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Partint de la premissa que la Igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes s'ha de materialitzar en les
administracions públiques, sorgeix la necessitat d'elaboració d'un Pla d'Igualtat d'Oportunitats per al personal de
l’Ajuntament deLlucmajor.
Peraixò, el Consell deGovern, apropostadelaconsellerad'Hisendai AdministracionsPúbliques, enlasessióde8de
juliol de 2016, va adoptar la decisió d’ impulsar laimplantaciódemesuresdirigidesal foment delaIgualtat entredones
i homesenlesentitatsqueconformenel sector públicautonòmici s'havalorat laconveniènciad'aprovar unaprimera
fased'elaboraciói implantaciódeplansd'Igualtat atotselsmunicipisi AjuntamentsdelesIllesBalears.
Amb aquest motiu, l'entitat va constituir, el 16 de maig de 2018, una Comissió d'Igualtat que es va formar per 4
representants dels / les treballadors / es i 6 representants de l’Ajuntament. Cal destacar que, es va convidar a la
representaciólegal del personal funcionari, i vadeclinarlasevaparticipacióalacomissió.
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MARC LEGAL EN EL QUE S’ENQUADRA EL PLA
A L’estat espanyol, laConstitucióde1978proclamaenel seuarticle1: "EspanyaesconstitueixenunEstat social i
democràticdeDret, quepropugnacomavalorssuperiorsdel seuordenament jurídic, lallibertat, lajustícia, laIgualtat
i el pluralismepolític"
Així mateix, enl'article14, escomet el "dret alaIgualtat i lanodiscriminacióper raódesexe"; i, per lasevabanda,
l'article9.2 "consagral'obligaciódelspoderspúblicsdepromourelescondicionsperquèlaIgualtat delapersonai dels
grupsenquès'integra, sigui real i efectiva".
El plereconeixement delaIgualtat formal enl'àmbit jurídicesvacompletar ambl'aprovaciódelaLlei Orgànica, 3/2007
de22demarç, per alaIgualtat efectivaentreDonesi Homes(LOIEMH), adreçadaafer efectivalaIgualtat real entre
donesi homes, removent elsobstaclesqueimpedeixenaconseguir-la.
L'article45.1 delaLOIEMHobligalesorganitzacionsarespectar laIgualtat detractei oportunitatsenl'àmbit laboral i
peraaixòhaurand'adoptar mesuresdirigidesaevitar qualsevol tipusdediscriminaciólaboral entredonesi homes,
mesures que hauran de negociar, i si escau, acordar, amb la representació legal dels / les treballadors / es i
treballadores(RLT).
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Destacatambéqueenel Decret 24/2015, de7d'agost, delapresidentadelesIllesBalears, pel qual s'estableixenles
competènciesi l'estructuraorgànicabàsicadelesconselleriesdel'AdministraciódelaComunitat AutònomadelesIlles
Balears(BOIBnúm120, de8d'agost), estableixcomcompetènciesaexercir per laDireccióGeneral deFuncióPública
i AdministracionsPúbliqueslagestió, l'impulsi lacoordinaciódelespolítiquesi elsplansd'Igualtat entrelesdonesi
elshomesempleatspúblicsdelsserveisgeneralsdel'AdministraciódelaComunitat AutònomadelesIllesBalearsi del
sector públicinstrumental autonòmic.
Segonsl'article5delaLlei 3/2007, de27demarç, delafunciópúblicadelaComunitat AutònomadelesIllesBalears,
corresponal Consell deGovernestablir lapolíticageneral del'Administracióautonòmicaenmatèriadefunciópública,
dirigir la seva desenvolupament i aplicació, i exercir la iniciativa legislativa i la potestat reglamentària en aquesta
matèria.
Pertot això, comhemassenyalat al'apartat anterior, el Consell deGovern, apropostadelaconsellerad'Hisendai
AdministracionsPúbliques, enlasessióde8dejuliol de2016, vaadoptarladecisió d’ impulsar la implantació de
mesures dirigides al foment de la Igualtat entre dones i homes en les entitats que conformen el sector públic
autonòmici s'havalorat laconveniènciad'aprovar unaprimerafased'elaboraciói implantaciódeplansd'Igualtat atots
elsmunicipisi AjuntamentsdelesIllesBalears.
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Finalment, esfareferènciaalaLlei 11/2016 de 28 de Juliol i particularment a l’Art. 442, Llei d’Igualtat d’homes i dones
delaComunitat AutònomadelesIllesBalearsi alaLlei 4/2013de17dejuliol, decoordinaciódelespolicieslocalsde
les Illes Balears on es menciona l’obligatorietat del compliment de percentatges de dones al cos de policia.
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COMPROMÍSDEL'AJUNTAMENTAMBLAIGUALTAT
El personal de l’Ajuntament deLlucmajori l’Equip de Govern handemostrat uncompromísper aconseguir elaborar i
implantar, de la millor manera possible, un Pla d'Igualtat específic per al personal de l'entitat, i particularment, la
RegidoriadeJoventut, Igualtat i Polítiquesactivesd'ocupació.
Peral'elaboraciód'aquest plaesvadur atermeprèviament, undiagnòsticdelasituaciói posiciódelesdonesi homes
dinsd'aquest organismepúblic, per detectarlapossiblepresènciadediscriminacionsi desIgualtatsquepuguinexistir,
enreferènciaalaIgualtat deGènerei querequeriranadoptar unasèriedemesuresdestinadesalasevaeliminaciói
correcció.
Aconseguir laigualtat real suposanonomésevitarlesdiscriminacionsper raódesexe(basadesenel diferent tracte
rebut per i delespersonesenfunciódel sexeal qual pertanyen) sinótambé, advocarper laconsecuciódelaigualtat
d'oportunitatsentredonesi homesenlaculturaorganitzativai lespolítiquesd'Igualtat d'oportunitats, ladiscriminació
i l'assetjament sexual, el llenguatgeigualitari, l'accés, lapromociói lescondicionsdetreball, lesretribucions, laformació,
laconciliaciói lacoresponsabilitat.
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CARACTERÍSTIQUESGENERALSDELPLA
El plad'Igualtat ésunconjunt ordenat demesuresd'Igualtat i accionspositivesquepersegueixintegrar el principi
d'Igualtat entre dones i homes en l’Ajuntament. Lescaracterístiquesqueregeixenel plad'Igualtat són:
•

Estàdissenyat per al conjunt del personal, noestàdirigit exclusivament alesdones.

•

Adoptalatransversalitat degènerecomundelsseusprincipisrectorsi unaestratègiaper fer efectivalaIgualtat
entredonesi homes. Aixòimplicaincorporar laperspectivadegènereenlagestiódel'Ajuntament entotesles
sevespolítiquesi atotselsnivells.

•

Escontemplariael Principi d’Interseccionalitat queseriainclòsaunproper PlaEstratègic, dirigit alaciutadaniai
queinclouriafactorsdediscriminaciócapalesdones, assenyalant queladiscriminaciódeladonaper motius
desexei gènereestàunida, demaneraindivisible, aaltresfactorsqueafectenaladonacomlaraça, l'origen
ètnic, lareligióolescreences, lasalut l'estatus, l'edat, laclasse, lacasta, l'orientaciósexual i laidentitat degènere.

•

Consideracomundelsseusprincipisbàsicslaparticipacióatravésdel diàlegi cooperaciódelesparts(Batllia,
responsablesi conjunt delaplantilla).

•

Éspreventiu, eliminant qualsevol possibilitat dediscriminaciófuturaperraódesexe.

•

Técoherènciainterna, ésdinàmici obert alscanvisenfunciódelesnecessitatsquevaginsorgint apartir del seu
seguiment i avaluació.
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•

Parteixd'uncompromísdelesentitatspúbliques, quegaranteixenelsrecursoshumansi materialsnecessaris
per alasevaimplantació, seguiment i avaluació.

9

Pla d’Igualtat 2018

ESTRUCTURA
El plad'Igualtat s'estructuraenelssegüentsapartats:
• Diagnòsticde la situació de partida de dones i homes a l’Ajuntament deLlucmajor. El diagnòstics'harealitzat a
partir de l'anàlisi de la informació
quantitativa
i qualitativa
aportada
per l'Ajuntament
en matèria
característiques de la plantilla, accés, contractació i condicions de treball, promoció, conciliació de la vida
personal, familiar i laboral, assetjament sexual, políticadecomunicaciói sensibilitzacióenIgualtat i formació(amb
certesparticularitatsdel diagnòsticrealitzat per unaaltreconsultora).
• Programad'Actuacióelaborat apartirdelesconclusionsdel diagnòstici delesmancancesdetectadesenmatèria
degènere. Enell s'estableixenelsobjectiusaassolir per ferefectivalaIgualtat, lesmesuresi accionspositives
necessàries per aconseguir els objectius assenyalats, un calendari d'implantació i indicadors i / o criterisde
seguiment delesaccions.
•

Seguiment i avaluaciódel compliment del pla, atravésdelespersonesdesignadesper cadapart querecullin
informaciósobreel seugrauderealització, elsseusresultatsi el seuimpacteal'Ajuntament.
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El programa d'actuacions té una doble finalitat, d'una banda definir les mesures correctores de les desigualtats
existents, i del'altra, especificar mesuresquegaranteixinquetotselsprocessosqueesrealitzenenl'organismepúblic,
tenenintegrat el principi d'Igualtat entresexes.
Peraixò, s'utilitzaràunadobleestratègiaqueescorresponambaquestadoblefinalitat i queésl'assenyaladaenlaLlei
Orgànica3/2007d'Igualtat efectivaentredonesi homes(LOIEMH) per aconseguir aquestaefectivitat:
• L'adopció de mesures d'acció positiva que corregeixin els desequilibris existents.
• L'adopciódemesuresd'Igualtat quedeformatransversal garanteixinlaintegraciódel principi d'Igualtat en
totes les polítiques de l’Ajuntament, entotselsseusprocessosi entotselsseusnivells.
Metodològicament, l'estructuradel plad'Igualtat técoherènciainterna, ésadir, estractad'un conjunt ordenat de
mesurestendentsaaconseguir enl'entitat, la igualtat detractei oportunitatsentredonesi homesi aeliminar la
discriminacióper raódesexe.
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Perrespondreaaquest criteri, el programad'actuació(plad'Igualtat) s'estructuraen:
✓ OBJECTIUSGENERALS
✓ OBJECTIUSESPECÍFICS
✓ ACCIONS
✓ INDICADORS
✓ RESULTATS
✓ CRONOGRAMA
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OBJECTIUSI METODOLOGIA

Peraconseguir elsobjectiusgeneralsestreballaenelssegüents7eixos:

1. Culturaorganitzativai políticad'Igualtat d'Oportunitats.
2. Llenguatgeigualitari i Comunicació.
3. Polítiques d’ accés, promoció i provisió al lloc de feina.
4. Condicionsdetreball i anàlisi retributiva.
5. Formació.
6. Prevenció de l’assetjament sexual i per raódesexe.
7. Conciliaciói coresponsabilitat.
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ÁREES D’ ACTUACIÓ
1. Culturaorganitzativai políticad'Igualtat d'Oportunitats.
Les actuacions de l’ Ajuntament, enmatèriad'Igualtat d'oportunitats, estanlligadesalapercepciógeneralitzada,
tant del personal comdelarepresentaciódels/lestreballadors/esi decàrrecsderesponsabilitat, capal'expressió
del compromísdelaBatlliai del mateixAjuntament, ambel principi d'Igualtat entredonesi homesi comaquest
impregnalasevaculturaorganitzativa. Elselementsquecomponenlaculturaorganitzacional nosónconceptes
abstractes, sinóqueal'entitat estransformenenactitudsi formesd'actuar. Ésimportant captar aquestesúltimes
i analitzar-les, per trobar viesdetransmissiódevalorslligatsalaIgualtat.
2. Llenguatgeigualitari i Comunicació.
La comunicació de l’Ajuntament possibilitaque, el quepassaesconegui, quel'important sigui compartit i que
l'entitat esprojecti enlasocietat. Perquèhi hagi milloresenIgualtat, hand'existir unasèried'actuacionsi que, a
més, aquestessiguinconegudes. Pel quefaalacomunicació, nonomésseràimportant quècomuniquem, sinó
comhofem, evitant d'aquestamaneraincoherènciesquepuguinsorgir entreel quel'entitat portaatermea
l'elaborar milloresenl'àmbit delaIgualtat i el queespugui comunicar transmetent deunaformasexista, ésadir,
de forma discriminatòria. El llenguatge, a més, ajuda a que es canviïn conceptes i postures, com a eina
d'estructuraciómental del món.
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3. Polítiques d’ accés, promoció i provisió al lloc de feina.
La política d’accés i contractació és la que impregna tots els processos d’incorporació a l’Ajuntament. Aquesta
políticas'had'orientardemaneraqueeviti queel sexeolasituaciópersonal d'algúsigui uncondicionant enel
procésdeselecció. Estractad'analitzar endefinitivaelsprocessosdereclutament i seleccióper tal d'avaluar el
graudeneutralitat desdel punt devistadel gènere. Tambés'analitzenlespercepcions, imatges, estereotipsi
creencessobresi hi haqualitatsfemeninesi masculinesper alavaloraciódel'acompliment enelsdiferentsllocs
detreball, l'accessibilitat dedonesi homesacadalloci si n'hi ha, lesinclinacionsi preferènciesdedonesi homes.
L'accésal desenvolupament professional i alapromocióhadepermetrel'evoluciódinsdel'entitat i aquesta, a
més, hadevigilar elsprocessosdepromociói desenvolupament, perquèesvetlli per lanodiscriminacióde
donesenllocsderesponsabilitat.
4. Condicionsdetreball i anàlisi retributiva.
Determinar lescondicionsdetreball del personal funcionari i laboral, particularment, per evitar, enlamesuradel
possible, greugescomparatiusenconceptessalarials, condicions, complements(específic, dedestí, antiguitat,
etc.)
5. Formació
Assegurar l'accésalaformacióentoteslescategoriesprofessionalsi queaquestasigui neutral; facilitant formació
aaquellespersonesquemésdificultatsteneni quepertanyenal col·lectiumenysrepresentat, perquèaquesta
formaciópugui ser unsuport pel seudesenvolupament professional.
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6. Prevenciódel'Assetjament sexual i per raódesexe.
La política de l’Ajuntament ha de donar prioritat a la incorporació d'un codi de conducta i un protocol de
prevenciódel'assetjament sexual i per raódesexeconegut per laplantilla.
7. Conciliacióy coresponsabilitat.
Laconciliaciódelavidalaboral, personal i familiaréstotalment necessàriaperquètant homescomdonestinguin
lesmateixesoportunitatslaborals. Per això, cal facilitar enlamesuradel possible, tant ahomescomadones,
horaris i realització de formacions flexibles, o una bona difusió pel millor coneixement de les mesures de
conciliacióqueposseeixl'entitat, entred'altres, peraunmillor coneixement d'aquestes.
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DEFINICIONS
Principi d'Igualtat detracteentredonesi homes(art.3Llei orgànica3/2007)
Suposal'absènciadetotadiscriminació, directaoindirecta, per raódesexe, i, especialment, lesderivadesdela
maternitat, l'assumpciód'obligacionsfamiliarsi l'estat civil.
Igualtat detractei d'oportunitatsenl'accésal'ocupació, enlaformaciói enlapromocióprofessional i, enles
condicionsdetreball (art .5Llei orgànica3/2007)
El principi d'Igualtat detractei d'oportunitatsentredonesi homes, aplicableenl'àmbit del'ocupacióprivadai en
l'ocupaciópública, s'hadegarantir, enelstermesquepreveulanormativaaplicable, enl'accésal'ocupació, finsi
tot al treball per comptepropi, enlaformacióprofessional, enlescondicionsdetreball, incloseslesretributives
i lesd'acomiadament, i enlaafiliaciói participacióenlesorganitzacionssindicals, oenqualsevol organitzacióen
la qual els membres exerceixin una professió concreta, incloses les prestacions concebudes per aquestes
mateixes.
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PromociódelaIgualtat enlanegociaciócol·lectiva(art.43Llei orgànica3/2007)
D'acordambel queestableixlegalment, mitjançant lanegociaciócol·lectivaespodenestablir mesuresd'acció
positivaper afavorir l'accésdelesdonesal'ocupaciói l'aplicacióefectivadel principi d'Igualtat detractei no
discriminacióenlescondicionsdetreball entredonesi homes.
Igualtat deremuneracióper treballsd'igual valor (art. 28Estatut delstreballadors)
S'enténperigualtat deremuneracióperraódesexel'obligaciódel Ajuntament, depagar perlaprestaciód'un
treball del mateixvalor lamateixaretribució, satisfetadirectaoindirectament, i qualsevol quesigui lanaturalesa
d'aquesta, salarial, oextrasalarial, noespot produir capdiscriminacióper raódesexeencapdelselementso
condicionsd'aquella.
Discriminacióper embaràsomaternitat (art. 8Llei orgànica3/2007).
Constitueixdiscriminaciódirectaper raódesexetot tractedesfavorablealesdonesrelacionat ambl'embaràs.
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Indemnitzaciódavant represàlies(art. 9Llei orgànica3/2007)
Tambéesconsideradiscriminacióper raódesexequalsevol tracteadversoefectenegatiuqueesprodueixi en
unapersonacomaconseqüènciadelapresentacióperpart sevadequeixa, reclamació, denúncia, demandao
recurs, dequalsevol tipus, destinatsaimpedir lasevadiscriminaciói aexigir el compliment efectiudel principi
d'Igualtat detracteentredonesi homes.
Conseqüènciesjurídiquesdelesconductesdiscriminatòries(art. 10Llei orgànica3/2007)
Els actes i les clàusules dels negocis jurídics que constitueixin o causin discriminació per raó de sexe es
consideren nuls i sense efecte, i donaran lloc a responsabilitat a través d'un sistema de reparacions o
indemnitzacionsquesiguinreals, efectivesi proporcionadesal perjudici sofert, així com, si ésel cas, atravésd'un
sistemaeficaçi dissuasiudesancionsqueprevingui larealitzaciódeconductesdiscriminatòries.
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Accionspositives(art. 11 Llei orgànica3/2007)
Pertal defer efectiuel dret constitucional delaigualtat, elspoderspúblicshand'adoptar mesuresespecífiques
en favor de les dones per corregir situacions patents de desigualtat de fet, respecte dels homes. Aquestes
mesures, ques'hand'aplicar mentresubsisteixinaquestessituacions, handeser raonablesi proporcionadesen
relacióambl'objectiuperseguit encadacas.
Tutelajurídicaefectiva(article12.1 Llei orgànica3/2007)
Qualsevol personapodràdemanar delstribunalslatuteladel dret alaIgualtat entredonesi homes, d'acordamb
el que estableix l'article 53.2 de la Constitució, fins i tot després de la finalització de la relació en què
suposadament s'haproduït ladiscriminació.
Dretsdeconciliaciódelavidapersonal, familiar i laboral (art.44.1 Llei orgànica3/2007).
Elsdretsdeconciliaciódelavidapersonal, familiar i laboral esreconeixeranalstreballadorsi lestreballadores
de manera que fomentin l'assumpció equilibrada de les responsabilitats familiars, evitant tota discriminació
basadaenel seuexercici.
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Enaquest document esrecullenlesconclusionsdel diagnòsticd'Igualtat d'oportunitats realitzat a l’octubre 2017,
enformad'objectiusi accionsconcretesdemilloraestructuradessegonsunaplanificació.
Lesaccionsqueesplantegens'integrendinsd'unprocésdemillora contínua a l’ Ajuntament deLlucmajor, enel
quelagestiódelaIgualtat d'oportunitatsesrefereix. Per aconseguir-hoescomptaambel suport deBatlliai la
implicaciódetotselsagentsdel'entitat i laplantilla.
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CONCLUSIONSDELDIAGNÒSTIC
Aquest plad'Igualtat s'haelaborat basant-seenlesconclusionsdel diagnòsticque ja s’havia dut a terme delasituació
actual del'Ajuntament deLlucmajor i s'hanconcretat lesprincipalslíniesd'actuació, lesmesuresaprendre, així com
lesprioritatsquereflecteixenel compromísdesdeBatllia, per lamilloradelasituaciódel'entitat, enel quelaIgualtat
d'oportunitatsesrefereix. Mostremacontinuaciólesconclusionsextretesdel diagnòsticper ordre d’importància pels
treballadorsquevarenrespondreal anàlisi quantitatiufonamentalment.
1. En quant a l’accés, es pot extreure del diagnòstic que hi ha certa subjectivitat en el nomenament de caps,
impedint quehi hagi unaigualtat d'accés. D’altre banda, hi haigualtat enl'accésalamajoriadelsllocsdetreball.
Cal dir que, al Conveni de Personal Laboral (no a l’acord de Funcionaris), es menciona que “Cuandoseproduzca
unavacanteenlaplantilladeestaCorporaciónquenohayapodidocubrirseporel programadepromoción

interna, laCorporaciónrealizarápreviaasucontratación, lacorrespondienteconvocatoriapúblicaconel máximo
.
respeto al principio de igualdad de oportunidades de cuantos reúnan los requisitos exigidos en la misma”
Comaconclusió, tot i queladesigualtat d'accésalsdiferentsllocsdetreball noésuntemaquepreocupi perser
palpable, sí s'hanidentificat algunsllocsenquèpredominenméshomesodones. Igual ques'hanfet explícites
algunes diferències entre diferents serveis dins de la pròpia administració. L’Ajuntament no discriminaacap
persona per raó de sexe en l’accés al lloc de feina, encara que no està establert en lloc cap pauta en aquest
sentit. Espodrienrealitzar accionsdepolítiquespositivesqueafavorissinalscol·lectiusmenysrepresentatsa
l’hora d’accedir als diferents llocs de feina.
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2. Pel quefaalapart deConciliaciói lacorresponsabilitat i organitzaciódel tempsdetreball, lesdonestenenmenor
satisfacció en allò que respecta a les fórmules d’adaptació de la jornada laboral. Non’hi ha hagut cap cas de
denegaciódemesuradeconciliació. Davant lapreguntadepossiblesmillores, hi hadiversespropostes, algunes
tal vegadanofactiblescomaradonar mésllocsdefeinaalagent del poble. Lamésrepetidaéslad’incorporar
la possibilitat del teletreball, fer quepodria anar de la mà de treballar per objectius i no per horaris. Altres
propostesforenflexibilitzar elsdiesdepermísencasosdemalaltiadefillsofamiliarsdirecte, fomentarmesures
deconciliacióparental i major flexibilitat horària.
Pertant, esrequereixeniniciativesi accionsdecaraaformalitzarunaàreadedicadaaaquest tema, així com
informar delesmesuresqueesprendranper evitarconfusiósobrelesquerealment sónopodenser accessibles
per a cada tipus de personal (funcionari o laboral). S’haurà de sensibilitzar i realitzar formacionsenpolítiquesde
conciliació i coresponsabilitat. S’hauria de crear, endefinitiva, unprotocol deconciliació, regularitzaciódeles
mesures, pel canal formal i pel qual es puguin fer peticions, suggeriments o comentaris sobre mesures de
conciliació.

3. Pel que respecta a la Formació, seria necessari dissenyar un procediment de formació que incorpori la
perspectiva de gènere, recollint les necessitats reals de la plantilla de forma anual i millorar els canals de
comunicació, així com la participació igualitària als cursos. S’ha d’ incloure també una formacióquetreballi més
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lescompetènciesprofessionalstant deles/elsResponsablesaixí comdelarestadetreballadors/es, incloent
cursos que permetin desenvolupar un altre tipus d’habilitats i competències. També promoure que laformació
pugui estar a l’abast de tot el personal sensequelaimpossibilitat deconciliar lavidalaboral i familiar impedeixi
lacarreradelesdones, sobretot aquellesquetinguinpersonesal seucàrrec. Defet, elsresultatsdel diagnòstic
mostrenlademandadel personal delapossibilitat derealitzarcursosal mateixmunicipi oenlínia, incrementar
laflexibilitat i tolerànciaper arealitzar-losdinshorari laboral i adequar-losalesnecessitatsespecífiquesde
formació.
4. Prevencióderiscoslaborals(Situacions d’especial protecció)
Engeneral, elsriscoslaboralsassociatsal llocdefeinasónconeguts, peròhi haunsignificatiupercentatgede
personesqueafirmenquenoelsconeix.
5. De l’anàlisi de la informació proporcionada sobre les diferents àrees relacionades amb la culturaorganitzativai
políticad'Igualtat d'Oportunitatsi de l’opinió de les persones que varen participar a l’estudi de camp, ha quedat
demostrat que, a l’Ajuntament de Llucmajor, no es respira cap tipus d’ambient ni cultura masclista peròtampoc
esdetectacaptipusdesensibilitzacióper temes d’Igualtat de gènere. Tot i això, és necessària la implantació d’un
pla d’Igualtat i de les mesures i accions que incideixin en la Igualtat entre dones i homes, ja que no s’han dut a
termeactuacionsdecaptipusenaquest sentit, existint ungrandesconeixement per part dels/lestreballadors/es
delesavantatgesqueaquest pot suposar.
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6. Respectealescondicionsdefeina, esfanecessari equilibrar, degut alasegregacióvertical, unamajor presència
dedonesallocsderesponsabilitat, jaqueexisteixencol.lectiusmésmasculinitzats i feminitzats, s’ha de prendre
mesures d’acció positiva per tal d’arribar a un equilibri. S’hauria de fer un estudi salarial, per tal de garantir
l’equilibri retributiu.
7. Pel que fa a l’àrea de llenguatgeigualitari i comunicació, l’Ajuntament necessitamillorarelscanalsdecomunicació
tant en horitzontal com en vertical. També els usos no sexistes del llenguatge, formant als/les seus/seves
treballadors/esi fent-losarribar en aquest sentit la necessitat d’utilitzar el llenguatge de forma correcta, creant
unaGuiadellenguatgenosexistai dotant deleseinesnecessàriesper aqueaquest llenguatgepugui ser utilitzat.
8. Enquant al’Assetjament sexual i per raó de sexe, existeixal’Ajuntament unProtocol dePrevenciódeRiscos
Psicosocials, assetjament psicològic, sexual i per raódesexeambdatadejuny de2013. Per tant, convindriauna
revisiói actualitzaciódel mateix, si escau. Igualment, s’hauria de realitzar una tascadesensibilitzaciói recordatori
sobreaquest tema. Realitzar accionsformativesal respecte, tant alaplantillacomalaComissió.
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PLA D’ IGUALTAT
1. INTRODUCCIÓ
2. EL PLA D’ IGUALTAT
3. ACCIONSDEMILLORA
4. SEGUIMENTDELAIMPLANTACIÓ
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VIGÈNCIADELPLAD'IGUALTAT
Per assolir elsobjectiusd'aquest plaper mitjàdelesmesuresacordades, esdeterminauntermini devigènciade4
anys, acomptar delasevasignatura. Alameitat, transcorregutsdosanys, ésnecessari fer unarevisiódel compliment
del pla. Finalitzat el termini acordat començaràl'elaboraciódel següent pla, i hadefixar el termini deconstitucióde
lacomissiónegociadoraalmenysambdosmesosd'antelacióalafinalitzaciód'aquest.
Finsquenos'acordi unnouplacontinuaràlavigènciadel'anterior i lesfuncionsestablertesperlacomissióde
seguiment.
ÀMBITD'APLICACIÓ
Aquest plad'Igualtat és d'aplicació per a tot el personal de l’Ajuntament deLlucmajor. Per tant, englobaaquest tipus
depersonal, qualsevol quesigui lasevacategoriaprofessional.
PERSONESRESPONSABLESDELPLA
Per a aquest Pla, l’Ajuntament de Llucmajor compta amb la Regidoria de Joventut, Igualtat i Polítiques actives
d'ocupaciócom a Responsable del Pla d’Igualtat i del seu compliment, així com d’unaComissiód'Igualtat quevetllarà
i s'encarregarà, delamateixamanera, delaimplantaciódelesmesuresnecessàries. Comptatambéambel suport
del'àreadepersonal.
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Enlessegüentstaulesesrecullenlesaccions de millora per àrea que l’Ajuntament deLlucmajor pot emprendre
perquèlasituaciódel'entitat enmatèriad'Igualtat d'oportunitatsi deconciliacióvagi millorant acurt, mitjài llarg
termini.
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ÀREA1. Cultura de l’entitat en matèriad’ Igualtat d’oportunitats.
Objectiugeneral: incorporarels valors d’ Igualtat i equitat a l’Ajuntament.
Objectiusespecífics.
1.1 Inclourela Igualtat dins
les
polítiques
de
donant
l’Ajuntament,
continuïtat al futur.

Accions

Indicadors/ Resultats

1.1.2. Integrar la perspectiva de gènere en la normativa i la gestió de personal, formant als/les professionals
d’aquesta àrea, enfunciódela disponibilitat.

1.1.2.1. Programar formació específica sobre com aplicar la perspectiva de gènere
responsabledepersonal.
1.2.
Incorporar
la
perspectiva degènereenla
recollida,
l'elaboració
i la
difusiódelainformació, per
visibilitzar
les diferències
entre dones
i homes
i
integrar la perspectiva de
gènereenl’Ajuntament..

• Nº decomunicatsenviats.
• Difusiódel compromísde
l’entitat.

1.1.1. Realització i difusió del compromís de l’Ajuntament en l’àrea d’Igualtat.

1.2.1. La
informació que es reculli de cada persona, ha d'incloure la variable "sexe", per poder explotar
estadísticament aquestesdadesdemanera desagregadaper sexes. Si cal, s'afegiràuna explicacióal peuambels
aclarimentsnecessaris.

a la persona

Cronograma
Durant
la
vigència del pla.

• Professionalsformatsper
aplicar demanera
transversal la Igualtat en
l’àrea de gestió de persones.

• Impresosrevisats.
• Nº i tipusdeqüestionaris

Durant
la
vigència del pla.

recollits.

• Nº dememòriesrealitzades
1.2.2. Implantar demanera progressiva, a la basededadesdepersonal, lesdadesnecessàriesper poder extreure
informaciódel sexe, edat i càrreguesfamiliarsdelespersonesquerepresenteni guanyenllocsdelliuredesignació,
comissionsdeservei, excedències, permisos, etc.

1.2.3. Incorporar la variablesexeenla recollida delainformaciónecessàriaper a la revisiódel diagnòstic i l'execució
i el desenvolupament del Pla.

enquèespermeti la
identificaciódel sexedels/
lesparticipants.

• Dadesrecollidespersexe.
• Diferènciesentredonesi

homes, visibilitzades, si n'hi
ha.

• Dadesrecollidesperauna

bonarevisiódel diagnòstic i
dedesenvolupament del Pla.

1.3. Planificar i executar la
difusió de les actuacions
derivadesdel Pla d'Igualtat.

1.3.1. Elaborar i aprovar un pla de difusió del Pla d’Igualtat a travésdefulletons.
1.3.2. Divulgar el Plad'Igualtat entretot el personal del seuàmbit d'aplicaciói tambéentreResponsables.
1.3.3. Informar el personal delesnovetatslegislativesenmatèria d'Igualtat.
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• Nº demissatgesamb
enllaçosenviats.
• Data delscorreusenviatsi de
lasevaposada en web, etc.
• Data depublicació.

De
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1.3.4. Crear i dinamitzar la Igualtat a travésdelawebcreant unespai per atal efectei atravésdel'enviament de
missatgesambunenllaç directeal Plad'Igualtat.
1.3.4.1. Crear alawebunespai onesdoni accésatotalainformaciódisponible d’Igualtat (desenvolupament,
procés, etc.).
1.3.5. Informar lespersonesdestinatàriesdel Pladelesfuncionsdela Comissiód'Igualtat.

• Comunicatsa laplantilla
(correu, etc.)
• Plad'Igualtat realitzat i difós,
a disposiciódel personal.
• Personal millor format i
informat.

1.3.6. Posar a disposició de totes les persones de l’Ajuntament el Pla d'Igualtat.
1.3.7. Revisar quetoteslespersonestenen accés al Pla d’Igualtat.
1.3.8. Visibilitzar i difondrea travésd'actespúblicsa lesdones(festeslocals, dia 8demarç, etc.), lesactuacions
derivadesdel Plad'Igualtat.
1.4. Formar a la Comissió
d'Igualtat
sobre
els
resultatsdel diagnòstic i el
Pla d'Igualtat, per incloure
la Igualtat en les seves
polítiquestransversals.

1.4.1. Organitzar untaller deformacióenIgualtat, ons'informi del Plad'Igualtat a la Comissió.

1.5. Establir una estructura
competent
per liderar
coordinar lesestratègiesen
matèria d'Igualtat.

1.5.1. Assignar una personaResponsabled'Igualtat lafunciódelacoordinaciódel seguiment i l'avaluaciódel Pla
d'Igualtat, així comladinamitzaciódel compliment delesmesuresper part del’Ajuntament.
1.5.2. Designar a unresponsabledecadascuna delesàrees, dinslessevesfuncions, enla RLTper aimplantar les
mesuresd'igualtat, a mésdelessevesfuncions.

i

• Nº depersonesformadesde
lacomissió.

De
juliol
de
2018ajuliol de
2019.

• Comissióbenformada sobre
elsresultatsdel Pla, així com
enIgualtat.
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• Serveisquerealitzenel
seguiment i l'avaluació.
• Plaquecompti ambles
personesnecessàriesper a
lacorrecta implantaciói que
vetllinper la seva
dinamització.

Juliol de2018
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1.6. Impulsar laparticipació
de les dones i la seva
representacióequilibrada.

1.6.1. L’Ajuntament ha de promoure que es trobin equilibrades les categories professionals, d'acord amb el principi • % D'homesi donesenles
depresència equilibrada entredonesi homes, semprequeaixònoimpliqui vulnerar elsprincipisdeprofessionalitat
diferentscategories
i especialitzaciódels/delesseus/sevesmembres.
professionals.
• % D'homesi donesdesignats
1.6.2. Fomentar laparticipacióigualitària d'homesi donesenelsòrgansderepresentaciódepersonal.
/ esenelsòrgansde
representació.
1.6.3. Fomentar el lideratgedelesdones, fomentant lapresència d'aquestesenelsòrgansdedebat, proposta i
decisió.
• Major representaciódel sexe
menysrepresentat.
1.6.4. Promourequealsòrganscol·legiatsi enlescomissions, esrespectinelspercentatgesdeparitat entrehomes
i dones.

1.7. Creació d'un Decàleg
d'Igualtat
i difusió
en
campanya informativa.

1.7.1. Elaboraciód'unDecàlegd'Igualtat quereculli els10puntsméssignificatiusdel projected'Igualtat de l’entitat.
1.7.2. Difusiódel Decàlega travésdetotselsmitjansdecomunicaciói laseva incorporacióal Manual d'Acollida que
esrealitzi.

• Nº mailsenviatsamb
Decàleg.
• Publicacióenpàginaweb

Durant la
vigència del Pla.

Juliol -Dic 2018

• Manual Acollida elaborat i
ambel decàleginclòs.
• Decàlegd'Igualtat realitzat

1.8.
Política
de
sensibilitzacióregular capa
la violència
de gènere.
Informar
dels
drets
reconegutslegalment a les
donesvíctimesdeviolència
degènere.

1.8.1. Informar la plantillaa travésdel butlletí.

1.9
Promoure
bones
pràctiques
amb
les
empreses
col·laboradores
ambl'Ajuntament.

1.9.1. Establir unprotocol ambcondicionsd'Igualtat per a la contractaciód'empreses.

• Nº d'informació/
publicacions

Durant la
vigència del Pla.

1.8.2. Facilitar consultesa laComissióestablertaoala personaresponsabledepersonal.
• Nº deconsultesrealitzades

1.9.2. Tenir encomptelesrelacionscontractualsdel'Ajuntament ambempresesprivadesi sol·licitudper aque
aquestespromoguinla Igualtat entrehomesi donesenlessevesorganitzacions.

• Nombred'empreses
contractadesambaquestes
directrius.
• Promourela Igualtat mésa
d’altres organitzacions.
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ÁREA2. Llenguatgeigualitari i comunicació.
Objectiugeneral: millorar la comunicaciódelsaspectesrelacionatsamblaIgualtat.
Objectiusespecífics.
2.1. Tenir especial cura dela
imatge
pública
de
l’Ajuntament, delsgrupsen
què hi ha estereotips
de
gènere, per afavorir el canvi
d'imatgeenla ciutadania.
Formalitzar
l’ús
d’un
llenguatge
no sexista de
forma transversal
a totes
les accions
organitzades
per l’Ajuntament quehagin
deser comunicades.

Accions

Indicadors/ Resultats

2.1.1. Potenciar la imatge de la participació social de les dones empleades de l’Ajuntament, ambl'objectiud'eradicar
estereotipsenrelacióala sevapresència i actuació.
2.1.2. Tenir especial curadela imatgepública delsgrupsenquèla dona estàinfrarepresentadai afavorir el canvi
d'imatgeenla ciutadania.
2.1.3. Garantir untractament igualitari enel contingut i enlesimatgesques'utilitzinper dur a termelespolítiques
depersonal (accés, provisió, formació, borses, etc.).
2.1.4. Establir mecanismesquegaranteixinunaimatgecorporativa nosexista enla publicitat, enlespublicacions
corporativesi a laweb, relativesa lespolítiquesdepersonal (accés, provisió, formació, borses, etc.).

d'imatges
sexistes
• Registre
detectadesi modificades.
i tipus
de
• Establiment
mecanismes
de
garantia
establerts.

Cronograma
Durant
la
vigència del Pla.

• Pàgines web, etc., revisades
pel quefa al'úsnosexistade
lacomunicacióenmissatgesi
imatges.
• Imatgecorporativa igualitària.

2.1.5. Semprequesigui possible, quela imatgepública dels/lesregidors/essigui el mésigualitària possible.
2.2. Sensibilitzar al personal
sobre la
de l’Ajuntament,
importància
de l'ús d'un
llenguatge
igualitari
i
garantir la visibilitat de les
donesi la nodiscriminació
mitjançant
l'ús correcte
d'aquest llenguatge.

2.2.1. Posar en marxa els mecanismes necessaris per a què tota norma, escrit administratiu, formulari o web
institucional, relatiusal personal, respecti l'úsdel llenguatgenosexista i nosuposi unmenyspreuper raódesexe.
2.2.2. Difondrerecomanacionsi dur atermeaccionsdesensibilitzaciósobrelaimportànciadel'úsnosexista del
llenguatge. Incloure, si és possible, a l’assessor lingüístic de l’ajuntament en el projecte per tal de que participi en
aquesta tasca desensibilització.
2.2.3. Actualitzar i reactivar ladenominaciódelsllocsdetreball quan es dugui a terme l’aprovaciódel catàleg, per
evitar unússexista del llenguatgei adaptar -la aaquest llenguatge. Revisar lacorrecta incorporaciódela perspectiva
degènereenla definiciódelsllocsdetreball, enla descripciódelesfuncionsi enelsrequisits, per evitar unús
sexistadel llenguatge.
2.2.4. Revisióper part delapersona tècnica lingüística de l’Ajuntament, delstextosi altres, per aquesigui redactat
enunllenguatgeinclusiu.
2.2.5. Formacióa la plantilla de l’Ajuntament enllenguatgeinclusiu.
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• Pàginesweb, etc. revisades.
de publicacions,
• Mostreig
normes,
escrits, formularis,
etc., per determinar el % que
s'ha redactat en llenguatge
neutre.
• Nº d'impresosdetectatsamb
llenguatgesexista.
• RLTrevisades.
• Textosi altresescritsrevisats.
• Pàginesweb, etc. revisades.

Durant
la
vigència del Pla.
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2.2.6. Implantar ala web, demanerafàcilment accessible, una seccióespecíficament dedicada a lapromociódela
Igualtat, enla qual difondrenotícies, Banersinformatius, la normativa, el Plad'Igualtat, protocolsd'Assetjament i
Manualsdellenguatge.
2.3.
Transmetre
la
informació per al correcte
ús d’un llenguatge neutre,
de forma que el personal
pugui
tenir
les eines
necessàriesper utilitzar-ho
i difusiódela Guia per auna
comunicaciónosexista.

2.3.1. Desenvolupar una Guia d’usos no sexistes del llenguatge i facilitar a tota la plantilla laversiódigital per laseva
consulta quantesvegadesesnecessiti.

• Nombre de guies facilitades
enversiódigital.

2.3.2. Dona a conèixer una línia de formació mitjançant la modalitat de formació online per poder formar les
personesenformaciódellenguatgenosexista.

• Personal
d'utilitzar
neutre.

2.4. Millora de les vies de
comunicació
mitjançant
implantaciódenouscanals
de comunicació. Agilització
dels canals ja existents de
manera quela comunicació
pugui fer-se el més fluida
possible.

2.5.1. Plantejar unaproposta decomunicacióinterna eficaç per a l’Ajuntament.

• Noves vies de comunicació
implantades.
de procediments
• Nombre
creats.
• Bústiacreada i adisposicióde
laplantilla.

la
2.5.2. Dissenyar procedimentsper a millorar la comunicacióinterna.
2.5.3. Facilitar una bústia desuggerimentsenmatèria d'Igualtat (pot ser viaIa Intranet existent).
2.5.4. Fomentar
la comunicació
horitzontal
intradepartamental i tambéinterdepartamental).

i vertical

(entre

responsables

i col·laboradors/es,

-dec

informat,
capaç
un
llenguatge

comunicació
• Viesdecomunicaciócreadesi
útilsper a la plantilla.
• Comunicaciómésfluida.
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ÀREA3. Polítiques d’accés, promociói provisióal lloc defeina.
Objectiugeneral: assegurar unareal Igualtat d’accés i oportunitats entre els sexes en l’accés i la provisió dels llocs de feina.
Objectiusespecífics.

Accions

Indicadors/ Resultats

Cronograma

3.1. Garantir la visibilitat de
les
dones
i la
no
discriminació a l’accés a
l’
ocupació, a l’accés i la
promoció.

3.1.1. Eliminar delsimpresosdesol·licitudi delesentrevistesd’accés (enel casquen'hi hagi), qualsevol pregunta
decontingut sexistaosobrela vidaprivadadelespersonescandidates.

•
•

Nº d'impresosadaptats.
% d'homes
i dones
tribunalsi òrgans.

3.1.2. Esprocurarà queenlacomposiciódetribunalsi òrgansde contractaciódepersonal, comtambéenles
comissionsdevaloració, respectar el principi depresència equilibrada entredonesi homes.

•

Composició
respectada,
lesdones.

3.2. Evitar, enla mesura del
possible,
que
les
responsabilitats
familiars,
que recauen habitualment
en les dones, suposin un
obstacle
per
poder
promocionar
dins
l’Ajuntament.

3.2.1. Per facilitar la conciliaciódela vida personal, familiar i laboral i evitar quelacuradepersonesimpedeixi, ales
donessobretot, la promocióprofessional, enlesbasesdelsconcursosper ala provisiódellocsdetreball, enl'accés
(opromocióinterna) per concursoposició; enlafasedeconcurs, s'ha d'indicar queescomputaran, el tempsque
lespersoneshaginestat ensituaciód'excedènciaper cura defills/ esmenorsde12 anys, reduccionsdejornada o
altresbeneficisrelacionatsambla maternitat / paternitat, guarda legal ocura defamiliars.

•

Convocatòriesrealitzades.

•

Menysobstaclesal'hora de
promocionar,
per
a
aquelles
persones
que
tenen
responsabilitats
familiars.

3.3. Incorporar
l’avaluació
de l’impacte de gènere per
garantir la integració
del
principi d’Igualtat dedonesi
homesenelsprocediments
d’accés, promoció interna i
provisió.

3.3.1. Enel casquehi hagi infrarepresentaciód'homesodonesenunacategoria, s'had'establir enlaconvocatòria
de provisió, d'accés o de promoció interna, que, si dues o més persones obtenen la mateixa puntuació, se
seleccionarà la persona que pertanyi al col·lectiu menys representat (establint un equilibri comprès entre els
percentatges60% -40%), semprequenoconcorrinenel / la altre candidat /a, circumstànciesquejustifiquinque
nos'apliqui lamesura (per exemplelapertinença aunaltrecol·lectiuambdificultatsespecials).

•

Percentatge
relatiu
de
dones
/
homes
incorporades / incorporats
enelsdepartaments.
Nº dedesempatsrealitzats.

3.3.2. Per als processos selectius (accés, provisió, etc.), es realitzaran estudis que determinin el percentatge
desagregat per sexesde: lespersonesadmeses, lespersonesaprovadesi lespersonesadjudicadesa unlloc de
treball, enaquest darrer cas, si escau.

•
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•

equilibrada
visibilitzant

en

Durant
la
vigència del pla.

i
a

Incorporacions
d'homes
/
dones
en departaments
amb
gran
presència
masculina / femenina.

Durant
la
vigència del pla.

Durant
la
vigència del Pla.
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3.4. Contribuir a l’augment
de la presència
de les
dones
en
llocs
de
responsabilitat.

3.4.1. Impulsar la presènciai participaciódelesdonesenelsllocsdetreball deresponsabilitat, incloent-hi enel pla
deformacióqueesrealitzi, enelscursosquetinguinper objectereforçar leshabilitatsdirectives, esprocurarà, dins
lespossibilitats, reservar placesper a lesdones,.

•

% de dones i homes que
hanparticipat encadacurs
d'habilitatsdirectives.

•

Dones
millor
per
ocupar
responsabilitat.

preparades
llocs
de

3.5.
Fomentar
el
coneixement i lanormativa
en Igualtat d'Oportunitats,
del Pla d'Igualtat i garantir
els
coneixements
que
permetin
la
integració
efectiva de la perspectiva
degènere.

3.5.1. Elaborar unmanual debenvingudaper a lesnovesincorporacions, queinclogui unmòdul enmatèriad'Igualtat
entredonesi homes, s'informi del Pla i delsmitjanswebper ala Igualtat, perquèels/ lesnous/ novestreballadors
/ es coneguin la implicació de l’Ajuntament en aquesta matèria. A més, incorporar un tutelatge, durant unsdiesper
a queel / la candidat /a elegit / da, pugui ser operatiu/vaenunmenor temps, coneixent el funcionament de
l'Ajuntament, elsserveisqueel componeni lespersones.

•

Quantitat
de
persones
incorporades
que
han
rebut el manual i la tutela.

•

Les persones contractades
reben
un
Manual
de
benvinguda i tutela, estant
mésràpidament adaptades
al
lloc
i
amb
els
coneixements
d'Igualtat
quepromulga l'Ajuntament.

3.6.
Desenvolupar
un
procediment
i
criteris
ajudin
a
d’accés que
prendredecisionsencasde
queesrealitzinentrevistes
de
selecció
o proves
d’accés.

3.6.1. Elaboració d'un procediment d’accés que garanteixi la Igualtat d'oportunitatsenel casdequeesrealitzin
entrevistesi adaptat alsrequisitsdecada incorporació.

•
•

Nombre de persones que
hanrealitzat lesformacions.
Nombrededescripcionsde
llocs
de
treball
completades.

•

Formacionsrealitzades

3.6.2. Formacióper atoteslespersonesquefacinselecciódepersonal demanera queutilitzincriterisexempts
d'estereotipsi duguina termelesentrevistesdelamateixaforma, emprant la mateixametodologia i documentació.
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Durant
la
vigència del pla.

Degener a juny
de2019.

De
juliol
desembre
2019.

a
de
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ÀREA4. Condicionsdetreball i anàlisi retributiva.
Objectiugeneral: Eliminar lesdesIgualtatsper raódesexeenmatèriaretributiva.
Objectiusespecífics.
4.1. Revisiódelsconceptesi
complementes salarialsper
tal de garantir la màxima
equitat interna en tots els
sentits, incloent el concepte
degènere.

Accions

Indicadors/ Resultats

4.1.1. Realitzar unestudi per analitzar si, per raódesexe, elsdiferentsconceptessalarialsi lesdiferentscategories
professionalsi ocupadesmajoritàriament per donesdesdel seuorigen, tenencomplementsinferiorsalesocupades
majoritàriament per homes, sensecapcausa quehojustifiqui.
4.1.2. Realitzar propostesd'actuacióper revisar i eliminar la segregacióvertical i la segregacióhoritzontal existents
enmatèria retributiva.

de

Cronograma

•

Nombre
realitzades.

propostes

•

Retribucions
discriminació.

•

Incorporar el 100% de les
mesures de la Llei d’Igualtat
enel conveni col·lectiu.

lliures

Degener a
juliol de2021.

de

4.1.3. Realitzar propostesd’actuació derivades dels estudis, si es cau fer-les.

4.2. Actualitzar el conveni i /
oacordscol·lectiussegons
lesdirectriusdela legislació
vigent enmatèriad'Igualtat
d'oportunitats

4.2.1. Revisiódel Conveni Col·lectiudel personal laboral i del PactedeFuncionaris en base als principis d’Igualtat.
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Dejuliol de
2018ajuliol de
2019.
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ÁREA5. Formació.
ObjectiuGeneral: assegurar undesenvolupament i creixement professional i personal i l'accésa la formaciósensediscriminacióentresexes.
Objectiusespecífics.
5.1. Definir unprocediment
per a establir el pla de
formació.

Accions

Indicadors/ Resultats

5.1.1. Establir la metodologia del procediment i definir elsobjectius.

•

5.1.2. Detecciódenecessitats

•

5.1.2.1. Dissenyar unpladerecollidadenecessitatsformatives: elaboraciói passaciód'enquestesala totalitat
de la plantilla de forma anual, adaptades a les necessitats dels serveis, entrevistes de validació amb
responsablesdepartamentalsi anàlisi dela informacióobtinguda.
5.1.2.2. Avaluar l’aplicabilitat dels coneixements adquirits, tal com la necessitat de realitzar altrescursosquan
finalitzi cada accióformativa.
5.1.3. Disseny i elaboraciódel pla deformació:

•
•

•
•
•

Formaciórelacionada ambel lloc detreball.
Formacióper al desenvolupament professional.
Realitzar el calendari previst d'actuació.
5.1.4. Establir el procediment deformaciói determinar elscanalsques'utilitzaranper a la seva difusió, realitzant
unabonacomunicaciói unaccésequitatiudelesAccionsformativesper atot el personal.
5.1.5. Valoraciódel pladeformació.
5.1.5.1. Realitzaciód'una anàlisi i valoraciódesi lesaccionshanrespost efectivament a lesnecessitatsdela
plantilla.
5.1.5.2. Realitzar seguimentsdel pla de formació per avaluar l’eficàcia i la qualitat de la formació.
5.1.6. Afavorir l’accés a la formació de les dones en Igualtat decondicions.
5.1.7. Garantir la formaciódelesdonesperquèpuguinaccedir a llocsdemajor responsabilitat.
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•
•

Nombred'accionsimpartides
desagregadesper sexe
Valoració
de les accions
formatives:
enquestes,
entrevistesindividuals.
Elaboraciói posadaenmarxa
del pladeformació
Nombre de dones que han
realitzat formacióqueajudi a
accedir
a llocs de major
responsabilitat.
Avaluaciórealitzada
Necessitatscobertes
Grauelevat desatisfaccióde
la plantilla a lavaloraciódels
cursos
Bonadetecciói anàlisi deles
necessitats.
Donesmillor formades.

Cronograma
De juliol de
2019 a juliol
de2020.
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5.2.
Promoure
que
la
formació es trobi a l’abast
de tot el personal
sense
que la impossibilitat
de
conciliar la vida laboral i
familiar impedeixi la carrera
de les dones,
sobretot
aquelles
que
tinguin
personesal seucàrrec.

5.2.1. Oferir mésformacióenlínia delesplataformesonlinegratuïtes(Ebap, Felip, Forem, Consell Insular i Plansde
FormacióSindicals) tambéenhorari laboral, ambpreferència, encasdetenir una llista d'espera, delespersones
ambcàrreguesfamiliarsi, si hi ha dos, ambpreferènciapel / per la treballador /a ambfills/ esmenorsde12 anys
oambpersonesdependentsacàrrec seu.
5.2.2. Permetreal personal acudir a lesactivitatsformativesdurant elspermisosdematernitat i paternitat odurant
lesexcedènciesper motiusdecura defamiliars.

•

•

5.2.2. Donar dret preferent al personal queenelsúltims12mesoss'hagi incorporat al servei actiuprocedent d'una
llicènciaper maternitat opaternitat ocura defamiliars.

5.3. Assegurar una formació
bàsica,
progressiva
i
permanent en matèria d’
Igualtat
entre
dones
i
homes
i garantir
un
coneixement
pràctic
suficient
que permeti
la
integració
efectiva de la
perspectiva de gènere en
l’actuació
administrativa,
amb inclusió
de cursos
sobre l’ús no sexista del
llenguatgeadministratiu.

5.3.1. Dissenyar un mòdul de formació transversal en matèria d'Igualtat i violència de gènere perquè es pugui
incloureenaltrescursosdeformació.

5.4.
Incorporar
perspectiva degènereenla
formació.

5.4.1. Tenir encomptela Igualtat entredonesi homesenla imparticiódelscursos. Aaquestsefectes, s'ha d'informar
el professorat quetant el material comel llenguatgeutilitzat, ha detenir laperspectiva degènere.

la

•

Millor conciliaciódepermisos
i accionsformatives, per tant,
personal millor i mésformat.

•

Mòdul dissenyat.

•

Aconseguir quela perspectiva
de
gènere
formi
part
quotidianadel treball diari.
Formació
que
integra
i
promouelsvalorsenIgualtat
d'oportunitats
entre
la
plantilla.

•
•

Nombre de professors / es
informats/ es.
Nombre de cursos realitzats
enllenguatgenosexista.

Durant
vigència
Pla.

la
del

Durant
vigència
Pla.

la
del

que

•

•
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Nombred'homesi donesque
hanrealitzat formacióenlínia.
Nombredepersonesquees
trobenensituaciódepermís,
quehanassistit a lesaccions
formatives.
Nombre
de persones
s'hanincorporat enelsúltims
12 mesos per una llicència i
queha realitzat cursos.

De juliol
desembre de
2020.

a
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5.4.2. Establir un sistema de recollida de dades per sexe, nombre d’hores i tipus de cursos, que permeti analitzar
laformaciódesdela perspectiva degènere.

•

Document amblesdadesde
formaciórecollides.

•

Cursos
realitzats
amb
perspectiva
de
gènere,
independentment
que
el
professorat pertanyi o no a
l'Ajuntament.
Formacióanalitzadadesdela
perspectiva degènere

•
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ÀREA6: Prevenció de l’ assetjament sexual, assetjament per raó de sexe.
ObjectiuGeneral: Vigilar que a l’ Ajuntament hi hagi unambient detreball derespectei prevenir el possibleassetjament.
Objectiusespecífics.

Accions

Indicadors/ Resultats

6.1. Informar de l’existència
contra
d’un
Protocol
i
l’assetjament
sexual
realitzar
accions
d’informaciói sensibilització
per a la prevenció
de
l'assetjament
sexual i per
raó de sexe o d'orientació
sexual.

6.1.1. Sensibilitzar a laplantillasobreaquest aspecte, donant aconèixer el protocol a tot el personal.

6.2.
Actualitzar
els
membresdelaComissióde
prevenció de l’assetjament
sexual, per raó de sexe i
formar-la en aquesta àrea,
si escau.

6.2.1. Formar la Comissió d'assetjament en prevenció de l'assetjament, en el protocol d'assetjament i en la
importància delasevatasca enaquest tema.

6.3. Dur un registre de les
denúncies,
si es donen,
presentadesper any.

6.3.1. Registrar qualsevol denúnciaoincidènciaquepugui donar-seenaquesta àrea.

6.1.2. Incorporar ala comunicació interna els principis generals del Protocol i repartir entre el personal de
l'Ajuntament.
6.1.3. Elaboració d’un Guia pràctica a repartir entre el personal de l’Ajuntament.

•
•

% dela plantilla informada.
Nombre
de comunicats
enviats.

•

Revisió
i Difusió
principis
generals
Protocol realitzades.

•

Nombre de persones que
formenlacomissió.

•
•

Comissióconstituïda.
Taller deformaciórealitzat.

•

Nombre
de denúncies
incidències.
Millor control dela situació
enaquest aspecte.

•
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Cronograma
De
juliol
de
2018ajuliol de
2019.

dels
del

De
juliol
de
2018ajuliol de
2019.

o

Durant tota la
vigència del Pla.
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ÁREA7: Conciliaciói Corresponsabilitat.
ObjectiuGeneral: Fomentar la conciliaciódela vida laboral, personal y familiar.
Objectiusespecífics.
7.1. Donar aconèixer a tota
la plantilla les mesures de
conciliació
i
corresponsabilitat
que
tenen al seu abast i, en
general, de tot allò que
fomentalaIgualtat.

Accions

Indicadors/ Resultats

7.1.1. Informar el personal, a través de la comissió, de les mesures existents en matèria de conciliació i
corresponsabilitat al seu abast i informar sobre les que són accessibles per a personal laboral i personal
funcionari.
7.1.2. Informar la plantillasobreelsacordsdeconciliaciói corresponsabilitat i delesnovetatsenaquestamatèria
prevista per lanormativavigent.
7.1.3. Realitzar unacampanya dedifusiódelesmesuresdeconciliaciói corresponsabilitat existents.
7.1.3.1. Realitzar unllistat queinclogui toteslespolítiquesdeconciliaciói corresponsabilitat i difondre'l
entrelaplantilla.

•
•
•

•

•

Nombre
de
comunicats
enviats.
Data delscomunicats.
Document amblespolítiques
llistades.

Cronograma
Durant
la
vigència del Pla.

Personal
informat
de les
mesures
existents
i sense
confusions.
Més
autonomia
per
a
l'enteniment delespolítiques.

7.1.3.2. Crear nouscanalsdecomunicacióenelsqualsesfacinvisibleslesmesuresdeconciliaciói
corresponsabilitat a les quals es pugui adherir el personal de l’Ajuntament i pel qual espuguinfer
peticions, suggerimentsocomentarissobremesuresdeconciliaciói corresponsabilitat.

7.2.
Aprofundir
en
la
necessitat deconciliar amb
l’exercici de la feina, la vida
familiar i personal

7.2.1. Incloureindicadorsquemesurinel percentatgedepersones que s’acullen a les mesures de conciliació,
desagregadesper sexei categoriaprofessional.
7.2.2. Detectar qualsevol aspecte que pogués ser limitador tant de les sol·licituds com del gaudiment dels
permisos relacionats amb la conciliació i la corresponsabilitat , de la vida familiar, analitzant els permisos
demanatsi concedits.
7.2.3. Garantir que les persones que s’acullin a qualsevol dels drets relacionats amb la conciliació i la
coresponsabilitat, dela vidafamiliar i laboral noveginfrenat el desenvolupament dela seva carreraprofessional
ni lessevespossibilitatsdepromoció.

•
•
•
•

•

7.2.3.1. Analitzar les carreres professionals de les persones que han demandat permisos, fent una
comparativa ambelsquenohansol·licitat.
7.2.4. Avançar encorresponsabilitat, incentivant queelspermisosoadaptacionsdejornada per cura defamiliars
lesdemaninméshomes, per aconseguir unasocietat mésigualitària.
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•

Percentatge
de persones
acollidesanalitzat.
Nombre
de
sol·licituds
analitzades.
Nombre
de
carreres
professionalsanalitzades.
Dades
desagregades
per
sexe.
Detectar qualsevol
biaix en
permisos
o
sol·licituds
relacionats
amb
la vida
familiar.
Garantir
a les persones
qualsevol
pla,
sigui
de
conciliaciófamiliar olaboral.

De
juliol
desembre
2020.

a
de
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PLA D’ IGUALTAT
1. INTRODUCCIÓ
2. EL PLA D’ IGUALTAT
3. ACCIONSDEMILLORA
4. SEGUIMENTDELAIMPLANTACIÓ

42

Pla d’Igualtat 2018

L'article46delaLlei Orgànicaper alaIgualtat efectivadedonesi homesestableixqueelsplansd'Igualtat fixaranels
concrets objectius d'Igualtat a assolir, les estratègies i pràctiques a adoptar per la seva consecució, així com
l'establiment desistemeseficaçosdeseguiment i avaluaciódelsobjectiusfixats.
Lanecessitat queelsplansd'Igualtat contemplinunssistemeseficaçosdeseguiment i avaluaciódelsobjectiusfixats,
ésindependent al'obligacióprevista, per al'entitat, enl'article47del'esmentadanormai l'article64del'Estatut dels
/lesTreballadors/ es, enel sentit d'informar laRLTdel plad'Igualtat i laconsecuciódelsseusobjectius; devigilància
del respectei aplicaciódel principi d'Igualtat detractei d'oportunitatsentredonesi homes, així comdel'aplicacióa
l’Ajuntament deLlucmajor del dret d'Igualtat detractei d'oportunitatsentredonesi homes, entrelaqual ésincloure
dadessobrelaproporciódedonesi homesenlesdiferentscategoriesprofessionals, i, si escau, sobrelesmesures
que s'haguessin adoptat per fomentar la Igualtat entre dones i homes en l'entitat, d'haver-se establert un pla
d'Igualtat, sobrel'aplicaciód'aquest.
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Lafasedeseguiment i l'avaluacióprevistesenel plad'Igualtat de l’Ajuntament, permetràconèixerel desenvolupament
del pla i els resultats obtinguts en les diferents àrees d'actuació durant i després del seu desenvolupament i
implementació.
La fase de seguiment es realitzarà regularment de manera programada i facilitarà informació sobre possibles
necessitats i / o dificultats sorgides en l'execució. Aquest coneixement farà possible la seva cobertura i correcció,
proporcionant al plalaflexibilitat necessàriaperal seuèxit.
Elsresultatsdeseguiment del desenvolupament del plaformaranpart integral del'avaluació.
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COMISSIÓPERALSEGUIMENTI AVALUACIÓ
El seguiment i avaluaciódel plael realitzaràlaComissiópermanent d'Igualtat. Li corresponinterpretar el contingut
del plai avaluar el seugraudecompliment, delsobjectiusmarcatsi delesaccionsprogramades.
LaComissiód'Igualtat tindràlaresponsabilitat deferel seguiment i l'avaluaciódel plad'Igualtat de l’Ajuntament de
Llucmajor.
CONVOCATÒRIES
Esreuniràdeformaordinàriaduesvegadesal’any i aquelles vegades que sigui necessari.
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COMPOSICIÓ
LaComissiód'Igualtat ésparitàriaentitat -representaciódelaplantilla.
FUNCIONS
LaComissiótindràlessegüentsfuncions:
✓ Seguiment del compliment delesmesuresprevistesenel pla.
✓ Participaciói assessorament enlaformad'adopciódelesmesuresambfacultatsdeliberatives.
✓ Avaluaciódelesdiferentsmesuresrealitzades.
✓ Elaboraciód'uninformeanual quereflectiràl'avançrespectealsobjectiusd'Igualtat dins l’Ajuntament, per tal
decomprovar l'eficiènciadelesmesuresposadesenmarxaper assolir lafinalitat perseguida, proposant, si
escau, mesurescorrectores.
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ATRIBUCIONSGENERALSDELACOMISSIÓ
✓ Interpretaciódel plad'Igualtat.
✓ Seguiment delasevaexecució.
✓ Coneixement i resolució dels conflictes derivats de l'aplicació i interpretació del present pla d'Igualtat. En
aquests casos serà preceptiva la intervenció de la comissió, amb caràcter previ a acudir a la jurisdicció
competent.
✓ Desenvolupament d'aquellspreceptesques'haginatribuït alacomissió, portant atermelesdefinicionso
adaptacionsquesiguinnecessàries.
✓ Coneixement delscompromisosacordatsi del graud'implantaciód'aquests.
✓ Elsacordsqueadopti lacomissióenqüestionsd'interèsgeneral, esconsiderenpart del present plai gaudiran
delasevamateixaeficàciaobligatòria.
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ATRIBUCIONSESPECÍFIQUESDELACOMISSIÓ
✓ Reflectir el grau d'assoliment dels objectius proposats en el pla i dels resultats obtinguts mitjançant el
desenvolupament delesmesures.
✓ Analitzar l'adequaciódelsrecursos, metodologiesi procedimentsposatsenmarxaenel desenvolupament del
pla.
✓ Possibilitarunabonatransmissiód'informacióentrelesàreesi /oserveisi lespersonesinvolucrades, de
maneraqueel plaespugui ajustaralsseusobjectiusi adaptar per donar respostacontinuadaalesnoves
situacionsi necessitatssegonsvaginsorgint.

✓ Facilitar el coneixement dels efectes que el pla ha tingut en l'entorn de l'entitat, de la pertinència de les
mesuresdel plaalesnecessitatsdelaplantilla, i, finalment, del'eficiènciadel pla.
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EnlaFasedeSeguiment s'hauràderecollir informaciósobre:
✓ Elsresultatsobtingutsambl'execuciódel pla.
✓ El graud'execuciódelesmesures.
✓ Lesconclusionsi reflexionsobtingudesdesprésdel'anàlisi delesdadesdeseguiment.
✓ Laidentificaciódepossiblesaccionsfutures.
Tenint encomptelavigènciadel pla(4anys), esrealitzaràunaavaluacióintermèdiaanual, desdel'entradaenvigor
del plai unaaltraavaluaciófinal, tresmesosabansdelafinalitzaciódelasevavigència. Enl'avaluacióparcial i final
s'integraranelsresultatsdel seguiment costat del'avaluacióderesultatsi impactedel plad'Igualtat, així comles
novesaccionsqueespuguinemprendre.

49

Pla d’Igualtat 2018

Enl'AvaluacióFinal del plad'Igualtat s'handetenir encompte:
✓ El graudecompliment delsobjectiusdel pla.
✓ El nivell decorrecciódelesdesigualtatsdetectadesenel diagnòstic.
✓ El graud'assoliment delsresultatsesperats.
✓ El nivell dedesenvolupament delesmesuresempreses.
✓ El graudedificultat trobat / percebut enel desenvolupament delesaccions.
✓ El tipusdedificultatsi solucionsempreses.
✓ Elscanvisproduïtsenlesmesuresi desenvolupament del plaatenent alasevaflexibilitat.
✓ El graud'acostament alaIgualtat d'oportunitats en l’Ajuntament.
✓ Elscanvisenlaculturadel'Ajuntament: canvi d'actitudsdeBatllia, delaplantillaengeneral, enlespràctiques
del’àrea de personal, etc.

50

Pla d’Igualtat 2018

FUNCIONAMENT
✓ Atenent al'avaluaciórealitzada, laComissiódeseguiment i avaluacióformularàpropostesdemillorai canvis
ques'handefer. Enel casquel'informedeseguiment plantegi lanecessitat d'introduiradaptacionso
modificacions en algun aspecte relacionat amb l'execució del pla, s'informarà la Batllia de l’Ajuntament i la
representaciódels/lestreballadors/ es.
✓ El règimdefuncionament delaComissióPermanent d'Igualtat ésel quepreveuel Reglament quelaregula.
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Signat per la Comissió d’Igualtat:
Enrepresentaciódel'Ajuntament deLlucmajor i delstreballadors/lestreballadores:
Firmadelaproposta del Plaper l'Ajuntament deLlucmajor:
•

ALICIABLANCOMONCAYO

•

MICAELAESCALASTUR

•

JOANAMARIAXAMENAMATAMALAS

•

FRANCISCAALMAGROPESET

•

MIQUELFARFERRER

•

LLUÍSSEGURASEGUÍ

Firmadelaproposta del Plaper larepresentaciódelaplantilla:
•

RAFELGUASPVICENS

•

MARÍAVISITACIÓNRAMÍREZROSSELLÓ

•

MARIAREYESABINARETAFERRER

•

AGUSTÍNHONRRUBIAGONZÁLEZ
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EnrepresentaciódeTeis(Consultoras):
•

YOLANDAVALLEJONAVARRO

•

LAURAGARRIDODURÁN

PereDezcallar i Net, 13, segonpis, despatx5
07003Palma
TEL. 971770866
www.teis.es
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