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I. Inttroducció
L’Administració de la Gene
eralitat de C
Catalunya ha
a posat esp
pecial èmfassi a integrarr en el seu
e les seves actuacion
ns una perspectiva soc
cial. En aqueest sentit, la
a promoció
funciionament i en
de la
a igualtat d’o
oportunitats
s entre done
es i homes, la conciliac
ció de la vidda personal i laboral,
el fom
ment de prà
àctiques per a la no-disscriminació o les iniciatives dirigiddes a la inte
egració
laborral de col·le
ectius amb dificultats
d
co
onstitueixen
n, entre d’altres, actuaccions que re
esponen a
aque
esta volunta
at.
En l’à
àmbit de la participació
ó social, l’an
ny 2002 es va crear l’Ò
Òrgan Paritaari de Polítiques
d’Igu
ualtat, amb representac
r
ció de l’Adm
ministració de
d la Generralitat de Caatalunya i de
e les
organitzacions sindicals
s
sig
gnants del I II Acord general sobre
e condicionss de treball del
onal de l’àm
mbit d’aplica
ació de la M
Mesa General de Negoc
ciació de l’A
Administrac
ció de la
perso
Gene
eralitat de Catalunya
C
per
p als anyss 2005-2008
8. Aquest òrrgan té com
m a missió im
mpulsar el
dese
envolupame
ent de mesu
ures que faccilitin les po
olítiques d’ig
gualtat d’opoortunitats entre dones
i hom
mes i de no--discriminac
ció, com tam
mbé les d’in
ntegració so
ociolaboral a l’Administtració de la
Gene
eralitat.
Les p
polítiques d’igualtat
d
d’o
oportunitatss entre done
es i homes també
t
han eestat objectte
d’acttuacions des de fa anys en el marrc dels plans de polítiqu
ues de donees aprovats
s pel
Gove
ern, els qua
als compten amb un eixx de mesure
es adreçades a l’àmbitt intern de
l’Adm
ministració. En aquest sentit, l’Insttitut Català de les Done
es ha impullsat el Pla estratègic
e
2012
2-2015, el qual assume
eix la transvversalització
ó de la perspectiva de ggènere com
m un
procé
és estratègic i permanent en la prràctica quottidiana de le
es polítiquess públiques
s amb la
finalitat d’aconseguir la igualtat efectivva de dones
s i homes.
discriminacions per raó
ó de gènere
e existeixen
n en la majo
oria d’organiitzacions, encara
e
que
Les d
no se
e’n tingui co
onsciència. Tot i que e l sistema d’’accés a l’A
Administracióó de la Gen
neralitat de
Cata
alunya està basat en els principis d
d’igualtat, mèrit
m
i capac
citat i, per taant, es gara
anteix la
igualltat formal, hi
h ha àmbits
s en els qua
als poden donar-se
d
situacions en què la igua
altat
ones i home
es encara n
no s’hagi as
ssolit.
efecttiva entre do
En aquest conte
ext, la Direc
cció Genera
al de Funció
ó Pública va
a impulsar laa Instrucció
ó 3/2010, la
aboració del Pla d’igualltat d’oportu
unitats entre
e dones i hoomes de
qual regula l’ela
ministració de
d la Generralitat de Ca
atalunya. Am
mb l’objectiu de donar suport al procés de
l’Adm
disse
eny i implan
ntació del Pla, i proporccionar una metodologia
m
a de treball,, es va edita
ar la Guia
per a
al disseny i la implantació del Pla d’igualtat d’oportunitats entre donnes i homes
s de
l’Adm
ministració de
d la Generralitat de Ca
atalunya, ac
ctuacions qu
ue estan enn consonància amb
els o
objectius deffinits en el Pla
P de polít iques de do
ones vigent.
La G
Guia s’adreçça, en espec
cial, al perssonal tècnic de les àree
es responsaables d’impu
ulsar i
impla
antar el Pla, si bé és im
mprescindib
ble la implica
ació de tot el
e personal al servei de
e
l’Adm
ministració de
d la Generralitat i, en e
especial, de
e la línia de comandam
ment de tots
s els
depa
artaments, a fi de garan
ntir la incorp
poració d’aq
questa iniciativa a la noostra organ
nització.
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II. M
Marc norma
atiu i altre
es docume
ents de referència
II.1 M
Marc norma
atiu
gualtat entre
e dones i ho
omes és un principi universal reco
onegut en d iversos texttos
La ig
norm
matius intern
nacionals so
obre drets h
humans, entre els quals destaca laa Convenció sobre
l’elim
minació de to
otes les form
mes de disccriminació contra
c
la do
ona, aprovadda per l’Ass
semblea
Gene
eral de les Nacions
N
Un
nides el dessembre de 1979.
1
Iguallment, el Pla d’igualtat d’oportunita
ats entre do
ones i home
es de l’Adm
ministració de la
Gene
eralitat de Catalunya
C
s’ha desenvo
olupat tenin
nt en comptte el marc nnormatiu seg
güent:
-La U
Unió Europe
ea (UE) inc
corpora el p
principi d’igu
ualtat d’opo
ortunitats enntre dones i homes en
n
el Trractat de Roma
R
l’any 1957 en la mesura qu
ue reconeix el dret a laa igualtat de retribució
ó
per u
un mateix trreball (article 114, antiic article 119). El Tractat d’Amstterdam (1999) avança
a
en l’a
assumpció del principi d’igualtat entre dones i homes a la UE, soobretot pel que fa a la
a
igualltat de tractte entre els
s treballado
ors i les tre
eballadores, que es coonstitueix co
om un drett
fonam
mental. A més,
m
apunta
a al princip
pi de la tran
nsversalització de gèneere en la mesura
m
que
e
totess les accion
ns de la pollítica públicca se suborrdinen a l’ob
bjectiu d’eli minar les desigualtats
d
s
entre
e les dones i els homes
s. L’any 200
01, el Tracttat de Niça
a no solameent estableix
x la igualtatt
com un dret, sin
nó que ja re
econeix la necessitat d’emprendr
d
re accions ppositives pe
er fomentarr
la pa
articipació de les dones
s en el merccat laboral.
Tractat de la
a Unió Eurropea (TUE
E) converteix
x el principi d’igualtat eentre homes
s i dones
-El T
en un
n valor com
mú de la UE (article 2) q
que els esta
ats membre
es han de reespectar i garantir a
l’hora
a d’establir requisits pe
er a noves i ncorporacio
ons d’estats
s (article 3.55). Al mateix
x temps,
l’articcle 3.3 del TUE
T
i els arrticles 8 i 10
0 del Tracta
at de funcio
onament dee la Unió Europea
E
estab
bleixen la ig
gualtat entre
e dones i ho
omes i la llu
uita contra qualsevol
q
diiscriminació
ó per raó
de se
exe com a objectius
o
de
e la Unió qu
ue han d’esttar presents
s en totes ll urs accions
si
polítiiques, recon
neixent, perr tant, el carràcter trans
sversal de la
a igualtat. LLa projecció d’aquest
princcipi igualtat legitima les
s polítiques legislatives
s orientades
s cap a la prromoció d’a
accions
posittives que incideixin no només en lles oportunitats sinó ta
ambé en elss resultats per
p eradicarr
les d
disparitats de fet (art. 14
41.4 TUE). La igualtat de dones i homes és ttambé un dret
fonam
mental que cal garantir en tots elss àmbits, d’a
acord amb l’article 23 dde la Carta
a de drets
fona
amentals de
e la Unió Europea,
E
do
ocument que, des del desembre
d
dde 2009, am
mb l’entrada
en viigor del Tra
actat de Lis
sboa, té el m
mateix caràcter jurídic vinculant quue els tracta
ats.
-La C
Constitució
ó espanyola de 1978 e
en l’ article 9.2 express
sa l’obligaciió dels pode
ers públics
de prromoure less condicions
s perquè la igualtat de l’individu i dels grups een què s’inttegri sigui
real i efectiva, i l’article 14 subratlla
s
el dret a la igualtat i a la no-discrimiinació de tra
acte per
raó d
de sexe.
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-L’Es
statut d’autonomia de
e Cataluny
ya de 2006 estableix
e
el concepte dd’equitat de
e gènere
com un valor qu
ue s’ha de promoure
p
de
es dels pod
ders públics de Catalunnya i incorpo
ora la
igualltat i els dre
ets de les do
ones en dive
ersos article
es:
article 4.3, sobre
s
drets i principis rrectors, instta els poderrs públics dde Catalunya
aa
1) L’a
“prom
moure els valors
v
de la llibertat, la d
democràcia
a, la igualtatt, el pluralissme, la pau, la justícia,
la so
olidaritat, la cohesió soc
cial, l’equita
at de gènere
e i el desenvolupamennt sostenible
e”.
2) L’a
article 19.2, en l’àmbit dels drets i deures de les persone
es, disposaa que “les do
ones tenen
dret a participarr en condicio
ons d’igualttat d’oportunitats amb els
e homes een tots els àmbits
à
públiics i privats””.
3) L’a
article 40.8 estableix que “els pod
ders públics
s han de pro
omoure la iggualtat de to
otes les
perso
ones amb in
ndependència de l’orig
gen, la nacio
onalitat, el sexe
s
[…] i hhan de prom
moure
l’erad
dicació de […]
[
qualsev
vol altra exp
pressió que atempti con
ntra la igualltat i la dign
nitat de les
perso
ones”.
4) L’a
article 41.1 disposa qu
ue “els pode
ers públics han
h de gara
antir el com pliment del principi
d’igu
ualtat d’oporrtunitats enttre dones i h
homes en l’’accés a l’ocupació, enn la formació, en la
prom
moció professsional […] i també han
n de garanttir que les dones no sigguin discrim
minades a
caussa d’embarà
às o de maternitat”.
5) L’a
article 41.2 determina que “els po
oders públic
cs han de ga
arantir la traansversalita
at en la
incorrporació de la perspecttiva de gène
ere i de les dones en totes les pollítiques púb
bliques per
acon
nseguir la ig
gualtat real i efectiva i la
a paritat entre dones i homes”.
article 41.3 preveu, entre altres qü
üestions, qu
ue “les políttiques públiqques han de fomentar
6) L’a
el recconeixemen
nt del paperr de les don
nes en els àmbits
à
cultural, històricc, social i ec
conòmic”.
-La L
Llei orgànic
ca 3/2007, de 22 de m
març, per a la igualtat efectiva en
ntre dones i homes
va su
uposar un punt
p
importa
ant d’inflexió
ó en l’elabo
oració de po
olítiques acttives relacio
onades
amb la igualtat:
article 46 de
efineix el Plla d’igualtatt com un “co
onjunt ordenat de messures adopta
ades
1) L’a
desp
prés de realitzar un diagnòstic de ssituació, qu
ue tendeixen
n a assolir een una orga
anització la
igualltat de tracte
e i d’oportunitats entre
e dones i ho
omes i a elim
minar tot tip us de discriminació
per rraó de sexe, amb l’esta
abliment de ls objectius
s concrets a assolir, less estratègies
si
pràcttiques a ado
optar per a la seva con
nsecució, i els
e sistemes de seguim
ment i avalu
uació dels
objecctius fixats.””
article 51 de
e l’esmenta
ada Llei deta
alla els crite
eris d’actuac
ció de les aadministracions
2) L’a
públiiques en ap
plicació del principi
p
d’ig ualtat entre
e homes i do
ones, d’acoord amb els quals les
admiinistracions públiques estan obliga
ades a:
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“a
a) Remoure
e els obstaccles que imp
pliquin la pe
ervivència dde qualsevo
ol tipus de
discriminació
ó, amb la fin
nalitat d’ofe
erir condicions d’igualtaat efectiva entre
e
dones
i homes a l’a
accés a l’occupació pública i en el desenvolup
d
pament de la
a carrera
p
professional
.
b Facilitar la
b)
a conciliació
ó de la vida personal, familiar
f
i labboral, sense
e detriment
de la promoc
ció professiional.
c Fomentarr la formació
c)
ó en igualtat, tant en l’a
accés a l’occupació púb
blica com al
lla
arg de la ca
arrera profe
essional.
d) Promoure
e la presènccia equilibra
ada de done
es i homes een els òrgans de
selecció i va
aloració.
e Establir mesures
e)
m
efe ctives de prrotecció dav
vant l’assetjtjament sexual i per
ra
aó de sexe..
f)) Establir me
esures efecctives per eliminar qualsevol discrriminació retributiva,
directa o indirecta, per rraó de sexe
e.
g Avaluar periòdicame nt l’efectivittat del princ
g)
cipi d’igualtaat en els seu
us
re
espectius àmbits d’actu
uació.”
-La L
Llei 7/2007,, de 12 d’ab
bril, de l’Es
statut bàsic
c de l’emplleat públic,, en la dispo
osició
addiccional vuitena, i el Reia
al decret le
egislatiu 5/2
2015, de 30
0 d’octubree, pel qual s’aprova
el Te
ext refós de
e la Llei de
e l’Estatut b
bàsic de l’e
empleat públic, en la ddisposició addicional
a
sèptiima, despré
és d’obligar les adminisstracions pú
úbliques a respectar la igualtat de tracte i
d’opo
ortunitats en
n l’àmbit lab
boral, i amb
b aquesta fin
nalitat ordenar l’adopciió de mesures
adreççades a eviitar qualsev
vol tipus de discriminac
ció laboral entre
e
doness i homes, disposa
que, sens perjud
dici de l’antterior, les ad
dministracio
ons públique
es han d’elaaborar i aplicar un pla
ualtat que s’ha de dese
envolupar en
n el conven
ni col·lectiu o l’acord dee condicions
s de treball
d’igu
personal fun
ncionari que
e sigui aplica
able, en els
s termes que s’hi preveegin.
del p
-La L
Llei 5/2008,, de 24 d’ab
bril, del dre
et de les do
ones a erad
dicar la vio
olència mas
sclista té
com a finalitat establir
e
els mecanismes
m
s per contribuir a l’erad
dicació de laa violència masclista
que p
pateixen less dones i a reconèixer i avançar en
e la garantia del dret bbàsic de les
s dones a
viure
e sense cap
p manifestac
ció d’aquestta violència
a.
-La Instrucció 3/2010,
3
perr a l’elabora
ració del Pla d’igualta
at d’oportun
nitats entre
e dones i
hom
mes de l’Adm
ministració
ó de la Gen
neralitat de
e Catalunya
a determinaa, en l’article
e 1, que
l’obje
ecte de la In
nstrucció és
s establir el contingut, l’estructura
l
i el procediiment mitjan
nçant el
qual s’ha d’elaborar i aprov
var el Pla d’ igualtat d’oportunitats entre doness i homes de
d
l’Adm
ministració de
d la Generralitat de Ca
atalunya.
-La L
Llei 17/2015
5, del 21 de
e juliol, d’ig
gualtat efectiva de do
ones i hom
mes té com a objecte
estab
blir i regularr els mecan
nismes i els recursos per fer efectiu el dret a lla igualtat i a la nodiscrriminació pe
er raó de se
exe en tots e
els àmbits, etapes i circumstànciees de la vida
ai
acon
nseguir que els poders públics de Catalunya duguin a terme polítiquues i actuac
cions
destiinades a era
adicar el fen
nomen de la
at entre don
nes i homess. Concreta
ament:
a desigualta
6/104
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1) L
L’apartat e) de l’article 1.2 garante
eix que les polítiques
p
públiques:
moguin els obstacles
o
im
mposats per raó de sex
xe, que dificculten el ple
e exercici
“ 1r. Rem
dels dretts de les pe
ersones.
2n. Conttribueixin a eradicar elss estereotip
ps culturals que perpetuuen les dife
erències de
gènere.
3r. Asseg
gurin el lliurre desenvollupament de l’autonom
mia i les cappacitats de les
personess i l’exercicii efectiu de la plena ciu
utadania de
es del respeecte a la diversitat i la
diferènciia.
4t. Permetin que do
ones i home
es, des de la
a diversitat, participin een condicion
ns
miliar, polítiica, social, comunitària
c
a, econòmic
ca i cultural..
d’igualtat efectiva en la vida fam
min i garante
eixin l’auton
nomia la llibertat de les
s dones perqquè puguin
5è. Afirm
desenvo
olupar llurs capacitats
c
i interessos i dirigir la pròpia
p
vida.
6è. Estableixin les condicions
c
p
per a elimin
nar qualsevo
ol tipus disccriminació de
d les
dones i per
p a promo
oure’n l’apo derament.
7è. Integ
grin la persp
pectiva de g
gènere en to
ots els àmbits.”
2) L’a
apartat p) de
d l’article 5, de compe
etències de l’Administra
ació de la G
Generalitat, disposa
com a funcions de l’Administració de l a Generalittat en matèrria de polítiqques d’igua
altat:
borar, aprovvar, executa
ar i avaluar els plans d’igualtat de dones i hom
mes destina
ats al
“Elab
perso
onal al seu servei a qu
uè fa referen
ncia l’article
e 15”.
3) L’a
article 15, Plans
P
d’igua
altat de don es i homes del sector públic, estaableix que:
nistració de la Generaliitat i els org
ganismes
“Les insttitucions de la General itat, l’Admin
públics vinculats
v
o que
q en depe
enen […] , han d’aprov
var, en el teermini de do
os anys, a
partir de l’entrada en vigor d’aq
questa llei, un pla d’igu
ualtat de donnes i homes
s destinat
al person
nal que hi presta
p
serve
eis, que s’ha
a de definir en el conveeni col·lectiu o en
l’acord de
d condicion
ns de trebal l, amb l’obje
ectiu de garrantir l’apliccació efectiv
va del
principi d’igualtat
d
de
e tracte d’op
portunitats de
d dones i homes
h
i elim
minar la discriminació
per raó de
d sexe amb relació a l’accés al trreball remunerat, al sa lari, a la forrmació, a la
promoció
ó profession
nal i a la ressta de cond
dicions de trreball”.
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II.2 A
Altres docu
uments de referència
-Pla estratègic de polítiqu
ues de don
nes del Gov
vern de la Generalitat
G
t de Catalunya 20125
2015
El Pla estratègicc de polítiqu
ues de done
es del Gove
ern de la Ge
eneralitat dee Catalunya
a 20125, aprovat per l’Acord del
d Govern G
GOV/117/2012, de 20 de novembbre, com a eina
e
per
2015
dese
envolupar ells objectius estratègicss del Pla de
e Govern 20
011-2014, esstableix quiina ha de
ser la
a metodolog
gia de treba
all que faci p
possible qu
ue la perspe
ectiva de gèènere sigui present
p
en
tots e
els àmbits de
d l’acció pú
ública i que
e sigui incorporada com
m a eina perr avançar ca
ap a la
igualltat efectiva de dones i homes.
grama d’in
ntervenció integral co
ontra la violència mas
sclista (PIIV
VM) 2012-2015
-Prog
El Prrograma d’in
ntervenció integral
i
con
ntra la violèn
ncia masclis
sta 2012-20015, aprova
at per
l’Aco
ord del Gove
ern GOV/13
3/2014, de 2
28 de gener, es configura com l’innstrument del Govern
de la
a Generalita
at de forma coordinada
a amb totes les institucions i organnismes per abordar la
lluita contra la violència
v
ma
asclista. Aqu
uest Progra
ama recull le
es actuacio ns dels dive
ersos
depa
artaments de la Genera
alitat per era
adicar la vio
olència mas
sclista mitjaançant actua
acions
distriibuïdes en tres
t
línies estratègique
e
es per sensiibilitzar i pre
evenir, deteectar, atendre i
recup
perar les víctimes de la
a violència masclista, i garantir les
s estructurees de coordinació
nece
essàries perr a una interrvenció inte
egral, unifica
ada i de qua
alitat.
-Trac
ctat de funcionamentt de la Unió
ó Europea (TFUE)
El Trractat de fun
ncionamentt de la Unió
ó Europea re
ecull en l’article 8 que ““en totes les seves
accio
ons, la Unió
ó cerca l’objectiu d’elim
minar les des
sigualtats entre els hom
mes i les do
ones i de
prom
moure’n la ig
gualtat”. L’article 10 reg
gula que “en la definició i l’execucció de les po
olítiques i
accio
ons, la Unió
ó tractarà de
e lluitar conttra la discriminació perr raó de sexxe, raça i orrigen ètnic,
religiió o convicccions, discapacitat, eda
at i orientac
ció sexual”.
cte europeu
u per a la ig
gualtat de g
gènere (2011-2020)
-Pac
El Pa
acte europe
eu per a la igualtat de g
gènere del Consell
C
de la Unió Eurropea recon
neix que “la
igualltat entre do
ones i home
es constitue
eix un valor fonamentall de la Unióó Europea i que les
altat de gènere són vita
als per al crreixement econòmic,
e
laa prosperita
at i la
polítiiques d’igua
comp
petitivitat”.
-Com
mpromís es
stratègic per a la igua
altat entre dones
d
i homes 2016-22019
Es trracta del full de ruta actual de la C
Comissió en
n matèria d’igualtat, doccument que
e,
junta
ament amb l’anterior, in
ncideix en la
a necessitat de reforça
ar la governaança mitjan
nçant la
integ
gració de la dimensió de gènere e n totes les polítiques.
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III. El Pla d’igua
altat d’oportunitats e ntre dones
s i homes de
d l’Adminiistració de la
Gene
eralitat de Catalunya
e la Llei 17/2
2015, de 21
1 de juliol, d’igualtat
d
efe
ectiva de doones i home
es disposa
L’artiicle 15.1 de
que e
el Pla d’igua
altat té com
m a objectiu garantir l’aplicació efectiva del prrincipi d’igua
altat de
tracte
e d’oportunitats de don
nes i homess i eliminar la discriminació per raóó de sexe amb
a
relació
a l’acccés al treball remunerrat, al salarii, a la forma
ació, a la pro
omoció proffessional i a la resta
de co
ondicions de treball.
També cal esme
entar l’articlle 15.4, que
e especifica
a els requisits que han de complir els plans
ualtat de don
nes i homes
s del sectorr públic:
d’igu
“a) Fixarr, amb l’elab
boració prèvvia d’una diagnosi de la
a situació, eels objectius
s concrets
d’igualtat efectiva a assolir, less estratègies
s i les practiques a adooptar per ac
conseguirlos, i tam
mbé l’establiiment de sisstemes efic
caços de seguiment i avvaluació de
els
objectiuss fixats.
b) Tenir en compte, entre altress, els àmbitts d’actuació relatius a la represen
ntativitat de
e
es, l’accés, la selecció, la promoció
ó i el desen
nvolupamennt profession
nals, les
les done
condicions laborals,, la conciliacció de la vid
da personall, laboral i faamiliar, la violència
v
a, la preven
nció de risco
os laborals amb perspe
ectiva de gèènere, la co
omunicació
masclista
inclusiva
a i l’ús d’un llenguatge no sexista ni
n androcèn
ntric, i tambéé l’estratègia i
l’organitzzació interna de l’organ
nisme.
c) Incloure mesures
s especifiqu
ues per adeq
quar-los, en
n cada cas, a les peculiaritats del
personall docent, sa
anitari, invesstigador i pe
enitenciari, i també del s bombers,, agents
rurals i cossos
c
i forc
ces de segu
uretat.
d) Tenir en compte els represe
entants dels
s treballadorrs a l’hora dd’elaborar-lo
os i
aprovar-los.
culat l’avalua
ació pròpia, que ha de ser quadrieennal.
e) Regullar en l’artic
f) Forma
ar part com a annex de l conveni co
ol·lectiu o pacte
p
de conndicions de
l’Adminisstració pública corresp
ponent o dells organismes autònom
ms, emprese
es
públique
es, consorcis, fundacion
ns i altres entitats
e
amb
b personalitaat jurídica pròpia
p
en
què sigu
ui majoritària
a la represe
entació direc
cta de la Ge
eneralitat o de les
administtracions loca
als.”
Finallment, l’articcle 46 de la
a Llei orgàniica 3/2007, de 22 de març,
m
per a lla igualtat efectiva
e
de
done
es i homes, estableix que els planss d’igualtat són un “conjunt ordennat de mesu
ures
adop
ptades desp
prés de realitzar un dia
agnòstic de situació, qu
ue tendeixenn a assolir en
e una
organització la igualtat de tracte
t
i d’op
portunitats entre
e
dones i homes i a eliminar to
ot tipus de
discrriminació pe
er raó de se
exe, amb l’e
establiment dels objectius concretss a assolir, les
estra
atègies i prà
àctiques a adoptar
a
per a la seva consecució, i els sistem
mes de segu
uiment i
avalu
uació dels objectius
o
fix
xats.”
que fa als co
ontinguts, el
e mateix artticle 46 fixa que els pla
ans d’igualtaat “podran preveure,
p
Pel q
entre
e d’altres, le
es matèries d’accés a l ’ocupació, la classifica
ació professsional, la pro
omoció i la
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forma
ació, les rettribucions, i l’ordenació
ó del temps
s de treball per
p afavorirr la conciliac
ció laboral,
perso
onal i familiar en terme
es d’igualtatt i la preven
nció de l’ass
setjament seexual i per raó de
sexe
e.”
Un p
pla d’igualtatt es planific
ca temporalm
ment a llarg
g termini i es concreta, a curt term
mini, en
planss d’acció. La planificac
ció d’un pla d’igualtat se
egueix el cicle caracte rístic de les
s polítiques
públiiques, que es
e fonamen
nten en:
u diagnosi, en aque st cas de gènere.
 Dur a terme una
ectius gene
erals, objectius específiics i la prop
posta
 Dissenyar el pla d’igualttat amb obje
d’acttuacions per aconseguir-ho.
 Im
mplantar less actuacions
s.
 Dur a terme el
e seguimen
nt i l’avalua ció del pla en
e funció de
e l’acomplim
ment dels objectius,
els re
esultats de les actuacio
ons i l’adeq
quació dels recursos de
estinats a laa seva gestiió, i
ny amb nou
redeffinir, si esca
au, aspecte
es del dissen
us objectius
s o noves acccions per a la millora
contíínua del pla
a.
III.1 À
Àmbit d’ap
plicació
ble al perso
onal funcion
nari inclòs en
e l’àmbit de
e la Mesa S
Sectorial de
El Pla és aplicab
ociació del Personal
P
Fu
uncionari i IInterí d’Adm
ministració i Tècnic i al personal la
aboral de
Nego
l’àmb
bit d’aplicacció del VI Co
onveni col·l ectiu únic d’àmbit
d
de Catalunya
C
ddel personall laboral de
l’Adm
ministració de
d la Generralitat de Ca
atalunya.
III.2 E
Estructura
El Pla d’igualtat s’estructura en dues p
parts:
art comuna, elaborada
a per la Dire
ecció Generral de Funciió Pública aamb la col·la
aboració
a) Pa
dels departaments, que inc
corpora les mesures co
orresponentts als àmbitts d’actuació, d’acord
e té atribuïde
es el departament com
mpetent en m
matèria de funció
amb les compettències que
públiica.
art de col·le
ectius espec
cífics, elabo
orada pels departamen
d
nts que teneen adscrits col·lectius
b) Pa
amb règims esp
pecífics: bom
mbers, agen
nts rurals i personal tècnic penitennciari.
Vigència
III.3 V
El Pla té una vig
gència quad
driennal.
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III.4 D
Diagnosi de
d la situac
ció i resulta
ats
Per p
poder elabo
orar aquest Pla ha calg
gut conèixerr prèviamen
nt la situacióó d’igualtat
d’opo
ortunitats en
ntre les don
nes i homess que treballen a l’Adm
ministració d e la Genera
alitat,
incloent-hi els cossos espe
ecífics. S’ha
an establert els àmbits d’actuació ssegüents:
1
1.
2
2.
3
3.
4
4.
5
5.
6
6.
7
7.
8
8.

d les done
es i els homes.
Repressentativitat de
Accés, selecció, promoció
p
id
desenvolupa
ament.
Condiccions laborals.
Concilia
ació de la vida
v
laboral,, personal i familiar.
Assetja
ament sexua
al, per raó d
de sexe, de
e l’orientació
ó sexual i/o de la identitat sexual,
i violència de gène
ere.
Preven
nció de risco
os laborals a
amb perspe
ectiva de gè
ènere.
Ús no sexista
s
ni androcèntricc de les imattges i dels llenguatgess.
Estratè
ègia i organiització interrna.

L’ann
nex del pressent docum
ment conté l’’Informe de
e resultats de la diagnoosi, tant per al
perso
onal d’admiinistració i tècnic
t
i el pe
ersonal labo
oral, com pe
er als cossoos específic
cs, detallat
per ccada àmbit.
Objectius
III.5 O
III.5.1
1 Objectius
s generals
objectius ge
enerals del Pla
P d’igualta
at d’oportun
nitats entre dones i hom
mes de l’Administració
Els o
de la
a Generalita
at de Catalunya són:

1. P
Promoure la igualtat d’op
portunitats en
ntre els treba
alladors i les treballadorees de l’Admin
nistració
d
de la Genera
alitat de Cata
alunya.
2. P
Promoure la integració de la perspecctiva de gène
ere en l’organ
nització i l’esstructura interna de
ll’Administracció de la Gen
neralitat.
3. D
Donar compliment a la Llei 17/2015, de 21 de juliiol, d’igualtat efectiva de dones i hom
mes per tal
d
d’aprovar un
n Pla d’igualta
at destinat all personal qu
ue hi presta serveis
s
amb l’objectiu de
e garantir
ll’aplicació effectiva del principi d’igualltat de tracte i d’oportunittats de doness i homes i eliminar
e
la
d
discriminació
ó per raó de sexe amb re
elació a l’accés al treball remunerat, aal salari, a la formació,
a la promoció professional i a la resta
a de condicio
ons de treball.

2 Objectius
s específic
cs
III.5.2
ord amb el resultat de la diagnosi definitiva s’estableixe
s
n els objecttius específfics que es
D’aco
prete
enen aconseguir duran
nt la vigència
a del Pla.
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Àmbit 1. Representa
ativitat de le
es dones i ells homes
1.1 Fome
entar l’assoliment d’una representaciió paritària per
p tal de gaarantir una prresència de
dones i homes
h
segon
ns la qual ca
ap sexe no supera el 60%
% del conjunnt de persone
es a què es
refereix ni
n és inferior al 40% i qu
ue ha de tendir a assolir el 50% de ppersones de
e cada sexe
en els llo
ocs de comandament, e
els llocs de lliure designació i en lla composició d’òrgans
col·legiats.
ys representa
at en els coll·lectius específics i els
1.2 Incrementar la prresència del sexe meny
cionalment re
epresentats majoritàriam
m
ent per un sool sexe.
grups de treball tradic
ària en els òrg
gans de reprresentació siindical.
1.3 Assollir la representació parità
ecció, promo
oció i desen
nvolupamen
nt
Àmbit 2. Accés, sele
entar l’assoliiment d’una representac
ció paritària de sexes enn tots els pro
ocessos de
2.1 Fome
selecció i provisió de llocs de treb
ball, incloent--hi els òrgans
s avaluadorss correspone
ents.
2.2 Formar i conscien
nciar tot el pe
ersonal, incloent-hi els càrrecs de coomandamentt, en relació
erspectiva de
e gènere.
amb la pe
Àmbit 3. Condicions
s laborals
q
en l’àmb
bit de l’Admiinistració de la Generaliitat no es prrodueix cap
Continuar garantint que
ació per raó de sexe qua
ant a les cond
dicions laborrals.
discrimina
Àmbit 4. Conciliació
ó de la vida p
personal, fa
amiliar i labo
oral
quar les mes
sures de con
nciliació vigents a les necessitats acttuals dels tre
eballadors i
4.1 Adeq
les treballadores de l’Administraciió de la Gene
eralitat de Ca
atalunya.
entar el coneixement de lles mesures sobre flexibilitat i conciliaació.
4.2 Fome
per raó de sexe,
s
per ra
aó de l’orien
ntació sexual i/o de la
Àmbit 5. Assetjament sexual, p
olència de g
gènere
identitat sexual, i vio
çant el nou Protocol de
e prevenció, detecció, aactuació i re
esolució de
5.1 Eradicar, mitjanç
ment sexual, per raó dell sexe, de l’orientació seexual i/o de la identitat
situacionss d’assetjam
sexual, qualsevol tipu
us de conduccta que suposi un assetja
ament d’aqueest tipus.
col i conscie nciar tota la plantilla que
e cal tenir unna actitud d’a
alerta i gens
5.2 Difondre el Protoc
ència de gènnere.
permissivva en relació amb aquestt tema, que inclou la violè
5.3 Prom
moure una actuació
a
eficcaç dels dep
partaments en la lluita contra la violència
v
de
gènere.
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Àmbit 6.. Prevenció de riscos la
aborals amb
b perspectiv
va de gèneree
6.1 Analiitzar l’impactte de gènere
e en les absè
ències per mo
otius de saluut.
6.2 Dur a terme una
a actuació p
preventiva de
e riscos labo
orals amb peerspectiva de gènere en
n
e Catalunya.
l’àmbit de l’Administrració de la G eneralitat de
Àmbit 7.. Ús no sexiista ni andro
ocèntric de les imatges i dels lleng
guatges
7.1 Utilitzzar totes les
es tinguin a l’abast, en suport
s eines que e
s
electrrònic o en pa
aper, per ferr
visible la
a generalització, en tot l’à
àmbit de l’Ad
dministració de la Generralitat, d’un ús
ú no sexista
a
de les im
matges i del lllenguatge.
7.2 Estendre l’ús del llenguatge i de les imatg
ges no sexistes a les em
mpreses contractades perr
l’Adminisstració de la Generalitat.
7.3 Form
mar i informarr tot el perso
onal sobre l’ú
ús del llengua
atge i de les imatges no sexistes.
s
Àmbit 8.. Estratègia i organitzac
ció interna
ultura en rela
ació amb la igualtat d’op
portunitats i laa perspectiv
va de gènere
e
8.1 Fomentar una cu
ncionament i les estructurres dels departaments de
e l’Administrració de la Generalitat de
e
en el fun
Catalunyya.
8.2 Dona
ar forma juríd
dica al Pla d’’igualtat d’op
portunitats en
ntre dones i hhomes de l’A
Administració
ó
de la Generalitat de Catalunya.
C

III.6 Actuacion
ns
III.6.1
1 Personall d’adminis
stració i tèc
cnic i perso
onal labora
al
all interdepa
artamental h
ha elaborat un recull d’’actuacions per desenv
volupar,
El grrup de treba
dins del termini de vigència
a del Pla, ag
grupades pe
er àmbits i objectius
o
esspecífics. Són
S els
üents:
segü
Àmb
bit 1. Repre
esentativita
at de les do
ones i els homes
h
Obje
ectiu
Fomentar l’assolimen
l
nt d’una re presentaciió paritària
a per tal de garantir una
1.1 F
pres
sència de dones
d
i hom
mes segons
s la qual ca
ap sexe no
o supera el 60% del co
onjunt de
pers
sones a què
è es refereix ni és infe
ferior al 40%
% i que ha de tendir a assolir el 50% de
pers
sones de ca
ada sexe en els llocs de comandament, els llocs de lliure desig
gnació i
en la
a composic
ció d’òrgan
ns col·legia
ats.
Mesu
ures per assolir l’objectiu proposa
at:
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1.1.1
1 Fer un estudi que id
dentifiqui elss col·lectius
s en els qua
als hi ha infrrarepresenttació d’un
a
l’accéss a l’ocupació pública en
e determinaats cossos i escales
dels dos sexes en relació amb
uncionaris, personal
p
lab
boral o cosssos especia
als.
de fu
Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge.
1.1.2
2 Revisar els
e llocs de treball de l a relació de
e llocs de treball (RLT)) per tal d’eliminar les
defin
nicions que tinguin una atribució se
exista.
Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge.
1.1.3
3 Crear esspais interns
s en tots elss departame
ents, com per
p exemplee a les intranets,
dediccats especííficament a facilitar info
ormació orie
entada a la promoció dde la igualta
at entre
done
es i homes dins
d
de l’org
ganització, a
amb la implicació de le
es unitats dee recursos humans,
així ccom espais per incrementar la com
municació entre
e
dones
s directives.
Agen
nt responsa
able: la Direcció de Serrveis de les secretaries
s generals ddels departa
aments de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a.
1.1.4
4 Crear un
na bústia de
e suggerime
ents en mattèria d’igualtat, accessiible a tot el personal,
amb garantia de
e confidencialitat.
Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge.
1.1.5
5 Atenir-se
e al principi de represe
entació parittària de don
nes i homess en els nom
menaments
i les designacion
ns per a la composició
ó de tot tipus
s d’òrgans col·legiats,
c
de conform
mitat amb
l’articcle 12.1 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efe
ectiva de doones i home
es i tenint
en co
ompte uness determinades regles establertes
s a la dispos
sició transitòòria primera
a:
a
el p
principi de re
epresentació equilibradda (proporció
-En la primera renovació, atendre
quada de do
ones). En la
a renovació immediatament següe
ent, s’ha de complir la paritat en
adeq
els te
ermes que estableix
e
la Llei.
-En e
el òrgans co
ol·legiats formats per m
membres de
esignats per l’Administtració i per membres
m
nats,, s’exigeix la
a paritat.
-Els ttitulars delss òrgans de direcció de
els poders públics
p
han de tenir unaa composic
ció
equillibrada, que
e ha de ser paritària, en
n el termini de cinc any
ys a comptaar de l’entra
ada en
vigorr de la Llei.
En el cas que aquesta reprresentació p
paritària sig
gui tècnicam
ment inviablee, s’ha de motivar
m
quadament.
adeq
Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge.
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Obje
ectiu
ncrementa
ar la presèn
ncia del sex
xe menys representa
r
t en els co
ol·lectius es
specífics i
1.2 In
els g
grups de tre
eball tradic
cionalmentt representtats majorittàriament p
per un sol sexe.
Mesu
ures per assolir l’objectiu proposa
at:
1.2.1
1 Elaborarr un informe
e de diagnossi anual que
e reflecteixi l’estat de laa situació mitjançant
m
el ba
anc de dade
es de personal de la Se
ecretaria d’A
Administrac
ció i Funció Pública.
Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge.
2 Fer campanyes de sensibilitzac
s
ció entre el personal i els càrrecs per fer pale
esa la
1.2.2
impo
ortància que
e té la presè
ència equilib
brada de tots dos sexe
es i per poteenciar el sex
xe menys
repre
esentat, incloent-hi mesures de fo
oment de la promoció in
nterna ambb especial èmfasi en
els ccossos espe
ecífics.
Agen
nts responsables: la Direcció de S
Serveis de le
es secretaries generalss dels depa
artaments
de la
a Generalita
at de Catalunya, la Dire
ecció Generral de Funció Pública dde la Secrettaria
d’Administració i Funció Pú
ública del D epartamentt de Govern
nació, Admiinistracions Públiques
bitatge i l’Insstitut Català
à de les Don
nes, adscritt al Departa
ament de la Presidència.
i Hab
1.2.3
3 Actualitzzar les dade
es referents a la formac
ció en els expedients ppersonals i continuar
c
garantint, en l’ap
plicació de les mesure
es de conciliiació de la vida
v
personnal i familiar, la
posssibilitat d’acccedir als estudis condu
uents a una possible millora
m
professsional.
Agen
nt responsa
able: la Direcció de Serrveis de les secretaries
s generals ddels departa
aments de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a.
1.2.4
4 Elaborarr un informe
e anual per comprovar que es man
nté la repreesentació pa
aritària
actua
al en el col·lectiu del personal am b discapacitat i que no
o hi ha discrriminació pe
er raó de
gène
ere.
Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge.
1.2.5
5 Elaborarr programes
s específicss de formació amb l’objectiu de faccilitar la pro
omoció
profe
essional de les dones.
Agen
nts responsables: la Direcció de S
Serveis de le
es secretaries generalss dels depa
artaments
de la
a Generalita
at de Catalunya, la Dire
ecció Generral de Funció Pública dde la Secrettaria
d’Administració i Funció Pú
ública del D epartamentt de Govern
nació, Admiinistracions Públiques
i Hab
bitatge i l’Insstitut Català
à de les Don
nes, adscritt al Departa
ament de la Presidència.
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Obje
ectiu
1.3 A
Assolir la re
epresentac
ció paritària
a en els òrrgans de re
epresentaciió sindical.
Mesu
ures per assolir l’objectiu proposa
at:
1.3.1
1 Assolir la
a representació paritàrria en les orrganitzacion
ns sindicals per tal de promoure
p
que, tant en la representac
r
ció sindical ccom en els òrgans de representacció, consulta,
s respecti la
a representa
ació paritària.
particcipació i negociació es
Agen
nt responsa
able: les organitzacionss sindicals presents
p
en els òrganss de represe
entació
sindical.
2 Impulsarr que en les
s candidaturres de les organitzacio
o
ons sindicalss hi hagi un
na
1.3.2
repre
esentació paritària de dones
d
i hom
mes per tal de
d garantir que en els òrgans de
repre
esentació que se’n derrivin hi hagi una repres
sentació parritària.
Agen
nt responsa
able: les organitzacionss sindicals presents
p
en els òrganss de represe
entació
sindical.

Àmb
bit 2. Accés
s, selecció,, promoció
ó i desenvo
olupament
Obje
ectiu
2.1 F
Fomentar l’’assolimen
nt d’una rep
presentació
ó paritària de sexes een tots els
proc
cessos de selecció
s
i provisió
p
de
e llocs de trreball, inclo
oent-hi elss òrgans av
valuadors
corre
esponents.
Mesu
ures per assolir l’objectiu proposa
at:
2.1.1
1 Introduir en
e els temarris dels proccessos sele
ectius d’oferrta pública ccontinguts sobre
s
la
ere.
igualltat de gène
Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge.
2.1.2
2 En la regu
ulació dels processos
p
sselectius, im
mpulsar que la tramitacció de les offertes
d’ocu
upació pública i de provisió de lloccs de treballl incloguin un informe sobre l’impacte per
raó d
de gènere.
Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge.
3 Fer una an
nàlisi interna que inclog
gui una rela
ació numèrica i percenntual, distribuïda per
2.1.3
sexe
e, de les perrsones adm
meses en elss processos
s selectius i les aprovaades en cadascuna de
les p
proves realittzades i en els de provvisió de llocs
s.
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Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge.
4 D’acord am
mb la normativa vigentt, prendre le
es mesures oportunes per assolir la
2.1.4
repre
esentació paritària en cas
c d’empa
at en les pun
ntuacions afavorint el ssexe menys
s
repre
esentat en els
e processos de provissió de llocs
s de treball.
Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge.
2.1.5
5 Elaborar la
a descripció
ó de llocs de
e treball des d’una perrspectiva dee gènere.
Agen
nt responsa
able: la Direcció de Serrveis de les secretaries
s generals ddels departa
aments de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a i la Direccció General de Funció Pública
P
de lla Secretariia
d’Administració i Funció Pú
ública del D epartamentt de Govern
nació, Admiinistracions Públiques
i Hab
bitatge.
2.1.6
6 Adoptar le
es mesures
s raonables i adients pe
er facilitar a les dones embarassa
ades o en
perío
ode de lactà
ància la partticipació en
n les proves
s selectives.
Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge.
2.1.7
7 Analitzar les causes per les qua
als en deterrminades co
onvocatòriess de llocs de treball i/o
o
de co
omandament no hi ha una presèn
ncia equilibrrada de don
nes i homess, amb la fin
nalitat de
disse
enyar i implantar accions que conttribueixin a eliminar-les
s.
Agen
nts responsables: la Direcció de S
Serveis de le
es secretaries generalss dels depa
artaments
de la
a Generalita
at de Catalunya i la Dire
ecció Gene
eral de Func
ció Pública dde la Secre
etaria
d’Administració i Funció Pú
ública del D epartamentt de Govern
nació, Admiinistracions Públiques
bitatge.
i Hab
8 D’acord am
mb la normativa vigentt, valorar co
om a mèrit en
e les convoocatòries de provisió i
2.1.8
de se
elecció, la formació
f
en matèria d’i gualtat de gènere
g
i de prevenció dde la violèn
ncia de
gène
ere.
Agen
nts responsables: la Direcció de S
Serveis de le
es secretaries generalss dels depa
artaments
de la
a Generalita
at de Catalunya i la Dire
ecció Gene
eral de Func
ció Pública dde la Secre
etaria
d’Administració i Funció Pú
ública del D epartamentt de Govern
nació, Admiinistracions Públiques
i Hab
bitatge.
2.1.9
9 Introduir la perspectiva de gène
ere en els manuals
m
d’ac
collida dels departame
ents.
Agen
nt responsa
able: la Direcció de Serrveis de les secretaries
s generals ddels departa
aments de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a.
10 Continua
ar garantint que en els processos de selecció
ó no es tinguui en comptte la
2.1.1
mació de ca
aràcter pers
sonal i/o fam
miliar aliena
a al contingu
ut propi del procés de les places
inform
que ss’han de proveir.
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Agen
nt responsa
able: la Direcció de Serrveis de les secretaries
s generals ddels Departaments de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a
11 Recoman
nar que les persones q
que participen en els diferents òrggans de sele
ecció i
2.1.1
es les que fa
an entrevisttes persona
als, tinguin formació
f
dee perspectiv
va de
proviisió, inclose
gène
ere.
Agen
nts responsables: la Direcció de S
Serveis de le
es secretaries generalss dels Depa
artaments
de la
a Generalita
at de Catalunya i la Dire
ecció Gene
eral de Func
ció Pública dde la Secre
etaria
d’Administració i Funció Pú
ública del D epartamentt de Govern
nació, Admiinistracions Públiques
i Hab
bitatge
12 Procurar que la com
mposició dells tribunals i òrgans de
e selecció dee personal, òrgans
2.1.1
egiats, junte
es i comissions, tant pe
el que fa a les
l persone
es titulars coom a les suplents,
col·le
incloent-hi la pre
esidència i la secretaria
a, respecti la representació paritàària de done
es i homes.
En el cas que aquesta reprresentació p
paritària sig
gui tècnicam
ment inviablee s’haurà de motivar
quadament.
adeq
Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge.
Obje
ectiu
Formar i co
onscienciarr tot el pers
sonal, inclo
oent-hi els càrrecs dee comanda
ament, en
2.2 F
relac
ció amb la perspectiv
va de gènerre.
ures per assolir l’objectiu proposa
at:
Mesu
1 Fer una diiagnosi a nivell departa
amental de les necessitats i les deemandes fo
ormatives
2.2.1
matèria de gènere per tal que en l’e
elaboració d’un
d
pla anual de form
mació integra
at dins de
en m
l’Esccola d’Admin
nistració Pú
ública de Ca
atalunya (EA
APC) o en els
e plans annuals forma
atius
depa
artamentals s’inclogui formació
f
en
n perspectiv
va de gènere
e.
Agen
nt responsa
able: la Direcció de Serrveis de les secretaries
s generals ddels departa
aments de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a.
2 Formar, ta
ant el personal directiu com el personal d’adm
ministració i tècnic, així com les
2.2.2
perso
ones que fo
ormen part dels
d
òrganss avaluadorrs i els respo
onsables dee personal, en la
persp
pectiva de gènere
g
i igu
ualtat en l’àm
mbit laboral.
Agen
nt responsa
able: la Direcció de Serrveis de les secretaries
s generals ddels departa
aments de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a.
2.2.3
3 Instruir el personal formador inte
ern de l’EAP
PC en matèria de persppectiva de gènere
g
per
tal qu
ue tinguin la
a informació
ó, la sensib ilització i les
s eines nec
cessàries peer transmetre aquests
cone
eixements.
Agen
nt responsa
able: l’Escola d’Adminisstració Públlica de Cata
alunya, adsccrita al Dep
partament
de G
Governació, Administracions Públiq
ques i Habitatge.
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2.2.4
4 Facilitar un
na formació
ó de reciclattge a les pe
ersones que
e es reincorrporen desp
prés de
gaud
dir d’un perm
mís de llarga durada o d’algun tipu
us d’excedè
ència amb m
motiu de co
onciliació
de la
a vida familiar i persona
al.
Agen
nt responsa
able: la Direcció de Serrveis de les secretaries
s generals ddels departa
aments de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a.
2.2.5
5 Vetllar perr la inclusió de la persp
pectiva LGT
TBI en la forrmació de lees persones
s que
acce
edeixen i que presten serveis
s
a l’A
Administració de la Gen
neralitat de Catalunya.
Agen
nt responsa
able: la Direcció de Serrveis de les secretaries
s generals ddels departa
aments de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a.
6 Vetllar, en
n la mesura
a del possib
ble, pel princ
cipi de coresponsabilitaat entre don
nes i
2.2.6
home
es en les acccions formatives.
Agen
nt responsa
able: la Direcció de Serrveis de les secretaries
s generals ddels departa
aments de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a.
2.2.7
7 Elaborar i difondre, per
p qualsevo
aterials didà
àctics i pedaagògics, guies,
ol mitjà, ma
instru
uccions i alttres eines de
d treball, de
es d’una pe
erspectiva de
d gènere.
Agen
nt responsa
able: la Direcció de Serrveis de les secretaries
s generals ddels Departaments de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a.
Àmb
bit 3. Condiicions labo
orals
Obje
ectiu
Conttinuar gara
antint que en
e l’àmbit d
de l’Admin
nistració de
e la Generaalitat no es produeix
cap d
discrimina
ació per raó
ó de sexe q
quant a les condicions laborals..
ures per assolir l’objectiu proposa
at:
Mesu
Analitzar si les
l persone
es que tene n una deterrminada cattegoria deseenvolupen les
3.1 A
tasqu
ues pròpiess del grup al qual estan
n adscrites i comprovarr si hi ha differències pe
el que fa al
sexe
e. En cas qu
ue n’hi hagi,, aplicar less mesures correctores
c
necessàriess.
Agen
nt responsa
able: la Direcció de Serrveis de les secretaries
s generals ddels departa
aments de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a.
3.2 E
En el cas qu
ue es duguin a terme h
hores extrao
ordinàries, fer-ne
f
anua lment un informe de
gène
ere.
Agen
nt responsa
able: la Direcció de Serrveis de les secretaries
s generals ddels departa
aments de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a.
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Àmb
bit 4. Conciiliació de la
a vida pers
sonal, familliar i labora
al
ectiu
Obje
Adequar les
s mesures de concilia
ació vigents a les nec
cessitats aactuals dels
s
4.1 A
treba
alladors i le
es treballadores de l’’Administra
ació de la Generalitat
G
t de Catalunya.
Mesu
ures per assolir l’objectiu proposa
at:
4.1.1 Elaborar un
u informe anual
a
de seg
e l’ús de les mesures dee conciliació
guiment de
desa
agregant less dades perr sexe.
Agen
nt responsa
able: la Direcció de Serrveis de les secretaries
s generals ddels departa
aments de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a.
4.1.2
2 Impulsar un
u estudi so
obre l’impaccte que han tingut els diferents
d
cannvis normattius
efecttuats en els darrers any
ys en relaciió amb les mesures
m
de
e conciliacióó implantades.
Agen
nt responsable: la Direc
cció Genera
al de Funció
ó Pública de
e la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge.
3 Informar i formar els responsable
r
es de recurrsos humans i els capss de les dife
erents
4.1.3
unita
ats sobre elss beneficis que poden tenir en la productivita
p
at i en la sal ut de les pe
ersones
treba
alladores qu
ue aporta un
na organitza
ació del tem
mps de treball més flexxible i racion
nal.
Agen
nt responsa
able: la Direcció de Serrveis de les secretaries
s generals ddels departa
aments de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a.
4.1.4
4 Elaborar un
u qüestion
nari del grau
u de satisfacció de les mesures dee conciliació
ói
flexib
bilització de
e la jornada de treball p
per valorar les necessittats de concciliació i ana
alitzar-ne
l’efecctivitat, a l’e
efecte de ten
nir en consiideració els
s resultats en
e els àmbitts de negoc
ciació.
Agen
nt responsa
able: l’Òrgan
n Paritari de
e Polítiques
s per a la Igu
ualtat, amb representa
ació de la
Gene
eralitat de Catalunya
C
i de les orga
anitzacions sindicals
s
sig
gnants del IIII Acord ge
eneral
sobre
e condicion
ns de treball del person
nal de l’àmb
bit d’aplicaciió de la messa general de
nego
ociació de l’A
Administrac
ció de la Ge
eneralitat i Direcció
D
General de Fuunció Públic
ca de la
Secrretaria d’Adm
ministració i Funció Pú
ública del Departamentt de Governnació, Administracions
Públiques i Hab
bitatge.
5 Establir qu
ue les reunions de treb
ball, sempre
e que sigui possible,
p
ess convoquin
n dins
4.1.5
l’hora
ari laboral i se’n fixi la durada
d
prèvviament, i, en
e tot cas, procurar
p
quue, amb carà
àcter
gene
eral, no acabin més tarrd de les 18
8 h.
Agen
nt responsa
able: la Direcció de Serrveis de les secretaries
s generals ddels departa
aments de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a i la Direccció General de Funció Pública
P
de lla Secretariia
d’Administració i Funció Pú
ública del D epartamentt de Govern
nació, Admiinistracions Públiques
bitatge.
i Hab
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4.1.6
6 Dins l’horrari laboral, fomentar l’ú
ús de les no
oves tecnologies (videooconferències, xarxes
socia
als, docume
ents compartits, etc.) i e
el treball co
ompartit en línia per evvitar l’excés de
reunions presen
ncials, amb la finalitat d
d’afavorir la conciliació, l’organitzaació i la raciionalització
del trreball.
Agen
nts responsables: la Direcció de S
Serveis de le
es secretaries generalss dels depa
artaments
de la
a Generalita
at de Catalunya i la Dire
ecció Gene
eral de Func
ció Pública dde la Secre
etaria
d’Administració i Funció Pú
ública del D epartamentt de Govern
nació, Admiinistracions Públiques
i Hab
bitatge.
4.1.7
7 Desenvolupar experiiències de ttreball en xa
arxa mitjanç
çant la utilitzzació de les
s noves
tecno
ologies, en l’àmbit de l’Administra ció de la Ge
eneralitat i els
e seus orgganismes públics,
p
amb la finalitat d’afavorir
d
la
a conciliació
ó i una millor organitzac
ció i racionaalització del temps de
all, especialment adreç
çat al person
gui a càrrec persones ddependents
s.
treba
nal que ting
Agen
nt responsable: la Direc
cció Genera
al de Funció
ó Pública de
e la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge.
ectiu
Obje
Fomentar el
e coneixem
ment de les
s mesures sobre
s
flexibilitat i con
nciliació.
4.2 F
Mesu
ures per assolir l’objectiu proposa
at:
4.2.1 Fer una ca
ampanya de
e sensibilitzzació adreça
ada al perso
onal i als cààrrecs de
coma
andament i responsabiilitat com a models de referència, per fomenttar la coresp
ponsabilitatt
en l’ú
ús de les mesures de conciliació
c
d
de la vida la
aboral, personal i familiiar amb ses
ssions
forma
atives i espais de divullgació a la i ntranet, aix
xí com pel que fa a l’úss de permiso
os i
llicèn
ncies en rela
ació amb pe
ersones dep
pendents.
Agen
nt responsable: la Direc
cció Genera
al de Funció
ó Pública de
e la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge.
2 Impartir formació a les personess responsab
bles de la ge
estió de reccursos huma
ans sobre
4.2.2
la ne
ecessitat de desenvolup
par la conciiliació cores
sponsable i sobre les m
mesures aplicables
per g
garantir-la i els beneficiis que s’obttenen.
Agen
nt responsa
able: l’Escola d’Adminisstració Públlica de Cata
alunya adsccrit al Deparrtament de
Gove
ernació, Administracion
ns Públique
es i Habitatg
ge.
4.2.3
3 Difondre le
es experièn
ncies de bon
nes pràctiqu
ues en matè
èria de concciliació,
coressponsabilita
at i ètica de la cura a p ersones de
ependents dutes
d
a term
me pels diferrents
depa
artaments o organismes, administrracions púb
bliques i/o empreses.
e
Agen
nt responsa
able: la Direcció de Serrveis de les secretaries
s generals ddels Departaments de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a i la Direccció General de Funció Pública
P
de lla Secretariia
d’Administració i Funció Pú
ública del D epartamentt de Govern
nació, Admiinistracions Públiques
bitatge.
i Hab
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4.2.4
4 Incloure a la intranet de cada De
epartament un espai so
obre conciliaació de la vida
v
perso
onal i familiar en què constin
c
totess les mesurres i els requisits necesssaris per poder-s’hi
p
acollir.
Agen
nt responsa
able: la Direcció de Serrveis de les secretaries
s generals ddels departa
aments de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a i la Direccció General de Funció Pública
P
de lla Secretariia
d’Administració i Funció Pú
ública del D epartamentt de Govern
nació, Admiinistracions Públiques
i Hab
bitatge.
4.2.5
5 Fer una fo
ormació esp
pecífica en e
els departam
ments on co
onflueixin trreballadors i
treba
alladores de
e col·lectius molt masc ulinitzats o feminitzats amb d’altrees on no es
s produeixi
aque
esta situació
ó.
Agen
nt responsa
able: la Direcció de Serrveis de les secretaries
s generals ddels departa
aments de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a.
4.2.6
6 Programa
ar accions per
p reduir le
es diferèncie
es entre el nombre
n
de ddones i hom
mes que
gaud
deixen de mesures
m
de conciliació e
en els àmbits en què es
e detecti unn percentattge
significativamen
nt més gran de dones q
que s’aculle
en a aquestes mesuress.
Agen
nt responsa
able: la Direcció de Serrveis de les secretaries
s generals ddels departa
aments de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a.
Àmb
bit 5. Assetj
tjament sex
xual, per ra
aó de sexe,, per raó de
e l’orientacció sexual i/o
i de la
identitat sexua
al
Obje
ectiu
5.1 E
Eradicar, mitjançant
m
el
e nou Prottocol de pre
evenció, de
etecció, acctuació i resolució de
e
situa
acions d’as
ssetjamentt sexual, pe
er raó del sexe,
s
de l’o
orientació ssexual i/o de
d la
identitat sexua
al, qualsevo
ol tipus de conducta que supos
si un assetjjament d’aq
quest
s.
tipus
Mesu
ures per assolir l’objectiu proposa
at:
5.1.1
1 Implantar el Protocol per a la pre
evenció, la detecció,
d
l’a
actuació i laa resolució de
d
acions d’asssetjament se
exual, per ra
raó del sexe
e, de l’orienttació sexuaal i/o de la id
dentitat
situa
sexu
ual a l’Admin
nistració de la General itat de Cata
alunya.
Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge.
5.1.2
2 Sensibilitzzar i informa
ar el person al de l’Adm
ministració de la Generaalitat dels drets i
deure
es que té i de les eines
s per denun
nciar situacions d’assetjament d’aaquest tipus en el
centrre de treball.
Agen
nts responsables: la Direcció de S
Serveis de le
es secretaries generalss dels depa
artaments
de la
a Generalita
at de Catalunya i la Dire
ecció Gene
eral de Func
ció Pública dde la Secre
etaria
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d’Administració i Funció Pú
ública del D epartamentt de Govern
nació, Admiinistracions Públiques
bitatge.
i Hab
3 Fer difusió
ó dels canalls formals q
que l’organittzació posa a disposiciió dels treba
alladors i
5.1.3
les trreballadoress per denun
nciar les situ
uacions d’assetjament d’aquest tippus.
Agen
nt responsa
able: la Direcció de Serrveis de les secretaries
s generals ddels departa
aments de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a.
4 Establir un
n sistema (ja sigui una bústia, un correu
c
electrònic o un telèfon) on es puguin
5.1.4
fer co
onsultes i des
d d’on es pugui rebre
e assessora
ament sobre
e assetjameent de mane
era
anòn
nima.
Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge.
5.1.5
5 Informar semestralme
s
ent l’Òrgan Paritari de Polítiques per
p a la Iguaaltat sobre els casos
prese
entats, a fi i efecte que
e es pugui fe
er el seguim
ment i l’avaluació de l’aaplicació de
el Protocol i
prese
entar inform
mació estadística.
Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge
5.1.6
6 Elaborar una
u guia co
omplementà
ària al Proto
ocol, que inc
clogui inform
mació detallada sobre
aque
est tipus d’a
assetjamentt adreçada a tot el pers
sonal.
Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge.

ectiu
Obje
Difondre el Protocol i conscienc
ciar tota la plantilla qu
ue cal tenirr una actitu
ud d’alerta
5.2 D
i gen
ns permiss
siva en rela
ació amb aq
questa tem
màtica, que inclou la vviolència de
e gènere.
ures per assolir l’objectiu proposa
at:
Mesu
1 Editar i diffondre mate
erials en què
è s’indiqui de
d manera clara
c
i breu el procedim
ment, fer5.2.1
a difusió ade
equada perquè el cone
egui tot el personal de l’Administraació de la Generalitat
G
i
ne la
fer una adequacció del Proto
ocol a la rea
alitat organitzativa dels
s cossos esspecífics (ag
gents
ruralss, personal tècnic peniitenciari i bo
ombers).
Agen
nts responsables: la Direcció Gen eral de Fun
nció Pública
a de la Secrretaria d’Administració
i Fun
nció Pública
a del Departtament de G
Governació, Administra
acions Públliques i Hab
bitatge i les
direcccions de Se
erveis del Departamen
D
nt d’Agricultura, Ramad
deria, Pescaa i Alimenta
ació, del
Depa
artament de
e Justícia i del
d Departa
ament d’Inte
erior.
2 Crear un espai
e
a la in
ntranet de ccada departa
ament per fer
f accessibble a tot el personal
p
la
5.2.2
inform
mació i els procedimen
nts que prevvegi el proto
ocol vigent.
23/104
4

Agen
nt responsa
able: la Direcció de Serrveis de les secretaries
s generals ddels departa
aments de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a.
3 Incloure en els plans de formació
ó departam
mentals, una
a formació eespecífica per
p
5.2.3
poten
nciar les co
ompetències
s i els coneiixements pe
er prevenir i detectar l’aassetjamen
nt sexual i
laborral, diferencciadament per
p als coma
andaments
s i per a la re
esta del perrsonal.
Agen
nt responsa
able: la Direcció de Serrveis de les secretaries
s generals ddels departa
aments de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a i, específiccament, els
s responsab
bles de form
mació deparrtamentals.

Obje
ectiu
5.3 P
Promoure una
u actuac
ció eficaç d
dels departa
aments en la lluita co
ontra la vio
olència de
gène
ere.
ures per assolir l’objectiu proposa
at:
Mesu
1 Donar a co
onèixer les mesures prrevistes a la
a normativa
a vigent en ll’àmbit de la
a violència
5.3.1
ènere.
de gè
Agen
nts responsables: la Direcció de S
Serveis de le
es secretaries generalss dels depa
artaments
de la
a Generalita
at de Catalunya, la Dire
ecció Generral de Funció Pública dde la Secrettaria
d’Administració i Funció Pú
ública del D epartamentt de Govern
nació, Admiinistracions Públiques
i Hab
bitatge i l’Insstitut Català
à de les Don
nes, adscritt al Departa
ament de la Presidència.
2 Fer difusió
ó de les mes
sures de su
uport, davan
nt la violènc
cia de gène re, existents a
5.3.2
l’Adm
ministració de
d la Generralitat de Ca
atalunya i, específicam
e
ment, donar a conèixer el telèfon
900 9
900 120 contra la violè
ència mascl ista de l’Ins
stitut Català de les Donnes.
Agen
nts responsables: la Direcció de S
Serveis de le
es secretaries generalss dels depa
artaments
de la
a Generalita
at de Catalunya, la Dire
ecció Generral de Funció Pública dde la Secrettaria
d’Administració i Funció Pú
ública del D epartamentt de Govern
nació, Admiinistracions Públiques
bitatge i l’Insstitut Català
à de les Don
nes, adscritt al Departa
ament de la Presidència.
i Hab
5.3.3
3 Fer una ca
ampanya de
e sensibilitzzació sobre la importàn
ncia de deteectar i actua
ar davant
d’acttituds masclistes i discrriminatòriess a l’Adminis
stració de la
a Generalitaat de Catalu
unya.
Agen
nts responsables: la Direcció Gen eral de Fun
nció Pública
a de la Secrretaria d’Administració
i Fun
nció Pública
a del Departtament de G
Governació, Administra
acions Públliques i Hab
bitatge,
l’Òrg
gan Paritari de Polítique
es d’Igualta
at i l’Institut Català
C
de le
es Dones, aadscrit al De
epartament
a Presidència.
de la
5.3.4
4 Elaborar un
u protocol d’actuació p
per tal d’aju
udar les vícttimes de vioolència de gènere
g
amb totes les mesures
m
que
e els siguin aplicables i avaluar-ne
e l’eficàcia.
Agen
nts responsables: la Direcció Gen eral de Fun
nció Pública
a de la Secrretaria d’Administració
i Fun
nció Pública
a del Departtament de G
Governació, Administra
acions Públliques i Hab
bitatge,
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l’Òrg
gan Paritari de Polítique
es d’Igualta
at i l’Institut Català
C
de le
es Dones, aadscrit al De
epartament
a Presidència.
de la
5 Publicar a la intranet departame ntal, al porttal ATRI o a altres mitjaans, informa
acions
5.3.5
divulgatives sob
bre els recursos dispon
nibles i els programes
p
formatius,
f
i sobre les
d les situaccions en què es produe
eixen discri minacions.
caraccterístiquess generals de
Agen
nts responsables: la Direcció de S
Serveis de le
es secretaries generalss dels depa
artaments
de la
a Generalita
at de Catalunya, la Dire
ecció Generral de Funció Pública dde la Secrettaria
d’Administració i Funció Pú
ública del D epartamentt de Govern
nació, Admiinistracions Públiques
i Hab
bitatge i l’Insstitut Català
à de les Don
nes, adscritt al Departa
ament de la Presidència.
6 Impulsar mesures pe
er prevenir i controlar la
a doble disc
criminació vvinculada al gènere
5.3.6
(edatt, discapaciitat, etc.).
Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge,
l’Òrg
gan Paritari de Polítique
es d’Igualta
at i l’Institut Català
C
de le
es Dones, aadscrit al De
epartament
de la
a Presidència.
5.3.7
7 Fer un se
eguiment de
e l’ús i de l’e
eficàcia de les mesures
s en relacióó amb les sittuacions
de viiolència de gènere dete
ectades.
Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge,
l’Òrg
gan Paritari de Polítique
es d’Igualta
at i l’Institut Català
C
de le
es Dones, aadscrit al De
epartament
de la
a Presidència.
5.3.8
8 Fer sessio
ons informa
atives sobre
e els recurso
os disponib
bles adreçaddes a tot el personal i
oferirr formació específica
e
a les person
nes integran
nts de l’Òrga
an Paritari dde Polítique
es per a la
Igualltat.
Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge i
l’Insttitut Català de
d les Done
es, adscrit a
al Departam
ment de la Presidència.
P
.
5.3.9
9 Vetllar perrquè el dese
envolupame
ent de la ca
arrera profes
ssional de lles víctimes
s de
violència de gèn
nere no es vegi
v
afectatt per factors
s relacionats
s amb la moobilitat de la
a víctima o
per lllicències, absències o permisos q
que es deriv
vin d’aquestta situació.
Agen
nt responsa
able: la Direcció de Serrveis de les secretaries
s generals ddels Departaments de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a.
bit 6. Prevenció de ris
scos labora
als amb perspectiva de
d gènere
Àmb
ectiu
Obje
6.1 A
Analitzar l’iimpacte de
e gènere en
n les absèn
ncies per motius
m
de ssalut.
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Mesu
ures per assolir l’objectiu proposa
at:
6.1.1
1 Fer estudis per conèixer les causses de l’abs
sentisme laboral per m
motius de sa
alut i
e sexe.
analiitzar-les perr col·lectius i per raó de
Agen
nts responsables: la Direcció Gen eral de Fun
nció Pública
a de la Secrretaria d’Administració
i Fun
nció Pública
a del Departtament de G
Governació, Administra
acions Públliques i Hab
bitatge.
6.1.2
2 Fer una an
nàlisi detalla
ada del con
njunt de les mesures vigents pel qque fa a l’es
special
prote
ecció al perssonal sensible segons la seva situ
uació vital i els riscos aassociats, i detectar
pel que fa al sexe.
les d
diferències percentuals
p
Agen
nt responsa
able: el servei de preve
enció de risc
cos laborals
s de la Direccció de Serrveis de les
secre
etaries gene
erals dels departamen
d
ts de la Generalitat de Catalunya..
6.1.3
3 Registrar, degudament desglosssats per sex
xe, edat, ocupació i vinnculació laboral, els
proce
essos d’incapacitat tem
mporal, tantt per conting
gències com
munes com
m per conting
gències
profe
essionals, a fi d’identific
car dades e
epidemiològ
giques rellev
vants de less malalties que
afectten treballad
dors i treballadores, differenciades
s per sexe.
Agen
nt responsa
able: el servei de preve
enció de risc
cos laborals
s de la Direccció de Serrveis de les
secre
etaries gene
erals dels Departamen
D
nts de la Ge
eneralitat de
e Catalunyaa.
ectiu
Obje
6.2 D
Dur a terme
e una actua
ació preven
ntiva de ris
scos labora
als amb peerspectiva de
d gènere
en l’à
àmbit de l’Administra
ació de la G
Generalitatt de Catalunya.
Mesu
ures per assolir l’objectiu proposa
at:
6.2.1
1 Elaborar i implantar un
u procedim
ment d’actua
ació que esttableixi els criteris que han
nals de la p
prevenció i la salut labo
oral respecte
te a la integració de la
d’apllicar els i less profession
pectiva de gènere
g
en la política prreventiva.
persp
Agen
nts responsables: la Direcció de S
Serveis de le
es secretaries generalss dels depa
artaments
de la
a Generalita
at de Catalunya i la Dire
ecció Gene
eral de Func
ció Pública dde la Secre
etaria
d’Administració i Funció Pú
ública del D epartamentt de Govern
nació, Admiinistracions Públiques
bitatge.
i Hab
2 Potenciar la participació de tots d
dos sexes en
e la funció
ó de delegatts i delegad
des de
6.2.2
preve
enció i mem
mbres del co
omitè de se
eguretat i sa
alut, a fi que
e hi hagi unaa representtació
parità
ària.
Agen
nts responsables: les organitzacio
o
ons sindicals
s presents en
e els òrga ns de repre
esentació
sindical.
3 Fer un esttudi per con
nèixer els risscos labora
als amb pers
spectiva de gènere a
6.2.3
l’Adm
ministració de
d la Generralitat.
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Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge.
6.2.4
4 Introduir la
a perspectiv
va de gènerre en totes les fases de
e prevencióó de riscos laborals.
Agen
nt responsa
able: el servei de preve
enció de risc
cos laborals
s de la Direccció de Serrveis de les
secre
etaries gene
erals dels departamen
d
ts de la Generalitat de Catalunya..
específique
6.2.5
5 Impulsar campanyes
c
es de caràc
cter informatiu i prevenntiu per explicar les
diferè
ències entre
e homes i dones
d
en ma
atèria de sa
alut, prevenció de malaalties i expo
osició als
risco
os laborals.
Agen
nt responsa
able: el servei de preve
enció de risc
cos laborals
s de la Direccció de Serrveis de les
secre
etaries gene
erals dels departamen
d
ts de la Generalitat de Catalunya..
6.2.6
6 Recollir i presentar
p
to
otes les dad
des relacionades amb la seguretatt i la salut la
aboral de
les p
persones tre
eballadores de l’Admin istració de la Generalittat desagreggades per sexe.
s
Agen
nt responsa
able: el servei de preve
enció de risc
cos laborals
s de la Direccció de Serrveis de les
secre
etaries gene
erals dels departamen
d
ts de la Generalitat de Catalunya
6.2.7
7 Incloure en el pla de prevenció d
dels departa
aments de l’Administraació de la Generalitat
les m
mesures neccessàries per a la prote
ecció de la salut de les
s treballadoores embara
assades i
en pe
eríode de la
actància.
Agen
nt responsa
able: el servei de preve
enció de risc
cos laborals
s de la Direccció de Serrveis de les
secre
etaries gene
erals dels departamen
d
ts de la Generalitat de Catalunya
8 Establir prrogrames de
e formació e
a
a tots
t
els ageents implicats,
específica adreçats
6.2.8
respo
onsables i tècnics,
t
i tam
mbé a la re
esta del pers
sonal, en matèria de prrevenció de
e riscos
laborrals des d’u
una perspec
ctiva de gèn
nere.
Agen
nts responsables: la Direcció de S
Serveis de le
es secretaries generalss dels depa
artaments
de la
a Generalita
at de Catalunya i l’Esco
ola d’Administració Púb
blica de Cattalunya.
9 En relació amb les pe
eticions d’ad
daptacions i/o canvis de
d lloc per m
motius de sa
alut,
6.2.9
incloure la persp
pectiva de gènere
g
en l’’avaluació dels
d
riscos laborals dells llocs de treball.
Agen
nt responsa
able: el servei de preve
enció de risc
cos laborals
s de la Direccció de Serrveis de les
secre
etaries gene
erals dels departamen
d
ts de la Generalitat de Catalunya..
10 Elaborar un estudi desagregat
d
el nombre de
d sol·licitudds d’adapta
acions i/o
per sexe de
6.2.1
e treball per motius de
e salut.
canvvis de lloc de
Agen
nt responsa
able: la Direcció de Serrveis de les secretaries
s generals ddels departa
aments de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a.
11 Adaptar els
e espais de
d treball a les caracte
erístiques i necessitats
n
específique
es de
6.2.1
es i homes (vestidors,
(
lavabos, etcc.), d’acord amb la normativa vigeent, i fer-ne el
done
segu
uiment.
27/104
4

Agen
nt responsa
able: la Direcció de Serrveis de les secretaries
s generals ddels departa
aments de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a.
12 Incorpora
ar la perspe
ectiva de gè
ènere en el disseny i l’o
organitzacióó del treball pel que fa
6.2.1
nstruments de treball, als
a equips d
de protecció
ó individual i als equipss de treball.
als in
Agen
nt responsa
able: el servei de preve
enció de risc
cos laborals
s de la Direccció de Serrveis de les
secre
etaries gene
erals dels departamen
d
ts de la Generalitat de Catalunya
13 Avaluar anualment
a
la gestió de
e la prevenc
ció de riscos
s laborals a mb perspec
ctiva de
6.2.1
ere.
gène
Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge.

bit 7. Ús no
o sexista ni androcènttric de les imatges i dels
d
llengu atges
Àmb
Obje
ectiu
7.1 U
Utilitzar tote
es les eine
es que es tiinguin a l’a
abast, en suport electtrònic o en suport
pape
er, per fer visible
v
la generalitzac
ció en tot l’’àmbit de l’’Administraació de la
Gene
eralitat d’u
un ús no se
exista de le
es imatges i dels llenguatges
Mesu
ures per assolir l’objectiu proposa
at:
1 Difondre, mitjançant
m
un
u enllaç we
eb a les pàgines principals de less intranets
7.1.1
artamentals, les publica
acions sobrre l’ús d’un llenguatge no sexista eelaborades per la
depa
Direccció Genera
al de Política Lingüísticca, així com
m suggerime
ents i boness pràctiques
s referents
a l’úss no sexista
a ni antropocèntric de la
a llengua ni de les ima
atges.
Agen
nts responsables: la Direcció de S
Serveis de le
es secretaries generalss dels depa
artaments
de la
a Generalita
at de Catalunya i la Dire
ecció Gene
eral de Política Lingüísttica del Dep
partament
de C
Cultura.
7.1.2
2 Coordinar les accions
s dels depa
artaments pe
er utilitzar un
u llenguatgge no sexistta ni
andro
e manera ho
omogènia a tota l’Administració de
e la Generaalitat seguin
nt les
ocèntric, de
recom
manacions de la Direcció Genera
al de Política
a Lingüística
a i altres enntitats.
Agen
nts responsables: la Direcció de S
Serveis de le
es secretaries generalss dels depa
artaments
de la
a Generalita
at de Catalunya i la Dire
ecció Gene
eral de Política Lingüísttica del Dep
partament
de C
Cultura.
7.1.3
3 Donar pau
utes per garrantir que le
es imatges que
q s’incorp
poren en totts els suporrts
comu
unicatius no
o representiin un ús sexxista ni androcèntric ni perpetuïn eels estereottips
sexisstes.
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Agen
nts responsables: la Direcció de S
Serveis de le
es secretaries generalss dels depa
artaments
de la
a Generalita
at de Catalunya i la Dire
ecció Gene
eral de Política Lingüísttica del Dep
partament
de C
Cultura.
7.1.4
4 Donar pau
utes per garrantir un llen
nguatge inc
clusiu des de la perspeectiva LGTB
BI en els
docu
uments, mod
dels i formu
ularis que ge
eneri l’Administració de
e la Generaalitat dins la
a tramitació
admiinistrativa.
Agen
nts responsables: la Direcció de S
Serveis de le
es secretaries generalss dels depa
artaments
de la
a Generalita
at de Catalunya i la Dire
ecció Gene
eral de Func
ció Pública dde la Secre
etaria
d’Administració i Funció Pú
ública del D epartamentt de Govern
nació, Admiinistracions Públiques
bitatge.
i Hab
5 Detectar, analitzar
a
i corregir
c
els e
estereotips relatius a l’ocupació ppel que fa al gènere de
7.1.5
deterrminats lloccs de treball.
Agen
nts responsables: Direc
cció de Serrveis de les secretaries
s generals ddels Departa
aments de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a i Direcció General de
e Política Lin
ngüística deel Departam
ment de
Cultu
ura.
7.1.6
6 Avaluar pe
eriòdicamen
nt l’eficàcia de les actu
uacions dute
es a terme pper eliminarr l’ús
sexissta i androccèntric dels llenguatgess i comunica
ar-ho a l’Òrg
gan Paritarii de Polítiqu
ues
d’Igu
ualtat.
Agen
nts responsables: la Direcció de S
Serveis de le
es secretaries generalss dels depa
artaments
de la
a Generalita
at de Catalunya i l’Òrga
an Paritari de
d Polítiques d’Igualtatt.
7 Impulsar que
q els òrga
ans dels de partaments
s amb comp
petències enn matèria de
7.1.7
comu
unicació faccin un seguiment de la utilització no
n sexista del
d llenguatgge i la comu
unicació en
els d
diferents dep
partaments de la Gene
eralitat.
Agen
nt responsa
able: els gab
binets de prremsa dels departaments de la Geeneralitat de
Cata
alunya.
8 Continuar difonent i aplicant
a
els criteris reco
ollits a la Gu
uia d’usos nno sexistes de la
7.1.8
lleng
gua en els te
extos de l’A
Administraciió de la Gen
neralitat de Catalunya ((2011) en le
es
publiicacions dels departam
ments.
Agen
nts responsables: la Direcció de S
Serveis de le
es secretaries generalss dels depa
artaments
de la
a Generalita
at de Catalunya i la Dire
ecció Gene
eral de Política Lingüísttica del Dep
partament
de C
Cultura.
Obje
ectiu
Estendre l’ú
ús del lleng
guatge i de
e les imatges no sexis
stes a les eempreses
7.2 E
conttractades per
p l’Admin
nistració de
e la Genera
alitat
ures per assolir l’objectiu proposa
at:
Mesu
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Introd
duir en els plecs de co
ondicions tè
ècniques i ad
dministrativ
ves dels conntractes que
e les
emprreses de se
erveis han d’utilitzar
d
un
n llenguatge
e no sexista i han d’ofe rir una visib
bilització
parità
ària dels professionals
s que treballlen en centres de l’Adm
ministració dde la Generalitat.
Agen
nts responsables: les unitats
u
de co
ontractació de la Direcció de Servveis de les secretaries
s
gene
erals dels de
epartamentts de la Gen
neralitat de Catalunya i la Comissiió Central de
d
Subm
ministramen
nts, que dep
pèn del Dep
partament de
d Vicepresidència i d’E
Economia i Hisenda.
ectiu
Obje
Formar i infformar tot el persona
al en l’ús de
el llenguatg
ge i de les imatges no
o sexista
7.3 F
ures per assolir l’objectiu proposa
at:
Mesu
7.3.1
1 Incloure la
a formació en
e llenguatg
ge no sexistta, d’una ma
anera tranvversal, en to
otes les
forma
acions que es realitzin
n per al perssonal de l’A
Administració
ó de la Genneralitat de
Cata
alunya.
Agen
nt responsa
able: la Direcció de Serrveis de les secretaries
s generals ddels departa
aments de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a i l’Escola d
d’Administrració Pública
a de Cataluunya.
2 Tenir en compte
c
en la
a provisió d e llocs de treball de les
s unitats deels gabinets
s tècnics,
7.3.2
prem
msa i comun
nicació dels departame
ents, la valo
oració de la formació enn llenguatge
e no
sexissta.
Agen
nt responsa
able: la Direcció de Serrveis de les secretaries
s generals ddels departa
aments de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a i la Direccció General de Funció Pública
P
de lla Secretariia
d’Administració i Funció Pú
ública del D epartamentt de Govern
nació, Admiinistracions Públiques
i Hab
bitatge.
7.3.3
3 Incrementtar les accio
ons formativves i informa
atives sobre
e els docum
ments dispo
onibles per
evita
ar l’ús sexistta i androcè
èntric del lle
enguatge.
Agen
nts responsables: la Direcció de S
Serveis de le
es secretaries generalss dels depa
artaments
de la
a Generalita
at de Catalunya i l’Esco
ola d’Administració Púb
blica de Cattalunya.
7.3.4
4 Organitzarr formació específica
e
p
per a la utilittzació no se
exista del lleenguatge ni de les
imatg
ges i la com
municació ad
dreçada a le
es persone
es que treba
allen en les àrees de co
omunicació
dels departaments.
Agen
nt responsa
able: la Direcció de Serrveis de les secretaries
s generals ddels departa
aments de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a i l’Escola d
d’Administrració Pública
a de Cataluunya.
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Àmb
bit 8. Estrattègia i orga
anització in
nterna
Obje
ectiu
8.1 F
Fomentar una
u cultura
a en relació
ó amb la igu
ualtat d’oportunitats i la perspe
ectiva de
gène
ere en el fu
uncionamen
nt i les estrructures de
els departa
aments de l’Administtració de
la Ge
eneralitat de
d Cataluny
ya.
ures per assolir l’objectiu proposa
at:
Mesu
1 Fer un esttudi, a travé
és de l’Òrga
an Paritari de Polítiques
s per a la Iggualtat, que analitzi less
8.1.1
ngut les dife
erents mesu
ures que en matèria dee personal s’han
s
fet
consseqüències que han tin
des d
del tancame
ent de la dia
agnosi del P
Pla fins a la
a seva entra
ada en vigorr.
Agen
nts responsables: la Direcció Gen eral de Fun
nció Pública
a de la Secrretaria d’Administració
i Fun
nció Pública
a del Departtament de G
Governació, Administra
acions Públliques i Hab
bitatge i
l’Òrg
gan Paritari de Polítique
es d’Igualta
at.
2 Dotar de competèncie
c
es les estru
uctures orga
anitzatives estables
e
deels departam
ments de la
8.1.2
Gene
eralitat, en concret,
c
les
s direccionss de serveis o els òrgan
ns equivalennts, en matèria de
perso
onal, amb la
a finalitat d’aplicar, fer el seguime
ent i avaluarr el Pla d’iguualtat d’opo
ortunitats
de do
ones i home
es en l’àmb
bit de l’Admiinistració de
e la Genera
alitat de Cattalunya.
Agen
nts responsables: la Direcció Gen eral de Fun
nció Pública
a de la Secrretaria d’Administració
i Fun
nció Pública
a del Departtament de G
Governació, Administra
acions Públliques i Hab
bitatge i la
Direccció de Servveis de les secretariess generals dels
d
departa
aments de laa Generalita
at de
Cata
alunya.
3 Definir el perfil
p
profes
ssional que han de tenir els llocs de
d treball quue s’encarre
eguin dels
8.1.3
teme
es d’igualtatt, i també la
a seva depe
endència i adscripció
a
orgànica i funncional, i incorporar-lo
a l’RLT: concrettament, un lloc
l
de treba
all a cada departamen
d
t, d’acord aamb el perfill
profe
essional deffinit, per a l’’aplicació, e
el seguimen
nt i l’avaluac
ció del Pla dd’igualtat
d’opo
ortunitats.
Agen
nts responsables: la Direcció Gen eral de Fun
nció Pública
a de la Secrretaria d’Administració
i Fun
nció Pública
a del Departtament de G
Governació, Administra
acions Públliques i Hab
bitatge i la
Direccció de Servveis de les secretariess generals dels
d
departa
aments de laa Generalita
at de
Cata
alunya.
8.1.4
4 Elaborar in
ndicadors per
p tal de fe r un seguim
ment de la im
mplantació dde les diferrents
mesu
ures propossades en aq
quest Pla.
Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge.
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Obje
ectiu
Donar form
ma jurídica al
a Pla d’igu
ualtat d’opo
ortunitats entre
e
donees i homes de
8.2 D
l’Adm
ministració
ó de la Gen
neralitat de
e Catalunya
a.
ures per assolir l’objectiu proposa
at:
Mesu
8.2.1
1 Aprovar ell Pla d’igualltat mitjança
ant un acord
d del Goverrn.
Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge.
2 Crear un grup
g
depend
dent de l’Òrrgan Paritarri de Polítiques per a laa Igualtat pe
er fer el
8.2.2
segu
uiment i la coordinació
c
d’aquest Plla.
Agen
nt responsa
able: l’Òrgan
n Paritari de
e Polítiques
s d’Igualtat dependent
d
dde la Direcc
ció General
de Funció Pública de la Se
ecretaria d’A
Administració i Funció Pública
P
del Departame
ent de
ernació, Administracion
ns Públique
es i Habitatg
ge.
Gove
III.6.2
2 Personall dels cossos específfics
annex d’aqu
uest docum
ment hi ha e l resum de la diagnosi de la situacció en els cossos
En l’a
d’age
ents rurals, bombers i personal tè
ècnic penitenciari.
ectiu espec
cífic
Obje
L’objjectiu especcífic en tots tres cossoss, afegit als
s objectius específics
e
dd’aquest Pla
a
anterriorment de
escrits, atesa la seva m
masculinització, és incre
ementar-nee la presènc
cia
feme
enina en tots els nivells
s jeràrquics i adaptar els
e llocs de treball
t
en viirtut del sex
xe.

III.6.2
2.1 Cos d’A
Agents Rurrals
s actuacionss següents::
Es proposa dur a terme les
Àmb
bit 1. Repre
esentativita
at de les do
ones i els homes
h
Crear espaiss interns, co
om per exe mple la intrranet, dedicat específiccament a facilitar
1.1 C
inform
mació orien
ntada a la promoció de
e la igualtat entre dones
s i homes, aamb la implicació de
la un
nitat de recu
ursos humans.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
alunya.
Cata
Crear una bústia de suggerimentss en matèria
a d’igualtat, accessible a tot el perrsonal, amb
1.2 C
garantia de conffidencialitatt.
32/104
4

Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
Cata
alunya.
1.3 F
Fer campan
nyes informa
atives especcífiques de les convocatòries del Cos d’Agen
nts Rurals
espe
ecialment pe
er al menys
s representa
at.
Agen
nts responsables: la Su
ubdirecció G
General dels Agents Rurals de la Direcció Ge
eneral de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
alunya i la Direcció
D
Gen
neral de Fun
a de la Secretaria d’Addministració
ó i Funció
Cata
nció Pública
Pública del Dep
partament de Governacció, Adminis
stracions Pú
úbliques i H
Habitatge.
Analitzar la viabilitat
v
de
e l’adequació
ó de les pro
oves d’accé
és d’ambdóss sexes als cossos
1.4 A
dels agents rura
als dins dels
s límits lega
als.
Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge.
1.5 E
Elaborar un informe de diagnosi a nual amb l’e
extracció i difusió
d
periòòdica de da
ades sobre
la pla
antilla, per sexe,
s
categoria professsional, àree
es d’especia
alització, eddat, regió, ettc., que
refleccteixi l’estatt de la situa
ació de la pa
aritat en el Cos
C d’Agen
nts Rurals.
Agen
nts responsables: la Su
ubdirecció G
General dels Agents Rurals de la Direcció Ge
eneral de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
alunya i la Direcció
D
Gen
neral de Fun
a de la Secretaria d’Addministració
ó i Funció
Cata
nció Pública
Pública del Dep
partament de Governacció, Adminis
stracions Pú
úbliques i H
Habitatge.
Fomentar la
a representa
ació paritària
a en els lloc
cs de coma
andament. F
Fer un estud
di
1.6 F
explo
oratori per detectar
d
els obstacles ssubjectius i objectius que
q frenen laa incorpora
ació de les
done
es als càrreccs de coma
andament.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
Cata
alunya.
Tenir en com
mpte en les propostes de nomena
ament per lliure designaació la pres
sència
1.7 T
equillibrada de dones
d
i hom
mes del Coss d’Agents Rurals.
R
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
alunya.
Cata
Fomentar ells espais de
e comunicacció entre do
ones amb fu
uncions de ccomandament.
1.8 F
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
alunya.
Cata
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1.9 F
Fer campan
nyes de sensibilització e
entre el perrsonal i els càrrecs de comandam
ment i de
lliure
e designació
ó per fer pallesa la impo
ortància que
e té la presè
ència equiliibrada de to
ots dos
sexe
es i per pote
enciar el sex
xe menys re
epresentat.
Agen
nts responsables: la Su
ubdirecció G
General dels Agents Rurals de la Direcció Ge
eneral de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
alunya i la Direcció
D
Gen
neral de Fun
a de la Secretaria d’Addministració
ó i Funció
Cata
nció Pública
Pública del Dep
partament de Governacció, Adminis
stracions Pú
úbliques i H
Habitatge.
p
específics
e
p
per a la promoció i la qualificació llaboral de le
es dones
1.10 Implantar programes
es categorie
es laborals.
en le
Agen
nts responsables: la Su
ubdirecció G
General dels Agents Rurals de la Direcció Ge
eneral de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
alunya i la Direcció
D
Gen
neral de Fun
a de la Secretaria d’Addministració
ó i Funció
Cata
nció Pública
Pública del Dep
partament de Governacció, Adminis
stracions Pú
úbliques i H
Habitatge.
eball de l’R LT per tal d’eliminar
d
les definicionns que tingu
uin una
1.11 Revisar elss llocs de tre
ució sexista
a.
atribu
Agen
nt responsa
able: la Direcció de Serrveis de la Secretaria
S
General
G
del Departame
ent
d’Agricultura, Ra
amaderia, Pesca
P
i Alim
mentació de
e la Generalitat de Cataalunya.
anitzacions sindicals peer tal que, ta
ant en la
1.12 Assolir la representació paritària en les orga
esentació siindical com en els òrga
ans de reprresentació, consulta,
c
paarticipació i
repre
nego
ociació, es respecti
r
la paritat.
p
Agen
nt responsa
able: les organitzacionss sindicals presents
p
en els òrganss de represe
entació
sindical de l’àmb
bit del Cos d’Agents R
Rurals.
q un/una representa
ant sindical vetlli específicament pper la igualta
at de
1.13 Fomentar que
ere en el ma
arc de la ne
egociació co
ol·lectiva en
n l’àmbit dels agents ruurals.
gène
Agen
nt responsa
able: les organitzacionss sindicals presents
p
en els òrganss de represe
entació
sindical de l’àmb
bit del Cos d’Agents R
Rurals.
bit 2. Accés
s, selecció,, promoció
ó i desenvo
olupament
Àmb
Elaborar esttratègies pe
er corregir le
es causes que
q provoqu
uen la pocaa participació de doness
2.1 E
en ells processo
os per acced
dir a llocs de
e comandament.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
alunya.
Cata
2.2 D
D’acord amb
b la normativa vigent, p
prendre les mesures adients per aassolir la
repre
esentació paritària en cas
c d’empa
at en les pun
ntuacions i afavorir
a
el ssexe menys
s
repre
esentat en els
e processos de provissió de llocs
s de treball.
Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge.
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2.3 F
Fomentar qu
ue en les co
onvocatòrie
es dels conc
cursos espe
ecífics per aassolir place
es de
coma
andament es
e valorin co
oneixementts, habilitats
s i aptituds com
c
ara la ccooperació, la
comu
unicació i el diàleg i qu
ue es recone
egui com a mèrit per als
a concursoos i la promoció
intern
na, l’acredittació dels cursos de fo
ormació en matèria
m
d’igualtat de gèènere i de prevenció
p
de la
a violència de
d gènere.
Agen
nts responsables: la Su
ubdirecció G
General dels Agents Rurals de la Direcció Ge
eneral de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
Cata
alunya i la Direcció
D
Gen
neral de Fun
nció Pública
a de la Secretaria d’Addministració
ó i Funció
Pública del Dep
partament de Governacció, Adminis
stracions Pú
úbliques i H
Habitatge.
Elaborar, am
mb caràcterr anual, un e
estudi d’imp
pacte de gènere sobre les formes de
2.4 E
proviisió dels lloccs de treball de les esccales i categ
gories del Cos
C d’Agentts Rurals, que
q inclogui
les d
dades desag
gregades pe
er sexe de les persone
es aspirants
s i de les peersones gua
anyadores
de le
es places co
onvocades.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
Cata
alunya.
2.5 F
Fer una anà
àlisi interna que inclogu
ui una relació numèrica
a i percentuual, distribuïïda per
sexe
e, entre les persones
p
ad
dmeses en els process
sos selectiu
us de l’àmbiit del Cos d’Agents
Rura
als i les apro
ovades en cadascuna
c
d
de les proves realitzad
des, així com
m en la prov
visió de
llocs.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
alunya.
Cata
Establir criteris genera
als sobre igu
ualtat efectiva de dones i homes een l’elaboració de les
2.6 E
base
es de les convocatòries
s de les esccales del Co
os d’Agents Rurals.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
alunya.
Cata
2.7 E
Elaborar la descripció dels llocs d
de treball de
e les escales i categoriees del Cos d’Agents
Rura
als des d’una perspectiva de gène
ere.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
Cata
alunya.
2.8 C
Continuar ga
arantint que
e en els pro
ocessos de selecció no
o es tingui een compte in
nformació
de ca
aràcter perssonal i/o fam
miliar aliena
a al contingu
ut propi del procés de les places a proveir.
Agen
nts responsables: la Su
ubdirecció G
General dels Agents Rurals de la Direcció Ge
eneral de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
alunya i la Direcció
D
Gen
neral de Fun
a de la Secretaria d’Addministració
ó i Funció
Cata
nció Pública
Pública del Dep
partament de Governacció, Adminis
stracions Pú
úbliques i H
Habitatge.
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2.9 R
Recomanar que les perrsones que participen en els òrgans de seleccció i provis
sió,
incloses les que
e fan entrevistes perso nals, tinguin
n formació en
e perspect
ctiva de gènere.
Agen
nts responsables: la Su
ubdirecció G
General dels Agents Rurals de la Direcció Ge
eneral de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
Cata
nció Pública
alunya i la Direcció
D
Gen
neral de Fun
a de la Secretaria d’Addministració
ó i Funció
Pública del Dep
partament de Governacció, Adminis
stracions Pú
úbliques i H
Habitatge.
2.10 Procurar que la composició dels tribunals i òrgans
ò
de selecció de ppersonal, els òrgans
egiats, les ju
untes i les comissions,
c
, tant dels membres
m
titu
ulars com ddels suplentts, incloent-col·le
hi la presidència
a i la secretaria, reculli el principi de
d presènciia paritària dde dones i homes.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
alunya.
Cata
2.11 Elaborar un
n informe anual d’impa
acte de gènere pel que
e fa als criteeris de la co
omposició
untes i tribun
nals i al seg
guiment de tots els pro
ocessos sele
ectius duts a terme.
de ju
Agen
nts responsables: la Su
ubdirecció G
General dels Agents Rurals de la Direcció Ge
eneral de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
Cata
nció Pública
alunya i la Direcció
D
Gen
neral de Fun
a de la Secretaria d’Addministració
ó i Funció
Pública del Dep
partament de Governacció, Adminis
stracions Pú
úbliques i H
Habitatge.
2.12 Incloure la perspectiva
a de gènere
e en la form
mació adreça
ada als càrrrecs de com
mandament
atge i habiliitats directiv
ves.
i en lla formació sobre lidera
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
alunya.
Cata
Àmb
bit 3. Condiicions labo
orals
3.1 A
Analitzar si els
e treballad
dors i les tre
eballadores
s de les escales i categgories del Cos
C
d’Age
ents Ruralss desenvolupen les tassques que corresponen
c
n efectivameent al lloc de treball
que o
ocupen dess del punt de vista de g
gènere i aplicar les mes
sures correectores nece
essàries
per e
evitar diferències per aquest motiu
u.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
Cata
alunya.
3.2 D
Dotar les ofiicines coma
arcals d’eine
es i metodo
ologies de planificació,
p
organitzaciió i gestió
de le
es tasques que
q s’han de dur a term
me, per tal d’evitar,
d
en la mesura ddel possible
e,
l’acumulació de feina i la re
ealització d’ hores extra
aordinàries, a fi i efectee que només es facin
les h
hores estricttament nece
essàries pe
er tal de fom
mentar la conciliació dee la vida fam
miliar i
laborral.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
Cata
alunya.
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3.3 O
Obrir canalss de particip
pació del pe
ersonal en re
elació amb la millora dde les condicions
laborrals, per mittjà de la cre
eació d’un e
espai web obert
o
a propostes i sugggeriments sobre
s
la
millora de les co
ondicions la
aborals des de la persp
pectiva de gènere.
g
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
Cata
alunya.
Tenir en com
mpte la pers
spectiva de
e gènere en les negocia
acions de lees condicion
ns laborals
3.4 T
per ta
al de fomen
ntar la incorrporació de les dones en
e el Cos d’Agents Ru rals.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
alunya.
Cata
3.5 In
ncorporar la
a perspectiv
va de gènerre en el pla de mobilita
at i establir m
mecanisme
es que
prioritzin l’ús del transport públic
p
per a
accedir a les
s oficines co
omarcals.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
Cata
alunya.
Àmb
bit 4. Conciiliació de la
a vida labo
oral, person
nal i familia
ar
4.1 F
Fer una cam
mpanya de sensibilitzac
s
ció adreçad
da al person
nal i als càrrrecs de com
mandament
i resp
ponsabilitat, com a models de refe
erència, perr fomentar la coresponnsabilitat en l’ús de les
mesu
ures de con
nciliació de la
l vida labo
oral, persona
al i familiar per mitjà dee sessions formatives
i d’esspais de divvulgació a la
a intranet, a
així com pel que fa a l’ú
ús de permiisos i llicènc
cies en
relacció amb perssones depe
endents.
Agen
nt responsable: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Dirrecció Gene
eral de
Foressts del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderiia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Gene
eralitat de
Catalunya.
mpartir form
mació a les persones re
esponsable
es de la gestió de recurrsos human
ns
4.2 Im
relaccionada amb
b la necessitat de dese
envolupar la
a conciliació
ó coresponssable i les mesures
m
aplicables per garantir-la i els
e beneficiss que s’obte
enen.
Agen
nt responsa
able: l’Escola d’Adminisstració Públlica de Cata
alunya, adsccrita al Dep
partament
de G
Governació, Administracions Públiq
ques i Habitatge.
Fomentar qu
ue els home
es facin ús de les mesures de con
nciliació de la vida pers
sonal,
4.3 F
familliar i laborall que hi hag
gi a l’organittzació.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
alunya.
Cata
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4.4 D
Difondre less experiències de bone
es pràctique
es en matèria de concilliació,
coressponsabilita
at i ètica en la cura a p
persones de
ependents dutes
d
a term
me en divers
ses
oficin
nes comarccals.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
alunya.
Cata
4.5 E
Elaborar ind
dicadors del percentatg
ge d’atorgam
ment de perrmisos relaccionats amb
b la
concciliació de la
a vida perso
onal i familia
ar, i fer-ne el
e seguimen
nt.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
Cata
alunya.
4.6 P
Publicar a la intranet del Cos d’Ag
gents Rurals un espai sobre
s
conciiliació de la vida
perso
onal i familiar en què hi
h constin to
otes les mes
sures i els requisits neccessaris pe
er poders’hi a
acollir.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
Cata
alunya.
4.7 E
Establir que
e les reunions de treba
all, sempre que
q sigui po
ossible, es cconvoquin dins
d
de
l’hora
ari laboral i se’n fixi la durada,
d
i, e
en tot cas i amb
a
caràcte
er general, nno acabin més
m tard de
e
les 18 h.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
Cata
alunya.
4.8 D
Dins l’horari laboral, fom
mentar l’ús de les nove
es tecnologies (videocoonferències
s, xarxes
socia
als, docume
ents compartits, etc.) i e
el treball co
ompartit en línia per evvitar l’excés de
reunions presen
ncials i afavorir la concciliació.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
Cata
alunya.
4.9 F
Fer un estud
di per analittzar la relacció entre el nombre
n
de reunions, l’ horari, el cà
àrrec i el
sexe
e dels qui hi participen, avaluar-la i prendre le
es mesures corresponeents.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
Cata
alunya.
ment els qua
adrants de ttreball per motius
m
que
4.10 Estudiar la possibilitatt de modificcar puntualm
oreixin la co
onciliació laboral, perso
onal i familiar.
afavo
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Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
Cata
alunya.
bit 5. Assetj
tjament sex
xual, per ra
aó de sexe,, de l’orientació sexuaal i/o de la identitat
Àmb
sexu
ual, i violèn
ncia de gèn
nere
5.1 Im
mplantar i difondre
d
de manera esp
pecífica el Protocol
P
per a la preveenció, la dettecció,
l’actu
uació i la resolució de situacions
s
d
d’assetjame
ent sexual, per
p raó del ssexe, de l’o
orientació
sexu
ual i/o de la identitat sex
xual a l’Adm
ministració de
d la Generralitat de Caatalunya, elaborat per
eral de Funció Pública
a.
la Direcció Gene
Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge.
5.2 P
Pel que fa a la violència
a de gènere
e, sensibilitz
zar el perso
onal de la im
mportància de
d
conè
èixer la norm
mativa vigen
nt en aquessta matèria i de les mes
sures previsstes per evitar
aque
ests tipus de
e situacions
s.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
alunya.
Cata
Fer un estud
di de les necessitats qu
ue les done
es víctimes de violènciaa de gènere
e poden
5.3 F
tenir en el seu centre
c
de tre
eball (horarri, accessibilitat, etc.) i fer-ne
f
el seeguiment.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
Cata
alunya.
bit 6. Prevenció de ris
scos labora
als amb perspectiva de
d gènere
Àmb
6.1 F
Fer un estud
di per conèiixer les cau ses de l’abs
sentisme la
aboral per coontingèncie
es
profe
essionals i analitzar-les
a
s per escale
es i categorries separad
des per raó de sexe.
Agen
nt responsa
able: el Serv
vei de Preve
enció de Ris
scos Labora
als del Deppartament
d’Agricultura, Ra
amaderia, Pesca
P
i Alim
mentació de
e la Generalitat de Cataalunya.
Registrar, de
egudament desglossatts per sexe, edat, ocup
pació i vincuulació (pers
sonal
6.2 R
funciionari, interí i laboral), els processsos d’incapa
acitat tempo
oral, tant peer contingèn
ncies
comu
unes com per
p contingè
ències profe
essionals, a fi d’identific
car dades eepidemiològ
giques
rellevvants de less malalties que
q afecten
n les dones treballadorres del Cos d’Agents Rurals.
R
Agen
nts responsables: el Se
ervei de Pre
evenció de Riscos Laborals del Deepartamentt
d’Agricultura, Ra
amaderia, Pesca
P
i Alim
mentació de
e la Generalitat de Cataalunya i la Subdirecció
S
eral dels Ag
gents Rurals
s de la Dire
ecció Generral de Fores
sts del Depaartament d’A
Agricultura,
Gene
Ram
maderia, Pessca i Alimen
ntació de la Generalitatt de Catalun
nya.
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6.3 Im
mpulsar cam
mpanyes es
specífiquess de caràcte
er informatiu
u i preventiuu per explicar les
diferè
ències entre
e homes i dones
d
en ma
atèria de sa
alut, prevenció de malaalties i expo
osició als
risco
os laborals.
Agen
nt responsa
able: el Serv
vei de Preve
enció de Ris
scos Labora
als del Deppartament
d’Agricultura, Ra
amaderia, Pesca
P
i Alim
mentació de
e la Generalitat de Cataalunya.
Fer un estud
di per conèiixer els risco
os laborals associats a les desiguualtats de gènere.
6.4 F
Agen
nt responsa
able: el Serv
vei de Preve
enció de Ris
scos Labora
als del Deppartament
d’Agricultura, Ra
amaderia, Pesca
P
i Alim
mentació de
e la Generalitat de Cataalunya.
ncloure la perspectiva
p
de gènere en l’avaluac
ció dels risc
cos laboralss del person
nal del Cos
6.5 In
d’Age
ents Ruralss.
Agen
nts responsables: el Se
ervei de Pre
evenció de Riscos Laborals del Deepartamentt
d’Agricultura, Ra
amaderia, Pesca
P
i Alim
mentació de
e la Generalitat de Cataalunya.
Avaluar el risc
r
durant l’embaràs i adaptar els
s espais perr al descanss de les don
nes
6.6 A
emba
arassades.
Agen
nts responsables: el Se
ervei de Pre
evenció de Riscos Laborals de la Direcció de
e Serveis
de la
a Secretaria
a General de
el Departam
ment d’Agric
cultura, Ram
maderia, Peesca i Alime
entació de
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a i la Subdirrecció Gene
eral dels Ag
gents Ruralss de la Direcció
Gene
eral de Fore
ests del Dep
partament d
d’Agricultura
a, Ramaderria, Pesca i Alimentació de la
Gene
eralitat de Catalunya.
C
6.7 IIncorporar la
l perspectiva de gène
ere en el dis
sseny i l’organització deels espais i les eines
de tre
eball als ce
entres de tre
eball (tenint en compte
e les diferents dimensioons corpora
als, els
tipuss de tasquess que s’han
n de dur a te
erme, etc.) i fer un seguiment de l’’adequació de tots els
espa
ais i serveis compartits a les caraccterístiques específique
es de doness i homes (v
vestidors,
lavab
bos, etc.).
Agen
nts responsables: el Se
ervei de Pre
evenció de Riscos Laborals del Deepartamentt
d’Agricultura, Ra
amaderia, Pesca
P
i Alim
mentació de
e la Generalitat de Cataalunya i la Subdirecció
S
eral dels Ag
gents Rurals
s de la Dire
ecció Generral de Fores
sts del Depaartament d’A
Agricultura,
Gene
Ram
maderia, Pessca i Alimen
ntació de la Generalitatt de Catalun
nya.
Tenir en com
mpte la morrfologia de lla dona a l’h
hora de sub
bministrar eqquips de tre
eball,
6.8 T
equip
ps de protecció individual (EPI), e
eines i uniformes, i adaptar l’uniforrme durant tot el
perío
ode de gesttació de les dones.
Agen
nts responsables: el Se
ervei de Pre
evenció de Riscos Laborals del Deepartamentt
d’Agricultura, Ra
amaderia, Pesca
P
i Alim
mentació de
e la Generalitat de Cataalunya i la Subdirecció
S
Gene
eral dels Ag
gents Rurals
s de la Dire
ecció Generral de Fores
sts del Depaartament d’A
Agricultura,
Ram
maderia, Pessca i Alimen
ntació de la Generalitatt de Catalun
nya.
6.9 In
nformar les treballadorres del Cos d’Agents Rurals
R
de les mesures legals previstes per a
les situacions d’’embaràs.
Agen
nts responsables: el Se
ervei de Pre
evenció de Riscos Laborals del Deepartamentt
d’Agricultura, Ra
amaderia, Pesca
P
i Alim
mentació de
e la Generalitat de Cataalunya i la Subdirecció
S
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Gene
eral dels Ag
gents Rurals
s de la Dire
ecció Generral de Fores
sts del Depaartament d’A
Agricultura,
Ram
maderia, Pessca i Alimen
ntació de la Generalitatt de Catalun
nya.
Àmb
bit 7. Ús no
o sexista ni androcènttric de les imatges i dels
d
llengu atges
Reforçar l’úss no sexista
a ni androcè
èntric del lle
enguatge en
n les comunnicacions de
el Cos
7.1 R
d’Age
ents Ruralss.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
Cata
alunya.
Difondre, miitjançant un
n enllaç a la
a pàgina prin
ncipal de la intranet, lees publicacio
ons sobre
7.2 D
l’ús d
d’un llengua
atge no sexista, elabora
rades per la Direcció General de P
Política Ling
güística,
així ccom suggerriments i bo
ones pràctiq
ques referen
nts a l’ús no
o sexista ni aantropocèn
ntric de la
lleng
gua i vetllar perquè les imatges qu
ue s’incorpo
oren en tots els suportss comunicattius no
repre
esentin un ús
ú sexista ni
n androcènttric ni perpe
etuïn els esttereotips seexistes.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
Cata
alunya.
7.3 D
Donar paute
es per garan
ntir un lleng
guatge inclu
usiu des de la perspecttiva LGTBI en
e els
docu
uments, mod
dels i formu
ularis que ge
eneri el Dep
partament d’Agricultura
d
a, Ramaderria, Pesca i
Alime
entació, din
ns la tramita
ació adminisstrativa.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
Cata
alunya.
7.4 Im
mpartir méss cursos de formació e
en llenguatg
ge no sexista i desenvoolupar activiitats de
difussió en tots els
e centres de
d treball.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
alunya.
Cata
Tenir en com
mpte la pers
spectiva de
e gènere en el llenguatg
ge utilitzat een els progrrames
7.5 T
inform
màtics.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
alunya.
Cata
7.6 V
Vetllar, en la redacció de les convvocatòries d’escales
d
i categories
c
ddel Cos d’Ag
gents
Rura
als, per la uttilització d’u
un llenguatg
ge no discrim
minatori.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
Cata
alunya.
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bit 8. Estrattègia i orga
anització in
nterna
Àmb
8.1 E
Estratègia i organització
1 Fer el seguiment del Pla d’igualttat mitjançant informes anuals d’a nàlisi d’indicadors i
8.1.1
plementació
ó de mesure
es.
d’imp
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
Cata
alunya.
2 Incorporarr la variable
e de sexe en
n totes les dades
d
registrades i esttadístiques elaboradess
8.1.2
per la
a Subdireccció General amb l’objecctiu d’avalu
uar la igualta
at de gènere
re en tots els àmbits.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
alunya.
Cata
Donar suporrt al desenv
volupament de les habilitats perso
onals necesssàries per a la
8.2 D
es dones del Cos d’Ag
prom
moció i la ca
arrera profes
ssional de le
gents Ruralss.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
alunya.
Cata
8.3 C
Comunicació
8.3.1
1 Publicar el
e Pla d’igualtat i la diag
gnosi i difon
ndre’l a tot el
e col·lectiu del Cos d’A
Agents
Rura
als.
8.3.2
2 Crear un espai
e
a la in
ntranet del C
Cos d’Agents Rurals pe
er a les qüeestions de gènere.
g
8.3.3
3 Promoure la inclusió de la persp
pectiva de gènere en els contingutts de formació.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
alunya.
Cata
Assegurar que
q totes les
s estadístiq ues estiguin desagregades per seexe i edat.
8.4 A
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral dels Agents
A
Rura
als de la Di recció General de
Forests del Dep
partament d’Agricultura
a, Ramaderia, Pesca i Alimentació
A
ó de la Generalitat de
Cata
alunya.
2.2 Cos de Bombers
III.6.2
s actuacionss següents::
Es proposa dur a terme les
Àmb
bit 1. Repre
esentativita
at de les do
ones i els homes
h
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1.1 C
Crear espaiss interns, co
om per exe mple a la in
ntranet, per facilitar la i nformació orientada
o
a
la pro
omoció de la
l igualtat entre
e
dones i homes am
mb la implic
cació de les unitats de recursos
huma
ans.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
Crear una bústia de suggerimentss en matèria
a d’igualtat, accessible a tot el perrsonal, amb
1.2 C
garantia de conffidencialitatt.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
Elaborar un informe de diagnosi a nual sobre l’estat de la
a situació dee la paritat a través de
1.3 E
la infformació de
e les bases de dades d
de personal..
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
dentificar le
es categorie
es en què hii hagi infrarrepresentac
ció d’un delss dos sexes
s i fer
1.4 Id
camp
panyes per incentivar i motivar less dones a accedir
a
als lllocs de trebball del Cos de
Bombers que tra
adicionalme
ent es conssideren de l’altre sexe.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
Realitzar campanyes per incentiva
ar i motivar les dones a accedir alss llocs de trreball del
1.5 R
Cos de Bomberrs que tradic
cionalment es consideren de l’altre sexe.
Agen
nts responsables: la Su
ubdirecció G
General de Recursos Humans
H
de la Direcció General
de Prevenció, Extinció
E
d’Incendis i Sa lvaments de
el Departam
ment d’Interrior i la Direcció
eral de Funció Pública de la Secre
etaria d’Adm
ministració i Funció Púública del De
epartament
Gene
de G
Governació, Administracions Públiq
ques i Habitatge.
1.6 F
Fer campan
nyes de sen
nsibilització entre el pe
ersonal i els càrrecs peer fer palesa
a la
impo
ortància que
e té la repre
esentació pa
aritària de to
ots dos sex
xes i per pottenciar el se
exe menys
repre
esentat en la proposta de nomena
ament de to
ots els llocs de comanddament i lliure
desig
gnació.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
Fomentar els
e espais de comunica
ació entre dones amb funcions
f
de comandam
ment.
1.7 F
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
mplantar prrogrames es
specífics pe
er a la prom
moció i la qualificació laaboral de les
s dones,
1.8 Im
per a totes les categories
c
la
aborals.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
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T per tal d’e
Revisar els llocs de treb
ball de l’RLT
eliminar les definicionss que tinguin
n una
1.9 R
atribu
ució sexista
a.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
anitzacions sindicals dee l’àmbit del Cos de
1.10 Assolir la representació paritària en les orga
ure que, tan
nt en la reprresentació sindical
s
com
m en els òrg
gans de
Bombers per tall de promou
esentació, consulta,
c
pa
articipació i negociació, es respectti la paritat.
repre
Agen
nt responsa
able: les organitzacionss sindicals presents
p
en els òrganss de represe
entació
sindical de l’àmb
bit del Cos de Bomberrs.
andidaturess de les organitzacions
s sindicals dde l’àmbit de
el Cos de
1.11 Impulsar que en les ca
gi una representació pa
aritària de dones i homes per tal dde garantir que
q en els
Bombers hi hag
esentació qu
ue se’n deriivin hi hagi una represe
entació pariitària.
òrgans de repre
Agen
nt responsa
able: les organitzacionss sindicals presents
p
en els òrganss de represe
entació
sindical de l’àmb
bit del Cos de Bomberrs.
bit 2. Accés
s, selecció,, promoció
ó i desenvo
olupament
Àmb
2.1 E
Elaborar esttratègies pe
er corregir le
es causes de
d la poca participació
p
de les done
es en els
proce
essos per accedir
a
a llo
ocs de coma
andament.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
D’acord amb
b la normativa vigent, p
prendre les mesures per assolir laa representa
ació
2.2 D
parità
ària en cas d’empat en
n les puntua
acions i afav
vorir el sexe
e menys reppresentat en els
proce
essos de prrovisió de llocs de treb
ball.
Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge.
Fomentar qu
ue en les co
onvocatòrie
es dels conc
cursos espe
ecífics per aassolir place
es de
2.3 F
coma
andament es
e valorin co
oneixementts, habilitats
s i aptituds com
c
la coopperació, la
comu
unicació i el diàleg, i qu
ue es recon
negui com a mèrit per als
a concursoos i la prom
moció
intern
na, l’acredittació dels cursos de fo
ormació en matèria
m
d’igualtat de gèènere i de prevenció
p
de la
a violència de
d gènere.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
2.4 E
Elaborar am
mb caràcter anual un esstudi d’impa
acte de gènere sobre lees formes de
d provisió
dels llocs de treball de les escales
e
i ca
ategories de
el Cos de Bombers quee inclogui le
es dades
agregades per
p sexe de les person es aspirantts i de les pe
ersones guaanyadores de les
desa
place
es convocades.
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Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
Fer una anà
àlisi interna que inclogu
ui una relació numèrica
a i percentuual, distribuïïda per
2.5 F
sexe
e, entre les persones
p
ad
dmeses en els process
sos selectiu
us de l’àmbiit del Cos de Bombers
i les aprovades en cadascu
una de les p
proves realitzades, així com en la provisió de
e llocs.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
Establir criteris genera
als sobre igu
ualtat efectiva de dones i homes een l’elaboració de les
2.6 E
base
es de les convocatòries
s de totes le
es categorie
es del Cos de
d Bomberss.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
2.7 E
Elaborar la descripció dels diferen
nts llocs de treball de le
es escales i categories
s del Cos
de Bombers dess d’una pers
spectiva de
e gènere.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
Continuar ga
arantint que
e en els pro
ocessos de selecció no
o es tingui een compte la
a
2.8 C
inform
mació de ca
aràcter pers
sonal i/o fam
miliar aliena
a al contingu
ut propi del procés de les places
que ss’han de proveir.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
Recomanar que les perrsones que participen en els diferents òrganss de selecció i
2.9 R
proviisió, inclose
es les que fa
an entrevisttes persona
als, tinguin formació
f
enn perspectiv
va de
gène
ere.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
ò
de selecció de ppersonal, òrgans
2.10 Procurar que la composició dels tribunals i òrgans
egiats, junte
es i comissions, tant de
e les person
nes titulars com de les suplents, in
ncloent-hi
col·le
la pre
esidència i la secretaria, reculli el principi de presència paritària
p
de dones i homes.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
n informe anual d’impa
acte de gènere quant als
a criteris een la compo
osició de
2.11 Elaborar un
junte
es i tribunalss i al seguim
ment de totss els proces
ssos selectius duts a teerme.
Agen
nts responsables: la Su
ubdirecció G
General de Recursos Humans
H
de la Direcció General
de Prevenció, Extinció
E
d’Incendis i Sa lvaments de
el Departam
ment d’Interrior i la Direcció
eral de Funció Pública de la Secre
etaria d’Adm
ministració i Funció Púública del De
epartament
Gene
de G
Governació, Administracions Públiq
ques i Habitatge.
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2.12 Promoure la participac
ció de les d
dones en els
s processos
s selectius dd’accés al Cos
C de
ber/a de l’es
scala bàsica
a, sotsinspe
ector/a de l’e
escala execcutiva i insp
pector/a de
Bombers (bomb
ala superior) incremen
ntant les acccions d’informació i de difusió de lla funció de
el Cos de
l’esca
Bombers (per exxemple, am
mb el docum
mental Bomb
beres).
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
2.13 Vetllar perq
què es man
ntingui l’ade
equació de les proves d’accés
d
al C
Cos de Bom
mbers dins
dels límits legalss.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior i la Direcció
ó General
ecretaria d’A
Administració i Funció Pública
P
del Departame
ent de
de Funció Pública de la Se
ernació, Administracion
ns Públique
es i Habitatg
ge.
Gove
2.14 Dur a terme accions per
p fomenta
ar la particip
pació de les dones en eels processos
selecctius de pro
omoció a les
s categoriess de bombe
er/a de l’escala tècnica,, caporal de
e l’escala
tècniica, sotsinsp
pector/a de l’escala exxecutiva i ins
spector/a de l’escala ssuperior.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
2.15 Incloure la perspectiva
a de gènere
e en la form
mació adreça
ada als càrrrecs de com
mandament
i en lla formació sobre lidera
atge i habiliitats.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
nàlisi interna
a que inclog
gui la relació
ó numèrica i percentuaal, distribuïd
da per
2.16 Fer una an
e, entre les persones
p
ad
dmeses enss els proces
ssos selectius de prom
moció a les categories
c
sexe
de bo
omber/a de
e l’escala tèc
cnica, capo
oral de l’escala tècnica,, sotsinspecctor/a de l’e
escala
execcutiva i inspe
ector/a de l’escala sup
perior, i les aprovades
a
en
e cadascuuna de les proves
p
realittzades, aixíí com en la provisió de llocs.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
2.17 Incorporar formació en
n matèria d e gènere en tots els cu
ursos formaatius.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
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Àmb
bit 3. Condiicions labo
orals
3.1 A
Analitzar si els
e treballad
dors i les tre
eballadores
s de totes le
es categoriees del Cos de
d
Bombers desen
nvolupen les
s tasques q ue correspo
onen efectiv
vament al llooc de treba
all que
ocup
pen des del punt de vis
sta de gènerre i aplicar les mesures
s correctorees necessàries per
evita
ar diferèncie
es per aquest motiu.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
Dotar els pa
arcs de bom
mbers d’eine
es i metodologies de planificació, oorganització
ó i gestió
3.2 D
de le
es tasques que
q s’han de dur a term
me, per tal d’evitar,
d
en la mesura ddel possible
e,
l’acumulació de feina i la re
ealització d’ hores extra
aordinàries, a fi i efectee que només es
es estrictam
ment necesssàries i fomentar, d’aqu
uesta maneera, la conciiliació de la
realittzin les hore
vida familiar i laboral.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
Obrir canalss de particip
pació del pe
ersonal en re
elació amb la millora dde les condicions
3.3 O
laborrals, per mittjà d’un esp
pai web obe
ert a propostes i suggeriments sobbre la millora
a de les
cond
dicions laborals des de la perspecttiva de gènere.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
3.4 E
En les negociacions de
e les condic ions laborals, cal tenir en compte la perspecttiva de
gène
ere per tal de
d fomentar la incorporració de les dones en el
e Cos de Boombers.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
Àmb
bit 4. Conciiliació de la
a vida labo
oral, person
nal i familia
ar
Fer una cam
mpanya de sensibilitzac
s
ció adreçad
da al person
nal i als càrrrecs de com
mandament
4.1 F
i resp
ponsabilitatt com a mod
dels de refe
erència, perr fomentar la
a coresponssabilitat en l’ús de les
mesu
ures de con
nciliació de la vida labo
oral, personal i familiar amb sessioons formativ
ves i
espa
ais de divulg
gació a la in
ntranet, així com pel qu
ue fa a l’ús de
d permisoss i llicències
s en
relacció amb persones depe
endents.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
mpartir form
mació a les persones re
esponsable
es de la gestió de recurrsos human
ns sobre la
4.2 Im
nece
essitat de de
esenvolupar la concilia
ació corespo
onsable, sobre les messures aplica
ables per
garan
ntir-la i sobrre els benefficis que s’o
obtenen.
Agen
nt responsa
able: l’Escola d’Adminisstració Públlica de Cata
alunya adsccrita al Depa
artament
de G
Governació, Administracions Públiq
ques i Habitatge.
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4.3 F
Fomentar qu
ue els home
es facin ús de les mesures de con
nciliació de la vida pers
sonal,
familliar i laborall que hi ha a l’organitza
ació.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
Difondre less experiències de bone
es pràctique
es en matèria de concilliació,
4.4 D
coressponsabilita
at i ètica en la cura a p
persones de
ependents re
ealitzades een diferents
s parcs de
bomb
bers.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
Elaborar ind
dicadors del percentatg
ge d’atorgam
ment de perrmisos relaccionats amb
b la
4.5 E
concciliació de la
a vida perso
onal i familia
ar, i fer-ne el
e seguimen
nt.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
Establir que
e les reunions de treba
all, sempre que
q sigui po
ossible, es cconvoquin dins
d
4.6 E
l’hora
ari laboral i se’n fixi la durada,
d
i, e
en tot cas, procurar
p
que
e amb caràccter general no acabin
més tard de les 18 h.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
4.7 D
Dins l’horarri laboral, fo
omentar l’úss de les nov
ves tecnolog
gies (videocconferències
s, xarxes
socia
als, docume
ents compartits, etc.) i e
el treball co
ompartit en línia per evvitar l’excés de
reunions presen
ncials.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
4.8 F
Fer un estud
di per analittzar la relacció entre el nombre
n
de reunions, l’ horari, el cà
àrrec i el
sexe
e dels qui hi participen, avaluar-la i prendre’n les mesure
es corresponnents.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, d’Exxtinció d’Ince
endis i Salvvaments dell Departame
ent d’Interioor
4.9 E
Estudiar me
ecanismes més
m flexible
es de mobilitat per dona
ar respostess eficaces i eficients a
les n
necessitats urgents
u
de conciliació de la vida personal,
p
familiar i labooral.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
bit 5. Assetj
tjament sex
xual, per ra
aó de sexe,, de l’orientació sexuaal i/o de la identitat
Àmb
sexu
ual, i violèn
ncia de gèn
nere
5.1 Im
mplantar, difondre i ferr accions fo
ormatives pe
er a tota la plantilla
p
del Cos de Bo
ombers el
Proto
ocol per a la
a prevenció
ó, la detecció
ó, l’actuació
ó i la resolució de situaacions d’ass
setjament
sexu
ual, per raó del sexe, de
e l’orientaciió sexual i/o
o de la identitat sexual a l’Adminis
stració de
48/104
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la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a, elaborat p
per la Direc
cció Genera
al de Funcióó Pública, i fer-ne
f
accio
ons formativves.
Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge.
Pel que fa a la violència
a de gènere
e, sensibilitz
zar el perso
onal del Coss de Bombe
ers sobre la
5.2 P
impo
ortància de conèixer
c
la normativa vvigent en aq
questa matèria i de less mesures previstes
p
per e
evitar aquessts tipus de situacions.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
5.3 D
Donar a con
nèixer a tot el Cos de B
Bombers de
e les mesure
es previstess a la norma
ativa vigent
en l’à
àmbit de la violència de
e gènere.
Agen
nts responsables: la Su
ubdirecció G
General de Recursos Humans
H
de la Direcció General
de Prevenció, Extinció
E
d’Incendis i Sa lvaments de
el Departam
ment d’Interrior i la Direcció
Gene
eral de Funció Pública de la Secre
etaria d’Adm
ministració i Funció Púública del De
epartament
de G
Governació, Administracions Públiq
ques i Habitatge.
5.4 F
Fer un estud
di de les necessitats qu
ue les done
es víctimes de violènciaa de gènere
e poden
tenir en el seu centre
c
de tre
eball (horarri, accessibilitat, etc.).
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
5.5 F
Fer un segu
uiment de l’ú
ús i de l’eficcàcia de les mesures aplicades enn relació am
mb les
situa
acions de vio
olència de gènere
g
dete
ectades.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
Àmb
bit 6. Prevenció de ris
scos labora
als amb perspectiva de
d gènere
Fer un estud
di per conèiixer les cau ses de l’abs
sentisme la
aboral per coontingèncie
es
6.1 F
profe
essionals i analitzar-les
a
s per col·lecctius separa
ats per raó de
d sexe.
Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge.
Registrar, de
egudament desglossatts per sexe, edat, ocup
pació i vincuulació (pers
sonal
6.2 R
funciionari, interí i laboral), els processsos d’incapa
acitat tempo
oral, tant peer contingèn
ncies
comu
unes com per
p contingè
ències profe
essionals, a fi d’identific
car dades eepidemiològ
giques
rellevvants de less malalties que
q afecten
n les dones treballadorres dels Coss de Bombe
ers.
Agen
nt responsa
able: el Serv
vei de Preve
enció de Ris
scos Labora
als de la Di recció General de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
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6.3 Im
mpulsar cam
mpanyes es
specífiquess de caràcte
er informatiu
u i preventiuu als parcs de
bomb
bers per exxplicar les diiferències e
entre homes
s i dones en
n matèria dee salut, prev
venció de
mala
alties i expossició als riscos laboralss.
Agen
nt responsa
able: el Serv
vei de Preve
enció de Ris
scos Labora
als de la Di recció General de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
Fer un estud
di per conèiixer els risco
os laborals associats a les desiguualtats de gènere als
6.4 F
parcss de bombe
ers.
Agen
nt responsa
able: el Serv
vei de Preve
enció de Ris
scos Labora
als de la Di recció General de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
ncloure la perspectiva
p
de gènere en l’avaluac
ció de risco
os laborals ddel persona
al del Cos
6.5 In
de Bombers.
Agen
nt responsa
able: el Serv
vei de Preve
enció de Ris
scos Labora
als de la Di recció General de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
Fer un estu
udi per conè
èixer les cau
uses de les peticions d’adaptacionns de llocs de
d treball
6.6 F
i/o so
ol·licituds d’’ocupació de llocs de ssegona activ
vitat per mo
otius de saluut, i analitza
ar-los per
col·le
ectius separats per raó
ó de sexe.
Agen
nt responsa
able: el Serv
vei de Preve
enció de Ris
scos Labora
als de la Di recció General de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
Pel que fa a les instal·lacions, ade
equar els es
spais difere
enciats assiggnats a don
nes i
6.7 P
home
es, i garantir que hi hagi espais pe
er al descans de les do
ones embarrassades.
Agen
nt responsa
able: el Serv
vei de Preve
enció de Ris
scos Labora
als de la Di recció General de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
ncorporar la
a perspectiv
va de gènerre en el diss
seny i l’orga
anització deels espais i les eines
6.8 In
de tre
eball als pa
arcs de bom
mbers tenint en compte
e les dimens
sions corporrals diferents, els
tipuss de tasquess a realitzarr, etc. i fer u
un seguiment de l’adeq
quació de toots els espa
ais i serveis
comp
partits a less característtiques espe
ecífiques de
e dones i homes (vestiddors, lavabo
os, etc.).
Agen
nt responsa
able: el Serv
vei de Preve
enció de Ris
scos Labora
als de la Di recció General de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
6.9 T
Tenir en com
mpte la morrfologia de lla dona a l’h
hora de sub
bministrar eqquips de tre
eball,
equip
ps de protecció individual (EPI), e
eines i uniformes. Adap
ptar l’uniform
me durant to
ot el
perío
ode de gesttació de les dones.
Agen
nt responsa
able: el Serv
vei de Preve
enció de Ris
scos Labora
als de la Di recció General de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
6.10 Detectar le
es possibles
s diferènciess entre dones i homes en relació aamb les
consseqüències de la preve
enció de risccos laborals
s i de vigilàn
ncia de la saalut per tal d’aplicar
les d
diferents me
esures de prrevenció.
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Agen
nt responsa
able: el Serv
vei de Preve
enció de Ris
scos Labora
als de la Di recció General de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
Àmb
bit 7. Ús no
o sexista ni androcènttric de les imatges i dels
d
llengu atges
7.1 R
Reforçar l’úss no sexista
a ni androcè
èntric del lle
enguatge en
n les comunnicacions de
el Cos de
Bombers.
Agen
nt responsa
able: el Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
Difondre, miitjançant un
n enllaç a la
a pàgina prin
ncipal de la intranet, lees publicacio
ons sobre
7.2 D
l’ús d
d’un llengua
atge no sexista, elabora
rades per la Direcció General de P
Política Ling
güística,
així ccom suggerriments i bo
ones pràctiq
ques referen
nts a l’ús no
o sexista ni aantropocèn
ntric de la
lleng
gua i vetllar perquè les imatges qu
ue s’incorpo
oren en tots els suportss comunicattius no
repre
esentin un ús
ú sexista ni
n androcènttric ni perpe
etuïn els esttereotips seexistes.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
7.3 D
Donar paute
es per garan
ntir un lleng
guatge inclu
usiu en la pe
erspectiva LLGTBI en els
e
docu
uments, mod
dels i formu
ularis que ge
eneri, dins la tramitació
ó administraativa.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
7.4 F
Fer més currsos de form
mació i activvitats de difu
usió a tots els
e centres de treball.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
ncloure la fo
ormació en llenguatge no sexista,, d’una man
nera transveersal, en tottes les
7.5 In
forma
acions per al personal de l’Admin istració de la Generalittat de Catallunya.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
7.6 T
Tenir en compte la perrspectiva de
e gènere en
n el llenguattge utilitzat en els prog
grames
inform
màtics.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
Vetllar per la
l utilització
ó d’un llengu
uatge no dis
scriminatori en la redaccció de les
7.7 V
convvocatòries del
d Cos de Bombers.
B
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
bit 8. Estrattègia i orga
anització in
nterna
Àmb
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8.1 E
Estratègia i organització
8.1.1
1 Fer el seguiment del Pla d’igualttat mitjançant informes anuals d’a nàlisi d’indicadors i
plementació
ó de mesure
es.
d’imp
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
8.1.2
2 Incorporarr la variable
e de sexe en
n totes les dades
d
registrades i esttadístiques elaboradess
per la
a Subdireccció General amb l’objecctiu d’avalu
uar la igualta
at de gènere
re en tots els àmbits.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
Donar suporrt al desenv
volupament de les habilitats perso
onals necesssàries per a la
8.2 D
es dones del Cos de Bombers.
prom
moció i la ca
arrera profes
ssional de le
B
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
Comunicació
8.3 C
1 Publicar el Pla d’igualtat i la diag
gnosi i difon
ndre’l a tot el
e col·lectiu ddel Cos de Bombers.
8.3.1
2 Crear un espai
e
a la in
ntranet del C
Cos de Bom
mbers per a les qüestioons de gène
ere.
8.3.2
8.3.3
3 Promoure la perspecttiva de gène
ere en els continguts
c
de
d formacióó.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.
Assegurar que
q totes les
s estadístiq ues estiguin desagregades per seexe i edat.
8.4 A
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans de la Direcció General
G
de
Prevvenció, Extin
nció d’Incen
ndis i Salvam
ments del Departamen
D
nt d’Interior.

III.6.2
2.3 Cos de personal tècnic
t
peniitenciari
Es proposa dur a terme les
s actuacionss següents::
bit 1. Repre
esentativita
at de les do
ones i els homes
h
Àmb
1.1 C
Crear espaiss interns, co
om per exe mple a la in
ntranet, dedicats especcíficament a facilitar
inform
mació orien
ntada a la promoció de
e la igualtat entre dones
s i homes een els serve
eis
penittenciaris, am
mb la implic
cació de less unitats de recursos hu
umans.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
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1.2 C
Crear una bústia de suggerimentss en matèria
a d’igualtat, accessible a tot el perrsonal, amb
garantia de conffidencialitatt.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
1.3 F
Fer campan
nyes específfiques i info
ormatives de
e les convocatòries es pecialment per al
sexe
e menys rep
presentat.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
1.4 E
Elaborar un informe am
mb l’extracciió i difusió periòdica
p
de
e dades sobbre la plantilla, per
sexe
e, categoria professiona
al, àrees d’e
especialitza
ació, parc, etc.
e
Agen
nts responsables: la Su
ubdirecció G
General de Recursos Humans
H
i Ecconòmics de
d la
Direccció Genera
al de Serveiis Penitenciiaris de la Secretaria
S
de Relacionss amb l’Adm
ministració
de Ju
ustícia del Departamen
D
nt de Justíccia i la Direc
cció Genera
al de funció Pública de la
Secrretaria d’Adm
ministració i funció Púb
blica del De
epartament de Governaació, Admin
nistracions
Públiques i Hab
bitatge.
e col·lectiu
us en què h i hagi infrarrepresentac
ció d’un delss dos sexes
s.
1.5 IIdentificar els
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
Dur a terme
e campanye
es per incen
ntivar i motivar dones i homes a aaccedir als lllocs de
1.6 D
treba
all de serveiis penitenciaris que tra
adicionalment es consid
deren de l’aaltre sexe.
Agen
nts responsables: la Su
ubdirecció G
General de Recursos Humans
H
i Ecconòmics de
d la
Direccció Genera
al de Serveiis Penitenciiaris de la Secretaria
S
de Relacionss amb l’Adm
ministració
de Ju
ustícia del Departamen
D
nt de Justíccia i la Direc
cció Genera
al de Funcióó Pública de
e la
Secrretaria d’Adm
ministració i funció Púb
blica del De
epartament de Governaació, Admin
nistracions
Públiques i Hab
bitatge.
1.7 F
Fer campan
nyes de sen
nsibilització entre el pe
ersonal i els càrrecs dee comandam
ment i lliure
desig
gnació (dire
ectors/ores, gerents, ad
dministrado
ors/ores, sec
cretaris/àriees tècnics,
subd
directors/ore
es i caps de
els diferentss àmbits pen
nitenciaris), per fer paleesa la impo
ortància
que tté la representació parritària de totts dos sexe
es i per pote
enciar el sexxe menys re
epresentat.
Agen
nts responsables: la Subdirecció
S
General de
e Recursos Humans i E
Econòmics de
d la
Direccció Genera
al de Serveiis Penitenciiaris de la Secretaria
S
de Relacionss amb l’Adm
ministració
de Ju
ustícia del Departamen
D
nt de Justíccia i la Direc
cció Genera
al de Funcióó Pública de
e la
Secrretaria d’Adm
ministració i Funció Pú
ública del Departamentt de Governnació, Administracions
Públiques i Hab
bitatge.
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1.8 F
Fomentar ells espais de
e comunicacció entre do
ones amb fu
uncions de ccomandament.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
mplantar prrogrames es
specífics pe
er a la prom
moció i la qualificació laaboral de les
s dones en
1.9 Im
totess les catego
ories laborals.
Agen
nts responsables: la Su
ubdirecció G
General de Recursos Humans
H
i Ecconòmics de
d la
Direccció Genera
al de Serveiis Penitenciiaris de la Secretaria
S
de Relacionss amb l’Adm
ministració
de Ju
ustícia del Departamen
D
nt de Justíccia i la Direc
cció Genera
al de Funcióó Pública de
e la
Secrretaria d’Adm
ministració i Funció Pú
ública del Departamentt de Governnació, Administracions
Públiques i Hab
bitatge.
eball de l’R LT per tal d’eliminar
d
les definicionns que tingu
uin una
1.10 Revisar elss llocs de tre
atribu
ució sexista
a.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
1.11 Assolir la representació paritària en les orga
anitzacions sindicals dee l’àmbit penitenciari
per ta
al de promo
oure que, ta
ant en la rep
presentació
ó sindical co
om en els òrrgans de
repre
esentació, consulta,
c
pa
articipació i negociació, es respectti la paritat.
Agen
nt responsa
able: les organitzacionss sindicals presents
p
en els òrganss de represe
entació
sindical de l’àmb
bit penitenc
ciari.
q un o un
na represen
ntant sindica
al vetlli espe
ecíficamentt per la igua
altat de
1.12 Fomentar que
gène
ere en el ma
arc de la ne
egociació co
ol·lectiva de
el grup de treball de l’àm
mbit peniten
nciari.
Agen
nt responsa
able: les organitzacionss sindicals presents
p
en els òrganss de represe
entació
sindical de l’àmb
bit penitenc
ciari.
Àmb
bit 2. Accés
s, selecció,, promoció
ó i desenvo
olupament
2.1 E
Elaborar esttratègies pe
er corregir le
es causes de
d la poca participació
p
de dones en
e els
proce
essos per accedir
a
a llo
ocs de coma
andament dels
d
cossos penitenciarris.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
2.2 D
D’acord amb
b la normativa vigent, p
prendre me
esures per assolir
a
la reppresentació
ó paritària
en ca
as d’empat de puntuac
cions afavorrint el sexe menys reprresentat en els process
sos de
proviisió de llocss de treball.
Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge.
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2.3 F
Fomentar qu
ue en les co
onvocatòrie
es dels conc
cursos espe
ecífics per aassolir place
es de
coma
andament es
e valorin co
oneixementts, habilitats
s i aptituds com
c
ara la ccooperació, la
comu
unicació i el diàleg i qu
ue es recone
egui com a mèrit per als
a concursoos i la promoció
intern
na, l’acredittació dels cursos de fo
ormació en matèria
m
d’igualtat de gèènere i de prevenció
p
de la
a violència de
d gènere.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
2.4 E
Elaborar am
mb caràcter anual un esstudi d’impa
acte de gènere sobre lees formes de
d provisió
dels llocs de treball de coss
sos peniten
nciaris que inclogui les dades desaagregades per sexe
es personess aspirants i de les perssones guan
nyadores de
e les placess convocade
es.
de le
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
2.5 F
Fer una anà
àlisi interna que inclogu
ui una relació numèrica
a i percentuual, distribuïïda per
sexe
e, entre les persones
p
ad
dmeses en els process
sos selectiu
us de l’àmbiit penitencia
ari i les
aprovvades en ca
adascuna de
d les prove
es realitzade
es, així com
m en la provvisió de llocs
s.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
2.6 E
Establir criteris genera
als sobre igu
ualtat efectiva de dones i homes een l’elaboració de les
base
es de les convocatòries
s de cossoss penitencia
aris.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
2.7 E
Elaborar la descripció dels diferen
nts llocs de treball de serveis
s
peniitenciaris de
es d’una
persp
pectiva de gènere.
g
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
Continuar ga
arantint que
e en els pro
ocessos de selecció no
o es tingui een compte in
nformació
2.8 C
de ca
aràcter perssonal i/o fam
miliar aliena
a al contingu
ut propi del procés de les places que
q s’han
de p
proveir.
Agen
nts responsables: la Su
ubdirecció G
General de Recursos Humans
H
i Ecconòmics de
d la
Direccció Genera
al de Serveiis Penitenciiaris de la Secretaria
S
de Relacionss amb l’Adm
ministració
de Ju
ustícia del Departamen
D
nt de Justíccia de la Generalitat de Catalunya i Direcció General
G
de
Funcció Pública de
d la Secre
etaria d’Adm
ministració i Funció Púb
blica del Deepartament de
d
Gove
ernació, Administracion
ns Públique
es i Habitatg
ge.
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2.9 In
ntroduir la perspectiva
p
de gènere en els man
nuals d’acollida als servveis peniten
nciaris.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
e òrgans de
d selecció de persona
al, els
2.10 Procurar que la composició dels tribunals i els
ats, les junte
es i les com
missions, tan
nt en el cas dels membbres titulars com dels
òrgans col·legia
ents, incloent-hi la pres
sidència i la
a secretaria, respecti el principi dee presència paritària
suple
de do
ones i home
es.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
2.11 Elaborar un
n informe anual d’impa
acte de gènere quant als
a criteris een la compo
osició de
junte
es i tribunalss, i el seguim
ment de totts els processos selectius duts a te
terme.
Agen
nts responsables: la Su
ubdirecció G
General de Recursos Humans
H
i Ecconòmics de
d la
Direccció Genera
al de Serveiis Penitenciiaris de la Secretaria
S
de Relacionss amb l’Adm
ministració
de Ju
ustícia del Departamen
D
nt de Justíccia de la Generalitat de Catalunya i la Direcció General
de Funció Pública de la Se
ecretaria d’A
Administració i Funció Pública
P
del Departame
ent de
ernació, Administracion
ns Públique
es i Habitatg
ge.
Gove
Àmb
bit 3. Condiicions labo
orals
3.1 A
Analitzar si els
e treballad
dors i les tre
eballadores
s dels serve
eis penitencciaris desenv
volupen
les ta
asques que
e correspone
en efectivam
ment al lloc
c de treball que
q ocupenn des del pu
unt de vista
de gè
ènere i apliccar les mes
sures correcctores nece
essàries perr evitar diferrències per aquest
motiu
u.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
Dotar els ce
entres de tre
eball d’execcució penal d’eines i me
etodologiess de planific
cació,
3.2 D
er tal d’evita
organització i ge
estió de les tasques, pe
ar, en la me
esura del poossible, l’ac
cumulació
eina i la reallització d’ho
ores extraorrdinàries.
de fe
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
3.3 P
Promoure co
onvocatòrie
es d’accés a
als cossos penitenciari
p
s.
Agen
nts responsables: la Su
ubdirecció G
General de Recursos Humans
H
i Ecconòmics de
d la
Direccció Genera
al de Serveiis Penitenciiaris de la Secretaria
S
de Relacionss amb l’Adm
ministració
de Ju
ustícia del Departamen
D
nt de Justíccia de la Generalitat de Catalunya i la Direcció General
de Funció Pública de la Se
ecretaria d’A
Administració i Funció Pública
P
del Departame
ent de
Gove
ernació, Administracion
ns Públique
es i Habitatg
ge.
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Fer que a le
es unitats de
els centres d
uè el tipus dde servei ho
o possibiliti
3.4 F
d’execució penal en qu
(p. exx. àmbits d’’administrac
ció) s’estab
bleixin mesu
ures per pro
omoure i vallorar el treb
ball per
objecctius en con
ntraposició al treball pe
er hores (forrmació, material inform
matiu, etc.), per tal de
fome
entar la conciliació de la vida familliar i laboral.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
bit 4. Conciiliació de la
a vida pers
sonal i famiiliar
Àmb
4.1 F
Fer una cam
mpanya de sensibilitzac
s
ció, adreçad
da al personal i als càrrrecs de
coma
andament i responsabilitat com a models de referència, per fomenttar la
coressponsabilita
at en l’ús de
e les mesure
res de conciliació de la vida laboraal, personal i familiar
amb sessions fo
ormatives i espais de d
divulgació a la intranet, així com ppel que fa a l’ús de
misos i llicèn
ncies en rela
ació amb pe
ersones dependents.
perm
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
4.2 Im
mpartir form
mació a les persones re
esponsable
es de la gestió dels recuursos huma
ans sobre
la ne
ecessitat d’in
ncentivar la
a conciliació
ó corespons
sable, sobre
e les mesurees que són aplicables
per g
garantir-la i els beneficiis que s’obttenen.
Agen
nt responsa
able: l’Escola d’Adminisstració Públlica de Cata
alunya, adsccrita al Dep
partament
de G
Governació, Administracions Públiq
ques i Habitatge.
Fomentar qu
ue els home
es facin ús de les mesures de con
nciliació de la vida pers
sonal,
4.3 F
familliar i laborall que hi ha a l’organitza
ació.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
4.4 D
Difondre less experiències de bone
es pràctique
es en matèria de concilliació,
coressponsabilita
at i ètica de la cura a p
persones de
ependents dutes
d
a term
me en els div
versos
centrres de treba
all d’execuc
ció penal.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
4.5 E
Elaborar ind
dicadors del percentatg
ge d’atorgam
ment de perrmisos relaccionats amb
b la
concciliació de la
a vida perso
onal i familia
ar, i fer-ne el
e seguimen
nt.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
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Establir que
e les reunions de treba
all, sempre que
q sigui po
ossible, es cconvoquin dins
d
4.6 E
l’hora
ari laboral i se’n fixi la durada,
d
i, e
en tot cas, procurar
p
que
e, amb carààcter genera
al, no
acab
bin més tard
d de les 18 h.
h
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
Dins l’horarri laboral, fo
omentar l’úss de les nov
ves tecnolog
gies (videocconferències
s, xarxes
4.7 D
socia
als, docume
ents compartits, etc.) i e
el treball co
ompartit en línia per evvitar l’excés de
reunions presen
ncials.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
Fer un estud
di per analittzar la relacció entre el nombre
n
de reunions, l’ horari, el cà
àrrec i el
4.8 F
sexe
e de les perssones que hi
h participen
n, avaluar-la
a i prendre’n les mesurres corresp
ponents.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
Àmb
bit 5 Assetjament sex
xual, per raó
ó de sexe, de l’orientació sexuaal i/o de la identitat
sexu
ual, i violèn
ncia de gèn
nere
pecífica el Protocol
5.1 Im
mplantar i difondre
d
de manera esp
P
per a la preveenció, la dettecció,
l’actu
uació i la resolució de situacions
s
d
d’assetjame
ent sexual, per
p raó del ssexe, de l’o
orientació
sexu
ual i/o de la identitat sex
xual a l’Adm
ministració de
d la Generralitat de Caatalunya, elaborat per
la Direcció Gene
eral de Funció Pública
a.
Agen
nt responsa
able: la Direcció Genera
al de Funció
ó Pública de la Secretaaria d’Administració i
Funcció Pública del
d Departa
ament de Go
overnació, Administrac
A
cions Públiqques i Habittatge.
Pel que fa a la violència
a de gènere
e, sensibilitz
zar el perso
onal de la im
mportància de
d
5.2 P
conè
èixer la norm
mativa vigen
nt en aquessta matèria i les mesure
es previstess per tal d’e
evitar
aque
ests tipus de
e situacions
s.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
5.4 F
Fer un estud
di de les necessitats qu
ue les done
es víctimes de violènciaa de gènere
e poden
tenir en el seu centre
c
de tre
eball (horarri, accessibilitat, etc.), i fer-ne el seeguiment.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
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bit 6. Prevenció de ris
scos labora
als amb perspectiva de
d gènere
Àmb
6.1 F
Fer un estud
di per conèiixer les cau ses de l’abs
sentisme la
aboral per coontingèncie
es
profe
essionals i analitzar-les
a
s per col·lecctius separa
ats per raó de
d sexe.
Agen
nt responsa
able: el Serv
vei de Preve
enció de Ris
scos Labora
als de la Suubdirecció General
G
de
Recu
ursos Huma
ans i Relacions Labora
als de la Dire
ecció de Se
erveis de la Secretaria General
de Ju
ustícia del Departamen
D
nt de Justíccia.
6.2 R
Registrar, de
egudament desglossatts per sexe, edat, ocup
pació i vincuulació (pers
sonal
funciionari, interí i laboral), els processsos d’incapa
acitat tempo
oral, tant peer contingèn
ncies
comu
unes com per
p contingè
ències profe
essionals, a fi d’identific
car dades eepidemiològ
giques
rellevvants de less malalties que
q afecten
n les dones treballadorres dels cenntres d’exec
cució
pena
al.
Agen
nt responsa
able: el Serv
vei de Preve
enció de Ris
scos Labora
als de la Suubdirecció General
G
de
Recu
ursos Huma
ans i Relacions Labora
als de la Dire
ecció de Se
erveis de la Secretaria General
de Ju
ustícia del Departamen
D
nt de Justíccia.
6.3 Im
mpulsar cam
mpanyes es
specífiquess de caràcte
er informatiu
u i preventiuu als centres
d’exe
ecució pena
al per explic
car les diferè
rències entrre homes i dones
d
en m
matèria de sa
alut,
preve
enció de ma
alalties i exposició als riscos laborals.
Agen
nt responsa
able: el Serv
vei de Preve
enció de Ris
scos Labora
als de la Suubdirecció General
G
de
Recu
ursos Huma
ans i Relacions Labora
als de la Dire
ecció de Se
erveis de la Secretaria General
de Ju
ustícia del Departamen
D
nt de Justíccia.
6.4 F
Fer un estud
di per conèiixer els risco
os laborals associats a les desiguualtats de gènere en
els ccentres d’exxecució penal.
Agen
nt responsa
able: el Serv
vei de Preve
enció de Ris
scos Labora
als de la Suubdirecció General
G
de
Recu
ursos Huma
ans i Relacions Labora
als de la Dire
ecció de Se
erveis de la Secretaria General
de Ju
ustícia del Departamen
D
nt de Justíccia.
ncloure la perspectiva
p
de gènere en l’avaluac
ció dels risc
cos laboralss dels llocs de treball
6.5 In
dels centres d’e
execució penal.
Agen
nt responsa
able: el Serv
vei de Preve
enció de Ris
scos Labora
als de la Suubdirecció General
G
de
Recu
ursos Huma
ans i Relacions Labora
als de la Dire
ecció de Se
erveis de la Secretaria General
de Ju
ustícia del Departamen
D
nt de Justíccia.
Fer un estu
udi per conè
èixer les cau
uses de les peticions d’adaptacionns de llocs de
d treball
6.6 F
i/o le
es sol·licitud
ds d’ocupació de llocs d
de segona activitat
a
dels cossos peenitenciaris
s per
motiu
us de salut, i analitzar--les per col· lectius sepa
arats per ra
aó de sexe.
Agen
nt responsa
able: el Serv
vei de Preve
enció de Ris
scos Labora
als de la Suubdirecció General
G
de
Recu
ursos Huma
ans i Relacions Labora
als de la Dire
ecció de Se
erveis de la Secretaria General
de Ju
ustícia del Departamen
D
nt de Justíccia.
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6.7 P
Pel que fa als
a espais especials,
e
g arantir l’existència d’es
spais per all descans de les
done
es embarassades.
Agen
nt responsa
able: el Serv
vei de Preve
enció de Ris
scos Labora
als de la Suubdirecció General
G
de
Recu
ursos Huma
ans i Relacions Labora
als de la Dire
ecció de Se
erveis de la Secretaria General
de Ju
ustícia del Departamen
D
nt de Justíccia.
6.8 In
ncorporar la
a perspectiv
va de gènerre en el diss
seny i l’orga
anització deels espais i les eines
de tre
eball en elss centres d’e
execució pe
enal, tenint en compte les dimens ions corporrals
difere
ents, els tip
pus de tasqu
ues que s’h an de dur a terme, etc., i fer un seeguiment de
e
l’ade
equació de tots
t
els espais i serveiss compartits
s dels centrres d’execucció penal a les
caraccterístiquess específiques de done
es i homes (vestidors,
(
lavabos, etcc.).
Agen
nt responsa
able: el Serv
vei de Preve
enció de Ris
scos Labora
als de la Suubdirecció General
G
de
Recu
ursos Huma
ans i Relacions Labora
als de la Dire
ecció de Se
erveis de la Secretaria General
de Ju
ustícia del Departamen
D
nt de Justíccia.
Adaptar els llocs de treball de les d
dones embarassades allunyant-loos del conta
acte directe
6.9 A
amb els interns (accessos, cancells i b
búnquers) i de les zone
es mèdiquees sensibles
s
arells que po
oden generrar riscos pe
er a la salutt (escàners, arcs
ologia), així com d’apa
(radio
detecctors de me
etalls, etc.).
Agen
nt responsa
able: el Serv
vei de Preve
enció de Ris
scos Labora
als de la Suubdirecció General
G
de
Recu
ursos Huma
ans i Relacions Labora
als de la Dire
ecció de Se
erveis de la Secretaria General
de Ju
ustícia del Departamen
D
nt de Justíccia.
Àmb
bit 7. Ús no
o sexista ni androcènttric de les imatges i dels
d
llengu atges
7.1 R
Reforçar l’úss no sexista
a ni androcè
èntric del lle
enguatge en
n les comunnicacions de
els cossos
penittenciaris.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
7.2 D
Difondre, miitjançant un
n enllaç en l a pàgina prrincipal de la intranet, lles publicac
cions sobre
l’ús d
d’un llengua
atge no sexista elabora
ades per la Direcció Ge
eneral de P
Política Lingüística, aixíí
com suggerimen
nts i bones pràctiques referents a l’ús no sex
xista ni antroopocèntric de
d la
lleng
gua, i vetllarr perquè les
s imatges qu
ue s’incorpo
oren en tots
s els suportss comunica
atius no
repre
esentin un ús
ú sexista ni
n androcènttric, ni perpetuïn els es
stereotips seexistes.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
7.3 D
Donar paute
es per garan
ntir un lleng
guatge inclu
usiu des de la perspecttiva LGTBI en
e els
docu
uments, mod
dels i formu
ularis que ge
eneri la Dire
ecció General de Serve
veis Penitenciaris, dins
la tra
amitació adm
ministrativa.
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Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
7.4 Im
mpartir méss cursos de formació e
en llenguatg
ge no sexista i fer activiitats de difu
usió en tots
els ccentres de trreball.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
7.5 T
Tenir en com
mpte la pers
spectiva de
e gènere en el llenguatg
ge utilitzat een els progrrames
inform
màtics.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
7.6 V
Vetllar per la
l utilització
ó d’un llengu
uatge no dis
scriminatori en la redaccció de les
convvocatòries de
d cossos penitenciariss.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.

Àmb
bit 8. Estrattègia i orga
anització in
nterna
8.1 E
Estratègia i organització
8.1.1
1 Fer el seguiment del Pla d’igualttat mitjançant informes anuals d’a nàlisi d’indicadors i
d’imp
plantació de
e mesures.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
8.1.2
2 Incorporarr la variable
e de sexe a totes les da
ades registrrades i estaadístiques elaborades
per la
a Subdireccció General amb l’objecctiu d’avalu
uar la igualta
at de gènere
re en tots els àmbits.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
8.2 D
Donar suporrt al desenv
volupament de les habilitats perso
onals necesssàries per a la
prom
moció i la ca
arrera profes
ssional de le
es dones dels cossos penitenciarris.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
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8.3 C
Comunicació
8.3.1
1 Publicar i difondre el Pla d’igualttat i la diagn
nosi a tot el col·lectiu ddel personall
penittenciari.
8.3.2
2 Crear un espai
e
en la intranet de l’àmbit penitenciari per a les qüesstions de gè
ènere.
8.3.3
3 Promoure la perspectiva de gèn ere en els continguts
c
de
d formacióó.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
8.4 A
Assegurar que
q totes les
s estadístiq ues estiguin desagregades per seexe i edat.
Agen
nt responsa
able: la Subd
direcció Ge
eneral de Re
ecursos Humans i Ecoonòmics de la Direcció
Gene
eral de Servveis Peniten
nciaris de la
a Secretaria
a de Relacio
ons amb l’A
Administració de
Justíícia del Dep
partament de Justícia.
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IV. S
Seguiment, desenvolu
upament i a
avaluació del
d Pla
Direcció Gen
neral de Fun
nció Pública
a, amb la co
ol·laboració
ó de l’Institutt Català de les Dones
La D
i delss departame
ents, vetllarrà per l'execcució del Pla d’igualtat d’oportunittats entre do
ones i
home
es de l’Adm
ministració de
d la Genera
alitat de Ca
atalunya.
Cada
a any, l’Òrgan Paritari de Polítique
es d’Igualtat decidirà quines són lees actuacio
ons que es
porta
aran a terme
e i s’omplirà
à la següen
nt fitxa:

XA D’ACTUACIONS
FITX

NOM DE L’AC
CTUACIÓ:

ÀMBIT D’ACT
TUACIÓ:

OBJ
JECTIU/S ESPECÍFIC
E
C/S


DES
SCRIPCIÓ DE L’ACCIIÓ

ÒRG
GAN RESP
PONSABLE
E

PER
RSONES DESTINATÀ
D
ÀRIES

TER
RMINI/CALENDARI
Inici.............................................. Fin alització.....................................
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PRE
ESSUPOST
T

RECU RSOS MAT
TERIALS

MEC
CANISMES
S DE DIFUS
SIÓ

SEG
GUIMENT I AVALUAC
CIÓ
SIS
STEMA DE RECOLLID
DA D’INFOR
RMACIÓ

IND
DICADORS

R ESULTAT PREVIST

RESULT
TAT ASSOL
LIT

S’ela
aboraran elss indicadors
s i es marca
arà el resulttat previst. El
E resultat aassolit s’omplirà
poste
eriorment en la fase de
e seguimen t i avaluació
ó.
Així m
mateix, la Direcció
D
Gen
neral de Fu
unció Públic
ca, amb la col·laboracióó dels depa
artaments,
elabo
orarà un infforme anuall sobre l’exe
ecució de le
es mesures del Pla d’iggualtat d’oportunitats
entre
e dones i ho
omes de l’A
Administració
ó de la Gen
neralitat, del qual es doonarà comp
pte a la
Mesa
a General de
d Negociac
ció dels em pleats públics de l'Adm
ministració dde la Generralitat de
Cata
alunya.
Aban
ns de finalitzzar la vigèn
ncia del Pla,, la Direcció
ó General de Funció Púública elabo
orarà, amb
la co
ol·laboració dels departtaments i l’I nstitut Cata
alà de les Dones, un innforme amb l’avaluació
globa
al del Pla, el
e qual es prresentarà a
al Govern i se’n
s
donarà compte a lla Mesa Ge
eneral de
Nego
ociació delss empleats públics
p
de l 'Administració de la Ge
eneralitat dee Catalunya
a.
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ectes clau del seguim
ment i l’ava
aluació
Aspe
-

es responsables del se
Designa
ar la person
na o persone
eguiment i dde l’avaluac
ció de les
accions per part de
e la Direcció
ó General de
d Funció Pública.

-

Assigna
ar el temps i els recurso
os que es dedicaran
d
al seguimentt i a l’avalua
ació del Pla
a
per partt de la Direc
cció Genera
al de Funció
ó Pública.

-

L’Òrgan
n Paritari de
e Polítiques d’Igualtat ha
h de definir el tipus d’aavaluació, els
e
instrume
ents i els mètodes que
e s’han d’utilitzar per a l’avaluació;; especificar
clarame
ent els meca
anismes pe
er mantenir informats ta
ant el persoonal com la direcció
dels dep
partaments i vetllar perr la informació i particip
pació de la representació sindical
al llarg del
d procés de
d seguime
ent i avaluac
ció.

-

Coordin
nar el seguim
ment del Pla
a amb l’Insttitut Català de les Donees.

uiment
Segu
El se
eguiment de
e les diferen
nts accions és un dels factors clau
u de l’avaluaació. Les pe
ersones
enca
arregades de l’execució
ó de cada a
acció han de
e documenttar de maneera sistemà
àtica els
problemes que puguin sorg
gir, els aspe
ectes que ca
al millorar i els resultatts obtinguts
s, en les
ment de cada acció, am
mb la period
dicitat que s’estableixi.
fitxess de seguim
Els in
nstruments de seguime
ent amb pe
erspectiva de gènere d’acord amb l’Institut Eu
uropeu
d’Igu
ualtat de Gè
ènere (EIGE
E), analitzarran la distrib
bució de rec
cursos i preessupost i a qui
bene
eficien, l’estudi de les persones
p
qu
ue desenvolupen cada mesura, deels resultats
s de cada
mesu
ura/actuació
ó i a qui ben
neficia, quin
nes són les responsabilitats de doones i home
es en el
proje
ecte o en l’a
anàlisi de si hi ha algun
n efecte no desitjat o ad
dvers per a les dones i als
home
es i si hi ha mecanismes per evita
ar-ho.

Avalluació
aluació del P
Pla d’igualta
at d’oportun
nitats entre ddones i hom
mes és
L’objjectiu principal de l’ava
valorrar si les acccions disse
enyades i exxecutades són
s adequades i obeeixxen als resultats
previistos.
Al fin
nal de cada període cal avaluar:
a) D’’una banda, l’acomplim
ment dels ob
bjectius esp
pecífics que s’havien paautat i el resultat de
actuacions im
mplementades: l’estat del despleg
gament d’ac
ctuacions, qquines dificu
ultats s’han
les a
detecctat, què s’h
ha impleme
entat i quinss resultats s’han
s
obtingut. Caldrà ccomprovar si
s la
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situa
ació de partiida s’ha millorat i si s’h
han corregit les mancan
nces detecttades, els obstacles
o
i
els d
desavantatg
ges amb rela
ació a la igu
ualtat efectiva entre do
ones i homees.
c sistemattitzar la info
ormació reco
ollida en el seguiment dels
Per ffer l’avaluacció del Pla cal
indiccadors, i tam
mbé es pode
en fer servirr, com en el cas de la diagnosi,
d
foonts d’inform
mació
quan
ntitatives i qualitatives.
b) D’’altra banda
a, cal avalua
ar també la gestió del Pla
P d’igualta
at d’oportunnitats entre dones i
home
es, la qual pot
p incloure
e l’anàlisi de
e qüestions com la ges
stió dels reccursos, qui ha
h
particcipat en la implementa
i
ació, i com ss’ha organittzat, la comunicació i laa difusió rea
alitzades,
el ca
alendari d’exxecució de les actuacio
ons, la form
mació i la sensibilitzacióó que s’ha fet al llarg
del p
procés, etc.

que fa als in
nstruments
s d’avaluac
ció, l’Institutt Europeu d’Igualtat
d
dee Gènere (l’EIGE)
Pel q
deterrmina els crriteris més utilitzats:
u
 Relle
evància/perrtinença:
Analitza
ar si les messures han contribuït
c
de
e forma eficaaç a la crea
ació de
condicio
ons favorab les a la igua
altat de gèn
nere.
Analitza
ar si les messures respo
onen, des d’’una anàlisi de gènere, a les
necessittats de les d
dones.
Analitza
ar si les messures contriibueixen a les polítiquees que persegueixen
la igualtat de gènerre.
 Eficiiència:
Analitza
ar si la imple
ementació de
d les mesu
ures ha estaat efectiva en
e termes
d’igualta
at de gènere
e.
ans i recurs
Analitza
ar si els mitja
sos utilitzats
s en cada m
mesura ho han
h estat
de forma
a eficient pe
er assolir re
esultats que
e siguin benneficiosos ta
ant per a
dones com
c
per a ho
omes.
Analitza
ar si les neccessitats de dones i hom
mes han esstat coberte
es a un cost
raonable
e i les desp
peses i bene
eficis han es
stat equivallents.
àcia:
 Eficà
Analitza
ar si els resu
ultats han estat
e
eficaço
os en l’assooliment de la
a igualtat
de gène
ere.
Analitza
ar si els resu
ultats han contribuït
c
a la consecucció dels resultats
previsto
os i si tenen beneficis cap
c a les do
ones i els hoomes.
Analitza
ar si es bene
eficien totes
s les parts interessadees (organitza
acions,
institucio
ons, grups d
destinataris
s indirectes)) en tant qu e enforteixe
en la seva
capacita
ació en mattèria de gèn
nere.
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 Impa
acte:
Analitza
ar quin impa
acte ha tingu
ut l’actuació
ó en un marrc més amp
pli de
polítique
es i program
mes que millloren la igu
ualtat entre ddones i hom
mes.
Analitza
ar si el pla d
d’Igualtat contribueix a acabar ambb la violència
masclistta.
Analitza
ar si el Pla ccontribueix a un repartiment més i gualitari de
el treball
domèstic i de cura de les pers
sones.
 Sosttenibilitat:
Analitza
ar si els èxitss aconsegu
uits en matè
èria d’igualtaat de gènerre
perduraran quan s’’acabi el pro
ograma.
ar si el Pla ccontribueix a la transve
ersalització dde gènere.
Analitza
-

Finallment, cal dir
d que els re
esultats d’a
aquest inform
me han de permetre reeiniciar el cicle d’un
nou P
Pla d’igualta
at d’oportun
nitats entre dones i hom
mes, amb la
a realitzacióó d’una nova diagnosi
de l’o
organització
ó, la qual pe
ermetrà com
mprovar quina ha estatt l’evolució een matèria d’igualtat
d’opo
ortunitats de
es de la imp
plantació de
el Pla i obte
enir-ne una va
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Ann
nex

gnosi del Pla
P d’igualta
at.
Diag
Info rme de res
sultats
Abriil de 2013
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La diagnosi del
d Pla d’igualtat d’op
portunitats

d
ació i Func ió Pública va
v dissenyar el 2010 unn procés pe
er a
La Secretaria d’Administr
aboració de
el Pla d’igua
altat d’oportu
unitats entrre dones i homes en l’ààmbit de
l’ela
l’Ad
dministració
ó de la Gene
eralitat de C
Catalunya.1
Less quatre fasses d’aquest procés só n la diagnosi, el dissen
ny del Pla, lla implemen
ntació, i el
seg
guiment i l’a
avaluació.
Acttualment s’h
ha completa
at la primera
a fase del Pla,
P que correspon a laa diagnosi, per
p a la
qua
al es va definir el mode
el d’indicado
ors, es van seleccionarr les tècniquues d’obten
nció de
dad
des, es va recollir
r
la infformació, ess va fer el trractament i l’anàlisi dee la informac
ció i la
valo
oració dels indicadors, es va fer u
una valoraciió de la diag
gnosi i les m
mesures
imp
plementades i, finalmen
nt, s’ha elab
borat l’inform
me de resultats.
La diagnosi s’h
ha fet amb la recollida d’informaciió i de dade
es corresponnent a la sittuació i a
ments de l’A
Administració de la Gen
neralitat de l’any 2010.
l’esstructura dels departam
ació de la diagnosi es vvan tenir en
n compte els
s àmbits acttuació segü
üents:
Perr a l’elabora
Àm
mbit 1. Repre
esentativitat de les don
nes i els hom
mes
Àm
mbit 2. Accéss, selecció, promoció i desenvolup
pament
Àm
mbit 3. Condicions laborrals
Àm
mbit 4. Conciliació de la vida labora
al, personall i familiar
Àm
mbit 5. Assettjament sex
xual i per raó
ó de sexe, i violència de
d gènere
Àm
mbit 6. Preve
enció de risc
cos laboralss amb perspectiva de gènere
g
Àm
mbit 7. Ús no
o sexista ni androcèntrric de les im
matges i dels
s llenguatgees
Àm
mbit 8. Estratègia i organització inte
erna
L’in
nforme de re
esultats va ser aprovatt per l’Òrgan
n Paritari de
e Polítiquess d’Igualtat (OPPI) en
la rreunió de 6 d’octubre de
d 2012. El present doc
cument n’és
s el resum, en què des
staquen els
pun
nts forts i febles de la diagnosi.
d
S’e
estableix un
n primer apartat d’àmbbit interdepa
artamental i
un segon aparrtat correspo
onent als co
ol·lectius es
specífics de
el Cos de Boombers, tèc
cnics i
tècniques penitenciaris/àrries i Cos d’’Agents Rurals.
a vegada elaborat l’info
orme de ressultats de la
a diagnosi, la Direcció General de
e Funció
Una
Púb
blica, amb la col·labora
ació dels de
epartaments
s i de l’Instittut Català dde les Dones,
determinarà ells àmbits d’actuació so
obre els qua
als cal propo
osar les meesures adients.

1. Ve
egeu la Guia per
p al disseny i la implantaciió del Pla d’igu
ualtat d’oportu
unitats entre ddones i homes
s de
l’A
Administració de
d la Generaliitat de Catalun
nya. Barcelona
a: EAPC, 2010.
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Pers
sonal d’adm
ministració
ó i tècnic i p
personal la
aboral

bit 1. Repre
esentativita
at de les do
ones i els homes
h
Àmb
àmbit Presè
ència dels homes
h
i de lles dones
Subà
g
entre
e dones i h
homes a l’A
Administració
1..1 Paritat global
A l’Administració de
e la Genera litat de Cata
alunya hi ha
a una majorria de dones, les
presenten gairebé
g
els d
dos terços de la plantilla (65,54%
%) de person
nal.
quals rep
1..2 Paritat entre
e
dones
s i homes a
als departa
aments
D’acord amb les dades obtingu
udes en el període
p
d’es
studi, de l’aany 2010, els
ments amb més presèn
ncia de don
nes són: Benestar Sociial i Família (77,61%),
departam
Ensenya
ament (74,7
72%) i Salutt (72,94%). Per contra, els departaaments amb
b més
presènciia d’homes són: Interio
or (75,65%), l’anterior Departamen
D
nt de Medi Ambient
A
i
Habitatge (actualme
ent les com petències estan
e
distrib
buïdes en e ls departam
ments
aderia, Pescca, Alimenta
ació i Medi Ambient, i dde Territori i
d’Agriculltura, Rama
Sostenib
bilitat) (56,67%) i el ma
ateix Departtament de Territori
T
i Soostenibilitat (53,88%).
Cal dir que en la dia
agnosi de le
es dades de
e 2010 es van incloure les referide
es a
col·lectiu
us específic
cs, en algun
ns dels quals els homes
s tenen preesència majoritària. Elss
departam
ments d’Agrricultura, Ra
amaderia, Pesca,
P
Alimentació i Meedi Ambient, de
Territori i Sostenibilitat i l’antic departament de Vicepresidència (els actuals
s
departam
ments de la Presidènci a i de Gove
ernació i Re
elacions Insttitucionals n’han
n
rebut
les comp
petències) es
e troben diins l’interval de composició equilibbrada (60%-40%)
segons la disposició
ó addiciona
al primera de
e la Llei org
gànica 3/20007, de 22 de març,
i
efec
ctiva de don
nes i homes
s.
per a la igualtat
nal d’admin istració i tèc
cnic i el
Si tenim en compte només les dades sobre el person
—
tant, se
ense inclourre-hi els col·lectius esppecífics—, i d’acord
personall laboral —per
amb les dades actuals referide
es a l’estruc
ctura departamental dee desembre
e de 2012,
ent les done
es represen
nten el 69% de la plantilla, mentree que un 31%
% són
actualme
homes, tal
t com mos
stra el gràficc següent.
A tots elss departaments hi ha m
majoria de dones
d
i els únics deparrtaments qu
ue
expresse
en dades diins dels ma
arges de parritat (60-40%
%) són els ddepartamen
nts
d’Agriculltura, Rama
aderia, Pescca, Alimenta
ació i Medi Ambient (A
ARPAM), Prresidència
(PR) i Te
erritori i Sos
stenibilitat (T
TiS):
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P
Personal d’a
administra
ació i tècnic
c
D
Desembre de
d 2012
D
Departament d’Agricultu
ura, Ramad
deria, Pesca
a,
A
Alimentació i Medi Amb
bient (ARPA
AM)
D
Departament de Benesttar Social i Família (BS
SiF)
D
Departament de Cultura
a (CU)
D
Departament d’Econom
mia i Coneixe
ement (EiC)
D
Departament d’Empresa
a i Ocupaci ó (EiO)
D
Departament d’Ensenya
ament (EN))
D
Departament de Govern
nació i Rela
acions
In
nstitucionalss (GiRP)
D
Departament d’Interior (IN)
(
D
Departament de Justícia
a (JU)
D
Departament de la Pres
sidència (PR
R)
D
Departament de Salut (SA)
D
Departament de Territori i Sostenib
bilitat (TiS)
Total

Dones

Homes

57,5
77,8
61,8
62,6
67,6
81,8

42,5
22,2
38,2
37,4
32,4
18,2

67,8
68,2
62,7
59,1
65,2
51,3
69,0

32,2
31,8
37,3
40,9
34,8
48,7
31,0

Percentatge

Personal d'adminiistració i tècnic,
partamentt.
per ssexe i dep
D
Desembre de 2012
90
0
80
0
70
0
60
0
50
0
40
0
30
0
20
0
10
0
0

81,8

77,8
57,5

61,8 62,6

42,5

67,66

38,2 37,4
22,2

6
67,8 68,2

332,4

62,7

32,2 31,8
18,2

59,1

37,3

699,0

65,2

0,9
40

51,3
48,7
34,8

31,0

dones
homes

Per col·lectius, la proporció
p
de
e dones i homes sego
ons les dad
des de 2012
2 és la que
a el gràfic següent, on s’observa una
u presènc
cia clara d’hhomes en alguns
a
expressa
col·lectiu
us específic
cs:
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Proporció
ó de dones i homess
perr col∙lectiu
us. Desem
mbre de 20
012

%

1.3

98,54
100
88,56
90
78,6
76,84
74,11 74,3
80
69,01
1
63,911
70
60
50
36,09
40
30,99
3
25,7
5,89
25
23,16
30
21,4
4
20
11,44
10
1,446
0

65,49

34,51
Dona
D
Home
H

Distribu
ució del perrsonal per franges d’e
edat
ges d’edat, el percenta
atge més altt tant d’hom
mes com de dones es concentra
c
Per frang
majoritàrriament en les franges de 31 a 45
5 anys i de 46
4 a 60 anyys. El de dones, en
major proporció que
e el dels ho mes en les franges mé
és joves de 31 a 45 (47
7%) i de 18
a 30 (8%
%).
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Sego
ons les dades de 2012, les frange
es d’edat de
e tots dos se
exes pel quee fa al pers
sonal
d’adm
ministració i tècnic és la següent:
Personal d’adm
ministració i tècnic. 20
012
Do
ones
Hom
mes
De 18 a 20
0
0
0,00%
1
0,01%
De 21 a 25
5
41
0,20%
35
0,38%
De 26 a 30
0
775
5
3,73%
220
2,36%
De 31 a 35
5
2.534
4 12,21%
740
7,94%
De 36 a 40
0
3.128
8 15,07%
1.093 11,73%
De 41 a 45
5
3.413
3 16,44%
1.290 13,84%
De 45 a 50
0
4.381 21,11%
1.944 20,86%
De 51 a 55
5
3.369
9 16,23%
1.898 20,36%
De 56 a 60
0
2.103
3 10,13%
1.318 14,14%
De 61 a 64
4
989
9
4,76%
756
8,11%
65 o més
25
5
0,12%
26
0,28%
Total
20.758
8 100,00%
9.321 100,00%

em apreciarr-hi que tantt els homess com les do
ones són majoritaris
m
enn el grup de
e 45 a 50
Pode
anyss (el 21,11%
% de les don
nes i el 20,8
86% dels ho
omes).

Distribu
ució del peersonal d'administrració i tèccnic,
per sexe i gru
ups d'edatt. Nombre
e absolut.
Deesembre de
d 2012
5.000
4.000
3.000
2.000

Do
ones

1.000

Ho
omes

0
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1.4

Antiguittat a l’Administració
Pel que fa
f a l’antigu
uitat, s’obse
erva que, co
om més nou
u és el persoonal, més presència
p
de doness hi ha. Hi ha
h més don
nes de nova
a incorporac
ció (43,6%) que homes
s (30,8%) a
la franja de menys de
d 6 anys d
d’antiguitat. Per contra, hi ha més homes que
e dones en
ges de més antiguitat, ccom la de fiins a 24 any
ys, amb el 224,4% d’homes, sobre
les frang
el total d’homes,
d
i només el 16
6,8% de les dones.
A
Antiguitat
per sexe
s
(PAS)
1,40%

37 i més

1,80%
1,10%

4,20%

Fins
s a 36 anys

5
5,10%
3,7
70%

9,10%

Fins
s a 30 anys

11,30%

Antiguitat

8,20%

To
otal

19,20%
%

Fins
s a 24 anys

Ho
omes

24,40%
16,80%

Do
ones

15,80%

Fins
s a 18 anys

16,70%
15,30%

10,80%

Fins
s a 12 anys

9,90%
11,20%

3 9,60%

Menys
s de 6 anys

30,80%
43,60%

0%

10%

20%

30%

40%
%

50%

%

1.5

Formaciió acadèmiica del pers
rsonal
grupen majo
oritàriamentt en el nivell d’estudis uuniversitaris
s i en el
Homes i dones s’ag
mitjà. Tot i així,
a
hi ha
d’estudiss corresponents al batxxillerat i cicles formatius de grau m
més hom
mes amb es
studis unive rsitaris (el 41,2%
4
del to
otal d’homees) si ho com
mparem
amb el 36,20%
3
de dones
d
en aq
quest grup.
s dones en e
el grup d’es
studis de ba
atxillerat i ciccles formatius de grau
En canvii, hi ha més
mitjà (un
n 29,7% del total de do
ones) si el co
omparem amb
a
un 25,990% d’home
es en
aquest grup,
g
respec
cte del total d’homes.

1.6

Distribu
ució en les escales ad
dministrativ
ves
ant les agru
upacions pro
rofessionals
s, s’observa que hi ha m
més homes
s,
Exceptua
proporcio
onalment, en
e els grupss d’escala tè
ècnica, A1 (32,1%)
(
iC
C1 (19,2%), respecte
74/104
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del total d’homes. In
nversamentt, hi ha més
s dones en els
e grups d’’escala adm
ministrativa,
3%) i C2 (31
1,6%), respe
ecte del tota
al de dones
s.
C1 (22,3

bàmbit Seg
gregació verrtical i horitzzontal
Sub
1.7

Llocs de
e comanda
ament
f als llocs de comand
dament, la presència
p
de
e dones és majoritària en caps
Pel que fa
de negocciat (74,7%), secció (5
55,6%) i serv
vei (53,8%)). La tendènncia s’invertteix a partir
dels llocss de subdire
ecció, (41,2
2% de done
es, 58,8% d’’homes), onn encara hi ha paritat.
Pel que fa
f als alts càrrecs
c
ja no
o hi ha parittat (31% de
e dones, 69%
% d’homes).
Càrrec per sexe (PAS i PD
D)
80
70

74,7
9
69

60

8,8
58

55,6
6

53,8

44,4
4

46,2

%

50
40
30

D
Dones

41,2
31

H
Homes

25,3

20
10
0
cap de nego ciatt

cap de secció
ó

cap de serve
ei

subd.genera
al

alt càrrec
c

càrrec

1.8

ució en els cossos es
specials
Distribu
Quant als
a cossos especials d
de funcionarris/àries, té majoria de dones el de
e
bibliote
economia (e
el 89,5% és dona), i com a cos am
mb majoria dd’homes: en
nginyeria
superio
or (el 85,7%
% és home), enginyeria tècnica ind
dustrial (el 772,2% és ho
ome).

1.9

Paritat en
e les categ
gories proffessionals del person
nal laboral
gories profe
essionals lab
borals se situa fora de la paritat. Entre
E
les
La majorria de categ
més imp
portants, des
s d’un punt de vista qu
uantitatiu, prresenten eqquilibri les
d’educad
dor/a social, metge/esssa, subalterrn/a, cap de
e segona d’aadministrac
ció, i
ajudant d’ofici.
d
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1.10 Categorries profess
sionals lab
borals
Algunes categories professiona
als laborals
s presenten un alt nom bre de done
es o
xemple: en lla categoria
a d’auxiliar de
d geriatria (7,62% de la plantilla
d’homess. A tall d’ex
laboral), les dones suposen
s
el 96,48%; a la categoria
a d’educadoor/a d’educa
ació
p
labo
oral), les doones suposen un
especial en centres públics (4, 89% de la plantilla
goria d’educcador/a de llars
l
d’infants (4,78% dde la plantilla laboral),
94,75%; en la categ
es suposen un 99,76%;; en la categ
goria d’oficial de 1a (7,,15% de la plantilla
les done
laboral), els homes suposen ell 72,43%; en la categoria conducto
tor carnet B (1,76% de
la plantilla laboral), els homes ssuposen el 78,81%.

1.11 Persona
al amb disc
capacitat
El personal amb dis
scapacitat a l’Administrració de la Generalitat
G
de Catalunya
nta un 2,7%
% del total de
e la plantilla
a. El 41,49%
% és home i el 58,51% és dona.
represen

e les dade
es globals d
del person
nal laboral
1.12 Paritat en
Les done
es represen
nten el 66,4
46% del tota
al del person
nal laboral.

bàmbit Rep
presentació sindical
Sub
1.13 Represe
entació sindical
Pel que fa
f a la repre
esentació ssindical a l’A
Administració de la Genneralitat de Catalunya,
i segons dades del març de 20
013, la presè
ència d’hom
mes és supeerior (63,63
3%) a la de
les done
es (36,37%) i s’ha incre
ementat en 0,72 punts percentualss respecte del
d 2010.
Només Junts
J
i SATSE, que rep
presenten l’’1,97% del total
t
de la re
representac
ció sindical,
tenen ma
ajoria de do
ones. CATA
AC-IAC, CCOO i UGT concentren
c
més del 88
8,91% del
total de la
l representtació sindiccal. Totes tre
es centrals tenen una ppresència majoritària
m
d’homess, per sobre de la parita
at (62,31%, 63,76% i 62,06%,
6
res pectivamen
nt). Atenent
a la distrribució d’hores per sind
dicat i sexe,, a gairebé tots els sinddicats la ma
ajor part de
les horess del crèdit horari les a
acumulen ells homes.
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63,63%

100,00%

100,00%

100,00%
66,67%

36,37%

,
37,94%
34,68%
33,33%

62,06%

65,00%

50,00%
50,00%

35,00%

33,33%

52,94%
47,06%

66,67%

90,24%

Dones
Homes

0,09%

0,09%
0,00%

0,56%
0,00%

0,00%
0,38%

1,88%

0,09%

0,75%
0,00%

1,60%

3,85%

Total
0,28%
,

80,00%

20,00%
20
00%
0,47%
9,76%

62,31%

63,76%
35,53%

27,27%

18,70%

20,00%

1,03%

40,00%

37,69%

60,00%

36,24%

80,00%

72 73%
72,73%

100,00%

,
100,00%

120,00%

100,00%

Distribucció de gène re en els re
epresentantts sindicals ((PAS).
Març de 2013

0,00%

bit 2. Accés
s, selecció,, promoció
ó i desenvo
olupament
Àmb

bàmbit Igua
altat d’oportunitats en l ’accés, la selecció i la permanènccia del perso
onal
Sub
2.1

Provisió

2.1.1

ajoritàries e n els concu
ursos espec
cífics de proovisió. Aconsegueixen
Les dones són ma
e un percentatge supe
erior als hom
mes.
plaça en

2.1.2

Un nom
mbre similarr de dones i d’homes ha
h estat adm
mès a proceessos de prrovisió de
lliure de
esignació. Un
U percenta
atge lleugerrament supe
erior d’hom es (un 5% més que
de dones) aconsegueix plaça
a.

2.1.3

es admesess en proces
ssos de provisió augmeenta respec
cte del
El nombre de done
es conforme
e disminueixx el nivell del lloc de tre
eball a què es presenten. Es pot
d’home
observa
ar el contrari quant al ccol·lectiu masculí.

2.1.4

Es pot comprovar la mateixa tendència anterior
a
en el cas d’asppirants que
egueixen pla
aça.
aconse
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5
2.1.5

Percentu
ualment, les
s dones adm
meses a pro
ocessos de provisió acconsegueixe
en més
places que els homes, tret delss nivells sup
periors.

2.1.6
6

En general, se sol repetir
r
la ten
ndència que
e, com més
s alt és el nivvell del lloc de treball,
p
fe
emenina hi h
ha, i a la inv
versa.
menys presència

2.2

Selecció
ó
Personal funcionari
p
d
de selecció.. De les perrsones adm
meses a proc
cessos de
Personal admès a processos
e 2011, el 6
68,42% són
n dones i el 31,58%, hoomes. Hi de
estaca el
selecció finalitzats el
ntèrprets i in
nformació tu
urística (A2)), amb el 87
7,80%. El 20012 hi va haver dos
grup d’in
processo
os de selecció, en els q
quals el 77,,96% de les
s persones aadmeses só
ón dones,
amb una
a presència destacada en el grup de psicòleg
gs/òlogues ((A1), amb un
u 82,94%,
i d’auxilia
ars adminis
stratius/ives (C2), amb un 77,64%.
at en aquessts processo
os. El 74,09
9% de les peersones
Personal selecciona
nades el 20
011 són don
nes i el 25,9
91%, homes
s. Hi destacca el grup C2,
C auxiliarss
seleccion
de labora
atori, amb un
u 84,62% d
de dones. El
E 2012 el 81,28%
8
de lees persones
seleccion
nades són dones,
d
i el 1
18,72%, ho
omes. Els pe
ercentatgess de dones
nomenad
des són força similars en els dos grups de se
elecció: 82,226% en el de
d
psicòlegs/òlogues (A
A1) i 81,20%
% en el d’auxiliars adm
ministratius//ives (C2).

Personal laboral
p
d
de selecció.. El 77,80% de les perssones adme
eses el
Personal admès a processos
n dones, i el
e 22,20%, h
homes. Hi destaca
d
el grup B, ambb una presència
2010 són
femenina
a del 97,08%
% deguda, sobretot, a la convoca
atòria de plaaces laboralls com a
educado
or/a social; en
e segon llo
oc destaca el grup D2, amb un 877,15% de do
ones
presenta
ades a la co
onvocatòria d’ajudant/a
a de cuina i netejador/aa; totes dues
convocatòries són del
d Departa
ament d’Ens
senyament.
at. Com a m
mitjana, el 74,76% de le
es personess seleccionades són
Personal selecciona
ambé hi ha una
u presènc
cia destacaada de done
es en el
dones, i el 25,24%, homes. Ta
d 85,93%, i en el D2,, del 82,61%
%, en les co
onvocatòriess esmentad
des en el
grup B, del
paràgraff anterior.
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2.3

Òrgans
s tècnics d’avaluació
d
ó
La pressència feme
enina en elss òrgans tèc
cnics d’avaluació és m ajoritària, però
p
sempre
e dintre dels
s límits perccentuals de paritat.

2.4

Formació

1
2.4.1

En gen
neral, a tots els departa
aments la presència de
e les dones en activitatts
formatives és supe
erior a la de
els homes.

2
2.4.2

El pes de la forma
ació contínu
ua presencia
al (339 accions formatiives) supera
a els de la
ormatives) i el de la forrmació direcctiva (24 ac
ccions
formació virtual (86 accions fo
ealitzat més
s cursos virttuals que ells homes (3
30,80% i
formatives). Les dones han re
%, respectivament) però
ò, en canvi,, en formació directiva la presència d’homes
27,07%
és supe
erior a la de
e les dones (29,85% i 13,06%,
1
res
spectivamennt).

Àm
mbit 3. Cond
dicions lab
borals

bàmbit Igua
altat retributtiva
Sub
3.1

Nivell re
etributiu
midal de l’Ad
dministració, òbviamen t, el nombre
e de dones
D’acord amb l’estructura piram
deix gradualment confo
orme augme
enta el nivell retributiu. Paral·lelam
ment, com
descend
més elevvat és el niv
vell retributiu
u, més alt és
é el nombre d’homes, tendència que es
manifestta especialm
ment amb ssous per sob
bre dels 60..000 € anuaals. En nivells per
damunt de
d 70.000 € anuals, el 64,23% só
ón homes i el
e 35,77% ssón dones.

3.2

Hores ex
xtraordinàries
Les done
es tendeixe
en a fer hore
es extraordiinàries amb
b menys freqqüència que els
homes.
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Sub
bàmbit Tipu
us de contra
actació i con
ndicions lab
borals que se’n
s
desprennen
3.3

Temporalitat en la vinculació
ó
Globalment, es pot constatar q
que el nomb
bre de done
es amb vincculació temp
poral
el 28,2%.
(interiness i laborals temporals),, el 44,1%, és superiorr al d’homess, que és de

3.4

Tipus d’’horari
quasi un 90%, fa jornad
da normal. El 70% del personal
La gran majoria del personal, q
ornada norm
mal és dona
a.
que fa jo

3.5

Jornada
a diferent de
d la jornad
da normal
Només el
e 2,89% de
e persones ffa una jorna
ada inferior a la norma l, de les quals gairebé
un 85% és dona.
e que la norm
mativa actu
ual modifica els horariss del person
nal de
Cal tenirr en compte
l’Adminisstracó de la
a Generalita
at vigents en
n el moment d’obtencióó de les dad
des objecte
d’aquestta diagnosi i que, actua
alment, al personal
p
inte
erí se li ha rreduït un 15
5% el seu
horari i le
es retribucio
ons. Tanma
ateix, consid
deraríem aq
quest col·lecctiu en el grup que fa
la jornad
da normal pel que fa a la distribució de dades
s objecte d’aaquest treball.
El personal que fa a la jornada
a superior a la normal i la jornada eespecial, su
uposen el
e 2,17% de
e tot el perssonal, respe
ectivament, amb percenntatges sim
milars entre
4,54% i el
dones i homes:
h
en jornada
j
sup
perior a la normal, el 54
4,14% són ddones i el 45,87%
4
són
homes, i en jornada
a especial e
el 51,58% só
ón dones i el
e 48,42% ssón homes.

3.6

ció i càrrec de respon
nsabilitat
Dedicac
f als càrrecs de coma
andament (c
caps de neg
gociat, capss de secció, caps de
Pel que fa
servei i subdirectors
s
s/ores gene
erals) i confo
orme augmenta el niveell jeràrquic, el nombre
e
de doness que fan jo
ornada supe
erior a la no
ormal i espe
ecial disminuueix respec
cte dels
homes, i a la inversa.

bàmbit Beneficis socials
Sub
3.7

acció socia
al
Fons d’a

3.8

s persones perceptores
s del Fons d’acció
d
soccial
La majorr part de les
són done
es: el 67,87
7%.
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bit 4. Conciiliació de la
a vida labo
oral, person
nal i familia
ar
Àmb
àmbit Gestió
ó del temps
s laboral perr a la concilliació de la vida personnal, familiarr i laboral
Subà
4.1

Conciliac
ció de la vid
da persona
al i familiarr
L’Administració de la Generalita t de Catalunya disposa
a de normattiva pròpia en matèria
ació de la vida laboral, familiar i personal (Lle
ei 8/2006,dee 5 de juliol, de
de concilia
mesures de
d conciliac
ció de la vid a personal, familiar i la
aboral del ppersonal al servei
s
de
les administracions públiques
p
de
e Catalunya
a) que regulla mesures de diferentts
q
hi ha lles excedèn
ncies, els pe
ermisos i lees reduccion
ns de
tipologies,, entre les quals
jornada. Hi
H ha més dones que s ’acullen a aquest
a
tipus
s de mesurees que homes (el
77,6% i el 22,4%, res
spectivamen
nt).

4.2

Promoció
ó de la conciliació
Els departtaments de l’Administra
ació de la Generalitat
G
de
d Catalunyya no realitz
zen
accions de
e promoció de la coressponsabilita
at ni implementen altress mesures de
d
conciliació
ó que vagin més enllà d
de les fixad
des a la norm
mativa (Lleii 8/2006).

4.3

Nombre de
d reunions
s fora de l’ horari labo
oral
En genera
al, a l’Admin
nistració de la Generalitat de Cata
alunya poquues vegades
s a la
setmana es
e realitzen reunions fo
ora dels horraris laborals establertss. Tanmateix, com
més gran és el nomb
bre de reuni ons realitza
ades fora de
e l’horari labboral establlert (5 o
a la presènccia masculin
na respecte de la femeenina (5,6% del total
més), méss augmenta
d’homes vs.
v 2% del total de don
nes; a les re
eunions, el 54,4%
5
són hhomes i el 42,8%,
4
dones).

4.4

Relació entre
e
el nom
mbre de reu
unions fora
a de l’horari i el càrreec
e de reunion
ns fora de l’’horari laborral establertt augmentaa entre el pe
ersonal
El nombre
directiu re
especte al personal d’a dministració
ó i tècnic, ja
a siguin donnes o homes.

4.5

Flexibilita
at horària
a amb algunnes mesure
es de
L’Administració de la Generalita t de Catalunya compta
(
8/2006
6 i Decret 2995/2006, i,
flexibilitat horària regulades per normativa (Llei
nt, el Decret 56/2012, d
de 29 de maig, sobre jornada i hooraris de treball del
recentmen
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personal funcionari
f
al servei de l’Administra
ació de la Generalitat).
G
questes
Llevat d’aq
mesures, els departa
aments no re
ealitzen altrres accions complemeentàries per a la
flexibilitat horària.

4.6

Temps de
e desplaçament del d
domicili al lloc
l
de treb
ball
Els resulta
ats obtingutts sobre una
a mostra de
e personal d’administra
d
ació i tècnic
c de
l’Administració de la Generalitat
G
de Catalun
nya no indiq
quen diferènncies per se
exe pel que
fa al temp
ps de despla
açament de
el domicili all centre de treball.
t

Subà
àmbit Temp
ps de mobiliitat
4.7

btingudes dels
d
PDE
Dades ob
La majoria
a dels plans
s de desplaççament d’empresa (PD
DE), realitzaats pels cen
ntres de
treball de l’Administra
ació de la G
Generalitat de
d Cataluny
ya, incorporren en la seva anàlisi
la variable
e responsab
bilitats familliars. En can
nvi, la desagregació dee les dades
s per sexe
gairebé no
o s’ha tingut en compte
e en l’anàlis
si dels PDE.

4.8

Mesures complementàries sob
bre perspe
ectiva de gè
ènere als P
PDE
Alguns de
els PDE elab
borats prevveuen l’exec
cució de me
esures que iincorporen la
perspectivva de gènerre. Es tracta
a de mesure
es relaciona
ades amb laa flexibilitat horària i
de gestió dels usos del
d temps pe
er tal de red
duir el nomb
bre desplaççaments (teletreball i
ús de vide
eoconferènc
cia) i de me
esures que tinguin
t
en compte
c
les rresponsabilitats
familiars del
d personal en els barrems per ato
orgar les pla
aces d’aparrcament dels centres
de treball.

mbit 5. Asse
etjament se
exual i per raó de sex
xe, i violènc
cia de gèneere
Àm
Sub
bàmbit Pressència d’ass
setjament ssexual i d’as
ssetjament per
p raó de ssexe
5.1

Nombre
e de casos denunciats
s
Els resulltats indique
en que gaire
ebé no hi ha constància de casoss d’assetjam
ment amb
compone
ents sexuals a l’Admin istració de la Generalittat de Catallunya. No obstant
o
això, del contrast am
mb la inform
mació qualittativa, proce
edent dels ggrups de dis
scussió
ues dels se
erveis de pre
evenció de riscos laborals, es
realitzatss amb tècnics o tècniqu
detecta que
q podrien
n haver-se p
produït més
s casos dels
s que s’hann denunciat, però que
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no arribe
en a registra
ar-se perqu è no s’activ
ven els cana
als formals que l’organ
nització
posa a disposició
d
de
e les person
nes afectad
des.

5.2

Actituds
s mascliste
es
La perce
epció d’actittuds masclisstes i discriminacions a l’Administtració de la Generalitatt
de Catalunya és mo
olt baixa.

5.3

Protoco
ol
ació de la Generalitat
G
de
d Catalunyya, i en conc
cret la
En els úlltims anys, l’Administra
Direcció General de
e Funció Pú
ública, ha fe
et un gran esforç per a la prevenció, la
detecció i l’abordam
ment de l’asssetjament amb
a
components sexuaals. S’ha elaborat el
evenció, la detecció, l’a
actuació i la
a resolució dde situacion
ns
Protocol per a la pre
ament psico
ològic, sexu al, per raó de
d sexe i/o orientació ssexual i altrres
d’assetja
discrimin
nacions a la
a feina,2 aixíí com dels seus
s
instrum
ments de suuport, i s’ha
a realitzat
formació
ó específica sobre aque
esta matèria
a dirigida als treballadoors/ores. To
ot i així,
s’ha dete
ectat un ele
evat descon eixement dels recursos preventiuus que ofere
eix
l’Adminisstració de la
a Generalita
at de Catalu
unya al seu personal.

5.4

Persone
es de referè
ència per a
al tractament dels cas
sos
No existe
eixen perso
ones de refe
erència per al tractame
ent de l’asseetjament am
mb
compone
ents sexuals als deparrtaments.

bàmbit Acciions de sup
port a doness en situació
ó de violènc
cia de gèneere
Sub
5.5

Casos detectats
d
de violència
a de gènere
e
nstància de
e molt poque
es treballad
dores que s’hagin acolllit a les mes
sures de
Es té con
suport da
avant la vio
olència de g ènere a l’Ad
dministració
ó de la Genneralitat de Catalunya

2. El gener de 201
13 la Direcció General de F
Funció Pública
a, dins del grup de treball im
mpulsat per l’Ò
Òrgan Paritarii
de
e Polítiques pe
er a la Igualtatt, ha acabat la
a redacció del Protocol per a la prevencióó, la detecció, l’actuació i la
a
ressolució de situ
uacions d’assetjament sexu
ual, per raó de
el sexe, de l’orientació sexuual i/o de la id
dentitat sexuall
a l’Administració
ó de la Generralitat de Cata
alunya, el qua
al s’ha de pres
sentar a la Meesa General de
d Negociació
ó
els Empleats Públics
P
de l’Ad
dministració de
e la Generalita
at de Cataluny
ya perquè l’approvi.
de
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5.6

Mesures
s addiciona
als
Tret de les mesures
s previstes a la normattiva vigent, no s’adoptaa cap mesura
ar suport a le
es dones que es trobe
en en situacció de violèn
ncia de
addicional per dona
gènere.

bit 6. Prevenció de ris
scos labora
als amb perspectiva de
d gènere
Àmb

Sub
bàmbit Con
ndicions perr a la salut e
en l’entorn dels
d
llocs de
e treball
6.1

Absènciia laboral per
p motius de salut
Segons les dades recollides l’o
octubre de 2010,
2
a l’Ad
dministracióó de la Gene
eralitat de
% de les don
nes s’ha abs
sentat del llo
oc de trebaall per malaltia
Catalunyya el 79,5%
comuna,, respecte del
d 20,5% d els homes. S’ha d’ana
alitzar si aquuesta diferè
ència
percentu
ual pot ser explicada
e
ta
ambé per altres raons a part de less vinculade
es
estrictam
ment a la sa
alut.

6.2

Perspec
ctiva de gèn
nere en la política de prevenció
ó, seguretatt i salut lab
boral
La persp
pectiva de gènere
g
en la
a política de
e prevenció, seguretat i salut laboral de
l’Adminisstració de la
a Generalita
at de Catalu
unya se cen
ntra en la prrotecció de les
situacion
ns d’embarà
às i/o lactàn
ncia però no
o s’integra com
c
un prinncipi vertebrrador de
tota la po
olítica. Es trracta d’una línia d’estu
udi molt incipient i manqquen referè
ències
teòriquess. Aquesta realitat exp
plicaria la vis
sió confronttada dels/lees professionals de la
prevenciió i la salut laboral resp
pecte a la in
ntegració de
e la perspecctiva de gèn
nere en la
política preventiva.
p
Per una ba
anda, es trob
ben els/les professionaals que defe
ensen la
neutralita
at de l’activitat preventtiva a fi de no
n generar diferències
d
entre el personal
treballad
dor i per l’alttra, hi ha elss/les profes
ssionals parrtidaris/àriess de tenir en
n compte
els difere
ents riscos als quals s’ exposen do
ones i home
es en els lloocs de treba
all a fi de
dissenya
ar i aplicar mesures
m
co rrectores ad
dients.

6.3

Formaciió en persp
pectiva de gènere
Els/Les professiona
p
als de la pre
evenció, la seguretat
s
i la salut labooral de l’organització
no tenen
n formació en
e perspecttiva de gène
ere. Aquesta situació éés normal sii es té en
compte que
q la preve
enció i salu t laboral am
mb perspecttiva de gèneere és una línia
d’estudi molt recentt i que manq
quen refere
ents teòrics en aquest ààmbit.
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6.4

Peticion
ns d’adapta
acions i/o c
canvis de lloc per mo
otius de sallut
Gairebé la totalitat de
d les petic ions d’adap
ptacions i/o canvis del llloc de treball per
d salut es resolen
r
favo
orablement i correspon
nen a doness. Una de le
es raons
motius de
que expllicaria per què
q les done
es sol·liciten més adap
ptacions i/o canvis del lloc de
treball éss perquè pa
ateixen méss riscos ergo
onòmics i trrastorns muusculoesque
elètics que
els home
es, a més a més de viu
ure les situa
acions d’em
mbaràs i lacttància.

bàmbit Con
ndicions físiq
ques del llo
oc de treballl
Sub
6.5

Adaptac
cions dels llocs de tre
eball per motius
m
de gènere
Es té en compte el nombre de dones i hom
mes en els centres de treball per a
l’assigna
ació de lava
abos i vestid
dors.

6.6

Adaptac
ció del lloc de treball per a l’aten
nció de nad
dons
ais per a la lactància só
ón minoritarris. Cap dep
partament nno disposa d’un
d
espai
Els espa
bressol. Fins al mom
ment, no s’h
ha detectat la necessitat d’altres eespais diferenciats per
a dones i homes.

6.7

d’adequar espais
cies de sex
xe a l’hora d
Diferènc
Les diferrències de sexe
s
per a ll’adequació
ó dels espais
s no es teneen en comp
pte. La
prevenciió, la segure
etat i la salu
ut laboral am
mb perspec
ctiva de gènnere és una línia de
treball in
ncipient i ma
anquen refe
erents teòric
cs i pràctics.

mbit 7. Ús no
n sexista ni
n androcèn
ntric de les
s imatges i dels lleng
guatges
Àm
bàmbit Ús no
n sexista de
d les imatg
ges i dels lle
enguatges
Sub

7.1

Grau d’a
aplicació de
d l’ús no s
sexista dels
s llenguatg
ges i les im
matges
A l’Administració de
e la Genera litat de Cata
alunya s’aplica entre “bbastant” i “m
molt” un ús
no sexistta ni androc
cèntric dels llenguatges i les imatg
ges, pràcticcament sens
se
diferènciies pel que fa a la com
municació intterna i externa. No obsstant això, sí
s que hi ha
algunes diferències segons el d
departamen
nt, que poden explicar--se per la manca
m
d coordina
ació de les d
directrius tra
ansversals en l’àmbit dde l’organitz
zació, com
general de
per exem
mple en la im
mplementacció d’un ús no sexista ni androcènntric dels lle
enguatges i
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les imatg
ges, l’aplica
ació de les q
quals moltes
s vegades depèn
d
de laa voluntat dels
departam
ments.

bàmbit Fom
ment d’un ús
s no sexista
a de les ima
atges i dels llenguatges
l
s
Sub
7.2

Ús dels recursos disponibles
d
s
a foment d’’un ús no se
exista dels llenguatgess i les imatg
ges a
Hi ha reccursos per al
l’Adminisstració de la
a Generalita
at de Catalu
unya, però no
n es difoneen suficientment entre
el person
nal dels dep
partaments ni es fa un seguiment de l’ús. Aixxò pot explic
car el baix
coneixem
ment que en
n té el perso
onal de l’Ad
dministració
ó de la Geneeralitat de Catalunya.
C

7.3

Formaciió en aques
st àmbit
Malgrat que
q hi ha offerta formattiva sobre l’’ús no sexis
sta ni androocèntric dels
s
llenguatg
ges i les ima
atges, pocss profession
nals de la co
omunicació dels deparrtaments
estan forrmats en aq
questa matè
èria. Aquestta formació no és presscriptiva perr
desenvo
olupar les se
eves tasque
es professio
onals.

7.4

Difusió de l’ús del llenguatge
e i les imattges no sex
xistes a l’A
Administrac
ció de la
Generalitat
Malgrat que
q és una de les políttiques d’igu
ualtat d’oporrtunitats enttre dones i homes
més treb
ballades a l’Administracció de la Ge
eneralitat de
e Catalunyaa, la seva aplicació
encara és
é baixa. Aix
xò pot ser d
degut a dos
s motius: per una bandaa, a la manca general
de coord
dinació de le
es directriuss transversa
als en l’àmb
bit de l’orga nització, l’a
aplicació de
les qualss moltes veg
gades depè
èn de la voluntat dels departamen
d
nts; de l’altra
a, a
l’escassa
a consciènc
cia de la ne cessitat d’u
usar un lleng
guatge no ssexista, ja que l’ús de
les barre
es per reflec
ctir el gènerre masculí i femení es pot viure coom un enfarrfegament
del llenguatge que dificulta
d
tan t la redacció com la co
omprensió leectora.

bit 8. Estrattègia i orga
anització in
nterna
Àmb
Subà
àmbit Grau d’implicació
ó del depart
rtament en l’aplicació
l
de
d la políticaa d’igualtat
d’opo
ortunitats
8.1

s d’incorpo
oració de la
a perspectiva de gène
ere als dep
partaments
Accions
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D’acord amb l’estructura deparrtamental vigent l’any 2010,
2
objeccte d’aquestta diagnosi,
h dut a te
erme accion
ns per incorrporar la perrspectiva de
e gènere
cinc departaments han
v
i valorss. Es tracta dels tres de
epartaments
ts que comp
pten amb
en la sevva missió, visió
estructurres orgàniques especia
alitzades en
n gènere (IR
RP, TRE i G
GAP) i de do
os
departam
ments l’àmb
bit competen
ncial dels quals inclou l’atenció al gènere (AS
SC i EDU)Per a la resta dels departamen
d
nts, el princiipi d’igualtat d’oportuniitats és que
elcom
inherent a l’organitz
zació i a la sseva norma
ativització i, per tant, noo cal fer-lo explícit
e
en
la seva missió,
m
visió
ó i objectiuss.

8.2

Disposic
ció de pers
sonal espe
ecialitzat en
n gènere als departam
ments
ts (IRP, ED
Quatre departamen
d
DU, GAP i TRE,
T
segons
s l’estructurra del 2010)) compten
amb perssonal espec
cialitzat en igualtat d’oportunitats, que hi deddiquen, com
m a mínim,
el 80% de
d la seva jo
ornada, que
e són els de
epartaments
s amb estruuctura orgàn
nica
especialitzada en gènere. El pe
erfil del perrsonal espec
cialitzat en polítiques d’igualtat
d
és majorritàriament el
e de dona, del grup A1, i amb vin
nculació adm
ministrativa de
funcionà
àries interine
es. Només e
ment de TRE compta aamb la figura de
el Departam
l’agent d’igualtat
d
definida com a lloc de tre
eball especíífic.

8.3

Recurso
os destinatts pels dep
partaments
La majorria de departaments no
o destinen pressupost
p
ni recursoss materials a les
polítique
es d’igualtat en l’àmbit iintern, exce
eptuant-ne els
e que com
mpten amb unitats
u
orgàniqu
ues específiques per all treball d’ig
gualtat.

8.4

Activitatts formativ
ves
Els depa
artaments que han orga
anitzat form
mació interna i accions de sensibilització en
matèria d’igualtat
d
d’oportunitatss són els qu
ue disposen
n d’estructuures orgàniq
ques
especialitzades en gènere.
g
Du rant l’any 2010, l’EAPC
C ha fet un total de 9 activitats
a
es relaciona
ades amb la
a igualtat d’oportunitats
s i el gèneree i s’ha form
mat un total
formative
de 335 persones:
p
270 dones (8
81%) i 65 homes (19%
%). La formaació en igua
altat
d’oportun
nitats la fan
n les dones,, majoritària
ament.
anitzar quattre activitats
s formatives
s de l’EAPC
C en matèria
a de
El 2012 es van orga
nitats i el gè
ènere. S’hi vvan inscriurre 15
sensibilittzació quant a la igualttat d’oportun
homes (u
un 15,31% de les perssones inscrites) i 83 dones (un 84,,69%).
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8.5

Òrgans constituïts
s en matèriia d’igualta
at
Hi ha un òrgan de participació,
p
, coordinat per
p la DGFP
P, vinculat aal treball de
e la igualtat
nitats: l’Òrgan Paritari de Polítique
es d’Igualta
at (OPPI). Laa resta d’òrrgans de
d’oportun
negociacció i/o partic
cipació no fa
an actuacio
ons específiques vincullades a aqu
uesta
temàtica
a. Pel que fa
a la compossició genera
al dels òrgans de negocciació i/o pa
articipació
cal desta
acar que, en
n termes ge
enerals, no és paritària
a ─es troba fora de l’intterval 60%40% esta
ablert per la
a disposició
ó addicional primera de
e la Llei orgàànica 3/200
07, de 22
de març,, per a la igualtat efect iva de done
es i homes─
─ i tendeix ccap a l’augm
ment del
nombre d’homes.
d

8.6

Grau d’iincorporac
ció de recom
manacions
s sobre imp
pacte de gèènere als
departam
ments
el que fa a la incorpora
ació de les rrecomanacions dels
Hi ha varietat deparrtamental pe
informess d’impacte de gènere. Les recomanacions que fan referrència a ferr servir un
ús no se
exista ni and
drocèntric d el llenguatg
ge són les més
m incorpoorades, seguides de
les accio
ons per vetlllar per la pa
aritat en la composició
c
d’òrgans.

8.7

egació de le
es estadísttiques en matèria
m
de gènere
Desagre
No totes les estadís
stiques que fan referèn
ncia a pobla
ació ni les esstadístiques
s públiquess
es troben
n desagregades per se
exe.

spectiva de gènere
Subàmbit Compres i contractess amb pers
8.8

s per promoure la igu
ualtat d’opo
ortunitats en
e matèria de contrac
ctació
Mesures
empresa
arial
Diversoss departame
ents han pre
es mesures
s per promo
oure la igualltat entre ho
omes i
dones qu
uant a l’àmb
bit de la con
ntractació empresarial,
e
, com tenir ppla d’igualta
at com a
criteri priimer de des
sempat, inc lusió al plec
c de clàusules adminisstratives de les
obligacio
ons referide
es a la prom
moció de la igualtat, i altres criteris d’adjudicac
ció
orientatss a premiar les actuacio
ons que fom
mentin la igu
ualtat.
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Res um de les diagnosis en el
sonal dels cossos esp
pecífics
pers

ents Rurals
s
Cos d’Age

Cos de Bo
ombers

Cos de personal tècn
nic
ari
penitencia
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Resu
um de la diiagnosi en el Cos d’A
Agents Rurals
Depa
artament d’Agricultur
d
ra, Ramade
eria, Pesca
a, Alimentació i Medi Natural

bit 1. Repre
esentativita
at
Àmb
















E
El Cos d’Age
ents Rurals
s és un col·llectiu majorritàriament d’homes,
d
am
mb un 11% de dones.
U
Un 66% perr cent del co
onjunt del co
os se situa entre 35 i 50
5 anys. Noo hi ha cap dona
d
en elss
g
grups d’edatt de 20 a 25
5 anys ni ta mpoc a parrtir dels 55 anys.
a
La fraanja més jov
ve se situa
e
en el tram dels 25 als 35
3 anys amb
b un 16%.
E
El 57% del cos
c té meny
ys de 45 an
nys, el que representa
r
un
u 54% del total dels homes
h
i un
8
84% del tota
al de les dones. El col· lectiu majorritari de don
nes té una aantiguitat inferior als
12 anys de servei
s
en ell cos i, per ttant, ha ingrressat en els darrers pprocessos selectius.
P
Pel que fa al
a nivell d’estudis, el 72 % dels hom
mes tenen estudis
e
prim
maris o batxillerat
m
mentre el 54
4% de les dones tenen
n estudis un
niversitaris. Quant a la nnaturalesa dels
e
estudis universitaris el 50%,
5
tant d
dels d’home
es com dels de les donees, són d’es
specialitats
re
elacionadess amb el me
edi natural.
É
És un col·lecctiu que no integra perrsonal amb discapacita
ats.
L
La totalitat del
d Cos d’Ag
gents Ruralls pertany al
a grup C fins i tot en lees categories
ssuperiors. La
a major parrt del col·lecctiu se situa
a en el subg
grup C1 mennys les don
nes, que se
ssituen en el subgrup C2
2.
P
Pel que fa a la segrega
ació vertical únicament hi ha 1 don
na en la cattegoria d’àre
ea bàsica
q
que és la primera categ
goria amb ccomandame
ent i que rep
presenta unn 2,13% d’aquesta
ccategoria. No
N hi ha cap
p dona en le
es dues màx
ximes categ
gories. La pproporció de
e dones
a
amb comand
dament és quasi inexisstent.
L
La procedèn
ncia dels ag
gents rurals està molt ig
gualada enttre homes i dones; seg
gons les
d
dades de la Subdirecció
ó dels Agen
nts Rurals provenen,
p
en un percenntatge molt semblant,
d
del món rura
al i urbà, am
mb una prop
porció una mica
m
superior en aquesst darrer am
mb el 55%
d
d’homes i el 57% de do
ones.
P
Pel que fa a la represen
ntació sindi cal, segueix
x les mateix
xes pautes que l’anàlis
si del cos i
le
es dones esstan represe
entades en un 13%, molt
m lluny de la paritat. P
Per organitz
zacions
ssindicals únicament Co
omissions O
Obreres té re
epresentaciió femeninaa amb 4 don
nes, la qual
ccosa represe
enta el 25%
% en aquestta organitza
ació sindical. La resta dd’organitzac
cions no
te
enen cap do
ona entre els
e seus rep
presentants.. Pel que fa a les persoones alliberades
ssindicalment no hi ha cap dona a ccap organitz
zació sindic
cal.

Es preveu que la perspectiva de la igu
ualtat a mitjà
à o llarg terrmini millori per diverso
os motius:
a)

E
Els percenttatges de masculinitat n
no s’adeqüe
en a la com
mposició del s cossos ex
xistents a
ll’Administra
ació i a la se
ensibilit7at a
actual, per tant
t
aquest hauria de sser el punt de
d partida
q
que permetti un augme
ent de l’entra
ada de dones en el Co
os d’Agents Rurals.
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b)

c)

d)

L
L’equip dire
ectiu de la Direcció
D
Gen
neral del Medi Natural i la Secretaaria Genera
al estan
m
molt sensib
bilitzats amb
b les polítiqu
ues de gène
ere, cosa qu
ue pot perm
metre avanç
çar en
a
aquests àm
mbits.
L
L’incrementt de dones en el cos de
epèn dels processos
p
selectius
s
quee actualment estan
a
ajornats per la totalitat de l’Admin istració de la Generalittat però cal fer atenció
ó en els
m
moments d’ingrés en el
e Cos d’Age
ents Rurals
s.
E
Es preveu que
q les orga
anitzacions sindicals siguin també
é sensibles a la política
a de
g
gènere i faccin els seus
s plans d’igu
ualtat que permeti una major repreesentació de les
d
dones.

bit 2. Accés
s, selecció,, promoció
ó i desenvo
olupament
Àmb












L
L’anàlisi dels processo
os selectius i la seva co
onfiguració permet com
mprovar els
p
percentatge
es de gènerre en un coss majoritària
ament d’homes.
L
L’Administra
ació comple
eix la legalittat vigent amb l’establiment de less diverses fases
f
però
n
no s’efectua
a cap inform
me d’impactte de gènerre en l’inform
me d’elaborració de bas
ses de
cconvocatòriia ja que, d’’altra banda
a, es podrien detectar aquestes
a
siituacions en
n cossos
ccompostos majoritàriam
ment per ho
omes.
L
La porta d’e
entrada al Cos
C d’Agentts Rurals só
ón els proce
essos selecctius i en aquest punt
ccalen els essforços de tothom
t
per intentar que
e la dona tin
ngui més prresència.
L
Les perspectives són favorables
f
j a que les persones
p
dirrectives estaan sensibilitzades i,
d
d’altra band
da, perquè actualment
a
només hi ha
h una persona interinaa en el Cos d’Agents
R
Rurals, la qual
q
cosa pe
ermetria fer unes bases de convoc
catòria seleectiva que no
n
d
discriminessin per raó dels efectiu
us amb més
s drets, ja que actualm
ment es parte
eix
iinicialment d’un nivell més
m igualita
ari.
C
Cal tenir esspecialment cura en la fase de con
ncurs i tamb
bé revisar eels barems de
d les
p
proves físiq
ques.
C
Cal també apoderar
a
les dones, en
n el momen
nt que hi hag
gi convocattòries selecttives,
p
perquè ingrressin al Co
os d’Agents Rurals mitjançant actu
uacions de ddifusió. Aqu
uest és un
d
dels cossoss de la Generalitat de C
Catalunya amb
a
força re
epercussió territorial pe
er les
o
oportunitatss de manten
nir, conservvar i generar ocupació i sostenibilittat en el terrritori.
E
En la mesura que sigui possible ccaldria que s’incorporés
s
s alguna doona del Cos
s d’Agents
R
Rurals en els
e tribunals de selecció
ó.
P
Pel que fa a la formació seria inte
eressant inc
corporar la perspectiva
p
de gènere,, tant en
ccursos ad hoc
h del cos com en la d
detecció de
e necessitats
s en el mom
ment de la planificació
p
fformativa.

bit 3. Condiicions labo
orals
Àmb


E
En el Cos d’Agents
d
Ru
urals les don
nes majorità
àriament oc
cupen el seggment més baix tot i
q
que la perspectiva és favorable p
perquè en molts
m
casos tenen form
mació superior i en la
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p
propera con
nvocatòria de
d promoció
ó interna es
s compliran els requisitts perquè s’’hi
p
presentin.
A
Actualmentt, únicament hi ha 1 pe
ersona interina en el Co
os d’Agentss Rurals cos
sa que
p
permet que
e homes i do
ones estigu in en una situació més
s igualitària sempre que
ll’Administra
ació eviti que, en la fasse de concurs, i per tan
nt la puntuacció per antig
guitat,
ttingui un co
omportamen
nt discrimina
atori.
P
Pel que fa a les jornades i els horraris, tot i qu
ue el quadra
ant està genneralitzat en el Cos, hi
h
ha mesuress de flexibilitat en el ma
ateix quadra
ant i en la possibilitat
p
dd’intercanvia
ar entre els
e
efectius seg
gons les necessitats.

bit 4. Conciiliació de la
a vida labo
oral, person
nal i familia
ar
Àmb




A
Aquest àmb
bit està rela
acionat amb
b l’anterior ja
a que el disseny d’aqueests quadra
ants i la
fflexibilitat d’intercanvia
ar a priori se
embla que permet
p
certa
a conciliacióó de la vida
a personal
ffamiliar i lab
boral.
E
Els permiso
os que es re
ecullen fan referència a les reducc
cions per cuura d’un fil i d’acord
a
amb els com
mportament en altres ccossos, la dona
d
és qui més els utiilitza; per malaltia
m
d’un
ffamiliar és l’home
l
qui més
m ha utilittzat aquest permís, en un 49,79%
%.

Àmb
bit 5. Assetj
tjament sex
xual i per ra
aó de sexe
e i violència
a de gèneree



N
No s’ha pog
gut analitzar en profund
ditat aquest àmbit ja que, per mottius d’oportu
unitat, no
ss’ha pogut dur
d a terme
e una enque
esta per con
nèixer la valoració delss efectius.
C
Caldria, no obstant aix
xò, preveure
e una forma
ació específfica per a unn cos forma
at
m
majoritàriam
ment per ho
omes.

Àmb
bit 6. Prevenció de ris
scos labora
als amb perspectiva de
d gènere





E
Es descone
eix l’absentisme real de
el Cos d’Agents Rurals
s ja que no ss’ha analitz
zat la
d
durada delss comunicatts per contin
omunes i laborals ni si correspone
ent a
ngències co
e
efectius detterminats.
D
Del global de
d baixes del col·lectiu
u un 10% co
orrespon a dones
d
i un 990% a homes i per
ttant és una mica inferio
or a la prop
porció dels col·lectius
c
en
e relació am
mb el cos.
L
Les baixes del col·lectiu de doness es concen
ntren en la contingència
c
a de malaltia comuna,
m
mentre que
e en el col·le
ectiu d’home
es, tot i que
e aquest tipus de baixaa també és la
m
majoritària, un 10,76%
% són per acccidents lab
borals.
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Àmb
bit 7. Ús no
o sexista ni androcènttric de les imatges i llenguatgess




T
Tot i que ess té cura de
el llenguatge
e es recoma
ana introduiir més imatgges d’agentts rurals
q
que facilitin la incorporració cultura
al del fet que les dones
s poden serr presents en
e aquest
ccol·lectiu.
E
El fet que le
es revisions
s del llengua
atge estigui encomana
at al cos de planificadors
llingüístics facilita
f
l’ús no
n sexista e
en l’àmbit ex
xtern però no
n exclou quue s’hagi de
e reforçar
e
en l’àmbit in
ntern.

bit 8. Estrattègia i orga
anització in
nterna
Àmb
No h
hi ha cap da
ada.
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Resu
um de la diiagnosi en el Cos de Bombers
Depa
artament d’Interior
d

bit 1. Repre
esentativita
at
Àmb


D
D’una planttilla de 2.537 personess xifrada el 31.12.2012
3
, les 37 donnes que hi ha
h
rrepresenten
n l’1,46% de
e la plantilla
a.



L
L’any 2012 a 31/12/2012, el nomb
bre de done
es es conce
entra majorittàriament a les
ffranges enttre 36 i 40 anys
a
(43,24%
%), entre 31 i 35 anys (32,43%) i entre 41 i 45
4 anys
((13,51%). El
E d’homes, a les frang es entre 36
6 i 40 anys (19,80%),
(
eentre 31 i 35
5 anys
((16,20%) i entre
e
41 i 55 anys (50, 04%).



P
Prop d’un 57%
5
de la plantilla té un
na antiguita
at inferior a 18 anys. Laa majoria de
e les dones
ssón dins d’a
aquesta fran
nja.



L
L’any 2012,, a 31/12/20
012, hi ha 1 dona en siituació de segona activvitat, que re
epresenta
e
el 0,04% de
e la plantilla
a o el 2,70%
% del total de dones, i 118
1 homes en situació de segona
a
activitat, el 4,65% de la
a plantilla o el 4,72% del
d total d’ho
omes.



A 31/12/201
12, i percen
ntualment so
obre el total de dones i homes, reespectivame
ent, a la
ccategoria bomber/a de
e l’escala bà
àsica hi ha més
m dones que homess (35,14%/13,72%), a
lla categoria
a bomber/a de l’escala tècnica hi ha
h menys dones que hhomes
((48,65%/62
2,12%); es manté
m
una d
diferència im
mportant respecte a less categories de
ccaporal de l’escala bàs
sica, capora
al, sergent//a i oficial/a de l’escalaa tècnica, on
n no hi ha
ccap dona (0
0,00%/0,12%
%; 0,00%/1 4,20%; 0,00%/6,52%; 0,00%/0,044%) i respe
ecte a les
ccategories de
d sots-insp
pector/a de l’escala ex
xecutiva i ins
spector/a dee l’escala superior, en
q
què la proporció de do
ones és sup
perior a la d’’homes (10,81%/2,32%
%; 5,41%/0,96%).



A 31/12/20
012, percenttualment so
obre el total de dones i homes, resspectivame
ent, a les
ccategories de
d grup D, bomber/a i caporal de l’escala bàsica, hi ha m
més dones que
h
homes (35,14%/13,84%
%); a les ca
ategories de
e grup C, bo
omber/a, caaporal, serg
gent/a,
o
oficial, de l’escala tècn
nica, hi ha m
menys done
es que home
es (48,65%
%/82,88%) i a les
ccategories de
d grup B, sots-inspec
s
ctor/a de l’es
scala Execu
utiva, i de g rup A, inspe
ector/a de
ll’escala sup
perior, hi ha
a més doness que home
es (10,81%//2,32%; 5,4 1%/0,96%).



A 31/12/201
12, hi ha 1 dona
d
i 1 ho me en càrre
ecs de subd
direcció i lloocs singularrs
e
equivalentss.



A 31/12/201
12, hi ha:
–
–Caps de servei
s
o equ
uivalents: 0 dones i 27 homes.
–
–Cap de se
ecció o equivalents: 3 d
dones i 39 homes.
h
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–
–Caps de negociat
n
o assimilats
a
(ccaps de parrc): 0 dones
s i 64 homess.
P
Percentualm
ment, sobre
e el total de dones i homes, respectivament, hhi ha més dones
d
que
o
ocupen lloccs de respon
nsabilitat de
e gestió i llo
ocs singularrs equivalennts (8,11%) que
h
homes (5,20%).


A 31/12/20
012, la planttilla d’especcialistes del Cos de Bombers estàà formada per 164
p
persones, entre
e
les quals hi ha 3 d
ots-inspecto
ora de l’escaala executiv
va, 1
dones: 1 so
b
bombera de
e l’escala tè
ècnica i 1 bo
ombera de l’escala bàs
sica; hi ha 1161 homes: 2
iinspector de
e l’escala superior, 4 ssots-inspecttor de l’esca
ala executivva, 8 sergen
nts, 34
ccaporals i 110 bomberrs de l’escalla tècnica i 3 bombers de l’escala bàsica.

bit 2. Accés
s, selecció,, promoció
ó i desenvo
olupament
Àmb


D
Distribució de les persones aspira
ants admeses i nomenades en proocessos sellectius, per
ssexe.
L
La participa
ació de les dones,
d
94, u
un 3,37% del total de participants
p
, és molt infferior a la
d
dels homess, 2.695, un 96,63% de
el total de pa
articipants, però, en caanvi, d’aque
ests
p
participantss el percenta
atge de don
nes que aco
onsegueixen plaça és ssuperior al d’homes,
7
7,45% de le
es dones prresentades i 6,27% dels homes prresentats.
U
Una de les causes prin
ncipals de la
a poca reprresentació de
d les doness al Cos de
e Bombers
é
és la seva baixa
b
participació en e ls processo
os selectius per accedirr al Cos de Bombers
((bomber/a de
d l’escala bàsica, sotss-inspector//a de l’escala executivaa i inspecto
or/a de
ll’escala sup
perior).



P
Proporció de
d dones i homes
h
a less juntes de mèrits
m
i als tribunals dee selecció.
C
Constatem que hi més
s representa
ació de les dones
d
a les
s comissionss d’avaluac
ció que als
ttribunals de
e selecció, on
o la repressentació no és paritària
a.



D
Distribució d’alumnes que
q s’han in
nscrit en cu
ursos de form
mació i ambb certificaciió per sexe.
L
Les dones realitzen,
r
de
e mitjana, m
menys formació obligattòria que elss homes. Això
A
és
d
degut al fet que es trac
cta de curso
os bàsics i d’especialitz
d
zació adreççats a perso
onal de
ccategories on
o no hi ha dones o n’ hi ha poque
es.
D
D’altra band
da, les done
es realitzen
n, de mitjana
a, més form
mació volunttària que els
s homes.



P
Promoció professional
p
l per sexe.
L
Les dones no
n participe
en en els pro
rocessos de
e promoció per accedirr a les categ
gories de
ssergent/a i oficial/a, pe
erquè no hi ha cap dona caporal o sergent/a dde l’escala tècnica i,
p
per tant, no
o hi ha cap dona
d
que re
euneixi els requisits
r
per poder-hi pparticipar.
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C
Caldria ana
alitzar per qu
uè les done
es no participen en els processos de promoció per a
a
accedir a la
a categoria de
d caporal d
de l’escala tècnica.


A
Accions possitives per a fomentar lla contracta
ació o promoció internaa de dones i homes.
N
No s’han po
ogut portar a terme acccions positiv
ves per fom
mentar la coontractació o la
p
promoció in
nterna de do
ones i home
es perquè no
n s’han pro
oduït situaciions que ho
o
p
possibilitin.

bit 3. Condiicions labo
orals
Àmb


A 31/12/201
12, 30 done
es, l’1,18% d
de la plantilla o el 81,0
08% del totaal de dones i 1.631
h
homes, el 64,29%
6
de la plantilla o el 65,24% del total d’homes, perrceben unes
s
rretribucionss anuals bru
utes d’entre
e 30.000 i 40
0.000 €; 3 dones,
d
el 0, 12% de la plantilla
p
o
e
el 8,11% de
el total de dones, i 741 homes, el 29,21% de la plantilla o el 29,64%
% del total
d
de d’homess, perceben unes retrib
bucions anu
uals brutes d’entre
d
40.0000 i 50.000
0 €; 3
d
dones, el 0,,12% de la plantilla o e
el 8,11% del total de do
ones i 99 hoomes, el 3,9
90% de la
p
plantilla o el
e 3,96% dell total d’hom
mes, perceb
ben unes retribucions aanuals brute
es d’entre
5
50.000 i 60.000 €; 17 homes,
h
el 0
0,67% de la plantilla o el
e 0,68% deel total d’hom
mes,
p
perceben unes retribuc
cions anual s brutes d’e
entre 60.000
0 i 70.000 € i 1 dona, el
e 0,04%
d
de la plantillla o el 2,70
0% del total de dones i 12 homes, el 0,47% d e la plantilla
a o el
0
0,48% del total
t
d’home
es, percebe
en unes retribucions an
nuals brutess de més de
e 70.000 €.



A 31/12/201
12, la plantilla del Cos de Bomberrs està form
mada per 2.5537 efectius
s:
–
–Funcionarris/àries: 36 dones, l’1,4
42% de la plantilla
p
o el 97,30% deel total de dones, i
2.485 hom
mes, el 97,9
95% de la pllantilla o el 99,40% del total d’hom
mes.
–
–Interins/ine
es: 1 dona, el 0,04% d
de la plantilla
a o el 2,70%
% del total dde dones i 11
1 homes,
el 0,43 de
e la plantilla o el 0,44% del total d’homes.
–
–Funcionarris/àries en pràctiques: 4 homes, el
e 0,16% de
e la plantilla o el 0,16%
% del total
d’homes.



190 llocs de
1
e treball ten
nen informatt el tipus de
e jornada es
special: 7 occupats per dones i
1
183 ocupatss per home
es.
–
–121 llocs de
d treball te
enen informa
at el tipus de
d jornada normal:
n
1 occupat per una dona i
120 ocupa
ats per hom
mes.
–
–2.226 llocss de treball tenen inforrmat el tipus
s de jornada
a a torns: 299 ocupats per
p dones i
2.197 ocupats per ho
omes.
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bit 4. Conciiliació de la
a vida labo
oral, person
nal i familia
ar
Àmb
No s’han portat a terme me
esures per a
al foment de
e la concilia
ació i la coreesponsabilitat o de
flexib
bilitat horària complementàries o q
que millorin la normativ
va vigent.

Àmb
bit 5. Assetj
tjament sex
xual i per ra
aó de sexe
e i violència
a de gèneree
ant el 2010, no s’ha pre
esentat cap queixa, denúncia o co
onsulta per assetjamen
nt sexual o
Dura
per rraó de sexe i/o orientac
ció sexual i tampoc no s’han detec
ctat casos dde violència
a de
gène
ere o discrim
minació per raó de gèn
nere.

Àmb
bit 6. Prevenció de ris
scos labora
als amb perspectiva de
d gènere


L
L’any 2010,, proporcion
nalment, va n patir més
s accidents laborals, vaan tenir més
s baixes
d
derivades de
d malaltia comuna
c
i va
an partir mé
és accidents
s no laboralls les dones
s que els
h
homes.



L
L’avaluació dels riscos
s laborals i l a planificac
ció i implementació de mesures co
orrectores
e
es fa des d’’una perspe
ectiva genèrrica, sense establir dife
erències enntre els que afecten
lles dones i els homes.



P
Pel que fa a la tipologia d’acciden
nts o malalties, no s’observen dife rències entre dones i
h
homes en els
e accidentts de treballl i/o malaltie
es d’origen ocupacionaal.



E
En els equips de treba
all i els equip
ps de protecció individual es tene n en comptte les
d
diferències de sexe.



E
En els tipuss de proves dels exàme
ens de vigilància de la salut es tennen força en
e compte
lles diferènccies de gène
ere (entre u
un 40%-75%
%).



E
El personal tècnic en prevenció
p
de
e riscos lab
borals del Departamentt té formac
ció
e
específica en
e gènere.



L
L’any 2010 es van ada
aptar els lloccs de treball de 5 perso
ones, 3 donnes i 2 homes.



P
Pel que fa a les condic
cions de l’esspai assigna
at a dones i homes i reecursos disp
ponibles,
u
un 70% dels centres de treball de
e la Direcció
ó General de
e Prevencióó, Extinció d’Incendis
d
i
S
Salvamentss disposa d’’espais dife
erenciats (lavabos i ves
stidors) per a homes i per
p a
d
dones.
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S
S’ha habilita
at un espai per a la lacctància, 10 per a serveis de restauuració, 65 espais
e
de
m
menjador, 8 zones de descans/do
ormitori, 10 gimnasos, 7 aules, 9 ddormitoris, i 1 zona de
d
descans.

bit 7. Ús no
o sexista ni androcènttric de les imatges i els
e llenguattges
Àmb


E
El personal de l’àmbit de la inform
mació i la co
omunicació ha realitzatt formació sobre
s
lllenguatge no
n sexista i no androcè
èntric.



S
S’ha fet difu
usió de les accions
a
form
matives sob
bre llenguattge no sexissta i no androcèntric.



H
Hi ha més sensibilitat
s
i es té més cura en l’ús
s neutre de
el llenguatgee i de les im
matges.



S
S’ha publica
at a la intranet la Guia sobre lleng
guatge i com
municació nno sexista.



R
Revisió delss documentts administrratius i de le
es plantilles
s dels formuularis, sol·lic
cituds, etc.,
p
per part dells serveis de correcció lingüística..

bit 8. Estrattègia i orga
anització in
nterna
Àmb
m
visió i valors
Incorrporació de la perspectiva de gèn ere en la missió,
Mitja
ançant l’Ordre IRP/91/2
2008, de 4 d
de març, es
s va crear ell Programa per a l’equitat de
gène
ere del Depa
artament d’Interior, Re
elacions Insttitucionals i Participacióó.
P
pe
er a l’equita
at de gènere
e va ser l’instrument m
més importan
nt per
L’anyy 2010, el Programa
introd
duir la perspectiva de gènere
g
en l es actuacio
ons i polítiqu
ues públiquues del Departament.
De fe
et, aquest és
é un dels principis
p
del Programa, explicitat en
e els docum
ments relatius a la
seva
a constitució
ó.
El Prrograma depenia orgàn
nicament de
e la Secreta
aria Genera
al i s’organittzava per mitjà
m
d’un
comiitè directiu integrat per les persone
es titulars de
d les unitatts directivess del Deparrtament i
per la
a persona responsable
r
e del Progra
ama, que ta
ambé estava
a present e n les princip
pals
comiissions de treball per in
ntroduir la vvisió de gènere
Així m
mateix, la memòria
m
del Departame
ent va dedicar un dels apartats all Programa,, en què es
detalllaven les actuacions realitzades a
al Departam
ment en matèria d’igua ltat d’oportu
unitats
entre
e dones i ho
omes.
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La ce
elebració de
el 8 de març al Departa
ament era una
u ocasió per sensibi litzar sobre els temes
de gè
ènere al personal del Departamen
D
nt i, al mate
eix temps, mostrar
m
el coompromís de
d la
instittució en aqu
uests valors
s.
s d’igualtat d’oportunita
ats
Existtència de prrofessionals
L’anyy 2010 hi ha
avia dues persones
p
qu
ue treballave
en els teme
es d’equitat i igualtat de
el
Depa
artament, ta
ant internam
ment com exxternament.
Presssupostos i recursos
r
materials asssignats a les
s polítiques d’igualtat een l’àmbit in
ntern
L’anyy 2010, el pressupost
p
del
d Departa
ament d’Inte
erior, Relacions Instituccionals i Participació
per a polítiques d’igualtat era
e de 58.00
00 €.
upost, 32.17
74,93 €, es van destina
ar a l’elaborració del guuió, gravació
ó, edició i
D’aquest pressu
eres.
distriibució del vídeo Bombe
Form
mació i senssibilització in
nterna i exte
erna en ma
atèria d’igualtat de gèneere
Dura
ant l’any 201
10, els mem
mbres del C
Cos de Bombers no van
n fer cap acctivitat forma
ativa
relaccionada amb
b temes de gènere i ig ualtat.
que fa a les actuacions
s de sensibi lització dute
es a terme, cal destacaar l’edició del vídeo
Pel q
Bom
mberes, desttinat principalment als jjoves però també a la població enn general.
o es mostra
a l’experiènccia professio
onal de tres
s bomberess, amb el propòsit de
En aquest vídeo
ere i animarr les dones perquè parrticipin en e ls processo
os selectius
trenccar estereottips de gène
d’acccés al Cos de
d Bombers
s. El vídeo e
es va distrib
buir en centtres d’ensennyament,
biblio
oteques, centres de do
ones, etc., d
de tot Catalu
unya.

Acom
mpliment de
e la normatiiva d’igualta
at d’oportun
nitats d’aplic
cació internaa: informes d’impacte
de gè
ènere i esta
adístiques desagregad
d
des per sexe
e
Les rrecomanaciions fetes als
a informess d’impacte de gènere en
e relació aamb l’Ordre
INT/3
35/2011, de
e 4 de febre
er, per la qu al es fixen les quanties
s de les com
mpensacion
ns
corre
esponents a les prestacions de less persones membres del
d Cos de B
Bombers vo
oluntaris de
e
la Ge
eneralitat de
e Catalunya
a i amb el D
Decret 172/2
2010, de 23
3 de novembbre, del Consell de
Bombers/eres Voluntaris/à
V
ries de la G
Generalitat de
d Cataluny
ya, es van inncorporar a la norma.
que fa a les estadístiqu
ues, podem destacar que les dade
es publicadees a l’IDESCAT i les
Pel q
de fo
ormació esta
an segmenttades per ssexe.
En le
es extraccio
ons periòdiq
ques de les diferents va
ariables i indicadors dee gestió de recursos
huma
ans es va in
ncorporant la variable d
de sexe.
estió de com
mpres i conntractes
Incorrporació de la perspectiva de gèn ere en la ge
No s’ha fet cap actuació en
n aquest se ntit.
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cions Institu
ucionals i Paarticipació establia
e
la
El Pla d’igualtat del Departament d’Intterior, Relac
ere en la ge
estió de com
mpres i conttractes com
m una de
incorrporació de la perspecttiva de gène
les a
accions generals que calia implem
mentar.
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Resu
um de la diiagnosi en el Cos de personal tè
ècnic penittenciari
Depa
artament de
d Justícia

bit 1. Repre
esentativita
at
Àmb


D
De 3.563 tè
ècnics, el 37
7,19% són d
dones (1.39
95 dones). S’acosta,
S
dooncs, a la paritat.
p
Per
e
edat, el grup majoritari tant d’hom
mes com de dones és el
e de 30-39 aanys, en el qual el
4
43,41% són
n dones. No
o obstant aixxò, en el grrup més jove, de 18 a 229 anys, les
s dones
ssón el 37,11%.



S
Segregació
ó vertical: co
om més alt ssón el grup i el nivell al
a qual pertaanyen les pe
ersones
e
empleades de l’àmbit d’interior,
d
m
més s’allunyen de la paritat, de maanera que els
e llocs de
ccomandame
ent estan ocupats majo
nt per homes: només sóón dones el 10,37%
oritàriamen
((nivell 22) i el 22,13% (nivell 19). A
Atès que l’a
antiguitat en
n els cossoss influeix a l’hora
d
d’assolir llocs de coma
andament, e
el fet que no
o hi hagi tan
nta antiguitaat entre les dones pot
sser una cau
usa d’aques
sta manca d
de paritat. També
T
caldrria analitzarr la influènc
cia de la
p
promoció professional en les causses de l’allu
unyament de la paritat en els grup
ps
ssuperiors.



S
Segregació
ó horitzontall: podríem a
afirmar que existeix una certa seg regació horritzontal
p
perquè el percentatge més significcatiu de dones es conc
centra en lloocs de treball menys
rremuneratss (àmbit adm
ministratiu) o amb finalitat d’ajuda i acompanyyament (àm
mbit de
rrehabilitació
ó). En canvi, els homess, ara per ara,
a són majjoria en l’àm
mbit de vigilància.
A
Amb tot, ca
al afirmar qu
ue aquesta ssegregació no és gens
s pronunciaada i tot indica que,
a
amb les novves incorpo
oracions de dones en l’’àmbit de vigilància, enn els properrs anys se
ssuperarà pe
el que fa a aquest
a
àmb
bit.



Ò
Òrgans de representac
r
ció sindical:: existeix un
na falta d’ho
omogeneïtaat quant a la
a
p
participació
ó de dones en
e els òrgan
ns de repre
esentació sindical ja quue, dels dos
s òrgans
e
existents, en
e un hi ha paritat
p
(45,4
45% en el grup
g
de treb
ball del perssonal penite
enciari
d
depenent de la mesa sectorial
s
de l personal d’administra
d
ació i tècnic ) i en l’altre se
n
n’allunya fo
orça (22,22%
% en el Com
mitè de Seg
guretat i Salut dels Cenntres Penite
enciaris del
D
Departament de Justíc
cia).



C
Crèdits sind
dicals: no ex
xisteix parittat pel que fa
f al gaudi de
d crèdits ssindicals: no
omés el
2
24,34% de les dones en
e gaudeixe
en.

bit 2. Accés
s, selecció,, promoció
ó i desenvo
olupament
Àmb


P
Presència de
d dones en
n els processsos selectiius d’accés i en els conncursos de provisió:
e
existeix parritat en els nivells
n
inferiiors i força desigualtat
d
en els nive lls de coma
andament
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((nivell 19 i superiors),
s
i la participa
ació de les dones en els processoos selectius d’accés
rrepresenta un increme
ent percentu
ual significatiu i se situa
a entorn deel 43%; però
ò,
ttanmateix, en
e els conc
cursos per a llocs de re
esponsabilitat (nivells 1 9 i 22) la pa
articipació
d
de les done
es continua sent minoriitària. Es manté, doncs
s, la tendènncia i l’estruc
ctura que
p
presenta la composició
ó de la plan
ntilla.
P
Presència de
d dones en
n juntes i triibunals de selecció
s
i co
oncursos dee provisió: la
a
ccomposició de les juntes de mèritts i dels tribunals de se
elecció en ggeneral és paritària;
p
p
però, concrretament, en
n les juntess de mèrits dels
d
concurrsos per ocuupar llocs de caps
a
amb nivell 22
2 hi ha me
enys particip
pació de dones, fet que
e frega la m
manca de pa
aritat. A
m
més a més,, considerem
m que caldrria potencia
ar la presència de donees a les junttes de
m
mèrits de nivell 22 perq
què podria tenir un efe
ecte positiu en el nombbre de dones que
p
participen en
e concurso
os per a l’acccés a aque
estes places
s.
A
Assistència
a i superació
ó de cursoss de formaciió: la presèn
ncia de les dones que han
ssuperat els cursos de formació
f
dirrigits al pers
sonal penite
enciari fregaa la paritat (38,97%).
P
Promoció horitzontal:
h
no
n s’arriba a la paritat pel que fa a la promocció horitzonttal.
A
Aquesta ma
anca de parritat és méss acusada en
e la promoció horitzonntal en llocs
s de
ccomandame
ent, on la participació d
de la dona està molt per sota de l a seva reprresentació
e
en el conjun
nt de la plan
ntilla.

Àmb
bit 3. Condiicions labo
orals


Tipus de co
ontractació i condicionss laborals que se’n des
sprenen: El fet que hi hagi
h
més
p
proporció de dones interines que d’homes ta
ambé compo
orta que hi hagi més proporció
d
de dones amb una cerrta inestabil itat en les condicions
c
laborals i quue no cobre
en pel
cconcepte sa
alarial del PRP
P
(Progra
ama de rend
diment proffessional), qque és un complementt
q
que es perccep en cas de manca d
d’absències
s en el lloc de
d treball. E
El personal interí té
ccondicions especials d’accés
d
a aq
quest complement.

bit 4. Conciiliació de la
a vida labo
oral, person
nal i familia
ar
Àmb




M
Mesures qu
ue milloren les
l mesuress generals de conciliac
ció de la vidda personall, laboral i
ffamiliar: el personal
p
de
e l’àmbit de règim interior té la pos
ssibilitat de flexibilitzar el seu
h
horari mitjançant canviis de serveiis (fins a 24
4 per any), realitat
r
que facilita la co
onciliació
d
de la vida personal,
p
lab
boral i familliar. Anteriorment, cada
a empleat i empleada podia
e
efectuar elss canvis que
e volgués se
ense limitac
ció, però mé
és recentmeent van opttar per tenirr
e
el límit de 24
2 canvis l’a
any, a comp
pte de més remuneració.
IIncorporaciió de la pers
spectiva de gènere en el Pla de mobilitat:
m
la pplanificació i el
sseguiment establerts
e
en
e el Pla de
e mobilitat permeten la introduccióó de les variables de
g
gènere en el
e desenvolupament de
els plans de
e mobilitat. Però en la pproposta inicial de
m
mesures ca
al reconèixe
er una insufiicient consideració de la variable ggènere.
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Àmb
bit 5. Assetj
tjament sex
xual i per ra
aó de sexe
e i violència
a de gèneree
Als ccentres d’exxecució penal només cconsten els següents ca
asos d’asseetjament lab
boral:
 L
L’any 2008,, dues funciionàries dell cos tècnic d’especialistes (grup C
C1), nascud
des els
a
anys 1971 i 1974, van formular un
na queixa en
e què expre
essaven quue patien l’h
hostilitat
d
d’una bona part dels companys de
e la guàrdia
a amb l’hom
mofòbia com
m a causa principal.
p
 L
L’any 2010,, es va activ
var el Proto
ocol per a la prevenció, la deteccióó, l’actuació
ó i la
rresolució de
e situacions
s d’assetjam
ment laboral, per assetjjament psiccològic, a fa
avor d’una
ffuncionària del cos tèc
cnic d’especcialistes (gru
up C1), nas
scuda l’any 1961.
 L
L’any 2011,, una funcio
onària del co
os tècnic d’especialiste
es (grup C1 ), nascuda l’any
1
1975, va so
ol·licitar esdevenir en la
a situació administrativ
va d’excedèència voluntària per
vviolència de
e gènere, i se
s li va atorrgar.
 L
L’any 2011 es va aplicar el Protoccol per a la prevenció, la detecció,, l’actuació i la
rresolució de
e situacions
s d’assetjam
ment laboral, per assetjjament psiccològic, al0 personal
ssanitari del Centre Pen
nitenciari de
e Brians 2.

Àmb
bit 6. Prevenció de ris
scos labora
als amb perspectiva de
d gènere

entisme labo
oral: entre les persone
es que s’han
n absentat del
d seu lloc de treball més
m del 6%
%
Abse
del te
emps, el 25
5,2% són do
ones i el 17,,1% són ho
omes. Per ta
ant, hi ha m
més absentis
sme entre
les d
dones.
evenció i la salut labora
al amb pers
spectiva de gènere: el ffet que la co
ondició de
Gesttió de la pre
gène
ere no sigui determinan
nt en el dessenvolupament de tasques del perrsonal dels cossos
penittenciaris po
ot ser la causa que en lla gestió de
e la prevenc
ció i la salut laboral nom
més es
tingu
ui en compte
e la perspec
ctiva de gèn
nere en les proves de vigilància dde la salut.
ures d’espe
ecial protecc
ció al perso
onal sensible
e segons la
a seva situa ció vital i ells riscos
Mesu
asso
ociats: en els centres d’execució p
penal s’apliq
quen les ada
aptacions dde llocs de treball
t
i el
passsi a llocs de segona acttivitat.
 A
Adaptacions del lloc de
e treball: ten
nint en com
mpte que sobre el total de la plantilla les
d
dones no arriben al 50
0%, el nomb
bre de les que han dem
manat adapttacions està
à per sobre
d
del que hi correspondr
c
ria.
 P
Passi a un lloc
l
de treball de segon
na activitat:: tenint en compte
c
que,, sobre el to
otal de la
p
plantilla de l’àmbit de règim
r
interio
or, les done
es representen el 37,199%, el nomb
bre de les
q
que han passat a un llo
oc de treba ll de segona activitat (2
20%) està pper sota del que
ccorrespondria. El fet qu
ue hi hagi m
menys proporció de dones que sool·liciten la segona
s
a
activitat que
e la que corrrespondria atenent a la seva reprresentació een la plantilla, pot ser
cconseqüènccia que en la
l població amb més anys
a
hi ha més
m homes i que a llocs de
ssegona actiivitat hi accedeixen sob
bretot perso
ones més grans de 50 anys.
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bit 7. Ús no
o sexista ni androcènttric de les imatges i llenguatgess
Àmb
Ús no sexista nii androcèntric de les im
matges i dells llenguatg
ges: les perssones profe
essionals
que ttreballen en
n les àrees de comuniccació del De
epartament de Justíciaa, tenen una
a
expe
eriència con
nsolidada en
n l’ús no sexxista dels lle
enguatges i les imatgees, tant en la
a
docu
umentació com
c
en la co
omunicació formal.

Àmb
bit 8. Estrattègia i orga
anització in
nterna
hi ha cap da
ada.
No h
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