la LPGE, a l'igual que els funcionaris i funcionàries.
L'estructura retributiva del funcionari públic:
Els drets retributius dels empleats públics es regulen als arts. 21-30, Reial decret
legislatiu 5/2015, de 30 doctubre, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei de l‟Estatut
bàsic de l‟empleat públic.
El nostre model retributiu es qualifica de sistema mixt, en el qual una part dels
conceptes retributius es basen en la categoria i el subgrup professional –retribucions
bàsiques- i, l‟altra, en el lloc de treball desenvolupat, d‟acord amb la classificació i la
definició d‟aquest establerta en la relació o catàleg de llocs de treball –retribucions
complementàries. Les retribucions bàsiques són idèntiques per a tots els funcionaris i
les fixa anualment per a cada subgrup de classificació la Llei de pressupostos generals
de l‟Estat, que també fixa l‟increment (o la revisió, d‟acord amb l‟actual conjuntura
econòmica) màxim de les retribucions complementàries del personal funcionari i de la
massa salarial del personal laboral.
- Retribucions bàsiques:
El sou, que es fixa atenent l‟índex de proporcionalitat assignat a cadascun dels grups
en què s‟organitzen els cossos de l‟Administració.
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Els triennis, que consisteixen en una quantitat igual per a cada subgrup i per cada tres
anys de serveis en aquests.
Les pagues extraordinàries, dues a l'any, que es perceben al juny i al desembre. El seu
import mínim serà una mensualitat del sou més l'import dels triennis.
- Retribucions complementàries:
Complement de destinació corresponent al lloc de treball ocupat.
Complement específic destinat a retribuir les condicions particulars d'alguns llocs de
treball tenint en compte l'especial dificultat tècnica, el grau de dedicació, la
responsabilitat, la incompatibilitat, la perillositat i la penositat.
Complement de productivitat, la finalitat del qual és retribuir l'especial rendiment,
l'activitat extraordinària i l'interès o iniciativa amb què el funcionari desenvolupa la
feina.
Gratificacions per serveis extraordinaris prestats fora de la jornada normal de treball.
L'estructura salarial del personal laboral:
1. Sou: com a remuneració bàsica
2. Complements salarials:
2.1. De caràcter personal: triennis. A diferència de l'estructura retributiva
contemplada a l'EBEP aquí sí es pot determinar una única quantia de trienni per
a la totalitat de grups proessionals.
2.2. De lloc de treball: té en compte conceptes com la penositat, perillositat,
nocturnitat...
2.3. Per quantitat i qualitat de treball: són els incentius al rendiment, hores
extraordinàries,...
2.4. De venciment superior al mes: serien les pagues extraordinàries les quals
solen ser dues l'any i a diferència dels funcionaris i funcionàries, els empleats
públics laborals sí sobren la totalitat d'una mensualitat.
L'objectiu d'aquest apartat és veure si hi ha diferència salarial entre homes i dones i, si
n'hi ha, explorar-ne el motiu.
El Reial decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes,
introdueix un principi interessant: el principi de transparència retributiva. Aquest
principi vindria a ser aquell que permet obtenir informació suficient i significativa sobre
el valor que se li atribueix a aquesta retribució. Per exemple: en relació amb les
retribucions bàsiques seria difícil que fos objecte de discriminació però, en canvi, les
retribucions complementàries sí són objecte de valoració.

39

També és important destacar el registre retributiu previst pel Reial decret 902/2020.
Aquest té per objectiu l'accés del comitè de treballadors i treballadores a la informació
retributiva desglossada en aquelles empreses que comptin, com a mínim, amb 50
treballadors o treballadores.
El registre retributiu inclourà els valors mitjans dels salaris, els complements salarials i
les percepcions extrasalarials de la plantilla desglossats per sexe i distibuïts tal i com
diu l'article 28 de l'ET: L‟empresari està obligat a pagar per la prestació d‟un treball del

mateix valor la mateixa retribució, satisfeta directament o indirectament, i sigui quina
sigui la seva naturalesa, salarial o extrasalarial, sense que es pugui produir cap
discriminació per motiu de sexe en cap dels elements o condicions d‟aquesta.
La gestoria del CCG té un programa de nòmines i disposa de personal qualificat per a
manipular les dades que han de constar-hi.
QUÈ ÉS LA BRETXA SALARIAL?5
La bretxa salarial entre homes i dones és un indicador que mesura la desigualtat
salarial entre homes i dones que mesura la diferència entre els ingressos mitjans de les
dones i els homes com a percentatge dels ingressos dels homes.
Aquest indicador es pot calcular utilitzant diverses dades d‟ingressos i, segons quines
utilitzem, podrem fer una lectura o una altra del resultat. La bretxa salarial entre
homes i dones pot fer referència a les diferències d‟ingressos per hora, setmanals,
mensuals o anuals entre homes i dones. Normalment, la bretxa salarial entre homes i
dones per hora és inferior a la setmanal, mensual i anual. Això es deu a que les dones
solen realitzar treballs remunerats durant menys hores que els homes, ja que les dones
segueixen dedicant més temps a les responsabilitats familiars i domèstiques que els
homes.
Els determinants de la bretxa salarial són els següents:
• Estereotips i rols de gènere
• Infravaloració de les feines, capacitats i habilitats de les dones
• Conciliació i corresponsabilitat
• Treball a temps complet/parcial
• Segregació laboral per motiu de gènere
• Estructura salarial
• Mida de l‟empresa i índex de sindicació
• Pertinença a un sector d‟activitat determinat
Per a poder comparar dades consistents i lliures de variables s'haurà d'extreure la
renda normalitzada. És a dir, no tindrem en compte les baixes o les jornades reduïdes,
per exemple. Haurem d'extrapolar tots els salaris dels i de les professionals a TEMPS
COMPLERT i durant UN ANY SENCER.
5

https://treball.gencat.cat/web/.content/actualitat/butlletins/rscat/Num_32/Guia-aplicacio-retributivaentre-homes-i-dones.pdf
40

També hem de tenir present dos tipus de bretxes salarials dins l'administració local:


Bretxa salarial no ajustada: La bretxa salarial no ajustada és aquella que
mesura la diferència percentual bruta entre el salari d'homes i dones, sense
tenir en compte les seves característiques socioeconòmiques (nivell educatiu,
anys d'experiència…) o del lloc de treball (sector d'activitat,...).



Bretxa salarial ajustada: mesura la diferència en les retribucions de dones i
homes controlant les característiques individuals i establint les comparacions
entre dones i homes que comparteixen característiques. Les possibles variables
a tenir en compte per a càlcul serien la classificació professional (o la posició a
l'estructura organitzativa i retributiva, definida pel lloc, departament…), el
temps treballat (tant la durada del contracte com el tipus de jornada –completa
o parcial-)- i els conceptes retributius (el salari base i els diferents
complements).

La fórmula que ens permetrà saber si hi ha o no bretxa salarial és la següent:
FÓRMULA Bretxa salarial:
retribució mitjana anual d‟homes – retribució mitjana anual de dones x 100
retribució mitjana anual d‟homes
Tal i com comentàvem a la pàgina anterior, la bretxa salarial es pot calcular tenint en
compte els ingressos per hora, setmanals, mensuals o anuals entre homes i dones. En
el nostre cas, hem utilitzat els salaris mensuals:
MITJANA RETRIBUCIONS TOTALS/MES PER CATEGORIA PROFESSIONAL
CCG
SUBGRUP
A1
A2
C1
C2
AP

HOME
3.427,91
2.011,21
1.749,54
1.402,22
1.400,50

DONA
3.201,81
2.191,39
1.649,71
1.402,22
1.092,22

BRETXA SALARIAL
6,60%
-8,96%
5,71%
0,00%
22,01%

Aquesta taula ens mostra la mitjana de sous segons dona o home i si hi ha bretxa o
no.
Anàlisi de les dades
 A1: Les dones cobren per sota dels homes.
Bé, hem de tenir en compte que de les 8 dones A1, 5 (el càrrec directiu, la
interventora i tres caps d‟area) tenen complements (destí, específic i una per
assistència a altres organismes) per raó del seu càrrec més elevats que les altres 3,
41

aspecte que fa baixar la mitjana de les dones, mentre que tots 3 homes tenen
complements (destí, específic i un per assistència a altres organismes) per raó del seu
càrrec més elevats que no difereixen sensiblement. Per això, si es traiessin aquests
complements, no existiria aquesta bretxa aparent.
Dit d‟altra manera, si s‟analitzés només els A1 amb responsabilitats com a cap d‟àrea
(4 dones i 2 homes) el resultat seria el següent:
SUBGRUP
A1

HOME
3.519,96

DONA
3.730,01

BRETXA SALARIAL
-5,97%

Del que s‟infereix que no existeix bretxa salarial entre els homes i les dones, en
detriment d‟aquest segon col·lectiu, atès que deriva dels complements que es
perceben per raó dels càrrecs i responsabilitats que assumeix cada persona en el seu
lloc de treball.
Per tant, no és correcte dir que les dones del subgrup A1 cobren més que els homes
del mateix grup, ni a la inversa, per les raons apuntades.
Actualment, per a l'exercici de 2022, s'ha modificat el complement de destinació del
subgrup A1 que passarà del 22 al 24 a partir de l'1 de gener. Aspecte que afecta a les
tres dones sense càrrecs.
 A2: Les dones cobren més que els homes.
Doncs no. Hi ha una dona (tresorera) que té uns complements (específic i per
assistència a altres organismes) que provoca aquest biaix vers les dones. Si manllevem
la plaça s‟observa nítidament el següent
SUBGRUP
A2

HOME
2.011,21

DONA
2.060,55

BRETXA SALARIAL
-2,45%

Com es pot apreciar, aquest factor donava l‟aparença que les dones cobressin més per
feines iguals, però no és així ja que el lloc de treball de tresorer/a que té una
responsabilitat molt important en tot el grup institucional donava una impressió
errònia. El que queda clar és que els tècnics mitjans corporatius cobren, a la pràctica,
el mateix per la mateixa feina.
La plantilla aprovada en el ple de 17 de novembre de 2021 preveu la promoció interna
de dues dones del subgrup A2 a l'A1.
 C1: Les dones cobren per sota dels homes.
Això és així? Doncs no. Hi ha una home (administratiu Bernardes) que té un
complement específic que provoca aquest biaix vers els homes. Si manllevem aquest
lloc de treball s‟observa gairebé una equitat:
SUBGRUP
C1

HOME
1.680,75

DONA
1.649,71
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BRETXA SALARIAL
1,85%

Com es pot apreciar, aquest factor donava l‟aparença que els homes tinguessin una
lleugera millora per feines iguals, però no és així ja que el lloc de treball a Les
Bernardes ho distorsionava. El que es manifesta és que aquests llocs de treball es
retribueixen igual davant la mateixa feina. En definitiva, no hi ha bretxa entre les 13
dones i els 9 homes.
La plantilla aprovada en el ple de 17 de novembre de 2021 preveu la promoció interna
de dues dones del subgrup C1 a l'A2.
 C2: No existeix bretxa
Només hi ha dues dones en aquest subgrup i cap home.
SUBGRUP
C2

HOME
1.402,22

DONA
1.402,22

BRETXA SALARIAL
0,00%

 AP: Les dones cobren per sota dels homes.
Rotundament no. Hi ha un home i una dona en l‟agrupació professional. Una laboral i
l‟altre funcionari de carrera. Tanmateix, aquest funcionari de carrera ubicat als Banys
Àrabs de Girona fou traspassat per conveni entre la Generalitat, la Diputació de Girona
i els consells comarcals de la Garrotxa, del Pla de l‟Estany, del Baix Empordà, de l‟Alt
Empordà i del Gironès, de data 21 de novembre 1991. En aquest sentit, va ser
traspassat amb la garantia ad personam, motiu pel qual les seves retribucions
provenien de l‟administració d‟origen (Diputació de Girona) aspecte sobe el qual el CCG
no hi té capacitat d‟actuació.
SUBGRUP
AP

HOME
1.092,22

DONA
1.092,22

BRETXA SALARIAL
0,00%

COROL·LARI
Per tant podem concloure que de les dades analitzades es desprèn que no hi ha bretxa
salarial entre els homes i les dones al CCG.
GRÀFICA MITJANA
PROFESSIONAL

RETRIBUCIONS

TOTALS/MES

PER

4.000,00
3.500,00
3.000,00
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00

CATEGORIA

H
D

A1

A2

C1
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C2

AP

I... arrel de l'últim quadre i gràfica podem calcular la mitjana de sous sense tenir en
compte els grups professionals:
SEXE
DONA
HOME
TOTAL GENERAL

MITJANA RETRIBUCIONS
TOTALS/MES (brut)
2.160,31
2.041,83
2.101,07

Veiem que la mitjana de retribucions totals al mes és superior el sou de la dona que
del home, en termes generals. L‟explicació resideix en què la majoria dels llocs de
direcció, intervenció, tresoreria i coordinació són ocupats per dones (5) i la resta per
homes (2).
Per tant, tenint en compte el gràfic, la taula, les explicacions i la fórmula:
2.041,83-2.160,31x 100 = -5,80%
2.041,83

Podem concloure que al CCG NO hi ha bretxa salarial.
MITJANA RETRIBUCIONS TOTALS/MES PER CATEGORIA PROFESSIONAL
EMG
SUBGRUP
A1
A2
C1
C2
AP

HOME
0,00
2.089,83
0,00
1.585,40
0,00

DONA
0,00
2.074,53
0,00
1.585,40
0,00

BRETXA SALARIAL
0,00%
0,73%
0,00%
0,00%
0,00%

Aquesta taula ens mostra la mitjana de sous segons dona o home i si hi ha bretxa o
no.
Anàlisi de les dades
 A2: Les dones no cobren més que els homes.
Doncs no. Dels 3 membres de la Direcció pedagògica 2 són ocupats per dones i tots 3
tenen uns complements per càrrecs. Dos directors de formacions cobren un
complement per direcció i dels 3 llocs de coordinació amb els seus respectius
complements, 2 són ocupats per dones. Aquest complements provoquen aquest lleuger
biaix vers els homes. Si traiem aquests complements reconeguts enb l'acord específic
de condicions de treball del personal docent de l'organisme autònom EMG s‟observa
nítidament el següent
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SUBGRUP
A2

HOME
1.947,54

DONA
1.947,54

BRETXA SALARIAL
0,00%

Com es pot apreciar, aquest factor donava l‟aparença que les dones no cobressin el
mateix per feines iguals, però no és així ja que tots els llocs de treball del cos docent
són del mateix subgrup (A2) amb el mateix nivell de destinació (22), els quals es
troben indexats a les taules salarials del CCG que aprova per a cada exercici i que se
sotmeten a negociació (en relació amb els augments salarials previstos a les
respectives LPGE) amb els delegats del personal. En definitiva, el cos docent cobra, a
la taula salarial i a la pràctica, el mateix per la mateixa feina.
 C2: No existeix bretxa
Només hi ha una dona en aquest subgrup i cap home.
SUBGRUP
C2

HOME
1.585,40

DONA
1.585,40

BRETXA SALARIAL
0,00%

COROL·LARI
Per tant podem concloure que de les dades analitzades es desprèn que no hi ha bretxa
salarial entre els homes i les dones a l'EMG.

GRÀFICA MITJANA
PROFESSIONAL

RETRIBUCIONS

TOTALS/MES

PER

CATEGORIA

3.000,00
2.000,00
1.000,00
0,00
A1

A2

Bretxa salarial

C1
H

C2

AP

D

I... arrel de l'últim quadre i gràfica podem calcular la mitjana de sous del personal
docent:
SEXE
DONA
HOME
TOTAL PERSONAL DOCENT

MITJANA RETRIBUCIONS TOTALS/MES (brut)
1.947,54
1.947,54
1.947,54
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En haver-hi una única dona com a personal no docent (1.585,40) s'ha optat per
prescindir de la seva inclusió per raons òbvies.
Podem concloure que a l'EMG NO hi ha bretxa salarial.

7. Pla d'acció amb els principals resultats de la diagnosi
Arribats a aquest punt, ja hem plasmat totes les dades numèriques i estadístiques que
ens permet veure la "foto final".
Tenint en compte els resultats de la diagnosi, veurem en quins punts ens cal
intervenció:
71. Comunicació no sexista
Què és el llenguatge sexista?
És el llenguatge que tendeix a excloure o a invisibilitzar les dones en la llengua. És
l'actitud que desvalora allò que fan i són les dones, com a resultat d'una ideologia
basada en la superioritat masculina sobre les dones. Aquest sexisme té el seu reflex en
alguns usos de la llengua com6:
1. L'ús del genèric masculí per fer referència tant a homes com a
dones que exclou les dones al considerar que el gènere gramatical masculí
engloba el femení, tot i que el masculí, en realitat, no és un genèric.
2. L'ús de diferents tractaments per a cada sexe, minimitzant les dones
("senyor-senyora, senyoreta"), o fins i tot, l'ús del femení per a desqualificar les
dones o els valors, comportaments i actituds que se'ls assignen (plora com una
nena,...).
3. En la presentació de l'home com a únic subjecte d'acció i de referència i
de la dona com a dependent o subordinada (el senyor x va anar a l'exposició
acompanyat de la seva dona)".
Per contra, el llenguatge inclusiu o no sexista és una pràctica lingüística que té
l‟objectiu d‟incloure i visibilitzar tant homes com dones. La llengua catalana ofereix
diversos recursos perquè ens expressem d‟una manera més inclusiva i menys sexista.
Aquests recursos es poden agrupar en tres tipus d‟estratègies:
Què és el llenguatge inclusiu o llenguatge no sexista?

6

Tallers per la igualtat, llenguatge sexista: http://www.cdp.udl.cat/tallers/index.php/ca/glossari/item/20llenguatge-sexista
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És una pràctica lingüística que té l'objectiu d'incloure i visibilitzar tant a les dones com
als homes. La llengua catalana ofereix diversos recursos perquè ens expressem d'una
manera més inclusiva i menys sexista7:
1) Evita expressions discriminatòries


Empra les formes de tractament, el pronom personal i els adjectius més
adequats per a cada persona; no afegeixis la paraula dona a la professió,
i fes servir sempre el tractament de senyora i no el de senyoreta.



Evita expressions que impliquen estereotips de gènere: “es comporta com una
senyoreta” o “hi ha homes que ajuden en les feines de casa“.

2) Explicita el gènere quan la situació comunicativa ho requereixi


Desdobla una paraula en masculí i femení per visibilitzar les dones i els homes
d‟un mateix grup: “els nens i les nenes”, “els candidats i les candidates”.



Si necessites estalviar espai, utilitza estratègies tipogràfiques com ara la barra o
els parèntesis per incorporar el femení: “el/la director/a”, “l‟auditor(a)”.

3) No explicitis el gènere quan la situació comunicativa no ho requereixi


Omet el determinant davant de substantius comuns: “hi van assistir
representants de diferents països”.



Fes servir substantius col·lectius i estructures genèriques: “l‟audiència”, “l‟equip
de recerca”, “el cos docent”.



Substitueix alguns substantius per adjectius sense marca de gènere: “la revolta
estudiantil” (millor que “la revolta dels estudiants”).



Fes servir l‟infinitiu i el gerundi en lloc de sintagmes amb marques de gènere:
“treballant amb coordinació” (millor que “si els treballadors es coordinen“).

El llenguatge sexista, encara ara, el podem trobar tant internament com externament a
la feina: en els processos de selecció, en la nomenclatura dels llocs de treball, en les
relacions que s'estableixen amb la ciutadania...
És important que, per exemple, a l'hora de redactar un correu electrònic, una
notificació, una comunicació, un conveni, etc. revisem sempre que el llenguatge
emprat és el correcte i per tant, no és sexista.
La Diputació de Barcelona i l'Institut Català de les Dones aprovaren una Guia jurídica
orientativa sobre l'ús d'una comunicació no sexista en l'àmbit de les administracions
locals, la qual ofereix unes pautes sobre l'ús de la comunicació als ajuntaments i que
és d‟aplicació a les persones físiques i/o jurídiques i a tota mena d‟entitats que es

7

Descobreix què és el llenguatge inclusiu i com s‟utilitza: https://fp.uoc.fje.edu/ca/blog/que-es-elllenguatge-inclusiu-i-com-sutilitza/
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relacionin amb els ajuntaments per raó de l‟atorgament de llicències administratives,
ajuts públics, contractes públics i de gestió de serveis públics8.
Per exemple, en el seu capítol 2 anomenat "criteris d'actuació per a assolir una
comunicació no sexista", article 2.1. parla sobre la documentació escrita i digital:

Les Administracions locals han d‟emprar un llenguatge no sexista en tota la
documentació escrita, gràfica, audiovisual, en l‟atenció personal, en els mitjans de
comunicació. L‟ús no sexista del llenguatge s‟ha de fer tant en el format tradicional
(documents destinats a la seva impressió o edició en suport paper) com en els
documents que integren l‟administració electrònica; en el sentit més ampli i en seus
diferents formats actuals o futurs; així com, els destinats a ser emprats en les diverses
plataformes i canals digitals on es suporten aquests formats (webs, portals web,
aplicacions per a mòbils i tauletes, xarxes socials, entre d‟altres).
L'objectiu d'aquesta corporació és institucionalitzar pràctiques inclusives tant en l'ús
del llenguatge com altres formes a tota l'organització.
I, algunes de les accions que s'han de dur a terme per tal de complir amb allò
exposat anteriorment serien:
 Dissenyar accions formatives per a fomentar el llenguatge no sexista tant
internament com externament: a nivell polític, laboral, organitzatiu, front a la
ciutadania, etc.
 Confeccionar i difondre un manual sobre l'ús del llenguatge inclusiu
 Revisar la documentació per tal de garantir-ne la neutralitat del llenguatge
 Revisar la neutralitat de les descripcions dels llocs de treball
7.2.Prevenció de riscos laborals i de vigilància de la salut
L'objectiu principal de la prevenció de riscos laborals és protegir a les treballadores i als
treballadors de possibles riscos que es puguin derivar de la feina evitant o minimitzant
les causes dels accidents i de les malalties derivades de la feina.
Incorporar la perspectiva de gènere aquí, és acceptar que s'ha de posar el mateix nivell
d'atenció en els diferents tipus de riscos que causen danys a la salut de les dones i dels
homes.
L'objectiu d'aquesta corporació és poder garantir un entorn lliure de riscos
implementant la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals. Per què?
Doncs perquè no existeix una política preventiva específica de riscos laborals que
diferenciï per sexes des del punt de vista legal vigent (només es refereixen al tipus
biològic: embaràs). Però la realitat és que sí caldria diferenciar per sexes ja que, les
dones estan exposades (molt més) a certs riscos, com:

8

Guia jurídica orientativa sobre l‟ús d‟una comunicació no sexista en l‟àmbit de les administracions locals:
https://xarxanet.org/biblioteca/guia-juridica-orientativa-sobre-lus-duna-comunicacio-no-sexista-en-lambitde-les
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- Assetjament laboral genèric: Poden afectar a la salut mental en forma d'estrès,
depressió, ansietat...
- Dobles jornades o doble presència: Just ara s'ha començat a estudiar el risc que això
pot comportar. La doctrina científica afirma que els problemes de la vida privada
juntament amb els laborals generen una sinergia negativa i aboquen més ràpid al
burnout.
I, algunes de les accions que s'han de dur a terme per tal de complir amb allò
exposat anteriorment serien:
 Esbrinar quines malalties afecten més als homes i quines malalties afecten més
a les dones
 Incorporar la perspectiva de gènere en la gestió de la prevenció de riscos
laborals
 Valorar la incidència en els riscos laborals dels cicles de vida de les dones
7.3. Mesures facilitadores de la conciliació laboral i familiar
La llei posa a disposició de tots els treballadores i totes les treballadores mesures que
faciliten i garanteixen la conciliació de la vida laboral, personal i familiar: L'Estatut dels
treballadors, l'Estatut bàsic de l'empleat públic, la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de
mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de
les administracions públiques de Catalunya... però d'alguna manera, sembla que
aquestes mesures només vagin adreçades a les dones i no als homes potser perquè
històricament només es reconeixia a les dones certs "drets" com una baixa per
maternitat més llarga que la dels homes. Sí que és veritat que potser i majoritàriament
els homes, per desconeixença o per vergonya o per algun altre motiu que ara
desconeguem, no demanen tots els permisos que es podrien demanar: paternitat,
alletament, excedència...
En aquest cas, l'objectiu seria aconseguir consolidar una política de conciliació de la
vida personal, laboral i familiar del personal del CCG i EMG a la que es poguessin acollir
els treballadors i treballadores que reunissin les característiques per a poder-ho fer i
adreçar-ho a tota la plantilla de forma generalitzada: utilitzant llenguatge inclusiu, etc.
Algunes de les accions que es podrien utilitzar per a portar-ho a terme serien:
1. Informar de manera contínua al personal del CCG i de l'EMG sobre la conciliació de
la vida laboral, personal i familiar.
2. Tirar endavant campanyes de conciliació inclusives i explicatives on tothom s'hi senti
benvolgut per tal de promoure la corresponsabilitat.
3. Mantenir el Protocol sobre el teletreball o el treball a distància: el Protocol aprovat
autoritza fins a un màxim de dues jornades a la setmana als sol·lictants de teletreball o
de treball a distància, sempre i quan les particularitats del lloc de treball del treballador
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o treballadora permetin la seva realització. Bona part dels llocs de la Relació de llocs de
treball al CCG té aquesta modalitat prevista.
4. Plantejar la idea d'ampliar les reduccions: en comptes de poder reduir la jornada
només en 1/3 o la meitat, poder-la reduir a 1/5 part o a 1/6 part. D'aquesta manera,
afavoreixes que més treballadores i treballadors s'hi puguin/vulguin acollir ja que, les
retribucions serien majors i les hores a treballar, tot i reduir, també serien més a la
setmana del que hi ha previst legalment en aquests moments.
5. Promoure la cultura de la igualtat de gènere a la institució: això significa formar
sobre gènere i igualtat i fomentar la presència d'homes i dones entre el personal que
fa la formació, així com vetllar per l'equilibri de gènere en els òrgans col·legiats i en els
tribunals en l'atorgament de premis, distincions i reconeixements professionals que
siguin promoguts pel CCG i l'EMG. En aquest mateix sentit, cal fer visible a la societat
el talent de les dones en els àmbits en què especialment no tenen presència o en què
la seva presència no és gaire visible per a la societat.
6. Fomentar la presència equilibrada d'homes i dones en la representació del personal i
en els òrgans de selecció de personal al CCG i a l'EMG: el nombre d'homes i dones que
integren les llistes electorals dels representants dels treballadors i dels òrgans de
representació del personal han de tendir a la paritat de gènere. S'ha de promoure la
composició paritària d'homes i dones en els tribunals qualificadors de processos
selectius i en les comissions de valoració per a la provisió de llocs de treball.
7. Neutralitat de gènere davant el pla de carrera, la relació de llocs de treball,
l'assignació dels complements de destí i específic i els factors de dedicació: la RLT ha
d'incorporar el compromís d'utilitzar la perspectiva de gènere perquè els factors que es
tenen en compte en la valoració dels complements retributius que s'assignen no
continguin biaixos de gènere.
8. Protocol d'assetjament sexual i prevenció: cal actualitzar permanentment i difondre
millor el funcionament del Protocol d'assetjament sexual del grup institucional CCG i
impartir-ne formació. Per això també és molt important, fomentar accions destinades a
l'assessorament preventiu sobre agressions sexistes en activitats culturals i d'oci que
hagin estat promogudes o subvencionades pel grup institucional CCG.
9. Víctimes de violència de gènere: cal assistir i facilitar la mobilitat de les treballadores
del CCG i de l'EMG que hagin estat vinculades amb actes de violència de gènere, en
especial oferint la possibilitat que puguin acudir a serveis d'assistència psicològica per a
dones víctimes de violència de gènere.
10. Garantir que els permisos de maternitat i paternitat que es troben estretament
lligats a la conciliació de la vida laboral i familiar dels treballadors i treballadores públics
no perjudiquin la promoció interna i tinguin facilitats en la formació professional: cal
establir mecanismes que permetin gaudir dels permisos de maternitat i paternitat
lligats a la conciliació de la vida laboral i familiar que alhora no perjudiquin la promoció
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interna del personal. S'ha de donar prioritat al personal que gaudeix d'alguna mesura
de conciliació de la vida familiar i laboral per escollir l'horari o la modalitat de la
formació.

8. Mecanismes de control i seguiment del pla d'igualtat
El Pla d'Igualtat ha de disposar d'uns mecanismes de control i de seguiment per tal de
controlar les accions que es van duent a terme i modificar-lo si fosnecessari.
Els mecanismes que es preveuen són:
1. La creació d'un òrgan de vigilància i seguiment del PI on participaran els
representants del personal i els òrgans de govern del CCG i de l'EMG. Aquesta comissió
es podrà reunir, com a mínim, un cop l'any i, com a màxim, les que siguin necessàries.
2. Revisió de les estadístiques de manera anual.
3. Realitzar enquestes a la plantilla per veure si les accions són congruents,
necessàries i útils.
4. Establir clàusules socials sobre igualtat de gènere en la contractació pública i les
convocatòries de subvencions i convenis públics.

EPÍLEG
L'elaboració d'aquest Pla d'igualtat s'ha realitzat amb la participació tècnica del
Consorci de Benestar Social Gironès Salt i amb els recursos propis del CCG i de l'EMG.
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