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                                          PRESENTACIÓ 

Malgrat que s’han fet molts passos importants tant des del punt 
de vista qualitatiu com quantitatiu, encara existeixen un seguit 
de perjudicis arrelats a la nostra cultura que fan que el treball de 
les dones continuï, en alguns casos, sent pitjor considerat i 
remunerat que el dels homes i que impedeix, a més, l’accés de 
les dones als càrrecs de més responsabilitat, entre altres. 

La igualtat de tracte i la igualtat d’oportunitats són uns principis 
fonamentals reconeguts. La igualtat s’ha configurat com una 
qüestió de ciutadania que reforça el valor de la democràcia. La 
igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal 
reconegut en diversos textos internacionals sobre drets humans. 

Dins de la nostra legislació, i de manera cronològica exposem les 
següents lleis sobre la qüestió que ens ocupa: 

 

1978: Constitució Espanyola (articles 9.2 i 14).  
1979: Assemblea General de les Nacions Unides.  
1983: Espanya ratifica la convenció de les Nacions Unides de 
1979.  
2002: Directiva 2002/73/CE.  
2004: Directiva 2004/113/CE.  
2007: Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 
dones i homes.  
2015: Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i 
homes. 

 L’empresa ACOSU, després de notificar a la seva plantilla la 
intenció i la importància d’elaborar un pla d’igualtat i de 
configurar la pertinent comissió, està en condicions d’ elaborar-
ho a partir del diagnòstic realitzat prèviament i de manera 
acurada. 

 
d'UTILITA  
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El projecte, té per objectiu el foment de la igualtat d’oportunitats 
entre dones i homes en l’àmbit de les relacions laborals d’una 
organització. 

 

                 ASPECTES INTRODUCTORIS  

Amb la constitució de la Comissió Paritària pel Pla d’Igualtat de 
ACOSU (ASSOCIACIÓ COMARCAL PRODISCAPACITATS DEL BAIX 
LLOBREGAT), es va posar en marxa la negociació del primer Pla 
d’Igualtat el passat mes de maig del 2017, tant amb la 
participació de la representació social de la plantilla com dels 
representants sindicals dels treballadors i de la direcció del 
Centre. 
 
La negociació va iniciar-se amb aportació d’un recull de dades 
sobre la composició de la plantilla per sexes, grups professionals, 
jornada, diferents tipus de contractació, aspectes relatius a la 
formació o conciliació de la vida laboral i familiar, entre d’altres. 
Aquestes dades, per ser més fàcils d’obtenir, van ser aportades 
per l’empresa. No obstant, aquestes dades, les quals eren un 
recull d’aspectes qualitatius i quantitatius, es van comentar en 
totes les reunions de la Comissió per tal d’acabar elaborant el 
Diagnòstic.  
 

Finalment, s’aprova i se signa per les parts, el model de 
Diagnòstic elaborat i que s’adjunta com a Annex I, essent el punt 
de partida bàsic per a determinar les àrees d’actuació sobre les 
quals haurà d’incidir el Pla d’Igualtat. 
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                                             DEFINICIONS 

Per tal d’evitar possibles malentesos, entenem necessari definir 
determinats conceptes que s’aniran utilitzant freqüentment en el 
desenvolupament del Pla d’Igualtat. De conformitat amb el que 
preveu la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva de dones i homes, l’objectiu principal és garantir la 
igualtat real i efectiva d’oportunitats entre dones i homes en el si 
de l’empresa, evitant qualsevol tipus de discriminació laboral i la 
Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i 
homes, aprovada pel Parlament de Catalunya.  

 

En convergència amb l’objectiu principal, fem igualment com a 
nostres les definicions recollides a la pròpia norma referenciada. 

 

- Principi d’igualtat de tracte entre dones i homes: suposa 
l’absència de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de 
sexe i, especialment, les derivades de la maternitat, assumpció 
d’obligacions familiars i l’estat civil. 

- Igualtat de tracte i d’oportunitats pel què fa a l’accés al treball, 
formació i promoció professional i, condicions de treball: el 
principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, aplicable 
en l’àmbit laboral, sigui públic o privat, es garantirà en els termes 
previstos en la normativa aplicable, en l’accés a la feina, fins i tot 
al treball per compte pròpia, en la formació professional, 
promoció professional, condicions de treball, incloses les 
retributives i les d’acomiadament, i en l’afiliació i participació de 
les organitzacions sindicals i empresarials o, en qualsevol 
organització amb membres que siguin d’una professió concreta.  
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- Promoció de la igualtat en la negociació col·lectiva: mitjançant 
la pròpia negociació col·lectiva es podran establir les mesures 
d’acció positiva per afavorir l’accés de les dones al treball, 
aplicant efectivament el principi d’igualtat de tracte i no 
discriminació en les condicions de treball entre dones i homes. 

- Discriminació directa i indirecta: es considerarà discriminació 
directa per raó de sexe, la situació en què es trobi una persona 
que sigui, hagi estat o pogués ser tractada, en atenció al seu 
sexe, de manera menys favorable que una altra en una situació 
comparable. Serà discriminació indirecta per raó de sexe, la 
situació en què una disposició, criteri o pràctica aparentment 
neutres posi a persones d’un sexe en desavantatge particular 
respecte a altres persones de l’altre sexe, amb les excepcions 
que es puguin preveure legalment. 

- Assetjament sexual per raó de sexe: serà qualsevol 
comportament, verbal o físic, de naturalesa sexual que tingui el 
propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una 
persona, en particular qual es creï un entorn intimidant, 
degradant o ofensiu. Alhora, qualsevol comportant realitzat en 
funció del sexe d’una persona amb l’objectiu d’atemptar contra 
la seva dignitat. 

- Discriminació per embaràs o maternitat: tot tracte desfavorable 
a les dones relacionades amb l’embaràs o la maternitat. 

- Indemnitat front represàlies: qualsevol tracte advers o efecte 
negatiu que es doni en una persona com a conseqüència de la 
presentació per part seva de queixa, reclamació, denúncia, 
demanda o recurs, de qualsevol tipus, destinats a impedir la seva 
discriminació i a exigir el compliment efectiu del principi 
d’igualtat de tracte entre dones i homes. 
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- Conseqüències jurídiques de les conductes discriminatòries: els 
actes i clàusules dels negocis jurídics que constitueixin o causin 
discriminació per raó de sexe es consideraran nuls i sense efecte, 
i donaran lloc a responsabilitat a través d’un sistema de 
reparacions o indemnitzacions que siguin, reals, efectives i 
proporcionals al perjudici sofert, així com, en el seu cas, a través 
d’un sistema eficaç i dissuasori de sancions que dissuadeixin i 
prevegin la realització de tals conductes. 

- Accions positives: per fer efectiu el dret constitucional de la 
igualtat, les persones físiques i jurídiques privades podran 
adoptar mesures específiques a favor de les dones per corregir 
situacions patents de desigualtat de fet respecte dels homes.  

- Drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral: es 
reconeixeran als treballadors i treballadores en forma que 
fomentin l’assumpció equilibrada de les responsabilitats 
familiars, evitant tota discriminació basada en el seu exercici. 

 

                                OBJECTIU  
 
Aquest Pla d’acció d’igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes de l’Associació Comarcal Pro-discapacitats del Baix 
Llobregat, ha estat redactat per treballar en aquells punts febles 
respecte al tema en qüestió, reforçar i establir de manera estable 
i continuada els punts a favor i beneficiosos instaurats des de fa 
temps, així com promoure la formació, seguiment i valoració de 
tot allò que contempli el pla. Com a definició bàsica:   
 
“Un pla d’acció d’igualtat d’oportunitats és un conjunt ordenat 
de mesures, adoptades després de realitzar una diagnosi de 
situació, orientades a assolir en l’empresa la igualtat de tracte i 
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d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació 
per raó de sexe i/o gènere”.  
Art. 46 Llei Orgànica 3/2007  
 
Tots els elements descrits en l’anterior definició, degudament 
impulsats per la direcció i integrats en el sistema de gestió de 
l’empresa, s’orienten a generar, impulsar, garantir i/o consolidar 
un sistema estable d’actuació que integri la perspectiva de 
gènere dins de l’organització empresarial fomentant la igualtat 
d’oportunitats entre les dones i els homes. 
  
                                  ABAST  
 
L’abast d’aquest Pla és la totalitat de l’Associació, els Tallers Alba 
i els Habitatges Alba  
També inclou el personal de Direcció i Administració.                

 
                       METODOLOGIA  
 
El Pla d’acció d’igualtat d’oportunitats s’ha dissenyat tenint en 
compte la mida com a empresa, les necessitats sorgides des del 
diagnòstic, els punts favorables que ja estem duen a terme i les 
nostres possibilitats per posar en pràctica mesures reals i 
efectives.  
 
Per aquest motiu la diagnosi realitzada ha estat transversal de 
tota l’entitat, de tots els seus processos o circuits interns, de les 
seves polítiques de personal, de comunicació interna i externa, 
de les condicions laborals, de la proporció de dones i homes en 
els diferents departaments i àrees, en els llocs i grups 
professionals i en els òrgans de decisió i de govern.  
Per elaborar el pla d’igualtat s’han necessitat dues fases: una 
primera de diagnosi, en la que s’ha analitzat el punt de partida 
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de l’empresa, què necessita corregir, on i com es realitzen les 
accions i qui n’és el responsable; i una segona fase, en la que s’ha 
determinat què, com i on s’introdueix el principi d’igualtat en el 
conjunt dels processos i circuits de l’organització.  
Les accions contemplades en aquest pla tenen caràcter 
continuat, i en alguns casos temporal, segons la seva eficàcia, 
èxit d’actuació i resposta del grup de treball. El pla té una 
validesa de 3 anys. A partir d’aquí es tornarà a iniciar un procés 
complert de diagnòstic i valoració.  
 
 
             CARACTERÍSTIQUES DEL PLA  
 
El nostre Pla d’igualtat d’oportunitats té una vigència de 3 anys 
(juliol de 2017 a juliol  de 2020).  

 
 Ha estat elaborat per treballadors socials, psicòlegs, 
representants sindicals, treballadors, i direcció.  
 
 És un pla que es podrà avaluar, tant en la seva metodologia, 
temporalitat i resultats.  
 
 És un instrument que afecta al tota l’Associació, tant als Tallers 
Alba com a Habitatges Alba, i genera un compromís per part de 
tot l’equip tècnic i directiu, així com per part de tots els 
treballadors. 
 
                                      DIAGNÒSTIC 
 
El diagnòstic consisteix en fer una anàlisi detallada de la situació 

sobre la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. Durant 

aquesta fase es realitzen, successivament, activitats de recollida 
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d'informació, anàlisis i formulació de les propostes que 

s'integraran en el Pla d'Igualtat. Els àmbits que s’analitzen són:  

1. Gestió organitzativa i igualitària  

2. Participació i implicació del personal  

3. Llenguatge no sexista ni discriminatori  

4. Participació igualitària en llocs de treball  

5. Presència de dones en càrrecs de responsabilitat  

6. Conciliació de la vida laboral i familiar  

7. Prevenció de la salut i riscos laborals amb perspectiva de 

gènere  

8. Mobilitat  

 

                        RESULTATS DEL DIAGNÒSTIC 

Durant les sessions de la Comissió per al projecte del Pla 
d’Igualtat, s’ha acabat realitzant un diagnòstic de la situació 
actual de l’empresa en aquesta matèria. A partir d’aquest punt 
inicial, passem tot seguit a determinar els resultats i conclusions 
del mateix per determinar quines són les mesures a prendre tant 
a curt, com a llarg termini. 
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Destaquem que la empresa gaudeix d’un bon punt de partida 
respecte a la igualtat entre dones i homes, som un sector 
clarament social i vocacional on la dona ha tingut i té un paper i 
pes molt destacables. 

No s’ha detectat ni manifestat mai cap situació preocupant 
respecte a la igualtat entre homes i dones, hem procurat, en la 
mesura del possible, tenir els equips equilibrats, i estan presents 
tant homes i dones en totes les categories dins de l’entitat. No 
obstant això, entrant en una anàlisis més profunda, i tenint molt 
en compte les opinions dels treballadors hi ha certs aspectes que 
s’han constatat que cal millorar i que per tant formaran part dels 
objectius que es fixaran en el Pla d’Igualtat. 

De manera clara i i visual volem mostrar alguns dels resultats del 
diagnòstic i la situació de la nostra entitat: 
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          RESULTATS ESTADÍSTICS I GRÀFICS 

 Consideres que es té igualtat d’oportunitats entre dones i homes a 
la teva empresa? 
 

El percentatge més elevat de 
respostes confirma que sí es 
té en compte la igualtat 
d’oportunitats (93%), i un 7% 
no ho sap.  
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 Tenen homes i dones les mateixes possibilitats d'accés en el procés 
de selecció de personal? 

 

Respecte aquesta pregunta, 
el 93% creu que sí, i nomes 
un 7% que no. 

 

 

 Accedeixen per igual homes i dones a la formació ofertada per 
l'empresa? 

 

En aquest cas la plantilla no 
detecta que hi hagi diferències 
de gènere respecte a la 
formació, ja que un 90% ha 
contestat afirmativament, 
ningú ha dit que no i un10% no 
ho sap.  

 
 
 
 
 
 
 

Si No

Si No NS/NC
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 Promocionen treballadores i treballadors per igual? 
 
 

Respecte als temes de 
promoció, un 90% considera 
que la promoció és igual per 
dones i per homes, un 10%, 
considera que sigui diferent 
. 

 

 

 Consideres que cobra menys que el seu company/a? 
 

En aquesta pregunta, un 
93% creu que no cobra 
menys que el seu 
company/a respecte un 3% 
que sí creu que cobra 
menys; cal tenir en compte 
també que un 4% no ho 
sap.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si No NS/NC

Si No NS/NC
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  Consideres que s’afavoreix la conciliació de la vida personal, 
familiar i laboral? 
 
 

Respecte al tema de 
conciliació, un 74% ha 
respost afirmativament, i 
un 24% no ho sap. Només 
ha contestat de forma 
negativa un 2%. 

 

 

 

 Consideres que es coneixen les mesures de conciliació disponibles? 

 

Quant a les mesures de 
conciliació, un 14% creu 
que no es coneixen 
respecte un 73% que creu 
que sí; el 14% restant no 
ho sap.  
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 Sabries a qui dirigir-te en cas d’assetjament sexual en el lloc de 
treball? 
 

 

Un 99% de la plantilla sap a 
qui s’ha de dirigir en cas de 
patir o presenciar 
assetjament sexual, i només 
el 1% restant no ho sap.  

 

 

 

 

 És necessari un Pla d’Igualtat? 
 

Quant a la necessitat de fer i 
implantar un Pla d’Igualtat, 
només un 19% creu que sí 
respecte un 74% que creu 
que no és necessari. Un 7% 
no ho sap. 
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Si No NS/NC
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               VALORACIÓ DEL DIAGNÒSTIC 

 

Majoritàriament, la plantilla està formada per dones, som 30 
dones i 12 homes. Cal dir que dintre dels dos serveis, els Tallers 
Ocupacionals estan més equilibrats, sempre ha estat una 
prioritat equiparar la plantilla respecte el gènere. En canvi, en els 
Habitatges son prioritàriament dones, és un esforç constant el 
poder equilibrar aquest servei. 

Quantitativament algunes de les respostes al qüestionari lliurat 
als treballadors/es demostren que, a priori, tenim una bona salut 
en aspectes d’igualtat. En termes d’oportunitats, de selecció de 
personal, d’accés a la formació i promoció de treballadors, 
pràcticament tots manifesten que son tingudes en compte tant 
dones com homes vers aquests temes. Hem de ser més acurats i 
específics per determinar certes carències respecta a temes com 
l’accés a la informació sobre la conciliació familiar, més formació 
sobre el pla d’Igualtat, difusió de documentació al respecte.  

Els representants legals defineixen com a bona la relació entre 
els treballadors i la empresa. Dintre d’un context prou bo en 
Igualtat d’oportunitats, exposen definir certs aspectes 
relacionats amb la informació per millorar de manera 
constructiva el nostre Pla d’Igualtat. Cal dir que alguns temes 
plantejats queden definits en el nostre Conveni Col.lectiu, 
respectant que és per a tots iguals, la nostra entitat sempre 
intenta afavorir amb mesures flexibles la base d’aquest Conveni.  
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CANALS DE COMUNICACIÓ 

TOCOLS I PROTOCOLS I GUIES 

WEB INFORMATIVA 

Dins de la web, www.acosu.org  i en el blog del taller 
www.acosu.org/blog  s’ inclourà un apartat referent a tota l’ 
informació del pla d’ igualtat  i al compromís adquirit per ACOSU 

MAIL  

S’enviarà un mail informatiu a la plantilla adjuntant el pla d’ 
igualtat i informant que el poden trobar dins la web. 

PORTAL FÍSIC  

Es faran servir els plafons informatius que hi ha dins del centre 
per penjar les direccions on es pot trobar el pla d’ igualtat. 

INTRANET  

Es penjarà en la xarxa comú tota la documentació i protocols del 
Pla d’Igualtat 

 

 

 

 

 

 

http://www.acosu.org/
http://www.acosu.org/blog
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                         PLA D’ACCIÓ 
 
A continuació es desenvolupen i detallen les accions del Pla 
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de l’Associació 
Comarcal Pro- Discapacitats del Baix Llobregat, la seva vigència 
serà del juliol del 2017 al juliol del 2020: 
 
Amb la voluntat de fer un treball i seguiment encertat, realista i 
quantificable, proposem les següents taules dels punts forts i 
àrees de millora que ens ajudaran a assolir els objectius que es 
plantegem. 
 
 
 
 
 

Àmbit Punts forts Àrees de millora 

Gestió organitzativa 
igualitària 

L’empresa té la voluntat 
de posar en marxa un Pla 
d’Igualtat, destinant un 
pressupost i una comissió 
encarregada de fer un 
seguiment i valoració del 
Pla. 

Donar informació més 
extensa a tots els 
treballadors/es sobre el Pla 
en qüestio i tot allò referent 
al seu contingut.  
Que es tingui accès a aquesta 
informació via intranet 
Incloure el Pla en els nostres 
protocols d’ acollida i 
conducta interna  

Participació i implicació del 
personal 

Tota la plantilla ha 
participat en el diagnòstic 
de l’entitat i els 
representats legals i una 
treballadora han 
participat activament en 
la seva elaboració 

Caldria haver donat una 
informació més específica 
sobre el Pla d’Igualtat, es 
farà en la propera 
renovació del Pla Trianual 

Llenguatge no sexista ni 
discriminatori 

La bona voluntat de 
l’empresa i els 
treballadors  fa que el 
llenguatge i la imatge de 
la comunicació tant 
verbal com visual sigui el 
màxim de políticament 
correcte i no utilitzem 
llenguatge sexista 

Manca una guía  o 
protocol on s’estableixin 
els criteris d’utilització del 
llenguatge i la imatge no 
sexista. 
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Àmbit Punts forts Àrees de millora 

Prevenció de salut i riscos 
laborals amb perspectiva de 
gènere 

Tenim una empresa 
contractada per aquesta 
tasca, per tant la 
formació en prevenció de 
salut i riscos laborals amb 
perspectiva de gènere 
està contemplada segons 
la llei orgànica de 
prevenció de Riscos 
Laborals 

Manca d’un protocol 
contra l’assetjament 
sexual i l’assetjament per 
raó de sexe.  
 

 Donar a conèixer el  protocol 
de prevenció de riscos per 
dones embarassades 

Igualtat retributiva entre 
dones i homes 

La retribució entre homes 
i dones no té cap 
diferència, tot es regeix 
per la escala salarial que 
marca el conveni del 
nostre sector 

Donar a conèixer que ens 
guíem per aquest varems 

Àmbit Punts forts Àrees de millora 

Participació igualitària en els 
llocs de treball 

Les àrees 
mitges(coordinacions...) i 
superiors(direcció...) son 
equitatives respecte a la 
participació de dones i 
homes 

L’àrea de monitoratge del 
Servei d’Habitatges està 
descompensada respecte 
al gran % de dones. Les 
ofertes que publiquem 
inclouen la paritat entre  
homes i dones, però hi ha 
poca oferta d’homes en 
aquest àmbit.  

Presència de dones en 
càrrecs de responsabilitat 

La figura de la dona 
sempre ha tingut un pes 
important en càrrecs de 
responsabilitat de la 
nostra empresa(Gerència, 
direcció, Treball social, 
Administració) 

Algunes categories amb 
responsabilitat tenen 
actualment més equilibri 
entre homes i dones 

Conciliació de la vida 
personal i professional 

La bona voluntat de 
l’empresa ha estat posar 
les facilitats per poder 
arribar a una bona 
conciliació de la vida 
personal i profesional, 
sobretot en dones amb 
fills menors a càrrec. 

- Un percentatge de la 
plantilla no coneix el seus 
drets de conciliació ni les 
mesures de que disposa, 
contemplades en el 
conveni col.lectiu. 
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Condicions laborals 
igualitàries 

Tota la plantilla té les 
mateixes condicions 
laborals sense cap 
diferència. 

Procurar, en la mesura del 
possible, que les contencions 
puntuals a usuaris, 
desplaçaments per falta de 
mobilitat...siguin 
prioritàriament realitzades 
per homes. 

Mobilitat 

Es pacta un marge de 
temps per arribar a la 
feina en cas que hi hagi 
un embús. En la majoria 
de casos no es supera 
aquest marge ja que es 
prou ampli. 

 

 
 

 

                 OBJECTIUS I ACCIONS 

ÀMBIT 1. LA GESTIÓ ORGANITZATIVA I IGUALITÀRIA  

 

OBJECTIU 1.1. Comunicar i difondre que per ACOSU  la igualtat 
és un valor fonamental 

ACCIÓ 1.1.1. Comunicar a la plantilla el compromís adquirit per 
l'empresa vers la oportunitat d'Igualtat entre dones i homes. 
Mitjançant reunions periòdiques, via intranet i la documentació 
accessible per a tothom 

 ACCIÓ 1.1.2. Comunicar a usuaris,tutors i  proveïdors  el 
compromís adquirit per l’empresa vers la igualtat d’oportunitats 
entre dones i homes. Mitjançant la publicació del Pla d’igualtat a 
la nostra Web i comunicant-lo al Consell de Participació. 

ACCIÓ 1.1.3. Incloure dins el Manual de Benvinguda i Manual de 
Conducta un apartat amb el nostre Pla d’Igualtat. 

 



 
 

Pla d’ igualtat ACOSU Página 26 
 

INDICADOR: Mitjançant reunions i trucades a familiars i tutors 
valorarem el grau de coneixement sobre el nostre Pla d’Igualtat. 

 

TERMINI IMPLANTACIÓ: Juny - Juliol 2017 

 

COST: a valorar 

 

 

ÀMBIT 2. PARTICIPACIÓ I IMPLICACIÓ DEL PERSONAL  

 

OBJECTIU 2.1. Crear una comissió d'Igualtat amb representació 
dels treballadors 

ACCIÓ 2.1.1. Crear la Comissió d’Igualtat per desenvolupar el Pla 
d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones. Amb 
representants de direcció, representants legals dels treballadors i 
treballadors. 

 ACCIÓ 2.1.2. Concretar que es faran reunions trimestrals amb la 
comissió per valorar el Pla i els seus resultats. 

ACCIÓ 2.1.3. Tenir en consideració les respostes del diagnòstic i 
comentaris de tots els treballadors per tal d’incloure objectius 
concrets al Pla d’ Igualtat 

 

INDICADOR: Actes on queda reflectida la creació de la comissió 
i les posteriors reunions 
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TERMINI IMPLANTACIÓ: juliol 2017 

 

COST: cap cost 

 

ÀMBIT 3. LLENGUATGE NO DISCRIMINATORI NI SEXISTA  

 

OBJECTIU 3.1. Promocionar i desenvolupar l’ús del llenguatge i 
de la imatge no sexista.  

ACCIÓ 3.1.1. Crear un protocol de llenguatge i imatge no sexista. 

 ACCIÓ 3.1.2. Difondre entre la plantilla l’ús de la Guia de 
llenguatge i imatge no sexista.  

ACCIÓ 3.1.3. Adaptar tota la documentació interna als criteris de 
llenguatge i imatge no sexista.  

INDICADOR: Creació del Protocol de Llenguatge i Imatge no 
sexista. Grau de coneixement posterior a la difusió del Protocol 
i la Guia. Supervisió de la documentació interna del Centre 
seguint els criteris no sexistes 

 

TERMINI IMPLANTACIÓ: 4art trimestre del 2017 i 1er trimestre 
del 2018  

 

COST:  a valorar 



 
 

Pla d’ igualtat ACOSU Página 28 
 

ÀMBIT 4. PARTICIPACIÓ IGUALITÀRIA EN ELS LLOCS DE TREBALL 

 

OBJECTIU  4.1. Assolir de forma gradual un equilibri de gènere a 
la plantilla. 

ACCIÓ 4.1.1 Continuar publicant ofertes laborals per homes i 
dones en tots dos Serveis 

INDICADOR:  Les ofertes publicades amb paritat de gènere 

 

TERMINI IMPLANTACIÓ:  juliol 2017 a juliol 2019 

 

COST: a valorar 

 

ÀMBIT 5. PRESÈNCIA DE DONES EN CÀRRECS DE 
RESPONSABILITAT  

 

OBJECTIU  5.1. Consolidar i donar continuïtat a la paritat en els 
càrrecs de responsabilitat 

ACCIÓ 5.1.1  Promocionar a categories  superiors tant a dones 
com a homes per tal de preservar la equitat vigent. 

 

INDICADOR: valorar periòdicament aquesta paritat. 
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TERMINI IMPLANTACIÓ: juliol 2017 a juliol 2020 

 

COST: cap cost 

 

 

ÀMBIT 6.  CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL I PROFESSIONAL 

 

OBJECTIU 6.1. Donar a conèixer els drets, avantatges i opcions 
en les necessitats per conciliar la vida familiar i laboral 

ACCIÓ 6.1.1.  Informar i promoure les mesures a les què es 
poden acollir mares de fills menors, respecte a períodes de 
lactància, reducció horària, excedències... 

INDICADOR:valorar el grau de coneixement d’aquest àmbit i 
l’ús d’aquestes mesures conciliadores 

 

TERMINI IMPLANTACIÓ: Juliol- desembre 2017 

 

COST: a valorar 
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ÀMBIT 7. PREVENCIÓ DE LA SALUT I RISCOS LABORALS AMB 
PERSPECTIVA DE GÈNERE  

 

OBJECTIU 7.1. Posar en marxa mesures i actuacions vers 
possibles  comportaments sexistes a l'empresa. 

ACCIÓ 7.1.1.Elaborar un protocol contra l’assetjament sexual i 
l’assetjament per raó de sexe.  

INDICADOR: Coneixement del Protocol i les mesures que inclou. 
Absència de situacions i conductes sexistes 

 

TERMINI IMPLANTACIÓ: Juliol 2017- setembre 2017 

 

COST: a valorar 

 

OBJECTIU 7.2. Prevenir qualsevol risc laboral vers les dones 
embarassades.  

ACCIÓ 7.2.1. Donar a conèixer la nostra guia o mesures sobre la 
prevenció de riscos laborals en dones embarassades 

INDICADOR: satisfacció de les treballadores respecte  a aquesta 
proposta i absència de situacions de risc respecte a dones 
embarassades 

  

TERMINI IMPLANTACIÓ: juliol 2017- gener 2018 
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COST: a valorar 

ÀMBIT 8. CONDICIONS LABORALS IGUALITÀRIES 

 

OBJECTIU 8.1. Valorar i promoure les condicions laborals 
igualitàries entre homes i dones 

Acció 8.1.1. Fer reunions amb els treballadors per fer evident la 
voluntat que l’empresa garanteixi que les treballadores i els 
treballadors reben un tracte totalment igualitari quant a les 
condicions laborals (tipologia de contracte, salari,condicions 
horàries, tipus de jornada, formació, etc.). 

INDICADOR:  grau de satisfacció dels treballadors/es respecte a 
aquest àmbit  

 

TERMINI IMPLANTACIÓ: juliol 2017- juliol 2020 

 

COST: cap cost  
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                           CALENDARI 

OBJECTIU 2017 2018 2019 2020 
1.1.1      
1.1.2      
1.1.3      
2.1.1      
2.1.2         
2.1.3      
3.1.1       
3.1.2        
3.1.3        
4.1.1        
5.1.1         
6.1.1         
7.1.1       
7.2.1       
8.1.1         
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                 PROTOCOLS , GUIES I ACTES 

 

Dins del Pla d’ Igualtat s’ han desenvolupat els següents protocols: 

 GUIA DE LLENGUATGE I IMATGE NO SEXISTA  
 PROTOCOL D’ASSETJAMENT SEXUAL I ASSETJAMENT PER RAÓ DE 

SEXE 
 ACTA COMISSIÓ DEL PLA D’IGUALTAT 
 ACTA D’APROVACIÓ PLA D’IGUALTAT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


