
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Aquest Pla d’Igualtat va ser aprovat en Sessió Plenària de l’Excel·lentíssim 
Ajuntament de Montaverner, celebrada el dia 4 d´Abril de 2018, per unanimitat de 
tots els grups polítics presents en l’Ajuntament”. 
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1. INTRODUCCIÓ
L'aprovació de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, desenvolupa 
el marc normatiu per a la inclusió transversal del principi d'igualtat entre dones i homes en les polítiques 
públiques a Espanya.  

En el seu article 64 contempla els objectius a aconseguir en matèria de promoció de la igualtat de tracte i 
oportunitats en l'ocupació pública, així com les estratègies o mesures a adoptar per a la seua consecució.  

La consecució d'aquestes mesures queda condicionada a l'establiment i desenvolupament d'instruments 
metodològics concrets, els denominats Pla d'Igualtat d'Oportunitats, els quals queden definits en el seu article 
46.  

En el context específic de la Comunitat Valenciana, la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat entre dones i 
homes estableix en el seu Preàmbul que les administracions públiques hauran d'impulsar els canvis necessaris, 
crear estructures de cooperació interdepartamental al més alt nivell de responsabilitat, i desenvolupar 
mètodes i eines que facen possible la integració de l'estratègia de la «transversalitat del gènere» dins de cada 
departament administratiu, facilitant la formació adequada a responsables polítics i al personal tècnic i creant 
instruments d'avaluació, de tal forma que es garantisca la qualitat de tota política o actuació del Govern des del 
punt de vista de la igualtat.  

Atenent a aquests principis normatius, el Pla per a la Igualtat entre dones i homes de l'Ajuntament de 
Montaverner, es presenta com l'instrument fonamental i imprescindible per a la consecució de la Igualtat 
d'Oportunitats entre homes i dones en l'entitat local. Així mateix, el Ple de l'Ajuntament de Montaverner, en la 
sessió ordinària del 21 de desembre de 2016, va aprovar per unanimitat, la Declaració institucional i creació del 
Reglament d’organització i funcionament de la Comissió d'Igualtat de l'Ajuntament per a l'elaboració i el 
seguiment d'un Pla d'Igualtat. Aquesta declaració i l’adhesió a la Carta Europea per la Igualtat de dones i homes 
en la vida local, aprovat pel Plenari en data del 7 de febrer de 2018, manifesta el compromís d'aquest 
Ajuntament per a treballar en l'establiment i desenvolupament de polítiques que integren la igualtat de tracte i 
oportunitats entre homes i dones, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe, així com en 
l'impuls i foment de mesures per a aconseguir la igualtat real a l'àmbit d'aquesta organització, i instaurar la 
igualtat d'oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la política corporativa i de RRHH.  

El diagnòstic intern de l´Ajuntament que es presenta a continuació és un primer pas cap al coneixement de la 
realitat i per a l'establiment d'uns objectius que permeten remoure els obstacles que impliquen la pervivència 
de qualsevol tipus de discriminació en l’entitat. La informació que s’hi arreplega, ha facilitat la tasca per traçar 
una estratègia de treball i un compromís cap a la igualtat efectiva entre dones i homes en aquest Ajuntament. 
D’aquesta forma s’han articulat una sèrie de mesures per assegurar les mateixes oportunitats en els accessos 
a la funció pública, processos de promoció, en l’aplicació de la conciliació de la vida familiar, laboral i personal, 
principi d’igualtat retributiva, en la formació, l’aprovació i difusió d’un protocol d’assetjament sexual i per raó de 
sexe, la implantació de l’ús de llenguatge no discriminatori ni imatges sexistes, entre altres. Mesures que 
constituïxen el Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Montaverner, que tindrà una vigència de quatre anys (2018-
2021).
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2. FONAMENTACIÓ JURÍDICA I NORMATIVA 

ÀMBIT INTERNACIONAL:  

La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos textos internacionals 
sobre drets humans. La Carta de les Nacions Unides, signada el 26 de juny de 1945 en Sant Francisco, ja 
exposava en el preàmbul “…reafirmar la fe… en la igualtat de drets d’homes i dones…”, i en l’article 1, on exposa 
els seus propòsits, dicta el “…desenvolupament i estímul del respecte als drets humans i a les llibertats 
fonamentals de tots, sense fer distinció per motius de raça, sexe, idioma o religió…”  

La Declaració Universal de Drets Humans, aprovada i proclamada per l’Assemblea general de Nacions Unides 
el 10 de desembre de 1948, també inclou en el preàmbul “Considerant… la igualtat de drets d’homes i dones…”, i 
en l’article 2.1 “Tota persona té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense distinció 
alguna de raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o de qualsevol altra índole, origen nacional o social, 
posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició”.  

La Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones, aprovada en 1979 
en l’Assemblea General de les Nacions Unides i ratificada en 1981 per vint països entre ells Espanya, és 
l’instrument internacional més important per a la promoció dels drets i llibertats fonamentals de les dones i va 
significar un gran avanç en la universalització en la igualtat de drets econòmics, laborals, polítics, socials i 
civils.  

També han sigut fonamentals les Conferències Mundials sobre les Dones que han permès conèixer i comprendre 
com es reprodueix la desigualtat en diferents contextos geogràfics i en diversos àmbits de la vida. Aquestes 
conferències han marcat en els últims 30 anys línies prioritàries de treball, valorant els assoliments 
aconseguits i proposant noves estratègies per a abordar els desafiaments, obstacles i límits que l’avaluació de 
les polítiques d’igualtat venia llançant. Igualment, les conferències han propiciat una revisió permanent de la 
desigualtat, que ha donat lloc a noves consideracions socials i jurídiques en matèria d’igualtat d’oportunitats 
entre dones i homes.  

I Conferència Mundial sobre la Condició Jurídica i Social de la Dona – Mèxic, 1975.  

Es va convocar perquè coincidirà amb l’Any Internacional de la Dona. Es van identificar tres objectius que es 
convertirien en la base de la labor de les Nacions Unides en benefici de les dones: - La igualtat plena de gènere i 
l’eliminació de la discriminació per motius de gènere. - La integració i plena participació de les dones en el 
desenvolupament. - Una contribució cada vegada major de les dones a l’enfortiment de la pau mundial.  

II Conferència Mundial sobre la Condició Jurídica i Social de la Dona – Copenhaguen, 1980.  

En aquesta Conferència es va interpretar la igualtat no solament en el sentit d’igualtat jurídica, sinó també 
d’igualtat de drets, responsabilitats i oportunitats per a la participació de les dones en el desenvolupament, com 
a beneficiàries i com a agents actius. La Conferència va establir tres esferes en qué era indispensable adoptar 
mesures concretes i amb objectius precisos perquè s’aconseguiren les àmplies metes d’igualtat, 
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desenvolupament i pau, determinades per la Conferència de Mèxic D.F.: La igualtat d’accés a l’educació. Les 
oportunitats d’ocupació. Els serveis adequats d’atenció de la salut.  

III Conferència Internacional sobre la Condició Jurídica i Social de la Dona - Nairobi, 1985.  

De les dades aportades per les Nacions Unides es desprenia que les millores en la situació jurídica i social de 
les dones i els esforços per a reduir la discriminació havien beneficiat únicament a una petita minoria de dones. 
Nairobi va asseure noves pautes en el camí cap a la igualtat en declarar que totes les qüestions estaven 
relacionades amb la dona. En aquesta línia es van impulsar una sèrie de mesures encaminades a aconseguir la 
igualtat a escala nacional que abastaven una àmplia gamma de temes -l’ocupació, la salut, l’educació i els 
serveis socials, la indústria, la ciència, les comunicacions i el medi ambient- juntament amb directrius per a 
l’adopció.  

IV Conferència Mundial sobre les Dones - *Beijing (Pequín), 1995.  

Aquesta conferència marca un abans i un després en la lluita per la igualtat entre homes i dones: a partir de 
*Beijing es considera que el canvi de la situació de les dones afecta a la societat en el seu conjunt i es 
considera per primera vegada que el seu tractament no pot ser sectorial i ha d’integrar-se en el conjunt de 
polítiques.  

La Conferència va aprovar per unanimitat la Declaració i la Plataforma d’Acció de *Beijing, que era en 
essència un programa per a la potenciació del paper de la dona i representa un moment decisiu per a 
l’avançament de la dona en el segle XXI. En la Plataforma d’Acció s’identificaven dotze esferes d’especial 
preocupació que es considerava que representaven els principals obstacles a l’avançament de la dona i que 
exigien l’adopció de mesures concretes per part dels governs i la societat civil.  

Beijing + 5, ”La Dona l’any 2000: igualtat entre els gèneres, desenvolupament i pau en el segle XXI”, 2000. Al 
juny de 2000, l’Assemblea General va convocar, en la seu de les Nacions Unides de Nova York, un període 
extraordinari de sessions per a examinar el progrés aconseguit en els cinc anys transcorreguts des de 
l’aprovació de la Plataforma d’Acció de Beijing. Malgrat els avanços experimentats -64 països van modificar la 
seua legislació per a adaptar-la a les exigències de la Plataforma d’Acció, factors com la resistència 
sociocultural, les limitacions financeres i la negativa de donar la suficient prioritat a l’avanç de les dones han 
impedit que s’aconseguisquen la major part dels objectius concrets establerts en la Conferència de Beijing.  

Beijing + 10, 2005. La Comissió de Nacions Unides es reuneix a Nova York amb l’objecte d’examinar els 
progressos registrats des que es va celebrar la gran Conferència sobre la Dona en Beijing fa 10 anys, posant 
l’accent en la necessitat que s’han de fer majors esforços per aconseguir la igualtat entre els gèneres i facilitar 
l’avançament de les dones. Els governs prometen accelerar les tasques per a fer realitat la igualtat per a la 
dona i complir amb els compromisos assumits en Beijing. Les delegades van examinar les pràctiques 
recomanades i les experiències comunes, i van recomanar formes innovadores de promoure la igualtat entre 
els gèneres, des de designar comissionades d’alt nivell sobre les qüestions de gènere i establir grups de 
tasques entre departaments, a organitzar associacions i campanyes de dones per a encoratjar a una major 
participació en l’adopció de decisions. Una sèrie de taules redones es van centrar en temes com els objectius 
de desenvolupament del Mil·lenni i la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la 
dona. En el marc local, a nivell internacional, destaca el Programa Mundial de Dones en la Presa de decisió Local 
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de la CGLU (Ciutats i Governs Locals Units), que el seu principal objectiu és la promoció de la participació de les 
dones en la presa de decisió local. Aquest programa persegueix reduir el buit d’informació existent sobre l’ 
estatus de la dona en els governs locals i destaca, entre les seues activitats, la realització de tallers de 
conscienciació, la formació d’electes i candidates, la compilació i intercanvi d’informacions, el suport a xarxes 
de dones electes, la producció de materials per a l’avanç de les dones en la política local, accions de lobby a 
nivell internacional i el suport a la recerca.  

ÀMBIT EUROPEU: 

El Consell d’Europa és una organització internacional d’estats europeus, constituït en el congrés del 7 de maig 
de 1948 realitzat a la Haia , Països Baixos. En l’actualitat, pertanyen a ell 47 membres, tots els del Continent 
Europeu. Segons l’Estatut del Consell d’Europa, de 1949 aquest té per finalitat la defensa dels drets humans, de 
la democràcia pluralista i la preeminència del dret, així com potenciar la identitat europea entre tots els 
ciutadans d’aquest continent La Convenció Europea de Drets Humans, adoptada pel Consell d’Europa en 1950, té 
per objecte protegir les llibertats fonamentals i els drets humans, que per definició són independents de factors 
particulars com l’estatus, sexe, ètnia o nacionalitat. A fi de permetre un control del respecte efectiu d’aquests, 
va instituir el Tribunal Europeu de Drets Humans.  

ÀMBIT COMUNITARI (Unió Europea): 

La igualtat entre dones i homes és un dels principis fonamentals del Dret comunitari. Els objectius de la Unió 
Europea (UE) en matèria 7 d’igualtat entre homes i dones consisteixen a garantir la igualtat d’oportunitats i de 
tracte entre tots dos sexes i a lluitar contra tota discriminació per raó de gènere. En aquest àmbit, la UE ha 
aplicat un doble enfocament que engloba accions específiques i la integració de la perspectiva de gènere. 
Aquesta qüestió presenta, així mateix, una marcada dimensió internacional tocant a la lluita contra la pobresa, 
l’accés a l’educació i els serveis de salut, la participació en l’economia i el procés de presa de decisions, i 
l’equiparació de la defensa dels drets de la dona amb la defensa dels drets humans.  

Respecte a evolució en la normativa originària destaquem: El Tractat de Roma (1957), constitutiu de la 
Comunitat Econòmica Europea, introdueix, en l’article 14, el principi d’igualtat i no discriminació per raó de 
gènere, i l’article 119 tracta sobre igualtat retributiva per a un mateix treball, sense discriminació per raó de 
gènere. L’article 6 del Tractat de la Unió Europea (1992), celebrat a Maastricht, dicta que el principi d’igualtat 
no obstarà perquè els Estats membres puguen adoptar mesures d’acció positiva. El Tractat d’Amsterdam 
(1997), que es va convertir en la nova normativa legal de la Unió Europea, després de revisar el Tractat de 
Maastricht, va introduir una nova base jurídica per a les mesures relatives a la igualtat entre dones i homes pel 
que fa a les oportunitats en el mercat laboral i al tracte en el treball. El Tractat de Lisboa (2009), que conté 
progressos importants en matèria de drets fonamentals i obri el camí a l’adhesió de la UE al Conveni Europeu 
per a la Protecció dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals. Així mateix, garanteix l’aplicació de la 
Carta dels Drets Fonamentals.  

Amb açò, la UE es dota d’un catàleg de drets civils, polítics, econòmics i socials que són jurídicament vinculants 
tant per a les seues institucions com per als Estats membres a l’hora d’aplicar la legislació europea. La Carta 
enuncia tots els drets fonamentals en sis capítols: Dignitat, Llibertats, Igualtat, Solidaritat, Ciutadania i Justícia. 
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També proclama altres drets que no figuren en el Conveni Europeu (protecció de dades, bioètica i dret a una 
bona administració) i consolida les mesures contra la discriminació per raó de sexe, raça i color.  

Respecte a l’evolució en la normativa derivada, destaquem: Directives europees, que s’han pronunciat en 
aquests temes. Les més recents serien:  

Directiva 2002/73/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de Setembre de 2002, que modifica la 
Directiva 76/207/ CEE del Consell relativa a l’aplicació del principi d’igualtat de tracte entre homes i dones pel 
que fa a l’accés a l’ocupació, a la formació i a la promoció professionals, i a les condicions de treball.  

Directiva 2004/113/CE del Consell de 13 de desembre de 2004, per la qual s’aplica el principi d’igualtat de 
tracte entre homes i dones a l’accés a béns i serveis i el seu subministrament.  

Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juliol de 2006, relativa a l’aplicació del 
principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de treball i ocupació. 

L’Estratègia marc comunitària sobre la igualtat entre homes i dones (2001- 2005), que estableix el marc 
d’actuació que permeta integrar la qüestió de la igualtat en totes les activitats comunitàries, es basa en un 
doble plantejament: D’una banda, la finalitat és integrar la perspectiva de gènere en totes les polítiques 
comunitàries que influeixen directa o indirectament en l’objectiu d’igualtat entre dones i homes (principi 
d’intervenció proactiva o mainstreaming, integració de la perspectiva de gènere), i d’altra banda, l’engegada 
d’accions específiques a favor de les dones, que segueixen sent necessàries per a eliminar les desigualtats 
persistents.  

La Carta Europea per a la igualtat de dones i homes en la vida local (2005- 2006) va destinada als 
governs locals i regionals d’Europa, convidant-los a signar-la i a adoptar una postura pública sobre el 
principi d’igualtat de dones i homes, i a aplicar en el seu territori els compromisos definits en la Carta. Cada 
govern signatari ha de redactar un pla d’acció per a la igualtat, que fixe les prioritats, les accions i els recursos 
necessaris per a la seua realització i es comprometa a col·laborar amb totes les institucions i organitzacions 
del seu territori.  

El Pla de treball per a la igualtat entre les dones i els homes (2006-2010) de la Unió Europea, té per objectiu fer 
avançar el programa per a la igualtat entre homes i dones. És la continuació de l’estratègia marc sobre la 
igualtat entre homes i dones (2001-2005), de la qual fa balanç, incrementant les activitats existents i proposant 
altres noves. En el Pla de treball es defineixen sis àrees prioritàries (i objectius i accions clau per a cadascuna 
d’elles) que puguen contribuir a facilitar la seua realització. Anirà seguit d’un informe sobre l’estat d’aplicació 
en 2008 i d’una avaluació acompanyada d’una proposta de seguiment en 2010.  

ÀMBIT ESTATAL:  

En el Regne d’Espanya, la principal referència a la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes es 
troba en la Constitució Espanyola de 1978:  

Art. 9.2. Correspon als poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i 
dels grups en qué s’integra siguen reals i efectives; remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua 
plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social.  
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Art. 14. Els espanyols són iguals davant la llei sense que puga prevaldre discriminació alguna per raó de 
naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. A partir de 
llavors han sigut vàries les lleis estatals que s’han pronunciat a favor de la igualtat entre homes i dones. 
Destacarem les següents:  

Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local (modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de 
mesures per a la modernització del govern local), que en el seu article 28 explicita que “els Municipis poden 
realitzar activitats complementàries de les pròpies d’altres Administracions públiques i, en particular, les 
relatives a l’educació, la cultura, la promoció de la dona, l’habitatge, la sanitat i la protecció al medi ambient”.  

Llei 39/1999, de 5 de novembre, per a promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les 
persones treballadores, que “introdueix canvis legislatius en l’àmbit laboral perquè els treballadors puguen 
participar de la vida familiar, donant un nou pas en el camí de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 
Tracta a més de guardar un equilibri per a afavorir els permisos per maternitat i paternitat sense que açò 
afecte negativament a les possibilitats d’accés a l’ocupació, a les condicions del treball i a l’accés a llocs 
d’especial responsabilitat de les dones. Al mateix temps es facilita que els homes puguen ser copartíceps de la 
cura de les seues filles i fills des del mateix moment del naixement o de la seua incorporació a la família”.  

Llei 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, que 
pretén seguir les recomanacions dels organismes internacionals, proporcionant una resposta global, integral i 
multidisciplinària, a la violència que s’exerceix sobre les dones, abastant aspectes preventius, educatius, 
socials, assistencials i d’atenció posterior a les víctimes, així com penant amb decisió totes les manifestacions 
de violència que aquesta Llei regula.  

Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en 
situació de dependència, que proclama que “no cal oblidar que, fins ara, han sigut les famílies, i especialment 
les dones, les que tradicionalment han assumit la cura de les persones dependents, constituint el que ha donat a 
anomenar-se el «suport informal»”. 

Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes , que naix per a combatre totes les 
manifestacions encara subsistents de discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe i per a promoure la 
igualtat real entre dones i homes, removent els obstacles i estereotips socials que impedeixen aconseguir-la. 
Com exposa en els seus motius, “la Llei es refereix a la generalitat de les polítiques públiques a Espanya, tant 
estatals com a autonòmiques i locals. I ho fa a l’empara de l’atribució constitucional a l’Estat de la competència 
per a la regulació de les condicions bàsiques que garantisquen la igualtat de tots els espanyols i les espanyoles 
en l’exercici dels drets constitucionals”, la qual cosa es veu clarament en els articles 21 i 22.  

La Llei 7/1007 de 12 d’Abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, l’àmbit del qual d’aplicació inclou a les 
Administracions de les Entitats Locals, conforme al que es disposa en el seu article 2.1 estableix en la seua 
Disposició Addicional Vuitena que “Les Administracions Públiques estan obligades a respectar la igualtat de 
tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral, i amb aquesta finalitat, hauran d’adoptar mesures dirigides a evitar 
qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. Sense perjudici del que es disposa en l’apartat 
anterior, les Administracions Públiques hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat a desenvolupar en el 
conveni col·lectiu o acord de condicions de treball del personal funcionari que siga aplicable en els termes 
previstos en el mateix”. 
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ÀMBIT AUTONÒMIC 

La Llei 10/2010 de 9 de Julio, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, 
l’àmbit d’aplicació de la qual inclou a les administracions locals situades en el territori de la Comunitat 
Valenciana conforme al que es disposa en el seu article 3º estableix en la seua Disposició Addicional Onzena 
que “Les Administracions Públiques elaboraran i aprovaran plans d’igualtat de gènere que contindran un conjunt 
de mesures que possibiliten l’eliminació dels obstacles que impedeixen o dificulten la igualtat real d’oportunitats 
entre dones i homes en l’accés a l’ocupació pública i en el seu desenvolupament professional”. 

El II Acord marc subscrit per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies en data 23.12.2010 inclou 
l’Acord d’Aplicació de mesures en matèria d’igualtat amb el compromís d’elaboració de Plans d’Igualtat. 
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3. METODOLOGIA 
La realització del Pla d'Igualtat de l´Ajuntament de Montaverner, cal destacar que ha tingut quatre fases en el 
temps, la primera d’elles relacionada amb la formalització del compromís polític i la sensibilització i informació 
al personal amb la temàtica clau, la segona amb la redacció del reglament de funcionament i constitució de la 
Comissió d’igualtat, i la recopilació de dades qualitatives i quantitatives de l’organització i l’anàlisi DAFO. La 
tercera amb l’elaboració i redacció del Diagnòstic com a punt de partida del Pla, des del moment que es 
constitueix la Comissió d'Igualtat, i la última, amb la programació de les diferents fases d'elaboració del Pla i 
amb l’elaboració participativa del mateix.  

Així mateix, en el moment de confecció del Diagnòstic, s'ha utilitzat una eina professional que preveu els 
diferents indicadors en funció de les àrees proposades per la Comissió d'Igualtat que, a més de les àrees 
establertes en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, comprèn 
també l'anàlisi de diferents aspectes que resulten imprescindibles o interessants per a la correcta realització 
de l'Informe final d'aquesta fase de Diagnòstic. 

Després de la recopilació de la informació sol·licitada, s'ha realitzat una anàlisi de les dades desagregades per 
sexe, tenint en compte la població real i utilitzant les estadístiques com a mètode per a comparar els resultats 
obtinguts entre dones i homes, la qual cosa permet realitzar una anàlisi de cadascuna de les àrees proposades 
amb perspectiva de gènere. És important realitzar un aclariment metodològic que fa referència a l'ús del 
llenguatge utilitzat en les tables del diagnòstic. En la denominació de les categories professionals, càrrecs de 
cadascuna de les àrees, així com els grups professionals s'ha respectat la nomenclatura proporcionada per la 
mateixa organització. 

A més a més, les fases de l’elaboració del Pla d'Igualtat han sigut coordinades per una consultora especialista 
en gènere, per a donar un suport tècnic al llarg de tot el procés però s’han respectat i inclòs totes les decisions 
i aportacions de la Comissió d’igualtat d’aquest ajuntament que ha participat d’una forma activa en totes les 
fases.  

Finalment, s´ha realitzat un Informe Final de Diagnòstic com a fase immediatament prèvia a la Programació i 
Redacció del Pla d'Igualtat.  
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4. DIAGNÒSTIC 
CONCLUSIONS DEL DIAGNÒSTIC INTERN DE L’AJUNTAMENT 

Plantilla de l’Ajuntament. Situació de partida i conclusions al diagnòstic i a l’enquesta.  

 
Per al diagnòstic de la situació interna de l´Ajuntament de Montaverner i per a la consecució dels objectius 
concrets d’igualtat a aconseguir, les estratègies i les pràctiques a adoptar, s’han contemplat dades referides al 
període octubre 2015- octubre 2016.  
 
Cal destacar, que s’ha fet una anàlisi de la informació obtinguda a través de fonts primàries i secundàries. Les 
fonts d’informació primària han sigut les dades recopilades mitjançant qüestionaris aplicats al personal 
municipal utilitzant un mostreu aleatori. La documentació recopilada de fonts de informació secundària, han 
sigut dades facilitades pel personal de R.R.H.H. i validades per Secretaria. 
 
El resultats del diagnòstic es centren en les següents àrees: 
 
1.- Situació actual de la composició de la plantilla 

x per sexe i seccions  
x per edat  
x per antiguitat  
x per relació laboral  
x per categories  
x per titulació 
x representació sindical 

2.- Accés del personal de la plantilla 
3.- Promoció del personal 
4.- Formació del personal 
5.- Retribucions del personal 
6.- Conciliació del personal 
7.- Salut laboral 
8.- Llenguatge i comunicació no sexista en l’organització 
9.- Prevenció assetjament sexual i per raó de sexe 
10.-Violència de gènere 
 
1.-Situació actual de la composició de la plantilla 
 
a.-Sobre distribució per sexes 
 
Tabla 1: Plantilla desagregada per sexe 

Plantilla 
desagregada 

por sexe 

Dones % Homes % Total 

20 60.6% 13 39.4% 33 
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En primer lloc, pel que fa a les característiques de la plantilla, i segons les dades aporta
des en el diagnòstic, la plantilla està formada per un total de 20 dones (60,6%) i 13 homes (39,4%). La 
distribució per sexes, per tant, està prou equilibrada de forma general, respectant el principi 40-60, i en aquest 
cas, havent-hi més dones que homes. Malgrat açò, en algunes àrees hi ha desigual representació de dones i 
homes. Entre les àrees o departaments masculinitzats trobem Brigada de manteniment, mentre que les àrees 
feminitzades són aquelles com: Educació i Administració. L’àrea amb major nombre de dones és Educació- 
auxiliar educació amb aclaparadora majoria (9/1). 
 
b.- Sobre l’Edat: 
 
Tabla 2: Distribució de la plantilla per edats i sexe 

Bandes d’edats Dones % Homes % Total 

Menys de 20 anys 0 0 0 0 0 

20 – 29 anys 1 3,03% 0 0 3,03% 

30 – 45 anys 10 30.30% 8 24,24% 54,54% 

46 i més anys 9 27,27% 5 15,16% 42,43% 

TOTAL 20 60.6% 13 39.4% 100 

 
Es tracta d’una plantilla “adulta” atès que la mitjana d’edat és de 44.74 anys, el major nombre de persones se 
situen en els grups de 30-45 anys amb un 30,30%, de dones i un 24,24% d’homes.  
 
c.-Sobre l’Antiguitat 
 
Tabla 3: Percentatge de plantilla amb contracte fixe o indefinit desagregada por sexe 

Plantilla amb contracte fixe Dones % Homes % Total 

7 4 12,12% 3 9.09% 21.21% 

 
Tabla 4: Distribució de la plantilla per tipus de contracte, sexe i vincle jurídic 

Tipus de contracte Dones % Homes % Total 

Temporal a Temps Complet 4 12,12 % 6 18,18% 30,3% 

Temporal a temps Parcial 12 36,36 % 4 12,12% 48,5% 

Indefinit a Temps Complet 1 3,03 % 1 3,03% 6,06% 

Funcionari/a carrera 2 6,06 % 1 3,03% 9,09% 
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Funcionari/a interí/interina 0 0% 1 3,03% 3,03% 

Indefinit a Temps Parcial 1 3,03 % 0 0% 3,03% 

Pràctiques      

Altres(beques formació, etc)      

TOTAL 20 60.6% 13 39.4% 100 

 
Tabla 5: Distribució de la plantilla per antiguitat 

Antiguitat Dones % Homes % Total 

Menys de 6 mesos 2 6,06% 3 9,09% 15,15 

De 6 mesos a 1 any 1 3,03% 0 0 3,03 

De 1 a 3 any 2 6.06% 0 0 6,06 

De 3 a 5 any 6 18,18% 2 6,06% 24,24 

De 6 a 10 any 0 0 3 9,09% 9,09 

Més de 10 anys 9 27,27% 5 15,15% 42,42 

TOTAL 20 60.6% 13 39.4% 100 

 
El personal fix de l’Ajuntament a temps complet (funcionari o laboral) és el 18,18%, del qual hi ha un 9,09% de 
dones (del 60% del total) i un 9.09%d’homes (del 40% del total).   
 
Els contractes temporals a temps complet es reparteixen al 18,07% per als homes front un 12,12% per a les 
dones. Els contractes a temps parcial els exerceixen quasi el triple de dones (12) que d’homes (4), lo que 
repercuteix també en el salari. 
 
e.-Sobre les Categories professionals.  
 
Tabla 6: Distribució de la plantilla per categories professionals 

Denominació categories Dones % Homes % Total 

A1 0 0 1 3,03% 3,03 

A2 5 15,15% 4 12,12% 27,27 

B1 0 0 0 0 0 
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C1 1 3,03% 1 3,03% 6,06 

C2 8 24,24% 5 15,15% 39,39 

E (Estudis primaris) 6 18,18% 2 6,06% 24,24 

TOTAL 20 60.6% 13 39.4% 100 

 
Les més nombroses són C2 i E amb majoria femenina. En el grup A1 sols hi ha un home i cap dona, mentre que en 
l’A2 existeix cert equilibri. Els sistemes de classificació professional són un mecanisme de diferenciació i 
jerarquització dins de qualsevol estructura de treball. Les estadístiques de l’anàlisi dels llocs de treball 
assenyalen la existència d’una diferència significativa en el tipus del lloc de treball i nivells de jerarquia, que 
homes i dones ocupen en qualsevol organització. Serà tasca prioritària per als propers anys continuar 
analitzant i avaluant el sistema de classificació professional d’aquest Ajuntament.  
 
f.- Sobre la titulació 
 
Tabla 7: Distribució de la plantilla per categoria professional i estudis  

Categoria Professional Nivell d’estudis Dones % Homes % Total 

A1 

Sense estudis      

Primaris      

Secundaris      

Universitaris   1 3,03% 1 

A2 

Sense estudis      

Primaris      

Secundaris      

Universitaris 5 15,5% 4 12,12% 9 

B1 

Sense estudis      

Primaris      

Secundaris      

Universitaris      

C1 
Sense estudis      

Primaris      
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Secundaris 1 3,03% 1 3,03% 2 

Universitaris      

C2 

Sense estudis 1 3,03% 3 9,09% 4 

Primaris 1 3,03%   1 

Secundaris 6 18,18% 1 3,03% 7 

Universitaris   1 3,03% 1 

E 

Sense estudis 5 15,5% 2 6,06% 7 

Primaris 1 3,03%   1 

Secundaris      

Universitaris      

 

TOTAL 

 

Sense estudis 6 18,18% 5 15,15% 11 

Primaris 2 6,06%   2 

Secundaris 7 21,21% 2 6,06% 9 

Universitaris 5 15,5% 6 18,18% 11 

 
El personal municipal de forma general es divideix en dos polos diferenciats, sobre tot els homes, que 
representen el 39,40% de la plantilla o bé tenen estudis universitaris (18,18%) o no tenen estudis (15,15%). Les 
dones que representen el 60.6%, es distribueixen de forma més equilibrada (18/15), ademés, de trobar-se als 
dos pols, un 21% d’elles tenen estudis secundaris. De formal general, hi ha correspondència entre els estudis 
que té el personal, i la categoria professional en la que es troba. A excepció d’un home que té estudis 
universitari i es troba en una categoria C2, i quatre dones que presenten una qualificació superior (cicles 
formatius superiors) respecte a la categoria professional C2, que ocupen. Aquesta sobrequalificació representa 
el 15,5%. 
 
G.- Representació sindical 
 
Tabla 8: Representació sindical 
 

Sindicat Representant Dona Representant Home 

CCOO O 2 

UGT 1 0 

TOTAL 1 2 
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Respecte a aquesta àrea, cal dir, que encara que el total de dones en la plantilla es superior al d’homes, les 
persones representants sindicals són més homes que dones (2 front a 1). No obstant, aquesta diferència no es 
pot considerar significativa. Cal seguir estudiant els propers anys per analitzar la seua evolució i garantia de la 
paritat en la representació.  
 
2.-Sobre l’accés a la plantilla de l´Ajuntament o accés a l’ocupació 
 
Considerant que només s’han produït incorporacions temporals per subvencions en aquest període analitzat, es 
considera que és irrellevant la valoració d’aquest apartat de forma quantitativa, no obstant, de forma 
qualitativa cal dir que, s’han trobat les següents pautes discriminatòries: no fomentar la contractació en llocs i 
categories en què la dona es troba subrepresentada, i que les persones responsables de dur a terme els 
processos de selecció no tenen formació en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. No s’empra 
un llenguatge inclusiu a l’hora de realitzar les proves que configuren el procés de selecció de personal. Les 
proves selectives i/o de concurs de mèrits que fa l’Ajuntament no inclouen cap tema sobre la igualtat entre 
dones i homes. 
 
3.-Sobre la promoció del personal 
 
Pel que fa a la promoció, també es considera irrellevant la valoració d’aquest apartat, ja que no s’han produït 
promocions en el període i en general, sols es coneix una promoció en aquest ajuntament. Així mateix, no hi ha 
programa de promoció de personal amb perspectiva de gènere. 
 
4.-Sobre la formació del personal 
 
Han realitzat formació un total de 8 persones de les quals un 50% eren dones i 50% homes, del que es deriva 
un equilibri en accés a la formació. 
La modalitat més utilitzada ha sigut la presencial, ja que la modalitat en línea només ha sigut utilitzada en un 
percentatge: 20.2 % de tota la formació impartida. 
Pel que fa a aquesta àrea, cal anomenar que el personal de consistori no disposa de formació específica en la 
matèria de igualtat i equitat de gènere, per lo que es necessària la formació en igualtat, sobre tot a les 
persones responsables de personal/RRHH, ocupació i Serveis Socials.  
 
5.-Sobre retribucions del personal 
 
Tabla 8: Distribució de la plantilla per bandes salarials ** amb compensacions extrasalarials 

Bandes salarials Dones % Homes % Total 

Menys de 7.200 € 5 15,15% 4 12,12% 27,27% 

Entre 7.201 € y 
12.000 € 

8 24,24% 1 3,03% 27,27% 

Entre 12.001 € y 
14.000 € 

3 9.09% 1 3,03% 12,12% 
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Entre 14.001 € y 
18.000 € 

1 3.03% 0 0 3.03% 

Entre 18.001 € y 
24.000 € 

2 6.06% 4 12,12% 18,18% 

Entre 24.001 € y 
30.000 € 

0 0 2 6,06% 6,06% 

Entre 30.001 € y 
36.000 € 

1 3.03% 0 0 3,03% 

Més de 36.000 € 0 0 1 3,03% 3,03% 

TOTAL 20 60.6% 13 39,4% 100 

 
** Salari brut anual + compensacions extrasalarials 

Respecte els salaris de les dones, es pot dir, que la majoria d’elles, 13 de 20 dones, s’encontren concentrades 
en les bandes salarials més baixes. Les altres 7 estan distribuïdes en les altres bandes, existint sols una en la 
banda salarial d´entre 30.000-36.000 e. anuals. Açò entre altres causes, potser degut als contractes a temps 
parcials de moltes d´elles i als complements extrasalarials. Encara que hi ha un alt percentatge d´homes que 
també perceben els salaris més baixos de l´escala, la majoria d´ells, es troben entre 18.000-30.000 euros 
anuals.(6 homes,front a 2 dones), malgrat que són menor percentatge que dones. Caldrà seguir analitzant les 
taules salarials per tal d’estudiar la bretxa salarial. 
 
6.-Sobre la conciliació del personal 

Tabla 9: Distribució de permisos i llicències 2015-2016. 
 

Tipologia Dona Home 

Flexibilitat: reducció horari per cura fill/a 
menor 12 anys 

1 0 

Flexibilitat: reducció horari 

per cura de familiar malalt 
0 0 

Excedència voluntària per cura fills/es 1 0 

Excedència voluntària per cura de familiar 
malalt 

1 0 

Permisos per lactància a jornada completa 0 0 

TOTAL 3 0 
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Les mesures de conciliació referides a excedències o reducció de la jornada, han sigut utilitzades per un 
percentatge mínim de la plantilla, el 9,09% i en la seua totalitat per les dones. Malgrat açò, no es té suficient 
informació per analitzar en qué moment es troba la desaparició dels estereotips de gènere i per a relacionar 
aquesta dada amb la corresponsabilitat familiar. 

Cal exposar que la majoria de les persones que treballen a l’Ajuntament de Montaverner són majors de 40 anys, 
i moltes d’elles amb ascendents i familiars majors, les quals en un moment o altre necessitaran assessorament 
relacionat amb els recursos i serveis per a persones majors i/o dependents. Per tal d’avançar-se a les 
necessitats de conciliació familiar i laboral tindrem en compte aquest resultat. Una altra necessitat que es va 
detectar al grup de discussió és la urgència en qué es presenten les malalties lleus de fills o familiars, però que 
requereixen atenció per unes hores o una jornada solament. Altra demanda necessària és la d’aproximar 
l’horari laboral a l’horari escolar. També destaquem l’evidència que no hi ha cap de pare amb reducció de 
jornada i sí alguna dona amb aquesta reducció per cura de fills o familiars dependents, cosa que fa necessària 
alguna acció de sensibilització. 

7.-Sobre salut laboral 
 
Tabla 10: Distribució de tipus de baixa 2015-2016. 
 

Tipus de baixa Dona Home 

Baixa per accident laboral O 1 

Malaltia comú 3 2 

Accident no laboral 0 0 

Maternitat 2 0 

Paternitat 0 0 

TOTAL 5 3 

 
Quant als permisos i baixes, seria interessant estudiar les baixes per malaltia i accident dels pròxims anys, amb 
la finalitat de fer una comparativa i continuar amb l’adopció de mesures i amb el desenvolupament de 
programes de salut més ajustats, si cap, a les circumstàncies del personal d’aquesta administració. De la 
mateixa forma caldrà tindre en compte les particularitats de les dones pel que fa a la salut. 
 
8.-Sobre llenguatge i comunicació no sexista en l’organització 
 
Es fa una recerca exhaustiva de tota la documentació i imatges que directament o indirectament finança 
l’Ajuntament, així com documents, instàncies, sol·licituds d’ inscripció... que es fan servir dins i fora del 
Consistori i cal destacar, que no existeix una vigilància especial encaminada al fet que el llenguatge utilitzat en 
les comunicacions internes i externes de l’Ajuntament no tinguin un caràcter sexista. Així succeeix a la pàgina 
WEB, xarxes socials, documents administratius, convocatòries, cartells, programacions culturals, ofertes 
d’ocupació, etc. 
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9.-Sobre prevenció assetjament sexual i per raó de sexe 
 
No existeix protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe, ni s´han desenvolupat accions de 
sensibilització i formació al respecte.  
 
10.-Violència de gènere 
 
Després de l´anàlisi oportú, es pot dir que no hi ha mesures específiques per a les persones treballadores 
d´aquesta organització en aquesta àrea concreta. Tampoc cap adhesió a mesures o convenis entre institucions. 
No obstant, existeix molt interès en fer-ho possible.  
 
¾ SOBRE EL QÜESTIONARI: ALGUNES CONCLUSIONS 

 
Total enquestes: 16 Dones: 8 Homes: 8 
 
Menors a càrrec plantilla enquestada: 5 sense menors, 11 amb menors a càrrec. 
Correspondència titulació-lloc de treball: NO: 3 SI: 10 Ns/Nc: 3 
Es té en compte la igualtat d’oportunitats? SI: 1 No: 9 8 Ns/Nc: 6  
Tenen dones i homes les mateixes possibilitats? NO: 7 SI: 5 Ns/Nc: 4.         D: 1 SI, 6 NO, 1 NSNC / H: 4 SI, 1 NO, 3 NS/NC 
Accedeixen per igual dones i homes a la formació? NO: 0 SI: 10 Ns/Nc: 6 
Promocionen dones i homes per igual? NO: 6 SI: 8 Ns/Nc: 2 
Cobren dones i homes per igual? NO: 5 SI: 5 Ns/Nc: 6 
S’afavoreix la conciliació de la vida familiar? NO: 0 SI: 7 Ns/Nc: 9 
Es coneixen les mesures de conciliació disponibles? SÍ: 2 NO: 7 Ns/Nc: 7 
Sabries a qui dirigir-te en cas de conèixer un cas d’assetjament sexual? SÍ: 7 NO: 7 Ns/Nc: 2 
Creus que és necessari un Pla d’Igualtat: NO: 1 SÍ: 11 Ns/Nc: 4 
Existeix en consistori, política general d’ús no sexista del llenguatge? NO: 1 SÍ: 11 Ns/Nc: 4 
Existeix igualtat d’oportunitats en tots els àmbits en Montaverner? NO: 9 SÍ: 3 Ns/Nc: 4 
 
La quantitat de qüestionaris emplenats representa quasi el 50% del total de la plantilla. Totes les opinions i/o 
percepcions es tindran en compte en el procés d’elaboració del Pla d’Igualtat per a aquest Ajuntament, amb el 
qual es pretén contribuir al benestar de les treballadores i treballadors municipals.  
 
Les dones i homes que han participat expressen en general una postura favorable al Pla d´Igualtat i el valoren 
com un benefici per a les persones. S’han analitzat punts que caldrà millorar en aquest Ajuntament i altres 
positius que es deuran visibilitzar i socialitzar amb el personal. S’ha pogut apreciar que els homes tendeixen a 
vore la situació actual com més igualitària, mentre que les dones perceben més desigualtats. No obstant això, 
l’opinió d’ambdós, en general, tendeix a ser positiva pel que fa a l’existència d’un nivell d’igualtat de treballadors 
i treballadores prou assolit. 
 
En un futur, caldria aprofundir en algunes qüestions i tractar de conèixer els arguments que porten cada 
persona a les diferents opinions; alguns ítems hem de considerar-los solament com una primera aproximació a 
les opinions sobre la matèria. 
 
¾ CONCLUSIONS GENERALS DEL DIAGNÒSTIC PER AL PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE 

MONTAVERNER 
 

• Existeix cert equilibri de gènere en la plantilla del Ajuntament de Montaverner, tant en volum com en 
classificació. Pel que fa al desequilibri en retribucions són les dones les més relegades, també perquè son més 
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nombroses en el tipus de contracte temporal i a més a més, presenten complements extrasalarials més baixos. 
D´altra banda, hi ha cert desequilibri en determinades àrees d’ocupació que es fa més patent atenent a àrees 
concretes: Brigada Manteniment (homes), Educació i llocs d’administració (sobrerrepresentació de dones). 
 
• Pel que fa a l’area d’accés a l’ocupació podem pensar que existeix cert desequilibri per àrees, com una 
conseqüència del reflex de la realitat social existent (determinades titulacions o ocupacions “masculinitzades o 
feminitzades”) i dels sistemes d’accés emprats en el temps.  
 
•  No existeix, ni ha existit perspectiva de gènere en la gestió general de l’Ajuntament, la qual cosa 
també és patent a l’àrea de recursos humans, però si, un compromís polític en fer-ho possible, ja que s’estan 
introduint canvis a poc a poc. 
 
• Es dona la completa absència d’eines per a la promoció de la igualtat i la prevenció de l’assetjament: 
formació, protocol de prevenció, material d’informació, i difusió. 
 
• No existeix en el consistori, política general d’ús no sexista del llenguatge. 
 
• Cert equilibri de participació de les dones en la representació sindical (dos homes i una dona). 
 
• Feblesa de la comunicació interna en matèria d’igualtat. 
 
• No existeix percepció de discriminació, però si la necessitat de comptar amb un pla d’igualtat i 
conèixer millor les mesures de conciliació, així com l’oferta de formació continua, per part del personal de 
l’ajuntament. 
 
• Cal destacar que es troba molt important, conèixer i tindre mesures específiques en l´àrea de 
violència de gènere.  
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5. DEFINICIÓ I OBJECTIUS DEL PLA 
D’IGUALTAT 

Un Pla d’Igualtat és un conjunt de mesures per aconseguir a l’organització la igualtat de tracte i d’oportunitats 
entre dones i homes i evitar, d’aquesta manera, qualsevol discriminació per raó de sexe. 

L’Ajuntament de Montaverner ha volgut definir el seu propi pla d’igualtat, posant en valor les mesures d’igualtat  
que ja existeixen. N’ha creat de noves, i es proposa enfortir i reforçar altres.  

Per què? 

x Per normativa autonòmica, nacional i internacional.  
Per exemple, la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, així com l´Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. Lleis on es 
regulen uns principis d'igualtat en l'ocupació pública (article 51 LOI) i la obligatorietat d'elaborar i aplicar un pla 
d'igualtat a desenvolupar en el conveni col·lectiu o acord de condicions d treball del personal funcionari que siga 
aplicable, en els termes que preveu aquests (Disposició Addicional Huitè de l'EBEP), i que destaca que és 
necessari que aquesta Entitat Local desenvolupe per a les seues empleades i empleats públics unes normes que 
garantisquen la igualtat real d’homes i dones.  
 

x Per millorar alguns resultats: augmentar la motivació, el compromís i la satisfacció amb la feina. 

x Per contribuir a una nova cultura de l’organització: convertir-se en un referent de bones pràctiques i 
de responsabilitat social. 

Amb quin objectiu? 

x Detectar, fer emergir i intervenir en aquells aspectes susceptibles de ser millorables des d’una 
perspectiva de gènere, a fi d’assolir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones a tots els nivells en 
l’organització municipal. 
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6. PRINCIPIS I PRESENTACIÓ DELS EIXOS 
D’INTERVENCIÓ 

Els plans d'igualtat deuen fixar els objectius i les activitats d'igualtat a assolir, juntament amb accions i 
estratègies així com pràctiques a adoptar per la seva consecució, establint sistemes eficaços de seguiment i 
avaluació dels objectius fixats. El desenvolupament del Pla es basa en 3 principis, 10 eixos i 58 mesures 
d’execució: 

x 3 PRINCIPIS 

1 - Principi d’igualtat d’oportunitats en els processos de selecció i accés a l’ocupació pública. 

2 - Aprofitament de tot el talent del qual disposa l’organització. 

3 - Presència equilibrada de dones i homes en tots els àmbits, nivells de responsabilitat i llocs 
de treball de la corporació.  
 

x PRESENTACIÓ DELS EIXOS D’INTERVENCIÓ 

Els principals aspectes de millora relacionats amb la igualtat a l’intern de l´Ajuntament i 
analitzats en el diagnòstic, es concreten en deu eixos estratègics d’intervenció que articulen el 
Pla d’Igualtat 2018-2021: 

EIX l: Reforç dels valors de la igualtat d’oportunitats en la cultura corporativa. 

Reforçar transversalment els valors relatius a la igualtat d’oportunitats en el conjunt de 
l’organització municipal.  

EIX II: Promoció d’una presència equilibrada de dones i homes en els diferents àmbits de 
responsabilitat, col·lectius professionals i llocs de treball de l’organització municipal, en 
el marc de la legalitat vigent. 

Promoure i garantir la participació de les dones en els processos de presa de decisió. 

EIX III: Garantia de la igualtat d’oportunitats en els processos de selecció i accés a 
l’ocupació pública local. 

Aquesta àrea fomenta la igualtat d’oportunitats en l’accés a qualsevol tipus de treball dins de 
l´Organització. 

EIX IV: Garantia de la igualtat d’oportunitats en totes les fases dels processos de 
classificació, promoció professional i desenvolupament personal. 

Aquesta planteja mesures que garantisquen la igualtat en la classificació, per a l'ascens i la 
promoció professional dins de l'Ajuntament. 
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EIX V: Igualtat en matèria retributiva 

Aquesta àrea fomenta una igualtat en matèria retributiva (compliment del principi d’igualtat 
retributiva, que estableix que a llocs de treball iguals o d’igual valor, els correspon igual 
retribució). 

EIX VI: Potenciació de la sensibilització i la formació en temes vinculats amb la igualtat 
d’oportunitats. 

Aquesta àrea impulsa la formació específica del personal municipal en lgualtat i augmenta la 
sensibilització de la perspectiva de gènere en l'Organització. 

EIX VII: Millora de la comunicació, imatges i l’ús del llenguatge no sexista.  

Aquesta àrea pretén que no s’utilitzen unes imatges i un llenguatge sexista ni discriminatori.  

EIX VIII: Promoció de la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 
Corresponsabilitat i impuls de noves formes de treball basades en l’orientació als 
resultats i aprofitament de les TICS. 

Corresponsabilidad i impuls de noves formes de treball basades en l’orientació als resultats i 
aprofitament de les TICS. 

Aquesta àrea activa accions que permeten la corresponsabilidad del personal municipal i es 
garantisca la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 

EIX IX: Protecció front a l’assetjament sexual i per raó de sexe. Promoció de la salut 
laboral i prevenció dels riscos laborals amb perspectiva de gènere.  

Aquesta àrea fomenta la implantació de protocols d'actuació per prevenir l'assetjament sexual 
i assetjament per raó de sexe, procediments interns per a la tramitació de denúncies o 
reclamacions de fustigació i assetjament, així com divulgació de les responsabilitats laborals 
que puguin incórrer les persones assetjadores. 

EIX IX: Violència de gènere 

Aquesta intenta facilitar que qualsevol dona víctima de violència de gènere puga tindre accés i 
disposar dels recursos i serveis que, amb aquest fi, té l´Ajuntament i l’administració en 
general. 

ALTRES TRANSVERSALS:  

Garantia del compromís polític i de la direcció tècnica en relació amb la realització del projecte 
i el foment d'accions de sensibilització a totes les àrees de l´institució i participació i 
implicació del personal.  

 

 



 

22 
 

7. EIXOS D’INTERVENCIÓ I MESURES 
D’IGUALTAT A ADOPTAR 

Les línies estratègiques estan plantejades cap a l'intern i cap a l'extern de la institució, amb la intenció 
d'enfortir, primàriament, l'enfocament d'equitat de gènere dins de l'Ajuntament de Montaverner, i després que 
es pugui transmetre i projectar a la ciutadania i a associacions locals. Les accions, van dirigides de manera 
interna al personal que treballa en l'Ajuntament, al missatge i la imatge que plasma a través dels seus 
documents claus, per tal de promoure una cultura organitzativa sota el principi d'igualtat d'oportunitats. 

Atès que el període d’execució del Pla d’Igualtat abasta el període 2018-2021 i que hi ha aspectes que 
requereixen d’un treball continuat a mig i llarg termini, s’han establert els criteris següents per a la proposta 
de mesures:  

x Plantejar el Pla com un primer pas emmarcat en una perspectiva de treball corporatiu a mig i llarg 
termini.  

x Intervenir en els àmbits o aspectes on s’ha constatat una major sensibilitat per part de les diferents 
fonts d’informació.  

x Combinar actuacions amb efectes a curt termini, amb actuacions que tinguin un plantejament de 
continuïtat a fi d’aconseguir efectes a mig i llarg termini.  

Cal destacar que cada eix d’intervenció es dirigirà al compliment d’uns objectius generals i altres específics, i 
tindrà assignada una o diverses accions. A més a més, cada acció estarà constituïda pels aspectes següents:  

x Indicadors: permeten mesurar el grau de consecució dels objectius que es pretenen aconseguir. 
 

x Responsabilitat: Departament o càrrec responsable d’impulsar o executar una acció, que 
normalment, serà el que per raó de les seues competències o funcions, més relació tinga amb el 
contingut de l´acció, o en el seu defecte, la persona que ocupe el càrrec immediatament superior 
jeràrquic.  
 

x Periodicitat: indicar quan podrà dur-se a terme les accions, si de manera permanent o puntualment. 
Podran tindre caràcter periòdic, es a dir, repetir-se bimestral, trimestral, semestral, anual, biennal, 
etc.  
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EIX I: Reforç dels valors de la igualtat d’oportunitats en 
la cultura corporativa. 

x Objectiu general: Reforçar transversalment els valors relatius a la igualtat d’oportunitats en el 
conjunt de l’organització i gestió municipal. 

Per a la correcta implementació del Pla d´Igualtat d´Oportunitats entre dones i homes és imprescindible 
aplicar el principi de transversalitat. La Llei 3/2007, de 22 març, per a la igualtat efectiva de dones i homes 
defineix en l’article 15 que la transversalitat del principi d´igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes 
informarà, amb caràcter general, l´actuació de tots els poders públics. Les administracions públiques ho 
integraran en les seues disposicions normatives, en la definició i el pressupost destinat a polítiques públiques 
en tots els àmbits i en el desenvolupament del conjunt de totes les seues activitats.  

x Objectiu específic 1: Fer públic que l’Ajuntament té un Pla d’Igualtat d’Oportunitats amb l’objectiu de 
reforçar la cultura corporativa. 

Acció 1.1 

Elaborar i difondre un missatge institucional adreçat a tot el personal sobre la 
importància de la igualtat d’oportunitats en la cultura i els valors corporatius. Així 
mateix, enviar una instrucció des d´Alcaldia a tots els departaments o àrees 
municipals que recorde l’obligatorietat d’acomplir les mesures del Pla. 

Indicadors de 
seguiment 

x Data i contingut del missatge institucional i de la instrucció. 
x Nombre de persones treballadores que reben el missatge i l’instrucció. 

Responsabilitat 
x Alcaldia. 
x Coordinadora d’igualtat. 

Periodicitat Puntual. 

Acció 1.2 
Facilitar a la web o intranet l'accés als continguts del Pla d'Igualtat d'aquest 
Ajuntament. 

Indicadors de 
seguiment 

x Data de la publicació. 

Responsabilitat 
x Coordinadora d’Igualtat. 
x Persona responsable comunicació. 

Periodicitat Puntual. 
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Acció 1.3 
Fer una nota de premsa i/o publicar una notícia en la web sobre el Pla i sobre 
accions que es van desenvolupant.  

Indicadors de 
seguiment 

x Nombre de comunicacions en prensa i dates. 

Responsabilitat 
x Coordinadora d’Igualtat. 
x Persona responsable comunicació. 

Periodicitat Puntual. 

Acció 1.4 
Posar en marxa un apartat específic en la web corporativa dedicat a la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes, i també als recursos municipals per a la 
conciliació.  

Indicadors de 
seguiment 

x Nombre publicacions. 
x Directori publicat. 

Responsabilitat 
x Coordinadora d’Igualtat. 
x Persona responsable comunicació. 

Periodicitat Puntual. 

 

x Objectiu específic 2: Mantindre un canal obert de recollida d’iniciatives relacionades amb la igualtat 
des de l’àrea de RRHH/Personal amb la intenció d’obrir una via de comunicació operativa amb la 
plantilla municipal.  

Acció 1.5 
Donar la possibilitat al personal municipal d’explicar iniciatives o suggeriments 
sobre qüestions d’igualtat. 

Indicadors de 
seguiment 

x Nombre de consultes realitzades. 
x Nombre de suggeriments de millora. 

Responsabilitat 
x RRHH. 
x Coordinadora d’Igualtat. 

Periodicitat Permanent. 

Acció 1.6 
Conèixer la eficàcia oferida a les persones que han utilitzat el canal de 
comunicació d’igualtat. 

Indicadors de 
seguiment 

x % de respostes oferides a les persones que han utilitzat el canal de 
comunicació. 

x % de propostes portades a la Comissió d´Igualtat per al seu debat. 
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Responsabilitat 
x RRHH. 
x Coordinadora d’Igualtat. 
x Comissió d’Igualtat. 

Periodicitat Permanent. 

 

x Objectiu específic 3: Fomentar la incorporació del principi d’igualtat entre les empreses i col·lectius 
del municipi.  
 

Acció 1.7 

Es dissenyaran clàusules socials, relatives a la igualtat d’oportunitats (que 
incorporen la perspectiva de gènere) i s’inclouran en les convocatòries, plecs de 
subcontractació d’empreses o de col·laboració amb entitats externes. La 
convocatòria o clàusula en els plecs de contractació indicarà que s'atorgarà més 
puntuació a les ofertes d'empreses que hi concórreguen i acrediten comptar amb 
un pla d'igualtat en l'empresa (o mesures d'igualtat, segons corresponga en base 
als criteris de la Llei d'Igualtat 3/2007). 

Indicadors de 
seguiment 

x Nombre d’empreses valorades en un concurs de contracte públic així 
com socialment responsables en matèria d’igualtat (% del total). 

x Nombre de plecs de contractació i subvencions que incorporen les 
clàusules amb perspectiva de gènere (% del total).  

Responsabilitat 
x Àrea de contractació. 
x Secretaria. 
x Comissió d’Igualtat. 

Periodicitat Permament. 

Acció 1.8 
En els concursos per a contractes municipals, en cas que hi haja empat en la 
puntuació atorgada, es triarà com a primer criteri de desempat l'oferta 
d'empreses que s'hagen generat des de programes de dones emprenedores. 

Indicadors de 
seguiment 

x Nombre d’ofertes d’empreses de dones respecte al total. 
x Nombre de vegades emprant el criteri de desempat respecte al total. 

Responsabilitat 
x Àrea de contractació. 
x Secretaria. 
x Comissió d’Igualtat. 

Periodicitat Permanent. 
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x Objectiu específic 4: Incloure matèries de polítiques d’igualtat en els temaris i en les proves dels 
distints processos selectius.  

Acció 1.9 

S'introduirà una clàusula en les bases generals que especifique que en aquelles 
convocatòries de proves selectives que incloguen una fase de concurs, es 
valorarà la formació en gènere i igualtat. Incloure un tema obligatori sobre 
igualtat entre dones i homes al temari general de totes les convocatòries per a 
la selecció del personal de la plantilla. La densitat del tema variarà en funció del 
nivell formatiu exigit en la convocatòria, però en tot cas, inclourà com a mínim: 
legislació, conceptes bàsics, història, llenguatge no sexista i els plans d'igualtat 
d'aquest Ajuntament. 

Indicadors de 
seguiment 

x Criteris de valoració en promocions i concursos així com la puntuació 
que correspon per la formació d’igualtat. 

x Temari efectivament inclòs en cada convocatòria. 
x % de convocatòries en les que s’inclou temari i proves relatives a 

polítiques d’igualtat de gènere temporals i en propietat. 

Responsabilitat 
x Secretaria. 
x RRHH. 

Periodicitat Permanent. 

 

x Objectiu específic 5: Integrar la perspectiva de gènere en la gestió de les dades i informació 
municipal.  

Acció 1.10 
Garantir que s’habiliten els mecanismes o ferramentes necessàries en tots els 
departaments que permeten el tractament estadístic de dades desagregades per 
sexe. 

Indicadors de 
seguiment 

x Nombre de departaments, àrees o serveis que empren ferramentes i/o 
fitxes o bases de dades que també incloguen la variable sexe 
(oposicions, borses, esports, instal·lacions esportives, biblioteca, tallers 
culturals, persones usuàries de diferents serveis, ajudes, etc,). 

x Nombre de bases dades, programes, software, formularis, etc. per a la 
recollida de dades que permeten l’explotació d’aquestes per sexe. 

Responsabilitat 

x Coordinadora Igualtat. 
x Comissió d’Igualtat 
x RRHH/Ocupació. 
x Persona responsable d’informàtica. 

Periodicitat Puntual. 
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Acció 1.11 
Introduir la perspectiva de gènere en cada una de les memòries de gestió de cada 
departament municipal. 

Indicadors de 
seguiment 

x Nombre de memòries anuals per departament que han fet ús de la 
perspectiva de gènere. 

Responsabilitat 
x Personal responsable de cada àrea. 
x Coordinadora d’igualtat. 

Periodicitat Puntual. 

 

Objectiu específic 6: Impulsar mecanismes que permeten realitzar avaluacions de l'impacte de la despesa 
pública sobre dones i homes de manera diferenciada (començar pels pressupostos). 

Acció 1.12 
Formar i assessorar a les persones responsables dels serveis econòmics i 
pressupostaris per a que incorporen la perspectiva de gènere en la seua pràctica 
professional, sobre tot pel que fa a pressupostos amb perspectiva de gènere. 

Indicadors de 
seguiment 

x Data, hores i contingut del curs en PPG (pressupostos amb perspectiva 
de gènere). 

Responsabilitat 
x RRHH. 
x Coordinadora d’Igualtat. 

Periodicitat Puntual. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

EIX II: Promoció d’una presència equilibrada de dones i 
homes en els diferents àmbits de responsabilitat, 

col·lectius professionals i llocs de treball de 
l’organització municipal, en el marc de la legalitat vigent. 

x Objectiu general: Promoure i garantir la participació de les dones en els processos de presa de 
decisió. 

x Objectiu específic 1: Promocionar una presència equilibrada de dones i homes en els diferents àmbits 
de responsabilitat, col·lectius professionals i llocs de treball de l’organització municipal (tribunals de 
selecció, comissions, concursos, representació sindical, etc), en el marc de la legalitat vigent. 

Acció 2.1 
Impulsar la presencia equilibrada en els organismes de l’Ajuntament com tribunals 
de selecció (sempre que açò no implique vulnerar els principis de professionalitat 
i especialització de les persones implicades), comissions, concursos, etc. .  

Indicadors de 
seguiment 

x Nombre d’accions impulsades per a la promoció de presència 
equilibrada en els diferents àmbits.  

x Relació d’òrgans, comitès, etc.  
x % de representació per sexes en els òrgans mencionats (dades 

desagregades per sexe del registre). 

Responsabilitat 
x RRHH. 
x Coordinadora d’Igualtat. 
x Comissió d’Igualtat. 

Periodicitat Permanent. 

Acció 2.2 
Revisió de tots els Reglaments interns del funcionament de l’Ajuntament, per a 
incorporar l’obligació de respectar el principi de presència o composició 
equilibrada de dones i homes en tots els òrgans, comissions, consells, etc. 

Indicadors de 
seguiment 

x Informes del compliment de l’acció o la impossibilitat d’aquesta. 

Responsabilitat 
x Coordinadora d’Igualtat. 
x Secretaria. 

Periodicitat Puntual. 
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Acció 2.3 
Fer públic en les ofertes d’ocupació de l’Ajuntament el compromís de la corporació 
en la igualtat d’oportunitats. 

Indicadors de 
seguiment 

x Nombre d’ofertes, respecte del total, en qué es fa públic el compromís.  

Responsabilitat 
x RRHH/Ocupació. 
x Coordinadora d’Igualtat. 

Periodicitat Permanent. 
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EIX III: Garantia de la igualtat d’oportunitats en els 
processos de selecció i accés a l’ocupació pública local. 

x Objectiu general: Es pretén garantir la igualtat d’oportunitats en els processos de selecció i accés a 
l’ocupació pública local. 

x Objectiu específic 1: Eliminació de desequilibris de gènere en l’accés a l’ocupació. 

Acció 3.1 

Revisió i modificació de l’oferta d’ocupació de l’Ajuntament abans de la seua 
publicació perquè no continga elements sexistes i discriminatoris i per a introduir 
elements de discriminació positiva, així com de garantia d’igualtat. Revisar les 
bases de selecció per noves incorporacions i també dels processos de promoció 
i concursos de provisió, incorporant a ambdues la perspectiva de gènere. 

Indicadors de 
seguiment 

x Nombre de llistes de revisió (per l’anàlisi de gènere) utilitzats per 
comprovar les bases de selecció. 

Responsabilitat 
x RRHH. 
x Secretaria. 

Periodicitat Permanent. 

Acció 3.2 

Redacció de les convocatòries de proves selectives per a l’accés a l’ocupació 
pública i les convocatòries de concursos de mèrits incloent un paràgraf en el qual 
s’assenyala si existeix menor representació d’algun dels dos sexes. S’entendrà 
per composició equilibrada i que per tant no hi ha menor representació, la 
presència de dones i homes de manera que, en el conjunt al fet que es referisca, 
les persones de cada sexe no superen el 60% ni siguen menors del 40%. 

En les bases generals de les convocatòries d'accés a l'ocupació, s'inclourà una 
clàusula segons la qual, en cas d'empat entre aspirants, s'elegirà la persona del 
sexe de menor representació, quan així s’haja indicat en les bases específiques. 
S’aplicarà en totes les resolucions dels processos selectius, com en les dels 
concursos, abans del sorteig o primera lletra del cognom. 

Indicadors de 
seguiment 

x Nombre de convocatòries de proves selectives que inclouen el paràgraf 
anteriorment descrit. 

x Nombre de bases generals de les convocatòries d'accés a l'ocupació, 
que inclouen la clàusula. 

Responsabilitat 
x RRHH. 
x Representants sindicals. 

Periodicitat Permanent. 
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Acció 3.3 
Elaboració i acompanyament d’un informe sobre l’impacte per raó de gènere en 
totes les Ofertes d’Ocupació Pública (tant temporals com estables). 

Indicadors de 
seguiment 

x Nombre de places. 
x Nombre informes d’impacte de gènere realitzats.  

Responsabilitat 
x RRHH. 
x Representants Sindicals. 
x OCUPACIÓ (ADL). 

Periodicitat Permanent. 

Acció 3.4 

Elaborar un protocol i programa de selecció de personal que servisca de guia en 
les contractacions temporals i que tinga en compte: 

x La redacció del perfil professional i el lloc de treball a cobrir, mitjançant 
l’anàlisi dels llocs de treball i de les proves de selecció.  

x Garantir que s’utilitza un llenguatge no sexista en les ofertes d’ocupació. 
x Una menció expressa que la convocatòria o oferta va dirigida a dones i 

homes (principi d’igualtat d’oportunitats).  
x Utilització d’etiquetes que eliminen el sexe, nom i fotografia de la 

persona aspirant en la fase de baremació de mèrits, C.V. i/o llistats. 
x Si es cau, utilització d’entrevistes prèviament dissenyades per aplicar 

per igual a les persones aspirants, les quals eliminaran qualsevol 
discriminació per gènere qualitatiu (s’enfocaran en el C.V.). 

x Desagregació per sexe de la dada numèrica en tots els llistats que es 
generen en les proves selectives i en els concursos. 

Indicadors de 
seguiment 

x Guia de contractació que incorpore els aspectes acordats.  

Responsabilitat 
x RRHH i Representants Sindicals. 
x OCUPACIÓ (ADL). 

Periodicitat Puntual. 

Acció 3.5 
Revisió dels canals de publicitat de les convocatòries per millorar la difusió de les 
mateixes. 

Indicadors de 
seguiment 

x Nº de mitjos emprats (web, Facebook, ban, WhatssApp, etc.). 

Responsabilitat 
x OCUPACIÓ (ADL). 
x Comunicació. 

Periodicitat Permanent. 
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x Objectiu específic 2: Fomentar la participació de les dones en aquelles àrees en què tradicionalment, 
es troben menor representació (com la brigada d’obres i serveis generals). 

Acció 3.6 

Realització d’accions positives prèvies a la contractació en llocs on les dones 
estiguen en menor representació per a eliminar la segregació horitzontal. 

Es procurarà aconseguir un equilibri per sexe de candidatures rebudes.  

Si això no és possible, caldrà redactar un informe en qué s’expliquen les causes. 

Indicadors de 
seguiment 

x Nombre d’accions posades en marxa i dates en qué s’han realitzat. 
x Nombre de candidatures desagregades per sexe.  
x Nombre d’informes que justifiquen absència de candidatures.  

Responsabilitat 
x RRHH. 
x Coordinació d’Igualtat. 

Periodicitat Permanent 

Acció 3.7 

Per a les contractacions temporals, sempre que es puga, es garantirà la redacció 
de clàusules socials que permeten obtindre majors puntuacions en l’accés a 
l’ocupació per ser:  

x Dones víctimes de violència de gènere. 
x Famílies monoparentals. 

Indicadors de 
seguiment 

x Nombre de persones sol·licitants d’ocupació que acrediten alguna 
d’aquestes situacions.  

x Nombre de contractacions realitzades a persones que han acreditat 
aquesta situació.  

Responsabilitat 
x RRHH. 
x OCUPACIÓ (ADL). 

Periodicitat Permanent. 

 

Objectiu específic 3: Amb l’objectiu de promoure l’accés de les dones al treball públic en condicions d’igualtat, 
mèrit, capacitat i publicitat, especialment en els cossos o categories en les quals aquestes es troben en menor 
represetació, i per evitar qualsevol tipus de discriminació directa o indirecta.  

Conèixer les diferències, i/o anomalies, si hi haguera, en la consolidació de les places i, si és així, proposar 
solucions per a regularitzar-les.  
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Acció 3.8. 

Analitzar si hi ha situacions laborals de contractació durant llargs períodes de 
temps i que haurien de ser, a l’empara de la legalitat, revertides en la consolidació 
d´una plaça definitiva en la funció pública i en la seua categoria professional 
corresponent. Si es detectara alguna situació com l’anterior descrita, activar els 
procediments administratiu-legals oportuns per a establir una proposta que dur a 
terme en els propers anys.  

Així mateix, si s’hagueren detectat anomalies en processos de consolidació 
d’ocupació pública, adaptar la RLT (Relació dels Llocs de Treball) que garantisca 
que els llocs de treballs s’ajusten a les directrius del dret administratiu, i 
aprofitar aquesta revisió per comprovar que es compleixen tots els criteris 
relatius a l’enfocament de gènere.  

Indicadors de 
seguiment 

x Informe de proposta de regularització. 
x Situacions anòmales detectades per sexe. 
x Situacions regularitzades per sexe. 
x RLT (Relació dels Llocs de Treball) adaptada. 

Responsabilitat 
x RRHH. 
x Secretaria. 

Periodicitat Puntual. 
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EIX IV: Garantia de la igualtat d’oportunitats en totes les 
fases dels processos de classificació i promoció 

professional i desenvolupament personal. 
x Objectiu general: Cal garantir el principi d’igualtat d’oportunitats en totes les fases dels processos de 

classificació i promoció professional i desenvolupament personal. 
x Objectiu específic 1: Impulsar les accions necessàries per aconseguir la classificació i el 

desenvolupament personal de l’organització amb perspectiva de gènere. 

Acció 4.1 
Impulsar l'actualització de les bases de dades curriculars, formació i perfil 
professional de tot el personal de la plantilla. 

Indicadors de 
seguiment 

x Base de dades de la plantilla amb columna actualitzada de dades 
curriculars, formació i perfil professional (per sexe).  

Responsabilitat 
x RRHH. 
x Secretaria. 

Periodicitat Permanent. 

Acció 4.2 

Revisar l’organigrama i RLT, si cal, adaptar-lo a l’ús inclusiu de la llengua i no 
sexista.  

Incloure una columna en la RLT que reflectisca i indique el sexe de les persones 
que ocupen els càrrecs i llocs en cada àrea i servei.  

Indicadors de 
seguiment 

x Els documents (RLT i organigrama) han sigut revisats o creats.  

Responsabilitat 
x RRHH. 
x Secretaria. 

Periodicitat Puntual. 

Acció 4.3 
Informar i facilitar a les persones en excedència la informació necessària, per tal 
que puguen participar als cursos de promoció i/o formació. Enviar els programes 
de formació o tallers a casa en paper i no a l’ adreça electrònica de la feina. 

Indicadors de 
seguiment 

x Nombre de programes o circulars enviats al domicili del personal en 
excedència o sense accés a les noves tecnologies.  

Responsabilitat x RRHH. 

Periodicitat Permanent. 
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Acció 4.4 
Revisar els sistemes de classificació professional, per assegurar que per a un 
mateix lloc de treball o funció, els homes i les dones tinguen la mateixa categoria 
professional.  

Indicadors de 
seguiment 

x Informe amb perspectiva de gènere de la revisió de la classificació 
professional. 

Responsabilitat 
x RRHH. 
x Secretaria. 

Periodicitat Puntual. 

Acció 4.5 Garantir que els cursos de formació continua s’imparteixen en l’horari laboral. 

Indicadors de 
seguiment 

x % de curs respecte al total que s’imparteixin en horari laboral. 

Responsabilitat x RRHH. 

Periodicitat Permanent. 

Acció 4.6 
Dissenyar, facilitar o informar respecte a programes de formació, per a totes les 
categories de l’empresa.  

Indicadors de 
seguiment 

x % de cursos realitzats anualment per cada categoria i àrea de 
l’Ajuntament. 

Responsabilitat x RRHH. 

Periodicitat Permanent. 

 

x Objectiu específic 2: Garantir que l’organització compte amb un model de promoció transparent en 
totes les seues fases, amb criteris objectius i sense discriminació de gènere.  

Acció 4.7 

Dissenyar i aprovar un programa de promoció interna que garantisca:  

x Publicitat adequada de les places vacants internes i mecanismes de 
sol·licitud transparents.  

x Criteris d’avaluació del personal que siguen objectius i d’acord amb la 
promoció interna.  

x La viabilitat, si és el cas, d’accions destinades a incentivar la promoció 
de dones en aquelles àrees en què es troben en menor representació. 

Indicadors de 
seguiment 

x Diseny del programa de promoció interna. 
x Data d’aprovació.  
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Responsabilitat 
x RRHH. 
x Secretaria. 

Periodicitat Puntual. 

Acció 4.8 
Crear un registre del nombre de dones i homes que participen en el processos de 
promoció per a ocupar llocs de responsabilitats, en les seues diferents fases. 

Indicadors de 
seguiment 

x Informe bianual amb l’anàlisi de dades per sexe d’aquest registre. 

Responsabilitat 
x RRHH. 
x Secretaria. 

Periodicitat Permanent. 
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EIX V: Igualtat en matèria retributiva 
x Objectiu general: Aconseguir el compliment del principi d’igualtat retributiva, on estableix que a llocs 

de treball iguals o d’igual valor, els correspon igual retribució. 
x Objectiu específic 1: Implementar el principi d’igualtat retributiva. 

Acció 5.1 Aprovar un acord o una clàusula que assegure el principi d'igualtat retributiva. 

Indicadors de 
seguiment 

x Existència i data d’aprovació de la clàusula d’igualtat retributiva. 

Responsabilitat 

x RRHH. 
x Representació sindical. 
x Comissió d’Igualtat. 
x Secretaria. 

Periodicitat Puntual. 

Acció 5.2 

Cada any, amb motiu de l'aprovació del pressupost municipal, s'adjuntarà un 
informe de Recursos Humans en el qual s'indicarà l'impacte de gènere en les 
categories retributives i a la vegada, es desagregarà el cas de les persones amb 
responsabilitat. 

Indicadors de 
seguiment 

x Informe de l’impacte de gènere en les categories retributives 
(diferenciant per sexe i categoria laboral, salari base i complements). 

Responsabilitat 
x RRHH. 
x Secretaria. 
x Comissió d’Igualtat. 

Periodicitat Permanent. 
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EIX VI: Potenciació de la sensibilització i la formació en 
temes vinculats amb la igualtat d’oportunitats. 

Objectiu general: Tindre una plantilla de personal sensibilitzada i formada en matèria d’igualtat de dones i 
homes i perspectiva de gènere. 

Objectiu específic: Facilitar i valorar la formació en aquesta temàtica per al personal de l´Ajuntament de 
Montaverner.  

Acció 6.1 

Es formarà (en horari laboral) a la plantilla municipal, i especialment, als 
departaments que han de desenvolupar determinades competències d´igualtat: 

x RRHH i Ocupació. 
x Comunicació. 
x Pressuposts. 
x Contractació proveïdors. 
x Policia Local. 
x Equip social Base. 
x Coordinadora d’Igualtat. 
x Comissió igualtat. 

Indicadors de 
seguiment 

x Nombre de cursos de formació en igualtat i equitat de gènere realitzats i 
% respecte al total de cursos de formació interna.  

x Nombre i % de persones per sexe formades en matèria d’igualtat 
respecte al total de persones que han realitzat cursos de formació. 

Responsabilitat 
x RRHH. 
x Comissió d’Igualtat. 
x Coordinadora d’Igualtat. 

Periodicitat Permanent. 

Acció 6.2 

Per a la correcta implementació del Pla d’Igualtat en l’Ajuntament de Montaverner, 
s’incorporarà a les opcions de formació, l’oferta formativa en igualtat:     

x Es sensibilitzarà a personal polític i tècnic (a tota la plantilla) sobre la 
importància d’incorporar la perspectiva de gènere en l’Administració 
Pública, a través d’un taller participatiu d’un mínim de 3 hores. 

x Es desenvoluparà formació específica de continguts bàsics en matèria 
de IODH (Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes) al personal tècnic 
i comandaments intermedis, mitjançant, mínim, un curs per any de 6 
hores (cada any es facilitarà un mòdul diferent). 
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Indicadors de 
seguiment 

x Nombre de cursos i jornades ofertades sobre la perspectiva de gènere. 
x Nombre i % de persones de la plantilla formades en la utilització de la 

perspectiva de gènere en l’Organització. 

Responsabilitat 
x RRHH. 
x Comissió Igualtat 
x RRHH. 

Periodicitat Permanent. 
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EIX VII: Millora de la comunicació, imatges i l’ús del 
llenguatge no sexista. 

Objectiu general: Millorar la comunicació, imatges i l’ús del llenguatge no sexista. 

Objectiu específic 1: Utilitzar un llenguatge en qué dones i homes es senten inclosos i reconeguts. 

Acció 7.1 
Formar al personal de l’ajuntament en l’ús de llenguatge no sexista, imatges i 
comunicació inclusiva, almenys a les persones responsables d’emetre o redactar 
la documentació interna i externa del municipi.  

Indicadors de 
seguiment 

x Nombre i % de persones formades en aquest tema respecte al total de 
persones de la plantilla.  

x Continguts i hores. 

Responsabilitat 
x RRHH. 
x Coordinadora d’Igualtat. 
x Comunicació. 

Periodicitat Puntual. 

Acció 7.2 
Revisar i corregir la documentació interna de l’Ajuntament per tal de garantir que 
no s’utilitze un llenguatge sexista ni discriminatori. 

Indicadors de 
seguiment 

x Nombre de documents, missatges, publicacions... revisats i corregits. 

Responsabilitat 
x Coordinadora d’Igualtat. 
x Comissió d’Igualtat. 
x Comunicació. 

Periodicitat Puntual. 

Acció 7.3 
No utilitzar imatges estereotipades de les dones en les publicacions de 
l’Ajuntament. Evitar fer ús d’imatges que reflectisquen estereotips i fomenten el 
sexisme. 

Indicadors de 
seguiment 

x Nombre d’imatges revisades. 

Responsabilitat 
x Coordinadora d’Igualtat. 
x Comissió d’Igualtat. 
x Altres persones responsables àrea comunicació. 

Periodicitat Puntual. 
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Acció 7.4 

Elaborar i enviar una instrucció des d’Alcaldia a tots els departaments o àrees 
municipals que recorde la necessitat d’utilitzar un llenguatge no sexista i inclusiu. 

Per facilitar el compliment per part del personal, es redactarà una guia d’ús no 
sexista.  

Indicadors de 
seguiment 

x Nombre de publicacions d’imatges revisades.  
x Guia d’ús no sexista. 

Responsabilitat 

x Alcaldia. 
x Coordinadora d’Igualtat. 
x Comissió d’Igualtat. 
x Comunicació. 

Periodicitat Puntual. 
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EIX VIII: Promoció de la conciliació de la vida personal, 
familiar i laboral. Corresponsabilitat i impuls de noves 

formes de treball basades en l’orientació als resultats i 
aprofitament de les TICS. 

Objectiu general: Fomentar la corresponsabilitat i garantir la conciliació entre el personal municipal.  

Objectiu específic 1: Afavorir la corresponsabilitat, la cultura de l’atenció i la cura com algo positiu i reconegut 
en l’organització, promovent l’equitat i la igualtat d’oportunitats al personal que es dedica a assumptes de cura.  

Acció 8.1 

lmpulsar accions que permeten millorar la flexibilitat horària laboral, promovent 
que en situacions especials i justificades s'autoritze la modificació de l'horari de 
les treballadores i dels treballadors, sempre que es mantinga íntegrament el 
còmput d'hores que corresponga. 

Nota: Flexibilitat d’horaris d’entrada i sortida (còmput mensual d’hores). Es tracta de donar la 
possibilitat d’entrar o sortir més tard per poder compaginar les responsabilitats familiars amb 
l’horari laboral establert. Exemple: Acordar un horari d’arribada posterior al legalment establert.  

Indicadors de 
seguiment 

x Nombre de sol·licituds generals de flexibilitat desagregades por sexe.  
x Nombre de sol·licituds generals de flexibilitat desagregades per sexe 

aprovades. 

Responsabilitat 
x RRHH. 
x Comissió d’Igualtat. 

Periodicitat Puntual. 

Acció 8.2 

Per a l'elecció de torns de vacances, permisos o llicències, es tindran en compte 
situacions especials com les següents:  

x Famílies amb majors, persones amb discapacitat que no desenvolupen 
cap activitat remunerada o que tinguen menors de 12 anys a càrrec. 

x Famílies a cura de persones dependents.  
x Dones víctimes de violència de gènere. 
x Famílies monoparentals.  
x Dones embarassades. 

Indicadors de 
seguiment 

x Criteri consensuat i elaborat per RRHH.  
x Comissió d’Igualtat. 
x Responsables sindicals. 
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Responsabilitat 

 

x RRHH. 
x Comissió d’Igualtat. 
x Responsables sindicals. 

Periodicitat Puntual. 

Acció 8.3 

Preveure la possibilitat d’incorporar dues persones per ocupar un lloc de treball 
(treball compartit). D’aquesta manera, les persones que tinguen càrregues 
personals o que vulguen ampliar la seua formació poden seguir en el mercat 
laboral sense deixar de complir les seues responsabilitats familiars o de satisfer 
les inquietuds personals. 

Indicadors de 
seguiment 

x Nombre de sol·licituds desagregades por sexe. 
x Nombre de llocs de treballs compartits. 

Responsabilitat 
x RRHH. 
x Comissió d’Igualtat. 
x Responsables sindicals. 

Periodicitat Puntual. 

Acció 8.4 

Ampliació dels permisos de paternitat i maternitat vigents, si és a l’abast de 
l’Ajuntament. 

Concedir als homes i a les dones, en concepte de baixa per paternitat i maternitat, 
una setmana més remunerada, de la que els correspondria per llei. 

Indicadors de 
seguiment 

x Nombre de permisos vigents ampliats. 

Responsabilitat 
x RRHH. 
x Comissió d’Igualtat. 
x Responsables sindicals. 

Periodicitat Permanent. 

 

x Objectiu específic 2: Mantenir les mesures adoptades en el II Acord Marc entre FVMP i Sindicats, en 
matèria de conciliació, així com promoure i organitzar millores relacionades amb la conciliació 
familiar i laboral, respectant la normativa vigent. 

Acció 8.5 
Elaborar i difondre una fitxa informativa sobre drets, mesures, permisos i 
llicències afavoridores per la igualtat d’oportunitats i la conciliació als quals pot 
acollir-se la plantilla. 
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Indicadors de 
seguiment 

x Fitxa accessible a través d’intranet 
x Nombre de fitxes entregades al personal extern a les oficines, que no té 

accés a les TIC (% del total). 

Responsabilitat 
x RRHH. 
x Responsables sindicals. 
x Comissió d’Igualtat. 

Periodicitat Puntual. 

Acció 8.6 
Facilitar espais que puguen servir per a la lactància materna, així com habilitar un 
menjador. 

Indicadors de 
seguiment 

x Estudi aprovat sobre la ubicació.  

Responsabilitat 
x RRHH. 
x Responsables sindicals. 
x Comissió d’Igualtat. 

Periodicitat Puntual. 

Acció 8.7 
Prorratejar en dotze mesos la deducció que suposa el gaudir de permís sense sou, 
sempre que les circumstàncies ho permeten. 

Indicadors de 
seguiment 

x Nombre de sol·licituds rebudes i aprovades. 

Responsabilitat 
x RRHH. 
x Responsables sindicals. 
x Comissió d’Igualtat. 

Periodicitat Puntual. 

Acció 8.8 

Recollir propostes de la plantilla municipal sobre conciliació i seguiment 
d’aquestes ja implementades. 

Procurar que es responga a les sol·licituds sobre conciliació i flexibilitat horària 
de la persona responsable de RRHH en un màxim de 7 dies laborals des de la data 
de registre. 

Indicadors de 
seguiment 

x Nombre de propostes per any. 
x Nombre de respostes i sol·licituds per any, data de registre i 

contestació. 
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Responsabilitat 
x RRHH. 
x Responsables sindicals. 
x Comissió d’Igualtat. 

Periodicitat Permanent. 

 
x Objectiu específic 3: Introduir la flexibilitat del treball no presencial i l’aprofitament de les TIC 

(Tecnologies de la informació i la comunicació). 

Acció 8.9 

 

Estudiar l’opció del teletreball o treball no presencial voluntari i amb mitjans (des 
de casa o fora de l’ajuntament) 2 dies al mes en alguna categoria professional que 
ho permeta. 

Nota: Cal disposar dels mecanismes i les eines necessàries perquè aquestes persones 
siguen igual d’eficients que si realitzaren la seua activitat físicament a l’empresa (aquesta 
opció haurà de ser voluntària). 

Indicadors de 
seguiment 

x Data d’aprovació i acta amb el tipus i nombre de categories dins de 
l’opció del teletreball.  

Responsabilitat 

x RRHH. 
x Responsables sindicals. 
x Comissió d’Igualtat. 
x Secretaria. 

Periodicitat Puntual. 
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EIX IX: Protecció front a l’assetjament sexual i per raó 
de sexe. Promoció de la salut laboral i prevenció dels 

riscos laborals amb perspectiva de gènere. 
x Objectiu general: Promoure un clima laboral lliure de violència de gènere, previndre qualsevol 

situació d’assetjament o fustigació sexual per raó de sexe, orientació sexual i identitat de gènere, en 
l’àmbit laboral i facilitar protocol d’actuació.  

x Objectiu específic 1: Facilitar eines d’actuació que afavorisquen la sensibilització, la prevenció i 
l’actuació que hauria de dur-se a terme en aquests casos.  

Acció 9.1 

Elaborar un protocol d’actuació i prevenció per a l’assetjament moral, sexual, per 
raó de sexe, orientació sexual i identitat de gènere. 

En el mateix:  

x S’establirà una definició clara de què es considera assetjament a la 
feina, les sancions que s’aplicaran i com cal respondre-hi. Cal que 
l’organització marque i identifique quines són les actituds i 
comportaments delictius o punibles per tal d’evitar malentesos, tal com 
especifiquen les lleis. 

x Es designarà una persona o un comitè responsable de prevenció de 
l’assetjament, com a l’interlocutor eventual en possibles casos. Es tracta 
d’una mesura que permet donar una resposta ràpida i concreta a 
situacions que habitualment costa de canalitzar dins de l’organització, i 
evita que el problema puga empitjorar. 

Indicadors de 
seguiment 

x Data d’aprovació del protocol. 
x Nombrament del comité responsable de  prevenció i interlocució. 
x % d’escrits presentats de manera oficial i que manifesten suportar o 

patir problemes d'assetjament en el seu lloc de treball. 
x Nombre de processos de resolució iniciats. 

Responsabilitat 
x Comissió d’Igualtat. 
x Coordinadora d’Igualtat. 

Periodicitat Puntual. 

Acció 9.2 
Dur a terme accions de sensibilització i prevenció de l’assetjament per al total de 
la plantilla. També la socialització del protocol i les seues conseqüències. 

Indicadors de 
seguiment 

x Dades de realització de les accions i/o jornades.  
x Nombre d’assistents desagregats per sexe. 
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Responsabilitat 
x Coordinadora d’Igualtat. 
x Comissió d’Igualtat. 

Periodicitat Puntual. 
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EIX X: Violència de gènere 
Objectiu general: Facilitar que qualsevol dona víctima de violència de gènere puga tindre accés i disposar dels 
recursos i serveis que ordene l’Ajuntament per aquesta finalitat.  

Objectiu específic 1: Empleades en situació de violència de gènere. 

Acció 10.1 Adherir-se als convenis provincials de la FVMP per a afavorir la mobilitat entre 
ajuntaments de dones víctimes de violència de gènere.  

Indicadors de 
seguiment 

x Data d’aprovació del conveni “Conveni de col·laboració entre la 
Generalitat, a través de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, 
Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, i la Federació Valenciana 
de Municipis i Províncies per a impulsar la mobilitat de les empleades”. 

x Comunicació enviada al personal del conveni aprovat.  

Responsabilitat x Coordinadora d’Igualtat. 
x RRHH. 
x Delegada de PRL (Prevenció de Riscos Laborals). 

Periodicitat Permanent. 

Acció 10.2 Estudiar la forma per garantir que les empleades municipals víctimes de violència 
de gènere no vegen reduït el seu salari durant el període de baixa laboral que 
deriva d’aquesta situació.  

Indicadors de 
seguiment 

x Data d’aprovació de la mesura. 
x Comunicació de la mesura enviada al personal. 

Responsabilitat x RRHH. 
x Delegada de PRL. 
x Comissió d´Igualtat. 

Periodicitat Permanent. 

 
Objectiu específic 2: Formació: Conèixer i facilitar a la Policia Local i l´Equip social base l’accés a la 
formació bàsica en matèria d’igualtat i per al desenvolupament de les seues competències, en matèria de 
prevenció i actuació en casos de violència de gènere. 

Acció 10.3 
Redactar un informe en qué conste la formació específica dels recursos humans, 
sobre tot, Policia Local i Equip social base en aquesta matèria, de cara a 
l’organització i coordinació de recursos integrals contra la violència de gènere.  
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Indicadors de 
seguiment 

x Informe. 

Responsabilitat x Coordinadora d’Igualtat. 

Periodicitat Puntual. 

Acció 10.4 
Facilitar l’assistència a formació específica en aquesta matèria a la Policia Local, 
Equip social base, Coordinadora d’Igualtat i Personal Polític. 

Indicadors de 
seguiment 

x Nombre de persones per departament que tenen formació en prevenció i 
actuació en violència de gènere, com a mínim 20h.  

x % del total de personal tècnic i polític té formació específica (almenys 
10%).  

x Justificar que la Policia Local disposa de formació especialitzada en 
aquesta matèria. 

Responsabilitat 
x RRHH. 
x Coordinadora d’Igualtat. 

Periodicitat Puntual. 

 

Objectiu específic 3: Competències i recursos del consistori 

Acció 10.5 
Es realitzaran les actuacions oportunes perquè la Policia Local i l’Equip Social 
Base, informen a la Comissió d’Igualtat sobre les actuacions realitzades i el 
nombre de casos. 

Indicadors de 
seguiment 

x Informe anual de la Policia Local amb nombre casos i d’actuacions 
realitzades.  

Responsabilitat 
x Policia Local. 
x Equip social base. 

Periodicitat Permanent. 

Acció 10.6 El consistori s’adherirà al Pacte Valencià contra la violència de gènere i masclista.  

Indicadors de 
seguiment 

x Data d’adhesió al Pacte. 
x Manifest enviat a tot el personal tècnic i polític. 

Responsabilitat 
x Coordinadora d’Igualtat. 
x Equip Social Base. 
x Regidoria de la Dona i Igualtat 
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Periodicitat Puntual 

Acció 10.7 
El consistori garantirà la dotació pressupostària estable cada any, a través d’una 
partida del pressupost anual municipal, per a la prevenció i eradicació de la 
violència de gènere i masclista.  

Indicadors de 
seguiment 

x % del pressupost anual destinat a aquesta temàtica  (així com tipus i 
nombre de recursos materials i personals). 

x Nombre i tipus d’accions planificades i dissenyades a principi de cada 
any.  

x Informe o memòria de les accions amb avaluació i propostes.  

Responsabilitat 
x Coordinadora d’Igualtat. 
x Regidoria de la Dona i Igualtat. 
x Secretaria. 

Periodicitat Permanent. 

Acció 10.8. 
El consistori s’adherirà a la Xarxa de Municipis Protegits Contra la Violència 
de Gènere. 

Indicadors de 
seguiment 

x Data de la sol·licitud d’adhesió enviada. 
x Reglament de la Xarxa compartit entre el personal polític i tècnic clau en 

la matèria. 

Responsabilitat 

x Coordinadora d’Igualtat. 
x Comissió d´Igualtat. 
x Equip Social Base. 
x Regidoria de la Dona i Igualtat. 

Periodicitat Puntual. 
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8. COMISSIÓ D’ELABORACIÓ, SEGUIMENT I 
AVALUACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT 

D’OPORTUNITATS 
COMISSIÓ D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE MONTAVERNER.  

El grup de treball per a l’elaboració d’aquest pla es va constituir com a Comissió d’Igualtat l’any 2018, després 
de l’aprovació del seu Reglament pel Plenari municipal a l’any 2016. 

Les seues COMPETÈNCIES seran:  

x Entitat encarregada de la negociació amb els agents socials per a la seua redacció i posterior 
conscienciació i promoció de la igualtat d’oportunitats a l’Ajuntament així com el seguiment del 
desenvolupament de les mesures de l’acord d’igualtat.  

x Elaboració, seguiment i avaluació dels indicadors de gestió que garantisquen la consecució dels èxits 
del Pla d’Igualtat. 

x Resoldre consultes sobre dubtes d’interpretació i/o aplicació que puguen sorgir en relació amb 
objectius i mesures previstes en el Pla. 

x Analitzar les dades estadístiques desagregades per sexe de l’Ajuntament de Montaverner.  
x Realitzar un seguiment de les mesures adoptades en el Pla d’Igualtat, demandar i rebre la informació 

facilitada pels diferents departaments de forma trimestral, per poder procedir a la seua avaluació. 
x Analitzar les mesures adoptades i en cas que es demostren ser ineficients debatre noves mesures, 

que han de passar a ser negociades.  
x Assessorar (i/o buscar assessorament) sobre igualtat, i donar recolzament a la detecció de qualsevol 

conducta contrària a la igualtat.  
x Assegurar-se de que es disposa dels suficients recursos per desenvolupar el pla.  
x Ser informada de totes les actuacions enfront l’assetjament sexual i per raó de gènere.  
x Recollir i canalitzar les iniciatives i suggeriments efectuats pel personal treballador municipal en 

relació a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.  

La COMPOSICIÓ de la comissió serà la següent:  

x Membres corporatius:  
x Regidor/a delegat/ada de Recursos Humans. 
x Regidor/a delegat/ada d’Igualtat i Dona. 
x Membre corporatiu/iva de la Mesa General de Negociació que no conforma equip de govern, 

representant de l’administració. 
x  Un/a membre de cada secció sindical amb representació en la Mesa General de Negociació.  
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SINDICAT TITULAR DONA TITULAR HOME SUPLENT DONA SUPLENT HOME 

CCOO  x   

UGT x    

 

x Tècnics/iques de RRHH i d’Igualtat: 
x  Tècnic/a Agent d’Igualtat. 
x  RRHH o personal funcionari. 

PRESIDÈNCIA: L’Alcaldia. 

VICEPRESIDÈNCIA: Regidoria de la Dona i Igualtat. 

SECRETARIA: Recaurà en Recursos Humans - Secretaria (o en qui delegue). 

VOCALS: Un/a membre de cada secció sindical amb representació en la Mesa General de Negociació. 

FUNCIONS DE LA PRESIDÈNCIA O VICEPRESIDÈNCIA:  

x Ostentar la representació de la Comissió d’Igualtat 

x Acordar les convocatòries de la Comissió i fixar l’ordre del dia de forma consensuada. 

x Presidir les sessions i moderar els debats. 

FUNCIONS DEL LA SECRETARIA:  

x Confeccionar i notificar les convocatòries de les sessions, per ordre del president/a. 

x Alçar acta de les sessions. 

x Rebre escrits o comunicacions dels/les membres de la Comissió, relatius als assumptes que li són 
propis.  

x Portar el registre dels/les membres de la Comissió. 

x Donar fe pública dels acords de la Comissió.  

x Registrar el Pla d’Igualtat.  

RÈGIM DE SESSIONS:  

x De forma ordinària, es reunirà amb caràcter trimestral per realitzar funcions de control i avaluació 
en base als indicadors inclosos en el mateix pla, a les quals s’aportaran les dades de seguiment del Pla 
d’Igualtat. 

x No obstant, existiran convocatòries extraordinàries sempre que es requerisca el seu dictamen en 
matèries de Polítiques d’Igualtat o a petició d’una de les parts. 
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x Es recolliran en acta els temes tractats a les reunions, els acords als que s’arribe, i els documents 
presentats. En cas de desacord es recolliran les diferents postures.  

x A les reunions podran assistir persones assessores, quan la naturalesa i especificitat dels temes a 
tractar ho requereisquen. 

SESSIONS DE TREBALL DESENVOLUPADES PER LA COMISSIÓ D’IGUALTAT: 

Data Activitats realitzades 

19 de novembre de 2016 
Sensibilització i formació personal i Comissió d’Igualtat. 
Dades i DAFO. 

01 de març de 2018 
Constitució formal de la Comissió d’Igualtat. 
Presentació i treball del diagnòstic intern. 
Elaboració del Pla d’Igualtat. 

13 de febrer de 2018 Elaboració del Pla d’Igualtat. 
Protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe. 

27 de març de 2018 

Aprovació del Protocol d’assetjament sexual i per raó de 
sexe de l’Ajuntament de Montaverner. 
Aprovació del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de 
Montaverner. 
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9. DESPLEGAMENT DEL PLA 
S’estructura en els apartats següents:  

x Síntesi del desplegament del Pla. 

x Temporalització de mesures per anys. 

x Codificació de la prioritat de les mesures. 

9.1 Síntesi del desplegament del Pla. 

Eixos Accions 

I. Reforç dels valors de la igualtat d’oportunitats en la 
cultura corporativa. 

1.1 / 1.2 / 1.3 / 1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7 / 1.8 / 1.9 / 1.10 / 1.11 / 
1.12 

II. Promoció d’una presència equilibrada de dones i homes 
en els diferents àmbits de responsabilitat, col·lectius 
professionals i llocs de treball de l’organització 
municipal, en el marc de la legalitat vigent. 

2.1 / 2.2 / 2.3 

III. Garantir la igualtat d’oportunitats en els processos de 
selecció i accés a l’ocupació pública local. 

3.1 / 3.2 / 3.3 / 3.4 / 3.5 / 3.6 / 3.7 / 3.8 

IV. Garantia de la igualtat d’oportunitats en totes les fases 
dels processos de classificació, promoció professional i 
desenvolupament personal. 

4.1 / 4.2 / 4.3 / 4.4 / 4.5 / 4.6 / 4.7 / 4.8 

V. Igualtat en matèria retributiva. 5.1 / 5.2 

VI. Potenciació de la sensibilització i la formació en temes 
vinculats amb la igualtat d’oportunitats. 

6.1 / 6.2 

VII. Millora de la comunicació, imatges i l’ús del llenguatge no 
sexista. 

7.1 / 7.2 / 7.3 / 7.4 

VIII. Promoció de la conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral. Corresponsabilitat i impuls de noves formes de 
treball basades en l’orientació als resultats i 
aprofitament de les TICS. 

8.1 / 8.2 / 8.3 / 8.4 / 8.5 / 8.6 / 8.7 / 8.8 / 8.9 

IX. Protecció front a l’assetjament sexual i per raó de sexe. 
Promoció de la salut laboral i prevenció dels riscos 
laborals amb perspectiva de gènere. 

9.1 / 9.2 

X. Violència de gènere. 10.1 / 10.2 / 10.3 / 10.4 / 10.5 / 10.6 / 10.7 / 10.8 

TOTAL 58 



 

55 
 

9.2 Temporalització de mesures per anys. 

Accions 2018 2019 2020 2021 

1.1 X    

1.2 X    

1.3 X X X X 

1.4 X    

1.5 X X X X 

1.6 X X X X 

1.7 X X X X 

1.8 X X X X 

1.9 X X X X 

1.10 X X X X 

1.11 X X X X 

1.12   X  

2.1 X X X X 

2.2 X X   

2.3 X X X X 

3.1 X X X X 

3.2 X X X X 

3.3 X X X X 

3.4  X   

3.5 X X X X 

3.6 X X X X 

3.7 X X X X 

3.8 X    
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4.1 X X X X 

4.2 X X   

4.3 X X X X 

4.4 X    

4.5 X X X X 

4.6   X X 

4.7  X   

4.8  X X X 

5.1 X    

5.2  X X X 

6.1 X X X X 

6.2 X X X X 

7.1  X X  

7.2  X X  

7.3  X X  

7.4  X X  

8.1 X X X X 

8.2 X X X X 

8.3 X X X X 

8.4 X X   

8.5 X X X X 

8.6  X   

8.7 X X X X 

8.8 X X X X 

8.9  X   
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9.1 X    

9.2  X   

10.1 X    

10.2 X    

10.3 X X   

10.4 X X   

10.5  X X X 

10.6 X    

10.7  X X X 

10.8 X    

 

9.3 Codificació de la prioritat de les mesures. 

Accions PRIORITAT 1 PRIORITAT 2 PRIORITAT 3 PRIORITAT 4 

1.1   X  

1.2   X  

1.3   X  

1.4    X 

1.5   X  

1.6    X 

1.7 X    

1.8 X    

1.9 X    

1.10 X    

1.11 X    

1.12 X    
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2.1  X   

2.2  X   

2.3   X  

3.1 X    

3.2  X   

3.3 X    

3.4 X    

3.5  X   

3.6  X   

3.7  X   

3.8  X   

4.1  X   

4.2  X   

4.3   X  

4.4 X    

4.5  X   

4.6  X   

4.7   X  

4.8  X   

5.1 X    

5.2 X    

6.1 X    

6.2 X    

7.1  X   

7.2  X   
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7.3  X   

7.4   X  

8.1    X 

8.2  X   

8.3   X  

8.4 X    

8.5 X    

8.6  X   

8.7   X  

8.8 X    

8.9   X  

9.1 X    

9.2   X  

10.1 X    

10.2  X   

10.3  X   

10.4 X    

10.5   X  

10.6 X    

10.7 X    

10.8 X    

  

 

 

 



 

60 
 

10. SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓ I 
AVALUACIÓ DEL PLA 

S’estructura en els apartats següents:  

x Documentació. 

x Indicadors.  

x Seguiment i avaluació.  

x Vigència. 

x Pressupost. 

10.1 Documentació.  

Nom del document Actualització Canal d´accés Responsable 

Pla d’Igualtat 2018-2021 Anual 
Web Ajuntament- Intranet 

Comissió d’Igualtat 

Coordinadora d’Igualtat 

Comissió d’Igualtat 

Comunicació  

Reglament de funcionament de la 
Comissió d’Igualtat 

Anual 
Web Ajuntament- Intranet 

Comissió d’Igualtat 

Secretària de la Comissió 
d’Igualtat 

Acta de la Comissió d’Igualtat Trimestral Comissió d’Igualtat 
Secretària de la Comissió 
Igualtat 

Presentacions al personal Anual Comissió d’Igualtat Coordinadora d’Igualtat 

Informes de seguiment Trimestral Comissió d’Igualtat 
Coordinadora d’Igualtat 

Responsables d’àrea 

Informes d’avaluació Anual Comissió d’Igualtat 

Coordinadora d’Igualtat 

Responsables d’àrea 

Consultora especialista 
externa 
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Informe de la partida 
presupostaria de l’impacte de 
gènere 

Anual Comissió d’Igualtat 

Coordinadora d’Igualtat 

Responsables d’àrea 

Consultora especialista 
externa 

Informe d’impacte de gènere en 
les categories retributives 

Anual 

RRHH 

Secretaria 

Comissió d’Igualtat 

Coordinadora d’Igualtat 

RRHH 

Secretaria 

Fitxa informació relativa a 
l’aplicació efectiva del principi 
d'igualtat entre dones i homes, 
amb la desagregació per sexe de 
les dades de la distribució de la 
seua plantilla, grup de titulació, 
nivell de complement de 
destinació i retribucions 
amitjanades del seu personal 

Anual  

 

(remetre anualment, 
a la Federació 
Valenciana de 
Municipis) 

RRHH 

Secretaria 

Comissió d´Igualtat 

 

Coordinadora Igualtat  
 
RRHH 

Secretaria 

 
 

Protocol de selecció del personal 
amb perspectiva de gènere 

Anual 

RRHH 

Secretaria 

Comissió d’Igualtat 

RRHH 

Secretaria 

Programa de promoció interna 
amb perspectiva de gènere 

Anual 

RRHH 

Secretaria 

Comissió d´Igualtat 

RRHH 

Secretaria 

 

Programa de formació per a 
totes les categories laborals 

Anual 
Intranet 

RRHH 

RRHH 

Secretaria 

Informe de revisió RLT i 
classificació professional amb 
perspectiva de gènere 

Anual 

RRHH 

Secretaria 

Comissió d’Igualtat 

RRHH 

Secretaria 

Protocol d´actuació i prevenció 
per a l’assetjament moral, sexual, 
per raó de sexe, etc.  

Anual Comissió d’igualtat 

Comitè per a la prevenció 
de l’assetjament 

Coordinadora d’Igualtat 
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10.2 Indicadors.  

Es concreten en:  

x  Els indicadors específics establerts per a cada mesura.  

x  Els indicadors generals establerts per a cada eix d’intervenció.  

Fitxa per a la síntesi d’indicadors: 

Eixos Indicadors d’accions Indicadors d’eixos 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

TOTAL   

 
Per a l’avaluació final del Pla, es poden plantejar indicadors de satisfacció del personal per valorar el seu 
impacte. 

10.3 Seguiment i avaluació. 

L'avaluació senten dins d'un procés de millora contínua en el marc del desenvolupament de les accions. En 
aquest sentit, l'avaluació també es percep com l'instrument necessari per a la detecció d'obstacles i 
necessitats i, si és el cas, per al reajustament de les accions dissenyades.  

L'avaluació s'efectuarà en distints moments, en els termes que establisca la Comissió d'Igualtat a través dels 
indicadors que es determinen. 

Així mateix, l’avaluació prèvia es correspon amb el diagnòstic. L’avaluació intermèdia cal realitzar-se en 
finalitzar cada any de vigència del Pla, i anirà encaminada a remarcar els èxits i dificultats trobats durant 
l'execució i al reajust del Pla. Per últim, l’avaluació final caldrà fer-se en implementar cada mesura, i ha 
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d'aportar una visió concreta dels resultats obtinguts amb la finalitat de conèixer el nivell de compliment de les 
susdites mesures. 

Amb l'objectiu de dur a terme el seguiment de les 58 accions previstes en el Pla d'Igualtat de l'Ajuntament de 
Montaverner, la Comissió d'Igualtat amb caràcter anual redactarà un informe amb els resultats del seguiment 
de les accions posades en marxa, el grau de compliment de cada una de les mesures proposades, dificultats 
trobades a l'hora d'executar-les, etc. amb l'objectiu d'informar la representació de tota la plantilla (laboral i 
funcionaria), de la marxa dels objectius del Pla d'Igualtat. Aquesta avaluació anual podrà ser encarregada al 
personal extern de l'organització.  

Als quatre anys de l'aprovació del Pla d'Igualtat, la seua aplicació ha de sotmetre's a una avaluació externa. 
Aquesta avaluació preveurà, a més de l'avaluació de procés i resultats, una avaluació d'impacte.  

Així mateix, l'Ajuntament haurà de preveure i assignar els recursos necessaris perquè es realitze el seguiment i 
l'avaluació del Pla d'Igualtat. L'avaluació haurà de ser quantitativa i qualitativa i podrà preveure a més de 
l'anàlisi de les fitxes de seguiment i avaluació, entrevistes als diferents agents implicats en el Pla d'Igualtat. 
L'informe final d'avaluació inclourà els resultats globals per eixos d'actuació i les propostes de millora, a més 
analitzarà l'adequació de les accions, detectant les fortaleses i debilitats del Pla d’Igualtat després de la seua 
posada en marxa. 

Fitxa A per al seguiment i l’avaluació. 

Nom de la reunió Objectiu Documentació Participants Responsable/s Data 

Compromís polític      

Reglament de la Comissió 
d’Igualtat 

     

Constitució de la Comissió 
d’Igualtat 

     

Planificació i elaboració      

Aprovació i planificació   Pla Igualtat 2018-2021    

Comunicació i planificació  Pla Igualtat 2018-2021    

Seguiment de la 
planificació 

 Pla Igualtat 2018-2021 

Informe de seguiment 

 

   

Seguiment de la 
planificació per la 
Comissió 
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Avaluació/Planificació      

Aprovació de 
l’avaluació/planificació 
per la Direcció 

 Informe d’avaluació    

Contrast de la Comissió de 
l’avaluació/planificació 

     

Comunicació de 
l’avaluació/planificació 

     

Seguiment de la 
planificació 

     

Seguiment de la 
planificació per la 
Comissió 

     

Avaluació anual del Pla i 
propostes de canvi 

     

Aprovació de l’avaluació 
anual del Pla 2018-2021  

     

Comunicació a avaluació 
del Pla 2018-2021 

 Presentació sintètica 
del Pla inclosa 
avaluació  

   

Seguiment trimestral Fer 
seguiment 
trimestral 
del Pla 

Pla Igualtat 2018-2021 Responsable Igualtat Coordinadora 
Igualtat 

Cada 
tres 
mesos 

Avaluació final del Pla i 
propostes de futur 

     

Contrast d’avaluació del 
Pla 2018-2021 per la 
Comissió 
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Fitxa B per la implementació i seguiment  

Eix:  ______________________________________     

Núm. d’acció:   _____________________________ 

Descripció acció: ____________________________ 

Objectiu general: ____________________________ 

Objectiu específic: ___________________________ 

Indicador/s: ________________________________ 

Accions realitzades: ___________________________ 

Recursos assignats: ___Externs ______________Propis  

PERIODICITAT: _______Permanent___________ Puntual 
______________Anual  

COST:_____________ Estimat ________________Final  

 

CÀRREC I NOMBRE DEL SEGUIMENT I IMPLEMENTACIÓ DE 
LES ACCIONS:  

o Alcaldia ____ 
o Secretaria __ 
o Policia_____ 
o RRHH _____ 
o Coordinadora d’Igualtat____ 
o Comissió d’Igualtat _______ 
o Persona responsable d’Informàtica i/o 

comunicació___ 
o  Responsables Sindicals 

________________________ 

o Delegades i delegats de PRL 
_____________________ 

o Servei de Contractació Personal /RRHH 
o Altres_________________________ 

 

OBSERVACIONS:  

o Dificultats trobades: _____________ 
o Solucions empreses, si escau: ______ 
o Modificacions: _________________ 

 

ESTAT:  

o En execució:___________________ 
o Realitzada ____________________ 
o No realitzada __________________ 

 

TEMPORALITZACIÓ:  

o Codificació de la prioritat:_________ 
o Data d’implementació de l’acció:____ 
o  Data recollida de dades: __________ 
o Data avaluació interna: ____________ 
o Data avaluació externa / auditoria:____  
o Data informe:____________________ 
o Altres dades:____________________ 

ANNEXES:  

____________________________________ 

 

10.4 Vigència. 

El present pla tindrà una vigència inicial de quatre anys des de la data d’aprovació, transcorreguts els quals la 
Comissió d’Igualtat impulsarà l’elaboració d’un nou diagnòstic per tal d’actualitzar els objectius i mesures 
d’este. 

10.5 Pressupost. 

En cada norma pressupostària, s'habilitarà una partida suficient per al desenvolupament anual del Pla d'Igualtat. 
També es tindrà en compte els recursos que caldrà destinar al seguiment i a l´avaluació final.  
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12. ANNEXES 
12.1. PROTOCOL CONTRA L´ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE 

PROPOSTA DE PROTOCOL D'ACTUACIÓ ENFRONT DE L'ASSETJAMENT SEXUAL I DE L'ASSETJAMENT PER 
RAÓ DE SEXE: 
 

– Declaracions de principis 
– Prevenció de l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe 
– Recursos 
– Procediment d'actuació. 

 
1.-DECLARACIÓ DE PRINCIPIS: 
 
Tota persona té dret a ser tractada amb dignitat i respecte. En virtut d'aquest dret l'Entitat Local i els 
organismes públics vinculats o dependents d'aquesta assumeixen qué les actituds i actes d'assetjament sexual 
suposen un atemptat a la dignitat de les treballadores i treballadors, per la qual cosa no permetrà ni tolerarà 
l'assetjament sexual en cap del centres de treball. 
 
L'Entitat Local i tot el seu personal tenen la responsabilitat d'ajudar i garantir un entorn laboral en qué resulte 
inacceptable i indesitjable l'assetjament sexual o per raó de sexe, en concret el personal directiu té l'obligació 
de garantir amb tots els mitjans al seu abast que no es produïsca l'assetjament sexual en les unitats que 
estiguen davall el seu càrrec. 
 
Queda expressament prohibida qualsevol acció o conducta d'aquesta naturalesa sent considerada com a falta 
laboral molt greu, donant lloc a les sancions que en aquest protocol i l'EBEP proposa per a aquest tipus de faltes. 
 
En cas de produir-se, ha de quedar garantida l'ajuda a la persona que ho patisca i evitar amb tots els mitjans 
possibles que la situació es repetisca. 
 
En conseqüència l'Entitat Local i la Representació Sindical es comprometen a regular, per mitjà del present 
protocol, la problemàtica de l’assetjament sexual o per raó de sexe en les relacions laborals, establint un 
mètode que s'aplique a la prevenció i ràpida solució de les reclamacions relatives referent a l'assetjament 
sexual o per raó de sexe, amb les degudes garanties i prenent en consideració les normes constitucionals, 
laborals i les declaracions relatives als principis i drets fonamentals al treball. 
 
Aquest protocol serà aplicable per a totes les persones que treballen en l'Entitat Local, realitzant-se la 
investigació del supòsits d'assetjament sexual o per raó de sexe a qui treballe en qualsevol de les dependències 
de l'Entitat Local per a empreses subcontractades per aquesta i presente un denúncia contra un treballador o 
treballadora de l'Entitat Local. 
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DEFINCIÓ I CONCEPTES: 
 
La Llei Orgànica per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes defineix en l'article 7 què és assetjament sexual i 
assetjament per raó de sexe: 
 

x Assetjament sexual: qualsevol comportament verbal o físic, de naturalesa sexual que tinga el propòsit i 
produïsca l'efecte d'atemptar contra la dignitat d'una persona, en particular quan es cree un entorn 
intimidador, degradant o ofensiu. 

x Assetjament per raó de sexe: qualsevol comportament realitzat en funció del sexe d'una persona, amb 
el propòsit o l'efecte d'atemptar contra la seua dignitat i de crear un entorn intimidatori, degradant o 
ofensiu. 

x Es consideraran en tot cas discriminatoris l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe. 
x El condicionament d'un dret o d'una expectativa de dret a l’acceptació d'una situació constitutiva 

d'assetjament sexual o d'assetjament per raó de sexe es considerarà també acte de discriminació per 
raó de sexe. 

 
L'origen de l'assetjament sexual o per raó de sexe està en els papers atribuïts històricament a les dones i als 
homes, tant socialment com econòmicament i que, indirectament afecten també la seua situació en el mercat de 
treball. 
 
L'assetjament sexual en el treball és una discriminació que es manifesta a través de la sexualitat, sent les dones 
les que ho pateixen d'una forma majoritària, gràcies a una entorn social de desequilibri i de poder. 
 
L'assetjament sexual es distingeix de les aproximacions lliurement acceptades i recíproques, en la mesura que 
no és desitjat per la persona que és objecte d'aquest. 
 
Quant al subjecte actiu es considerarà assetjament quan vinga de caps, companyes o companys, i inclús tercers 
relacionats amb la víctima per causa del treball. 
 
Quant al subjecte passiu, aquest sempre quedarà referit a qualsevol treballadora o treballador, 
independentment del seu nivell i de la naturalesa de la relació laboral. 
 
PREVENCIÓ DE L'ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE: 
 

x Amb l’objectiu de previndre, descoratjar, evitar i sancionar els comportaments d'asssetjament sexual i 
per raó de sexe és necessari publicitar el protocol a través de la intranet de l'Entitat Local i d'altres 
mitjans de comunicació de què es disposen, de forma que totes les empleades i empleats públics els 
coneguen. 

x Desenvolupament de campanyes de sensibilització, per mitjà de xerrades, jornades, fullets, material 
informatiu i qualsevol altre mitjà que s’estime necessari, fent insistència en l'aclariment del conceptes 
d’assetjament sexual i per raó de sexe. 

x Estadístiques sobre intervencions i casos d'assetjament sexual i per raó de sexe. Publicació 
d'aquestes dades mantenint en tot moment l'anonimat de les víctimes. 

x Avaluació dels riscos psicosocials, de manera que permeta veure quins són aquells col·lectius que són 
més susceptibles de patir assetjament. 

x Formació específica sobre l'assetjament sexual i per raó de sexe i les seues conseqüències. Realitzar 
formació més reiterada en aquells col·lectius en qué pel seu organigrama o per antecedents, són més 
susceptibles d'assetjament. 
 



 

69 
 

x Formació en polítiques de gènere, igualtat entre dones i homes e intervenció davant dels casos 
d'assetjament. 

x Formar a les persones que donaran suport a les víctimes que pateixen assetjament, sobre el 
procediment que s'ha de seguir i la manera d'actuar dels sindicats i de les empreses. 

 
RECURSOS 
 
Entre altres funcions, la Comissió d'Igualtat tindrà la d'atendre, assessorar i realitzar les investigacions i 
seguiment dels cassos d'assetjament sexual o per raó de sexe que es donen en l'Entitat Local. 
 
És obligatori informar tot el personal de la composició d'aquest equip, de forma que qualsevol persona que 
considere que està patint assetjament sexual o per raó de sexe puga acudir a qualsevol de les persones que 
componen aquesta Comissió d'Igualtat. 
 
L'equip podrà comptar en tot moment amb l'assessorament d'una persona tècnica en igualtat. 
 
Competències i atribucions de la Comissió d'Igualtat en relació amb els supòsits d'assetjament sexual o per raó 
de sexe: 
 

x Rebre totes les denúncies per asssetjament sexual o raó de sexe. 
x Dur a terme la investigació de les denúncies d'acord amb allò establert en aquest protocol, per la qual 

cosa, disposarà per part de l'Administració dels mitjans necessaris i tindrà accés a tota la informació 
i documentació que poguera tindre relació amb el cas. Tindrà lliure accés a totes les dependències del 
centre, i tota la plantilla haurà de prestar la deguda col·laboració que li siga requerida per part de la 
Comissió. 

x Recomanar i gestionar davant del Departament de Personal les mesures de precaució que estime 
convenients. 

x Elaborar un informe de conclusions sobre el supòsit d'assetjament investigat, que inclourà els mitjans 
de prova del cas, els seus possibles agreujants o atenuants, i instar, si és necessari a l'obertura 
d'expedient disciplinari contra la persona denunciada, que haurà de ser informada de tal extrem i de la 
sanció imposada. 

x Supervisar el compliment efectiu de les sancions imposades com a conseqüència de casos 
d'assetjament sexual i per raó de sexe. 

x Vetllar per les garanties compreses en aquest protocol. 
x Qualsevol d’altres que es pogueren derivar de la naturalesa de les seues funcions i d'allò que s'ha 

previst en el present protocol. 
 
La Comissió d'Igualat, davant d'un cas concret, delegarà en un dels seus membres (assessora o assessor 
confidencial), a elecció de la persona denunciant, les següents competències en matèria d'assetjament: 
 

x Atendrà durant tot el procediment a la persona que denuncia ser víctima d'una situació d'assetjament 
sexual o per raó de sexe i iniciarà les actuacions que siguen necessàries. 

x Tindrà capacitat de representació de la víctima davant de l'equip, sempre que aquesta així ho 
determine. 

x Efectuarà les entrevistes amb les persones afectades, podrà demanar la intervenció d'experts (agents 
d'igualtat, psicòlegues, psicòlogs, juristes, metges...) mantindrà les reunions amb les persones 
implicades que crega oportunes i tindrà accés a totes les dependències de l'Entitat Local. 
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x Assistirà a la víctima durant tot el procés d'investigació, així com, si és el cas, en la tramitació del 
procediment disciplinari posterior. Igualment prestarà l’assistència necessària posterior que 
raonablement, necessite la víctima, inclosa la gestió davant de l'Entitat Local d'aquelles mesures que 
resulten convenients adoptar. 

x Reportarà a la Comissió d'Igualtat o a la Mesa General de Negociació l'informe preliminar. 
 
 
L'assessora o assessor i la Comissió d'Igualtat requeriran l'autorització del servei de personal per a 
entrevistar-se amb personal diferent de la víctima i del presumpte assetjadora o assetjador, així com per a 
accedir a les diferents dependències de l'Entitat Local. 
 
La Comissió d'Igualtat elaborarà un procediment que relatarà els terminis mínims que s'ha de seguir en cada 
situació. 
 
Quan l'Entitat Local òbriga un expedient disciplinari sobre el presumpte assetjament, l'assessora o assessor i la 
Comissió d'Igualtat o la Mesa General de Negociació traslladaran a la instructora o l'instructor designat tota la 
informació i documentació d'aquest, i finalitzarà la seua funció investigadora. 
 
PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ 
 
Els treballadors i treballadores de l'Entitat Local han de tindre identificades a les persones davant les quals 
poden denunciar un cas d'assetjament sexual o per raó de sexe:  
 

x Qualsevol membre de la Comissió d'Igualtat o de la Mesa General de Negociació de l'Entitat Local. 
x Sindicats. 

 
El procediment d'actuació davant d'una situació d'assetjament sexual i per raó de sexe ha de ser àgil i ràpid, ha 
d'atorgar credibilitat i s'ha de protegir la intimitat, confidencialitat i dignitat de les persones afectades 
(víctimes i testimonis); així mateix, procurarà la protecció suficient de la víctima quant a la seua seguretat i la 
seua salut, tenint en compte les possibles conseqüències tant físiques com psicològiques que es deriven 
d'aquesta situació, atenent molt especialment a les circumstàncies laborals que rodegen a la víctima. 
 
S'establiran, per tant, dos vies que podran seguir les persones que consideren qué han sigut objecte 
d'assetjament sexual o per raó de sexe per a presentar la seua denúncia, sempre en un entorn confidencial i 
urgent. La víctima haurà de posar-ho a la instància corresponent, bé ella mateix o a través dels delegats i 
delegades, de personal, de comitè d'empresa o junta de personal, per mitjà de qualsevol dels dos procediments 
que s'indiquen a continuació, sense perjuí de la utilització paral·lela o posterior de vies administratives o 
judicials. 
 
Procediment Informal 
 
El procediment informal s'iniciarà una vegada que la Comissió d'Igualtat o la Mesa General de Negociació tinga 
coneixement de forma verbal de la situació d'assetjament. Aquesta comunicació pot ser realitzada per:  
 

x La víctima. 
x Delegades i delegats sindicals, de personal, de comité d'empresa, de junta de personal o de prevenció. 
x Sindicats. 
x Una tercera persona coneixedora dels fets. 
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En rebre la comunicació, la Comissió ha de notificar-se'l immediatament a la persona de personal estipulada per 
això (regidor/a de Personal, cap de personal, cap de negociat...). 
 
Al començament del procediment s'assignarà un codi numèric a l'expedient, com a garantia d'intimitat i 
confidencialitat. 
 
Davant de qualsevol comunicació d'una situació d'assetjament sexual o per raó de sexe, realitzarà l'actuació 
només un assessor o assessora, a elecció de la persona afectada o a falta d'això, pel sistema de torn,  
estimant-se com a incompatibilitat la situació laboral de l'assesssora o assessor que tinga relació de 
dependència o ascendència amb qualsevol de les parts. Així mateix la víctima, sempre que tinga motius fundats, 
por dir si hi ha algú de la Comissió d’Igualtat o de la Mesa General de Negociació que no vol que siga la seua 
assessora o assessor. 
 
La funció de la assessora o assessor en aquest procediment serà entrevistar-se amb la persona afectada, 
conduir tot el procediment d’actuació, podent tindre reunions amb la presumpte agressora o agressor, 
reclamar la intervenció d’una persona experta, si ho considera necessari, etc. tot això amb la finalitat 
d'aconseguir la situació d'interrupció de l'assetjament sexual o per raó de sexe i aconseguir una solució 
acceptada per ambdues parts. 
 
En el termini més breu de temps, com a màxim 7 dies, la assessora o assessor donarà per finalitzat el 
procediment, valorant la consistència de la denúncia, indicant la consecució o no finalitat del procediment 
informat i si és el cas, proposant les actuacions que estima convenients, inclús la d'obertura del procediment 
formal. 
 
Si la persona denunciant no queda satisfeta amb la solució proposada o la solució és incomplida per l'agressora 
o agressor, podrà presentar denúncia a través del mètode formal. 
 
De tot allò que s'ha fet, així com de les conclusions haurà de quedar constància escrita, havent de ser firmada, 
almenys per la persona que denúncia i la assessora o assessor, mitjançant el codi d'expedient assignat a l'inici 
del procés. 
 
Tot el procediment serà urgent i confidencial, protegint en tot moment la intimitat i dignitat de les persones 
afectades, l'arxiu de les actuacions serà custodiat per qui designe la Comissió d’Igualtat o la Mesa General de 
Negociació, tenint accés a aquest la Comissió d'Igualtat o la Mesa General de Negociació. 
 
Procediment formal: 
 
Denúncies i queixes: 
 
La denúncia s'ha de presentar a la Comissió d'Igualtat o la Mesa General de Negociació, podent presentar 
denúncia: 
 

x La víctima 
x Delegades o delegats sindicals, de personal, del comitè d'empresa o junta de personal. 
x Sindicat 
x Qualsevol persona que tinga coneixement d'algun acte d'assetjament sexual o per raó de sexe. 

 
La denúncia es realitzarà sempre per escrit i es farà arribar a la Comissió d'Igualtat per qualsevol mitjà del que 
quede constància. 
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Una vegada iniciada la investigació si la víctima així ho desitja, només tractarà amb la persona de la Comissió 
triada com a interlocutora i només ho explicarà una vegada, llevat que resultara imprescindible per a la 
resolució del cas, garantit la seua confidencialitat i l'agilitat en el tràmit. L’assessora o assessor determinarà el 
moment i la necessitat de formalitzar per escrit la denúncia de la víctima. 
 
Durant tot el procés la víctima podrà ser assistida per un/a representat sindical. 
 
Mesures cautelars: 
 
En els casos de denúncies d'assetjament o per raó de sexe, fins al tancament del procediment i sempre que hi 
haja indicis suficients de l’existència de l'assetjament, la Comissió d'Igualtat o la Mesa General de Negociació 
sol·licitarà al departament competent en matèries de personal, cautelarment la separació de la víctima i la 
presumpta persona assetjadora, així com altres mesures cautelars (reordenació del temps de treball, canvi 
d'oficina...) que crega oportunes i proporcionades a les circumstàncies del cas. 
 
Aquestes mesures en cap cas, podran suposar per a la víctima un perjuí o menyscabament en les seues 
condicions de treball, salarials ni a la seua modificació substancial. 
 
En els casos en què la mesura cautelar siga separar la víctima de la persona agressora mitjançant un canvi 
d’oficina, deu ser la víctima la que decidisca si el trasllat ho realitza ella o la persona agressora i el 
departament facilitarà en tot moment que el trasllat d'una o altra persona es realitze el més ràpid possible. 
 
Tramitació: 
 
En el termini de dos dies laborals la Comissió d'Igualtat o la Mesa General de Negociació nomenarà una persona 
encarregada de la instrucció del procediment, qui iniciarà les investigacions preliminars, i tot seguit, de manera 
immediata, i en el termini màxim de dos dies, traslladarà a la persona denunciada informació detallada sobre la 
naturalesa i contingut de la denúncia, amb justificant de recepció, concedint un termini de dos dies per a 
contestar aquesta.  
 
Al mateix temps s’informarà al Departament de Personal de la seua existència i de l’inici d'actuacions. 
 
Serà incompatible la situació de l'instructora o instructor que tinga relació de dependència o ascendència amb 
qualsevol de les parts. 
 
L'instructora o la instructor portarà personalment la investigació podent utilitzar els mitjans que estima 
convenients per a aclarir els fets denunciants (testimonis, entrevistes, pericials...) mantenint sempre la 
confidencialitat en totes les seues actuacions. Si és necessari podrà reclamar la intervenció d'una persona 
experta (Agent d'Igualtat). Durant tot el procediment tant la persona denunciant com la denunciada podran ser 
assitits per un/a representat sindical. 
 
Confidencialitat de la investigació: 
 
Al llarg de tot el procediment es mantindrà una estricta confidencialitat i totes les investigacions internes es 
duran a terme en tacte i amb degut respecte tant cap a la persona que ha presentat la denúncia com cap a la 
persona denunciada, que tindrà la presumpció d'innocència. La Comissió d'Igualtat o la Mesa General de 
Negociació posarà, de forma expressa, en coneixement de totes les persones intervinents l'obligació de 
confidencialitat. 
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Finalització de la investigació i informe de conclusions: 
 
En el termini màxim de 15 dies naturals, comptat a partir de la presentació de la denúncia la Comissió d'Igualtat, 
finalitzada la investigació, elaborarà i aprovarà l'informe sobre el suposat assetjament investigat en el qual 
indicarà les conclusions aconseguides, les circumstàncies agreujants o atenuants observades i instarà a 
l'òrgan competent per a l'obertura del expedient disciplinari a la persona presumptament assetjadora, si ho 
considera necessari. 
 
El dit expedient es realitzarà en els mínims terminis possibles i, mentre no es solucione, seguiran en vigor les 
mesures cautelars establides a l'inici de la denúncia. 
 
La Comissió d’Igualtat o a la Mesa General de Negociació traslladaran al Comité de Salut Laboral l’informe de les 
actuacions realitzades. 
 
Es comunicarà a la Comissió d'Igualtat o a la Mesa General de Negociació la resolució de l’expedient disciplinari. 
 
Circumstàncies agreujants: 
 
Tenint en compte que l'assetjament sexual o per raó de sexe està tipificat en l'article 95 de l’Estatut de 
l'Empleat Públic com a falta disciplinària molt greu, als efectes de valorar la gravetat dels fets i determinar les 
sancions que, si és el cas, pogueren imposar-se, es tindran com circumstàncies agreujants aquelles situacions 
en qué: 
 

x La persona denunciada siga reincident en el comissió d'actes d'assetjament. 
x Existisquen dues o més víctimes. 
x Es demostren conductes intimidatòries o represàlies per part de la persona agressora. 
x La persona agressora tinga poder de decisió sobre la relació laboral de la víctima. 
x La víctima patisca algun tipus de discapacitat física o mental. 
x L'estat psicològic o físic de la víctima haja patit greus alteracions, mèdicament acreditades. 
x El contracte de la víctima no siga indefinit, o que la seua relació amb l'Administració siga a través 

d'empreses adjudicatàries. 
x L'assetjament es produïsca durant un procés de selecció de personal. 
x S'exercisquen pressions o coaccions sobre la víctima, testimonis o persones del seu entorn laboral o 

familiar amb l'objecte d'evitat o entorpir el bon fi de la investigació. 
x La situació de contractació temporal o en període de prova fins i tot amb contracte de beca o en 

pràctiques de la víctima. 
 
DISPOSICIONS DIVERSES 
 

x En totes les comunicacions que, com a conseqüència de la sanció, han de fer-se als Sindicats, Òrgans 
Directius i Òrgans de Govern s’ometrà el nom de la persona objecte de l'assetjament sexual o per raó 
de sexe. 

x En el supòsit de resolució de l'expedient disciplinari amb sanció que no comporte el trasllat forçós o 
l'acomiadament, es prendran les mesures oportunes perquè la persona agressora i la víctima no 
convisquen al mateix ambient laboral, tenint la víctima l'opció de romandre en el seu lloc de treball o la 
possibilitat de sol·licitar un trasllat, el qual siga resolt de manera temporal per mitjà d'una Comissió 
de Serveis, plaça que s'haurà de sol·licitar de manera definitiva en el següent concurs i tenint prioritat. 
El dit trasllat no ha de suposar una millora o detriment de les seues condicions laborals. 
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x Si s'han produït represàlies o hi ha hagut perjuís per a la víctima durant l'assetjament i/o el 
procediment d'investigació, aquesta tindrà dret a ser restituïda en les condiciones que es trobava 
abans d'aquest. 

x La Comissió d'Igualtat supervisarà la imposició i compliment efectiu de les sancions motivades pels 
supòsits d'assetjament sexual o per raó de sexe, per a la qual cosa, serà informada de tals extrems a 
mesura que s'apliquen per part de la Direcció. 

x Si per part de la persona agressora es produïren represàlies o actes de discriminació sobre la 
persona denunciant, les dites conductes seran considerades com a falta laboral, incloent-se el 
corresponent expedient disciplinari. Es prohibeixen expressament represàlies contra les persones que 
participen en les actuacions següents: 

- Efectuar una denúncia o testificar, ajudar o participar en una investigació sobre l’assetjament 
sexual o per raó de sexe. 
- Oposar-se a qualsevol conducta que constituïsca assetjament sexual o per raó de sexe contra si 
mateix o a tercers. 
- Realitzar una al·legació o denúncia de bona fe, inclús si després de la investigació no s'ha pogut 
constatar. 

x Les denúncies o al·legacions realitzades que es demostren com intencionadament deshonestes o 
doloses, podran ser constitutives d’actuació disciplinària, sense perjuí de les restants accions que en 
dret pogueren correspondre. 

x Tant el Departament de Personal com els sindicats hauran de proporcionar informació i 
assessorament a quantes empleades i empleats ho requerisquen sobre el tema objecte d'aquest 
protocol, així com de les possibles maneres de resoldre les reclamacions en matèria d'assetjament 
sexual o per raó de sexe. 

x Anualment la Comissió d'Igualtat o la Mesa General de Negociació efectuarà un informe del conjunt de 
les seues actuacions que elevarà a la Direcció i a l'FVMP i del qual es donarà publicitat a la totalitat de 
la plantilla. El dit informe ha de respectar el dret a la intimitat i a la confidencialitat de les persones. 

 
DISPOSICIÓ FINAL 
 
Si haguera una norma legal o convencional d'àmbit superior que afectarà el contingut del present protocol, la 
Mesa General de Negociació es compromet a la seua immediata adequació. 
 
PER TOT AÇÒ 
 
La Mesa General de Negociació fixada per la Llei 7/2007 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, celebrada en 
sessió en data de 12 d’Abril, es compromet a promoure el Principi d'Igualtat entre dones i homes i a eliminar 
qualsevol disposició, mesura o pràctica laboral que supose un tracte discriminatori per raó de sexe, ètnia, 
orientació o  d'opció sexual, per a la modalitat de contractació o per altres qüestions. 
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12.2. GLOSARI 

ACCIÓ POSITIVA: són mesures específiques, a favor de les dones, per a corregir situacions patents de 
desigualtat de fet respecte als homes, a fi de fer efectiu el dret constitucional a la igualtat. Tals accions, que 
seran aplicables en tant subsistisquen les dites situacions, hauran de ser raonables i proporcionades en relació 
amb l’objectiu perseguit en cada cas (Llei Orgànica per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, art. 11).  
 
APODERAMENT: terme encunyat en la IV Conferència Mundial de les Dones de Beijing (Pequín) en 1995, per a 
referir-se a l’augment de la participació de les dones en els processos de presa de decisions i accés al poder. 
Actualment esta expressió comporta també una altra dimensió: la presa de consciència del poder que, individual 
i col·lectivament, ostenten les dones i que té a veure amb la recuperació de la seua pròpia dignitat com a 
persones.  
 
ASSETJAMENT PER RAÓ DE GÈNERE: qualsevol comportament realitzat en funció del sexe d’una persona, amb el 
propòsit o l’efecte d’atemptar contra la seua dignitat, i de crear un entorn intimidador, degradant o ofensiu. 
(LOIEMH, art. 7.2)  
 
ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE: constitueix assetjament per raó de sexe qualsevol comportament realitzat en 
funció del sexe d'una persona, amb el propòsit o l'efecte d'atemptar contra la seua dignitat i de crear un entorn 
intimidatori, degradant o ofensiu. Es consideraran en tot cas discriminatoris l'assetjament sexual i 
l'assetjament per raó de sexe. El condicionament d'un dret o d'una expectativa de dret a l'acceptació d'una 
situació constitutiva d'assetjament sexual o d'assetjament per raó de sexe es considerarà també acte de 
discriminació per raó de sexe. (Art. 7 LOI) 
 
ASSETJAMENT SEXUAL: qualsevol comportament, verbal o físic, de naturalesa sexual que tinga el propòsit o 
produïsca l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, en particular quan es cree un entorn 
intimidador, degradant o ofensiu. (LOIEMH, art. 7.1)  
 
COMPOSICIÓ EQUILIBRADA: la presència de dones i homes de manera que, en el conjunt a què es referisca, les 
persones de cada sexe no superen el seixanta per cent ni siguen menys del quaranta per cent (LOIEMH, 
Disposició addicional primera). És la definició proporcionada per la Llei d’Igualtat també present en textos 
internacionals, i utilitzada per a solucionar el percentatge lligat a la democràcia paritària en relació a la 
necessària presència de dones i homes en els llocs de decisió.  
 
CONCILIACIÓ: suposa propiciar les condicions per a aconseguir un adequat equilibri entre les responsabilitats 
personals, familiars i laborals. És la definició de la Llei Orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes 
també present en textos internacionals. La mateixa dignitat de la persona i la seua igualtat en drets no s’ha 
inserit en la normativa fins després de la Segona Guerra Mundial. L’afirmació de la igualtat entre dones i homes 
és l’expressió d’un nou estat de coses que posa en relleu no sols la necessitat de transformar les mentalitats 
sinó també d’adequar l’organització social a unes condicions perquè cada dona i cada home puguen combinar la 
seua vida personal, familiar i laboral de manera que puga tindre temps lliure per a desenvolupar totes les seues 
potencialitats. No obstant això, és un concepte que, tradicionalment ha aparegut lligat, en exclusiva, a les dones, 
per la qual cosa és necessari transcendir el seu significat per a aconseguir una autèntica “coresponsabilitat”, 
prestant especial atenció als drets dels homes en esta matèria, evitant que les dones siguen les úniques 
beneficiàries dels drets relatius a cura dels fills i altres persones dependents, ja que l’assumpció en solitari, 
per part de les mares d’aquests drets, entra en col·lisió amb el seu dret d’accedir i romandre en l’ocupació.  
 
CORRESPONSABILITAT: concepte que va més enllà de la mera “conciliació” i que implica compartir la 
responsabilitat d’una situació, infraestructura o actuació determinada. Les persones o agents corresponsables 
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posseeixen els mateixos deures i drets en la seua capacitat de respondre per les seues actuacions en les 
situacions o infraestructures que estiguen a càrrec seu.  
 
DRETS SEXUALS I REPRODUCTIUS: són part dels drets humans i la seua finalitat és que totes les persones 
puguen viure lliures de discriminació, riscos, amenaces, coercions i violència en el camp de la sexualitat i la 
reproducció. L’Estat ha de garantir que tota persona puga:  

- Decidir quants fills/es va a tindre.  
- Decidir l’espaiament dels fills/es. 
- Controlar el seu comportament sexual segons la seua pròpia forma de ser, sentir i pensar sense 

tindre por o vergonya. 
- Estar lliure de malalties i deficiències que interferisquen amb les seues funcions sexuals i 

reproductives.  
 
DESAGREGACIÓ DE DADES PER SEXE: és un mitjà de conèixer quina és la posició de dones i homes en tots els 
espais per mitjà de la recollida i desglossament de dades, i d’informació estadística per sexe. Això permet una 
anàlisi comparativa de qualsevol qüestió, tenint en compte les especificitats del gènere i visibilitzar la 
discriminació. Recomanat pels organismes internacionals compromesos en la defensa dels drets com un mitjà 
per a fomentar la igualtat de dones i homes, entre altres, la Resolució del Consell de la Unió Europea relativa a 
les activitats consecutives a l’any europeu de la igualtat d’oportunitats per a tots (2007). A Espanya la variable 
sexe està present en la recollida de dades de la majoria d’estadístiques oficials, però cal fer un pas més i 
introduir el concepte de transversalitat que suposa introduir la perspectiva de gènere en totes les 
estadístiques.  
 
DISCRIMINACIÓ DIRECTA: es considera discriminació directa per raó de sexe la situació en què es troba una 
persona que siga, haja sigut o podrà ser tractada, en atenció al seu sexe, de manera menys favorable que una 
altra en situació comparable (LOEIMH, art. 6.1). Tenen a més la consideració de discriminació directa: - 
L’assetjament sexual i per raó de sexe“ (article 7.3). - El condicionament d’un dret o expectativa de dret a 
l’acceptació d’una situació d’assetjament per raó de sexe o sexual (article 7.4). - Tot tracte desfavorable a les 
dones relacionat amb l’embaràs o la maternitat (article 8) - Qualsevol tracte advers o efecte negatiu, que es 
produïsca en una persona com a conseqüència de la presentació per la seua banda d’una queixa, reclamació, 
denúncia, demanda o recurs, dirigida a impedir la seua discriminació i a exigir el compliment efectiu del principi 
d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes (article 9). - Tota orde de discriminar directament per 
raó de sexe.  
 
DISCRIMINACIÓ HORITZONTAL: significa que a les dones se’ls facilita l’accés a ocupacions o estudis que es 
pressuposen típicament femenins –Servicis o indústria de menor desenvolupament-, alhora que troben 
obstacles i dificultats per a assumir ocupacions que, socialment, es continuen considerant masculines, lligades 
a la producció, la ciència i els avanços de les tecnologies.  
 
DISCRIMINACIÓ INDIRECTA: es considera discriminació indirecta per raó de sexe la situació en què una 
disposició, criteri o pràctica aparentment neutres posa a persones d’un sexe en desavantatge particular 
respecte a persones d’un altre, excepte de la dita disposició, criteri o pràctica, puguen justificar-se 
objectivament en atenció a una finalitat legítima i que els mitjans per a aconseguir la dita finalitat siguen 
necessaris i adequats (LOIEMH, art. 6.2).   
 
DISCRIMINACIÓ VERTICAL: és també coneguda com “sostre de vidre” i és aquella que establix límits a les 
possibilitats d’ascens laboral de les dones. Aquest fenomen reconeix que es registra una democratització en 
l’accés a diversos llocs de treball per part de les dones, però adverteix que els llocs relacionats amb les 
possibilitats de decisió continuen sent patrimoni dels homes.  
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DIVERSITAT DE GÈNERE: planteja la necessitat d’incorporar els valors de gènere com un model útil d’abordar la 
complexitat i ambigüitat de diferents entorns. Les dones no són considerades com un grup desfavorit, com un 
col·lectiu que reivindica drets, sinó com a subjectes que tenen valors que aportar a la societat, en general.  
 
ESTEREOTIPS: són conjunts de creences o imatges mentals molt simplificades i amb pocs detalls sobre un grup 
determinat de gent que són generalitzats a la totalitat dels membres del grup. El terme sol emprar-se en sentit 
pejoratiu, ja que es considera que els estereotips són creences il·lògiques que només poden ser desmuntades 
per mitjà de la sensibilització, la reflexió i sobretot l’educació.  
 
ESTRATÈGIA DUAL (Integració de la perspectiva de gènere/transversalitat): integrar sistemàticament les 
situacions, prioritats i necessitats respectives de dones i homes en totes les polítiques, amb vista a promoure 
la igualtat entre homes i dones i recórrer a totes les polítiques i mesures generals amb la finalitat específica 
d’aconseguir la igualtat, tenint en compte activament i obertament, des de la fase de planificació, els seus 
efectes en les situacions respectives d’unes i altres quan s’apliquen, supervise i avaluen [comunicat de la 
Comissió COM9667 final de 21.2.1996)  
 
FEMINISME: corrent de pensament que vindica la igualtat d’homes i dones. El feminisme té els seus referents 
teòrics propis que es remunten a la Il·lustració. És un pensament d’igualtat, o en altres paraules, és una tradició 
de pensament polític, amb tres segles d’antiguitat, que sorgeix en el mateix moment en què la idea d’igualtat i la 
seua relació amb la ciutadania es plantegen per primera vegada en el pensament europeu. Admesa la igualtat de 
tots els sers humans quina raó hi ha perquè la meitat dels éssers humans, totes les dones, no tinguen els 
mateixos drets reconeguts que té el col·lectiu complet humà? Aquesta interrogació és l’origen del pensament 
feminista (A. Valcárcel). El feminisme constata la desigualtat per raó de sexe que comporta una situació 
d’inferioritat sociocultural de les dones enfront dels homes. Açò li porta a reclamar i a defendre la igualtat de 
dret d’oportunitats dels sexes. La reivindicació de drets per a les dones parteix de la desigualtat de drets de les 
dones al llarg de la Història en les lleis que els regulaven i en les relacions socials. El feminisme suposa, per 
tant, una forma diferent de mirar i entendre el món, el poder i les relacions entre els sexes. El feminisme no és 
un corrent de pensament monolític sinó que presenta distints corrents, a més d’haver anat evolucionant al llarg 
del temps.  
 
GÈNERE: concepte que fa referència a les diferències socials (per oposició a les biològiques) entre dones i 
homes que han sigut apreses, canvien amb el temps i presenten grans variacions tant entre diverses cultures 
com dins d’una mateixa cultura. La IV Conferència Mundial sobre la Dona celebrada en Beijing (1995) va adoptar 
el concepte de gènere declarant que “el gènere es referix als papers socials construïts per a la dona i l’home 
assentats basant-se en el seu sexe i depenen d’un particular context socioeconòmic, polític i cultural, i estan 
afectat per altres factors com són l’edat, la classe, la raça i l’ètnia” Perspectiva de Gènere: Permet analitzar i 
comprendre les característiques que defineixen les dones i als homes, així com les seues semblances i 
diferències. Analitza les possibilitats i oportunitats d’ambdós, les seues expectatives, les complexes i diverses 
relacions socials que es donen entre ambdós gèneres, així com els conflictes institucionals i quotidians que han 
d’afrontar i les maneres en què ho fan. “La perspectiva de gènere suposa considerar sistemàticament les 
diferents condicions, situacions i necessitats en què viuen dones i homes, en totes les polítiques i en els 
moments de la intervenció: diagnòstic, planificació, execució i avaluació. (IV Conferència Mundial de la Dona, 
Beijing 95)  
 
IGUALTAT DE SEXE: la igualtat de sexe s’entén com una relació d’equivalència en el sentit que les persones tenen 
el mateix valor, independentment dels caràcters o actituds que se’ls associen per ser dones o homes. És un 
dret fonamental que es recolza en el concepte de justícia social. Implica, per tant l’absència de tota forma de 
discriminació per raó de sexe.  
 



 

78 
 

IGUALTAT D’OPORTUNITATS: principi que pressuposa que homes i dones tinguen les mateixes garanties de 
participació plena en totes les esferes. És un concepte bàsic per a l’aplicació de la perspectiva de gènere, ja que 
busca beneficiar per igual a dones i homes, perquè estos i estes puguen desenvolupar plenament les seues 
capacitats i millorar les seues relacions (tant entre ambdós sexes, com amb l’entorn que els rodeja). “La 
igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes és un principi informador de l’ordenament jurídic i, com a 
tal, s’integrarà i observarà en la interpretació i aplicació de les normes jurídiques” (LOIEMH, art. 4).  
 
IMPACTE DE GÈNERE: consisteix a identificar i valorar els diferents resultats i efectes d’una norma o una política 
pública en l’un i l’altre sexe, a fi de neutralitzar els mateixos per a evitar els seus possibles efectes 
discriminatoris. Decisions que pareixen no sexistes poden tindre un impacte diferent en les dones i en els 
homes, encara que esta conseqüència no estigués prevista ni es desitjara. Per això es procedeix a una 
avaluació de l’impacte en funció del gènere per a evitar conseqüències negatives no intencionals i per a millorar 
l’eficàcia de les polítiques.  
 
PATRIARCAT: forma d’organització social, política i econòmica apareguda en les societats agràries on alguns 
barons adults dominen a dones i xiquets a fi de transmetre la propietat i assegurar la filiació legítima dels fills. 
Les dones són confinades en l’espai privat i a la funció reproductora, mentre que els barons es reserven l’espai 
públic. En el seu sentit literal significa govern dels pares. Els debats sobre el patriarcat van tindre lloc en 
distintes èpoques històriques, i van ser represos en el segle XX pel moviment feminista dels anys seixanta en la 
busca d’una explicació que donara compte de la situació d’opressió i dominació de les dones i possibilitaren el 
seu alliberament. Gerda Lerner (1986) ho ha definit en sentit ampli, com “la manifestació del domini masculí 
sobre les dones i xiquets/es de la família i l’ampliació d’eixe domini sobre les dones en la societat en general.  
 
PLANS D’IGUALTAT: els plans d’igualtat fixaran els concrets objectius d’igualtat a aconseguir, les estratègies i 
pràctiques a adoptar per a la seua consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i 
avaluació dels objectius fixats (LOIEMH, art. 46.1) Sorgeixen en la Unió Europea per a fomentar la igualtat entre 
dones i homes. També es denominaven Pla d’Igualtat d’Oportunitats. Tant l’Estat com les comunitats autònomes 
els han aprovat. Poden ser de caràcter general per a totes les polítiques de l’Estat, la Unió Europea o les 
comunitats autònomes, o també per a les empreses i administracions públiques.  
 
PRINCIPI D’IGUALTAT DE TRACTE ENTRE DONES I HOMES: principi informador d’ordenament jurídic que s’integra 
en ell i ha d’observar-se en la interpretació i aplicació de les normes jurídiques. Suposa l’absència de tota 
discriminació per raó de sexe, ja siga directa o indirecta. S’empra el terme discriminació de sexe per a al·ludir a 
una situació en què una persona o un grup de persones rep un tracte diferenciat quant al seu sexe, la qual cosa 
condicionarà que li siguen reconeguts més o menys drets i oportunitats.  
 
PRINCIPI DE PRESÈNCIA EQUILIBRADA: s'entén per composició equilibrada la presència de dones i homes de 
manera que, en el conjunt a què es referisca, les persones de cada sexe no superen el seixanta per cent ni 
siguen menys del quaranta per cent. 
 
SEGREGACIÓ SEXUAL DEL TREBALL: Implica un accés diferencial entre homes i dones a ocupacions i llocs de 
treball, branques i categories ocupacionals. Constitueix un factor determinant de la qualitat de l'ocupació 
femenina i de la seua evolució, alhora que afecta la relació amb el treball reproductiu, l'oci i la participació 
ciutadana. Pot analitzar-se en la seua doble vessant de:  
 
SEGREGACIÓ HORITZONTAL: Es refereix a les dificultats de les persones a accedir a determinades professions, 
segons el seu sexe. Es verifica en la predominança de les dones cap als sectors tradicionals feminitzats i la 
dificultat de les dones per a accedir a càrrecs generalment estipulats com a “masculins”. Encara que siga 
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menys freqüent, també els homes troben dificultats en l'accés a professions, càrrecs o ocupacions considerats 
com típicament femenins, com a infermeria, auxiliars administratius o ser reconeguts com a amos de casa.  
 
SEGREGACIÓ VERTICAL: Fa referència a certes característiques en la jerarquia de persones, llocs, categories 
professionals i tasques en els centres de treball que dificulten l'accés de dones a llocs amb major 
responsabilitat i millor remunerats, és a dir, provoca una concentració de dones i homes en graus i nivells 
específics de responsabilitat. Aquest problema es relaciona amb el gènere i la posició de les dones en els espais 
laborals, dificulta que les dones s'ubiquen favorablement en les estructures de poder i comunament se li coneix 
amb el nom de sostre de vidre. 
 
SEXISME: terme que referix a la suposició, creença o convicció que un dels dos sexes és superior a l’altre. És 
comunament expressat en un context de certs comportaments i estereotips tradicionals basats en el sexe, els 
quals resulten ser un conjunt de pràctiques discriminatòries cap als membres del suposat sexe inferior. L’ús 
més freqüent es referix a la convicció de la superioritat del baró respecte a la dona. Mecanisme pel qual es 
privilegia un sexe sobre un altre. Conceptes i conductes patriarcals que manté en situació d’inferioritat i 
subordinació al sexe femení. Està present en totes les formes de la vida social i tots els àmbits de les relacions 
humanes, és a dir, les formes pràctiques d’actuar.  
 
SISTEMA SEXE-GÈNERE: sistema sociocultural pel que s’associa al sexe reproductiu un conjunt de valors , 
creences i actituds. En occident a una dona se li associen conceptes com a sensibilitat, dolçor, bellesa, espai 
interior, altruisme, paciència, família, etc. I estes característiques són assumides com naturals per la societat. 
De forma oposada i complementària s’adjudica a l’home les característiques de proveïdor, conquistador, 
caçador, agressiu, amo de l’espai públic, etc. Des d’ací es construeix una relació simbòlica desigual de la dona 
privada i dèbil i l’home públic i fort en un joc de sotmetiment-dominació. Mentre el sexe fa referència a la 
diferència biològica existent entre dos individus, el gènere és una construcció sociocultural, que defineix 
característiques emocionals, intel·lectuals i de comportament pel fet de pertànyer a algun dels dos gèneres: 
masculí o femení. El procés de socialització (aprenentatge de patrons culturals i socials que permeten integrar-
se en un grup social) és diferent segons el sexe, assignant models (culturals i socials) diferents per a les dones 
i per als homes, en funció del tradicionalment establert per a uns i per a altres; en funció, en definitiva, de 
models impostos.  
 
TRANSVERSALITAT: suposa la integració de la perspectiva de gènere en el conjunt de polítiques, considerant, 
sistemàticament, les situacións, prioritats i necessitats respectives de dones i homes, amb vista a promoure la 
igualtat entre ambdós sexes i tenint en compte, activa i obertament, des de la fase de planificació, els seus 
efectes en les situacions respectives d’unes i altres quan s’apliquen, supervisen i avaluen.  
 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE: “Constituïx violència de gènere tot acte de violència, basat en la pertinença de la persona 
agredida al sexe femení, que tinga o puga tindre com resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic per a 
la dona, així com les amenaces de tals actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es 
produeixen en la vida pública com en la privada” (Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de 
Protecció Integral contra la Violència de Gènere, art. 1). La violència de gènere es manifesta com el símbol més 
brutal de la desigualtat existent en la nostra societat. Es tracta d’una violència que es dirigeix sobre les dones 
pel fet mateix de ser-ho, per ser considerades pels seus agressors faltades dels drets mínims de llibertat, 
respecte i capacitat de decisió. Aquest tipus de violència s’estén també als fills i filles menors d’edat i el seu 
objectiu últim és el sotmetiment de la dona. 
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Creació del Pla d’Igualtat a l’any 2018. 

Tècnica d’Igualtat: Mònica Pastor Ferri 

Comissió d’Igualtat: 

L’Alcalde – Juli Juan Soriano 
La Regidora d’Igualtat – Mònica Fernandez Ortolà 
El Representant dels Treballadors de CCOO – Raul Sanfèlix Mateu 
La Representant dels Treballadors d’UGT – Ana Isabel Nadal Bernabeu 
La Secretària – Rosa Maria Chornet Coll 

Diseny de la portada i maquetació: Ignacio Ferri Arias 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AJUNTAMENT DE MONTAVERNER 
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