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1.INTRODUCCIÓ  
 

Durant els últims anys les polítiques d’igualtat han fet un moviment significatiu 

donant-li la importància a la legislació marcada i als seus reglaments i normatives. Ja 

trobem referències d’igualtat a la nostra norma superior del territori, la Constitució 

Espanyola remarca el tema de la igualtat a l’article 9.2 on afirma que “correspon als 

poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels 

grups en què 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”. A més, també trobem més aspectes relacionats amb la 

igualtat posat que a l’article 14 trobem que totes les persones ciutadanes espanyoles són 

igual davant la llei sense distinció entre altres aspectes, per raó de sexe. 

 

La igualtat entre homes i dones és un dels drets fonamentals de la vida i és un dels 

valors socials inherent de totes les persones, per tot açò és feina de la ciutadania lluitar 

per aconseguir la igualtat real entre sexes.  

 

Les administracions púbiques són una de les institucions de l’estat que han de 

dedicar part de la seua feina a transmetre aquests valors d’igualtat a tota la població i 

han de tindre en compte que seran el exemple més visible i modèlic al que tenen accés 

tots i totes les persones. A més, el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’Octubre, pel que 

s’aprova el text refundit de la Llei del Estatut Bàsic del Empleat Públic, obliga a totes les 

Administracions Públiques, com indica la disposició addicional sèptima, a elaborar i 

aplicar un pla d’igualtat que siga aplicable, a més d’obligar a adoptar mesures dirigides a 

evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, així com respectar la 

igualtat de tractament i d’oportunitats en el àmbit laboral. 

 

En quan a nivell autonòmic ja trobem a la norma màxima de la Comunitat 

Valenciana, l’Estatut d’Autonomia la promoció de defensa de la igualtat entre homes i 

dones, concretament a l'article 10 es manifesta que, és responsabilitat de la Generalitat 

Valenciana promoure les condicions necessàries perquè els drets socials dels ciutadans 
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valencians i dels grups i col·lectius en què s'integren siguen objecte d'una aplicació real i 

efectiva. 

  

A més, a la nostra comunitat es va implantar de manera més efectiva la igualtat 

amb la promulgació de la Llei 9/2003, de 2 d'Abril, de la Generalitat Valenciana, per a la 

Igualtat entre Dones i Homes, aquesta té com a objecte "regular i fer efectiu el principi 

d'igualtat de dones i homes a la Comunitat Valenciana, establir els principis generals que 

han d'orientar esta igualtat, determinar les accions bàsiques que han de ser 

implementades, així com establir l'organització administrativa de la igualtat 

d'oportunitats entre dones i homes a la Comunitat Valenciana". 

 

També aquesta llei contempla al seu article 20 la definició de plans d’igualtat, 

considerant-se com tot document on es plasmen les estratègies de les entitats i 

empreses per aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones.  

 

Pel que fa al recorregut de la igualtat entre homes i dones al llarg del temps hem 

de dir que malgrat que actualment contem a diferents programés, plans, protocols i 

normatives relacionades amb la lluita per la igualtat i la no discriminació . És trobem en un 

punt on hi ha certa regressió sobretot a l’àmbit de l’educació i laboral. 

 

En l’àmbit laboral s’ha aconseguit la incorporació de la dona al mercat laboral 

després de dècades lluitant per aquest dret, ja que aquestes es troben relegades a 

tasques de la llar i al benestar del xiquets i xiquetes. Malgrat aquest avanç actualment 

continua l’existència de certes barreres en aquest àmbit i moltes dones continuen sent 

les responsables principals del benestar dels seus i de les tasques domèstiques, aspecte 

que possibilitat una bona conciliació del món laboral i familiar. 

 

Per altra part, agreuja la situació les situacions de discriminació entre homes i 

dones que continuen sense tindre una visió a la societat de manera que es fomenta el 

masclisme i ja no sols a l’àmbit laboral, fins i tot arriba als més joves, a l’àmbit educatiu. 
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Vivim en una societat en la qual, tot i haver-hi aconseguit complir parcialment 

objectius d'igualtat entre homes i dones, encara estem molt lluny de posar fi a la 

desigualtat i discriminació de gènere.. Amb els plans d’igualtat es pretén aconseguir 

donar veu a aquestes injustícies silenciades a la societat de manera que s’igualen les 

possibilitats d’ambdós sexes, aconseguint que cap dels dos sexes mantinga una posició 

de superioritat sobre l’altra i transmitent la idea de que el treball no té sexe i s’ha de 

valorar a les persones únicament pel seu rendiment i coneixements al lloc de treball 

determinat.  

 

Les entitats publiques han de fomentar la cultura d’igualtat i presentar mesures 

de no discriminació efectives d’aplicació directa i pràctica a la seua seu, que millore i 

complemente les ja instaurades.  Els Ajuntaments, com a administració local, i, per tant, 

més propera a la ciutadania, té un paper fonamental en la transmissió dels valors 

igualitaris a la seua població com a figura exemplificadora. 

 

Generalment aquestes organitzacions presenten bona predisposició i mesures prèvies en 

aquest àmbit, que complementaran per aconseguir la igualtat total. 
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2. FONAMENTACIÓ JURÍDICA 
 

Respecte al que fa la fonamentació jurídica sobre la igualtat entre homes i dones 

podem parlar tant en el àmbit autonòmic, estatal i europeu, ja que es tracta d’un aspecte 

reconegut en la nostra societat actual però un àmbit on queda molta feina a fer en tots 

els nivells d’aplicació. 

 

En quan a l’àmbit autonòmic podem destacar principalment la Llei 9/2003 del 2 

d'Abril, de la Generalitat Valenciana, per a la Igualtat entre Dones i Homes, com a 

normativa principal i un referent d’Igualtat en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.  

 

Per altra banda trobem la Llei 10/2010 de 9 de Julio, de la Generalitat, d’Ordenació 

i Gestió de la Funció Pública Valenciana, on podem trobar en el seua disposició addicional 

3ª  que s’estableix el següent “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” Per lo tant, veiem que dins de la gestió de la Funció Pública Valenciana 

també existeix alguna referència sobre l’àmbit de la Igualtat entre homes i dones. 

 

A més de les lleis principals que fan referència a la igualtat entre homes i dones 

també trobem per una part el  Decret 133/2007, de 27 de Juliol, del Consell, sobre 

condicions i requisits per al visat dels Plans d’Igualtat de les Empreses de la Comunitat 

Valenciana, on es destaca la importància de presentar plans d’Igualtat en les empreses 

valencianes, i per altra part, el II Acord marc subscrit per la Federació Valenciana de 

Municipis i Províncies on s’inclou l’Acord d’Aplicació de mesures en matèria d’igualtat 

amb el compromís d’elaboració de Plans d’Igualtat, on es destaca la importància també 

dels plans d’igualtat però sobretot l’aplicació de mesures dins dels pla per a millorar en el 

àmbit d’Igualtat entre dones i homes. 
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Pel que fa a l’àmbit estatal trobem com a referència principal la Llei Orgànica 

3/2007 de 22 de Març, per la Igualtat Efectiva de Dones i Homes seguit per els articles 

anteriorment mencionats 9,2 i 14 de la Constitució Espanyola. 

 

Per altra part, i de igual forma manera que en el àmbit autonòmic podem trobar la 

Llei 7/1007 de 12 d’Abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic, l’àmbit d’aplicació del qual 

inclou les Administracions de les Entitats Locals. Aquesta llei estableix en la Disposició 

Addicional 8a 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 plans d’igualtat en el conveni col·lectiu o acord de condicions 

de treball del personal funcionari.  

  

Per últim, també fem referència a la Llei 39/1999, del 5 de Novembre, per a 

promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores. És 

interesant i necessari que es respecte en tot moment l’àmbit de la conciliació, posat que 

hui en dia és un tema de gran importància al món laboral i es precisa d’una base 

legislativa que dona unes directrius en este aspecte. 

 

Pel que fa a l’àmbit europeu destaquem la Directiva 2006/54/CE del Parlament 

Europeu i del Consell del 5 de Juliol de 2006 relativa a la aplicació del principi d’igualtat de 

oportunitats i igualtat de tracte entre homes y dones en assumptes d’ocupació 

(refundició). També parlem de la Convenció sobre la eliminació de totes les formés de 

discriminació contra la dona, aprovada per la Assemblea General de Nacions Unides en 

desembre de 1979 i ratificada per Espanya en 1983. 

 

Per altra part també destaquem el Protocol Facultatiu de la Convenció sobre 

l’eliminació de totes les formés de discriminació contra la dona adoptat per la Assemblea 

General de Nacions Unides en Octubre de 1999. 
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En definitiva, pel que podem observar, trobem legislació per a la igualtat de dones 

i homes en tots els àmbits d’aplicació, per lo tant dir que tenim certa cobertura per a 

tractar aquest tema en la nostra societat. També ressaltar la importància de trobar 

referències a tots els nivells ja que d’esta manera podem dir que estem conscienciats en 

la importància de la igualtat entre homes i dones. 
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3. PRETENSIONS DEL PLA 
 
 Favara és un municipi de la comarca de la Ribera Baixa que es troba situat a uns 

50km de Valencia. Podem dir que Favara conta actualment a una població de 2467 

habitants i la seua superfície és de 9,4 quilometres quadrats. 

 

El municipi de Favara s’ha mostrat compromès amb diferents objectius per 

aconseguir una igualtat de sexes dins del marc legislatiu estatal i autonòmic dins de 

l’organització. Per tot açò, el pla d’igualtat que es va a realitzar serà dut a terme pel propi 

personal de l’Ajuntament, els que de manera prèvia i voluntàriament han pres la decisió 

d’acollir-se a ell i dur a terme un procés de selecció de representants  el quals duran a 

terme la implementació, seguiment i avaluació d'aquest. És important que tot el personal 

de  l’Ajuntament de Favara estiga involucrat per tenir major consens, i d’aquesta manera 

detecten les necessitats reals respecte a la igualtat. 

 

Dins del propi Pla es marquen els objectius que l’Ajuntament de Favara vol 

aconseguir en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes. El pal tracta tres 

dimensions bàsiques d’un Pla d’Igualtat, com són les mesures que es pretenen aplicar per 

aconseguir aquesta igualtat efectiva entre dones i homes, les estratègies per a 

aconseguir-les, incloent la temporalització i els recursos necessaris per a aquest propòsit 

i, com a tercera dimensió, els mètodes d’avaluació i seguiment dels canvis que s’han 

d’anar realitzant. 

 

El Pla d’igualtat consta d’una vigència efectiva de 4 anys (2018-2021) amb 

objectius, mesures i actuacions que necessàriament han de ser realistes i viables, tant en 

els temps com en els recursos requerits; han d’adaptar-se a la realitat de l’ajuntament i el 

seu entorn; i han de ser avaluables, per a valorar els canvis que es poden produir. 

 

Les mesures proposades arran del diagnòstic previ que es fa del ajuntament de 

Favara s’estructuren en les 6 àrees d’intervenció que marca la normativa autonòmica 

vigent, concretament el Decret 133/2007, de 27 de Juliol, del Consell, sobre condicions i 

requisits per al visat dels Plans d’Igualtat de les Empreses de la Comunitat Valenciana. 
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Aquestes àrees són: àrea d’accés al treball, àrea de classificació professional, promoció i 

formació, àrea de retribucions, àrea de conciliació i ordenació del temps de treball, àrea 

de salut laboral, prevenció d’assetjament sexual i/o per raó de sexe i àrea de comunicació 

i llenguatge no sexista. 
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4. PARTS SUBSCRIPTORES DEL PLA D’IGUALTAT 

 
Aquest pla d’igualtat ha de tindre una part subscriptora, que donarà legitimitat per a 

formar part de l’elaboració i la posada en marxa d’aquest Pla. Aquestes parts 

subscriptores seran les persones que formen part de la plantilla i organització del 

Ajuntament de Favara independentment del lloc de treball que ocupen i sempre tenint en 

compte el període de temps treballat que resulte suficient. 

 

- Oro Azorín, Alcaldessa. 

- Paqui Oltra Mullet, ADL. 

- MºJose Malonda, Regidora d’igualtat. 

- Isabel Aragó, recepció. 

- Vera Fayos, recaptació. 

- Silvia Lopez, intervenció-comptabilitat. 

- Lourdes Navarro. Secretaria. 

- Paco Palomares, administració general. 

- Xelo Puig, jutjat de pau i tramitació administrativa. 

- Dani Garcia, brigada de serveis municipals. 

- Benito Sala, brigada de serveis municipals. 

- Bautista Bodí, brigada de serveis municipals. 

- Erika, policia local. 

- Antonio Victoria, auxiliar de policia local. 

- Luis Fayos, auxiliar de policia local. 

- Emi Tormo, serveis municipals. 

- Javier Gimeno, tècnic municipal. 
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4.1 EQUIP D’IGUALTAT 

 

A la Mancomunitat de la Ribera Baixa trobem el departament d’Igualtat, el qual 

prestarà l’assistència tècnica per a l’elaboració i implantació del Pla d’Igualtat a 

l’Ajuntament de Favara, i col·laborarà amb el personal en resoldre totes les qüestions i 

dubtes que es presenten en el referent a matèries d’Igualtat. 

 

Aquest departament d’Igualtat es troba format per tres tècnics especialitats en temés 

d’Igualtat i que presenten formació en l’àmbit social. El seus components són: 

 

- Pablo Rodrigo, agent d’Igualtat. 

- Emilio Icardo, agent d’Igualtat. 

- Marta Lapiedra, agent d’Igualtat.  
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5. OBJECTIUS DEL PLA D’IGUALTAT 

 

5.1 OBJECTIU GENERAL 

 
Mitjançant l’aplicació de mesures, accions i pràctiques programades en el temps, 

arran d’un diagnòstic en les àrees d’ocupació, classificació, promoció i formació, 

retribucions, conciliació familiar, salut laboral, i comunicació i llenguatge no sexista 

aconseguir una igualtat efectiva i la no discriminació entre homes i dones a l’organització 

interna de l’Ajuntament de Favara. 

 

5.2 OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

 
 Detectar aspectes a millorar en matèria d’igualtat en les condicions laborals del 

personal que forma l’Ajuntament de Favara.  

 

 Transmetre valors d’igualtat, el concepte de perspectiva de gènere i la 

sensibilització en la plantilla. 

 

 Fomentar la formació en matèria d’igualtat. 

 

 Integrar i fomentar la participació del personal treballador en el procés de 

implantació del Pla d’Igualtat. 

 

 Aplicar la perspectiva de gènere a tots els aspectes de les polítiques, àrees, 

documents i decisions que es prenguen a l’Ajuntament de Favara. 

 

 Suprimir qualsevol indici o acte de discriminació sexual o per raó de sexe. 

 

 Promoure en tota la plantilla de l’Ajuntament de Favara la cultura d’igualtat  i la 

consciencia de gènere.  

 

 Promoure en tota la plantilla la funció de la conciliació de la vida familiar i laboral.  
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6. DISSENY DEL PLA D’IGUALTAT 

 
Per a realitzar de manera adequada aquest pla d’igualtat entre dones i homes es 

tindran en compte una sèrie d’accions com a base d’informació prèvia que garantiran 

l’eficàcia d’aquest.  

 

Abans de l’inici escrit del pla es realitzen una sèrie d’actes previs sense els quals no 

podríem dur avant la realització del pla d’Igualtat, per tant tampoc les seues mesures ni 

el diagnòstic de la realitat de manera eficient.  

 

En primer lloc, es va produir una deliberació en Ple on es reuní els diferents 

representants de les poblacions adherides a la Mancomunitat de la Ribera Baixa amb la 

finalitat de deliberar la necessitat de la contractació d’agents d’igualtat per al 

desenvolupament del Pla d’Igualtat de homes i dones en totes les poblacions adherides a 

la Mancomunitat. 

  

Des de la Mancomunitat es contractaren tres Agents d’Igualtat amb titulacions 

relacionades amb les ciències socials per a fer la planificació, assessorament i disseny dels 

Plans d’Igualtat. Una vegada contractats els agents d’igualtats, es  va planificar les fases 

que seguirà el Pla d’Igualtat per part dels agents, adaptant-lo a les necessitats reals 

actuals. 

 

L’equip d’Igualtat centrarà el pla d’igualtat dins de 6 dimensions diferents. Aquestes són: 

 

1. ÀREA D'ACCÉS A l'OCUPACIÓ 

2. ÀREA DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL, PROMOCIÓ I FORMACIÓ 

3. ÀREA DE RETRIBUCIONS 

4. ÀREA DE CONCILIACIÓ I ORDENACIÓ DEL TEMPS DE TREBALL 

5. ÀREA DE SALUT LABORAL, PREVENCIÓ DE L'ASSETJAMENT SEXUAL I/O 

PER RAÓ DE SEXE 

6. ÀREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE NO SEXISTA 
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Una vegada clares les àrees a treballar l’equip d’igualtat seleccionarà les 

ferramentes més adequades per a poder recollir tota la informació necessària. Les 

ferramentes més útils per a recollir aquesta informació seran tant enquestes personals, 

entrevistes ja siga personals o en grup i observació per al anàlisi de documents físics com 

lleis, ordenances municipals, convenis, bans, retribucions, bases de selecció de personal, 

pla de formació, plans de qualitat, pàgines web, aplicacions multimèdia… 

 

Per altra part, a l’Ajuntament de Favara es crearà la Comissió d’Igualtat que es 

centrarà en assessorar i ajudar en els possibles casos de discriminació que es pugen 

donar a l’ajuntament i atendre de la millor manera estes situacions de desigualtat entre 

homes i dones. També serà l’encarregada de comprovar si es porten a cap les mesures 

presentades al pla i si hi ha alguna modificació o canvi. 

 

La Comissió d'Igualtat estarà formada de manera paritària i preferentment les 

persones que la integren hauran de tenir formació en relació amb la igualtat i 

l'assetjament sexual o per raó de sexe, del contrari, podran rebre aquesta formació. És 

important que reben aquesta formació i mitjans per a poder realitzar les seues funcions 

adequadament i garantir la seua protecció i la dels altres. 

La Comissió d'Igualtat tindrà les següents funcions generals: 

 Controlar el compliment de les mesures del pla d’igualtat. 

 Comprovar el seguiment del cronograma de accions que es planteja des 

del pla. 

 Realitzar el seguiment del funcionament del Protocol. 

 Conèixer i informar-se de tots els casos de desigualtat que s'hagen produït 

en l'Ajuntament. 

 Avaluar amb caràcter anual, el desenvolupament dels sistemes de 

prevenció i del Protocol d'Actuació. 
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Així mateix, la Comissió nombrarà una persona instructora, que s’encarregarà de 

les següents funcions: 

 

 Informar sobre el funcionament del pla i sobre les mesures o accions a 

aplicar. 

 Informar sobre les diferents vies de resolució en casos d’assetjament i els 

mitjans disponibles tant dins com fora de l'Ajuntament. 

 Intervenir en cas d’una solució directa. També, sol·licitarà que cessen 

aquest comportament discriminatori o desigual i realitzarà un seguiment. 

 Acompanyar i assessorar a qui ha patit assetjament o discriminació per 

assegurar que no es prenen represàlies. 

Una vegada aconseguida tota la informació, l’equip d’Igualtat passarà a realitzar 

l’anàlisi de la realitat de tota la informació recollida desagregant les dades per sexe i 

processant-la per a observar els resultats. A partir dels resultats, serà necessari decidir les 

mesures i accions més positives per afavorir la igualtat en cada àrea, per a implantar-les 

en el Pla i posar-les en pràctica.  

 

Per últim, cal destacar que el pla d’igualtat ha de contemplar un seguiment i 

aquest s’organitzarà mitjançant un procés d’avaluació i un cronograma de les mesures i 

accions que es proposen al pla. Serà necessari per a confirmar la validesa del pla, que hi 

haja un seguiment per observar si les mesures són complides o hi ha que corregir o 

modificar alguna d’elles per adaptar-la millor a la realitat de l’Ajuntament de Favara. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
17 

6.1 MITJANS I RECURSOS PER A POSAR EN MARXA EL PLA D’IGUALTAT 

 
Per a desenvolupar i dur a terme totes les accions i mesures que presenta el pla 

d’igualtat serà necessari una sèrie de mitjans i recursos que ajuden a complir tots els 

objectius plantejats a priori. Aquests mitjans i recursos poden ser tant personals, 

materials com econòmics. 

 

Recursos personals: 

 

- Tres tècnics d’Igualtat que formen el departament d’Igualtat, encarregats de 

l’elaboració i plantejament del pla d’Igualtat diagnosticant la realitat i de les 

mesures i accions a desenvolupar. La seua funció també serà la de difondre els 

punts del pla en tota la plantilla i si fora necessari algun tipus de formació i 

col·laboració amb el seguiment del pla d’Igualtat. 

 

- Creació de la Comissió d’Igualtat, la qual estarà formada per persones de la 

plantilla, sent important que algunes d’elles almenys tinguen llocs de treball 

directius, formació en igualtat i que estiga representat per persones d’ambdós 

sexes, posat que aquesta serà la encarregada de dur a terme les mesures del pla i 

serà la imatge referent a la igualtat entre dones i homes a l’Ajuntament de Favara.   

 

Recursos econòmics: 

- Cost de la contractació de l’Equip d’Igualtat. 
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7. METODOLOGÍA 
 

Respecte a la metodologia, a continuació farem referència al procés que s’ha dut 

a terme per a crear el pla d’Igualat i les ferramentes utilitzades per aconseguir els 

objectius plantejats i les mesures o accions per aconseguir la Igualtat entre dones i 

homes. 

 

Principalment, es farà un anàlisi general de l’ajuntament per tindre una visió global 

de la realitat existent des d’una perspectiva de gènere. Aquesta perspectiva donarà una 

visió de manera que englobe tots els departaments que formen l’Ajuntament i la seua 

organització de treball. D’aquesta manera es podrà observar si existeixen diferencies 

discriminatòries entre homes i dones en diferents aspectes com són les condicions de 

treball en les relacions de poder, el accés al treball, la conciliació o qualsevol altra 

desigualtat entre homes i dones que puga existir. 

 

Per altra part, cal destacar que aquesta metodologia que utilitzem te com a 

finalitat involucrar a tot el personal de l’ajuntament de Favara, amb la intenció de 

sensibilitzar sobre la importància de la desigualtat existent en la nostra societat entre 

homes i dones. Per tot açò, volem fer partícips a tots el treballadors i treballadores en el 

procés d’elaboració del Pla d’Igualtat de manera que realitzen un autoanàlisi i s’adonen 

de la realitat de gènere en el lloc de treball entre dones i homes i quins aspectes es poden 

modificar i millorar.  

 

En primer lloc, es recolliran una sèrie de dades per al seu anàlisi que estaran 

desagregades per sexe per a poder comparar condicions i situacions tant d’homes com 

de dones, i d’aquesta manera poder traure així conclusions sobre si existeix algun tipus 

de desigualtat o en canvi, prima la igualtat sempre. 

 

Per a portar a cap la recollida de dades per a poder recollir la informació 

necessària s’utilitzen principalment elements qualitatius mitjançant el qüestionari general 

per a tota la plantilla però també es prenen com a referència elements qualitatius com 
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reunions, anàlisi DAFO, i entrevistes si escau per a complementar la informació necessària 

per a conèixer la realitat de l’Ajuntament de Favara i les accions i mesures posteriors. 

 

L'instrument de recerca que utilitzarem per al diagnòstic de la realitat de 

l’Ajuntament de Favara és el qüestionari, un instrument totalment estandarditzat, i 

també l’entrevista semiestructurada individual. Amb aquests instruments pretenem 

obtenir informació per analitzar les condicions d’accés al treball, classificació professional 

i promoció, formació, retribucions, salut laboral, assetjament, llenguatge i comunicació. 

 

L'elecció del qüestionari com a instrument de recollida d'informació es justifica pel 

fet de ser una mesura de coneixements i habilitats de caràcter personal de cadascun dels 

subjectes investigats, i amb açò, tindre la informació necessària per a ajudar i oferir 

pautes o mesures d'intervenció dirigides a tot l’Ajuntament. Per altra part, l'elecció de 

l'entrevista com a mitjà de recollida d'informació es deu a que es tracta d'una manera 

senzilla de recopilar molta informació i al mateix temps poder preguntar qüestions en el 

mateix moment de la realització d'aquesta. 

 

Aquests instruments de recollida d'informació són disseny propi, de manera que 

l’equip investigador podrà obtindre els resultats que li siguen d’interès per al seu 

posterior anàlisi dels resultats i mesures d'intervenció.  

 

D'altra banda, assenyalar que per al disseny del qüestionari s’ha considerat 

adequat i necessari establir una sèrie de dimensions o blocs, doncs d'aquesta forma es 

manté una bona organització clara de tots els ítems i de la finalitat de les respostes. 

Considerem també, que es tracta d'un avantatge per a l'avaluador i també per als 

subjectes, ja que estan els diferents apartats agrupats i existeix major facilitat a l'hora 

d'analitzar els resultats, i per als subjectes perquè resulta atractiu i ofereix certa 

informació dels aspectes de cada dimensió o bloc. Finalment el qüestionari, compta amb 

un total de 36 ítems a respondre distribuïts en 6 dimensions a més de les dades personals 

i un apartat final amb observacions i suggeriments.  
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Les dimensions en els quals es divideix el qüestionari són: 

 Composició de la plantilla. 

 Accés al treball. 

 Classificació professional i promoció. 

 Formació. 

 Retribucions. 

 Conciliació familiar. 

 Salut laboral, assetjament, llenguatge i comunicació. 

 

Cal ressaltar que és de vital importància el contacte continu mitjançant reunions i 

xerrades tant amb la Comissió d’Igualtat, com amb les persones representats de la 

plantilla o persones de contacte directe de la plantilla en general.  

 

Per altra part, cal dir que el Pla ha de ser divulgat perquè tota la plantilla tinga 

coneixement dels resultats obtinguts i les tasques a realitzar, de manera que puga traure 

les seues pròpies conclusions en matèria d’igualtat. El Pla d’Igualtat també ha de ser 

públic en la pàgina web per complir amb el principi de transparència, i fer que qualsevol 

ciutadà puga conèixer-lo. Es podran publicar estadístiques, taules i gràfiques per a 

plasmar els resultats obtinguts en la recollida d’informació per al diagnòstic. 

  

De la mateixa manera és indispensable que el Pla siga flexible i dinàmic per a 

adaptar-se als possibles canvis i a les necessitats, demandes i possibilitats de millora que 

observen tant els agents d’igualtat com qualsevol persona de la plantilla. 

 

Per últim, destacar que al Pla d’Igualtat s’utilitza una metodologia sistemàtica; 

tots els objectius, accions i mesures que es realitzen van encaminats per aconseguir el 

objectiu final i general d’igualtat entre homes i dones que treballen a l’Ajuntament de 

Favara. 
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7.1 CRONOGRAMA 

 

Presentació de l’equip d’igualtat 19/09/2017 

Compromís per ambdues parts 19/09/2017 

Recollida de qüestionaris realitzats per 
tota la plantilla 

25/09/2017 

Recollida dels documents necessaris per al 
diagnòstic 

16/10/2017 

Inici del Diagnòstic 5/12/2017 

Realització del protocol contra 
l’assetjament sexual o per raó de sexe 

07/09/2017 

Realització de la guia del llenguatge no 
sexista 

11/09/2017 

Proposta de mesures i accions a 
desenvolupar 

15/12/2017 

Creació de la Comissió d’igualtat 6/02/2018 

Presentació del esborrany del Pla 
d’Igualtat 

6/02/2018 

Presentació del disseny final del Pla 
d’Igualtat 

9/02/2018 
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8. DIAGNÒSTIC 
 

8.1 OBJECTIUS DEL DIAGNÒSTIC 

 
Amb el diagnòstic de la situació del I Pla d’Igualtat entre dones i homes podrem 

arribar a unes conclusions que ajudaran  a realitzar una proposta de les futures mesures i 

accions que s’aplicaran per aconseguir una igualtat efectiva a l’Ajuntament e Favara. 

L’objectiu del present diagnòstic és conèixer la situació de l’Ajuntament de Favara en 

quant a igualtat efectiva entre dones i homes. Amb aquest pretext es pretén també: 

  

➔ L’obtenció de dades desagregades per sexe sobre l’organització i distribució de la 

plantilla per departaments, l’edat, l’antiguitat en l’empresa, el nivell d’estudis, 

l’horari laboral, etcètera. 

➔ Conèixer la percepció sobre la igualtat de gènere que té la plantilla de 

l’Ajuntament als llocs de treball, incloent l’opinió sobre igualtat de retribució, 

igualtat de promoció i igualtat d’oportunitats i de formació i, d’aquesta manera, 

detectar les discriminacions per raó de sexe que es puguen produir. 

➔ Recollir informació sobre les mesures de conciliació familiar que existeixen a 

l’organització: saber si es coneixen, saber si es fa ús d’elles, saber si aquestes 

mesures són suficients. 

➔ Determinar la pertinença d’aplicar mesures positives en qualsevol procés de 

selecció de l’Ajuntament de Favara. 

➔ Observar l’ús que es fa del llenguatge no sexista. Es pretén eliminar dels 

documents i de la pàgina web oficial el llenguatge sexista fent una revisió dels 

documents i de la pròpia pàgina web i facilitant un protocol a les treballadores i 

treballadors de l’Ajuntament sobre detecció i correcció del llenguatge sexista. 

  

En definitiva, el que es pretén amb aquest diagnòstic sobre la realitat és poder observar 

com es troba l’ajuntament en relació a totes les àrees a tractar dins del pla d’Igualtat i 

d’aquesta manera també servirà com una ferramenta que ajudarà a observar el canvia 

produïts arran del següent pla d’Igualtat.  
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8.2 INFORMACIÓ GENERAL DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA. 

 

Nom AJUNTAMENT DE FAVARA 

Telèfon 961769002 

Web  http://www.ajuntamentfavara.es/ 

 
Direcció 
 

35 Plaça Sant Antoni, 1 
46614 Favara. 

 
 
 
Departaments i serveis principals 

Recepció, Recaptació, intervenció-
Comptabilitat, Agencia de 
desenvolupament Local, Secretaria, 
Administració general, Jutjat de Pau, 
Brigada de serveis municipals, Policia 
Local, Atenció al consumidor, Serveis 
Socials, Notaria. 

 
Forma Jurídica 
 

Institució pública 

 
 
 
Instal·lacions 

Ajuntament de Favara, Casa de la cultura, 
Biblioteca municipal, Llar de jubilats, 
Edifici Arxiu Municipal, Edifici secundari de 
l’Ajuntament, Cementeri, Magatzem 
municipal, Piscines municipals, Sala 
d’exposicions, El musical, Escola infantil 
Municipal, Instal·lacions esportives. 

 
A més a l’Ajuntament de Favara trobem diferents tipus de programés que es duen a 

terme a l’actualitat. Aquest  programés són els següents: 

 

 EMPUJU Y EMCUJU  Programa de subvencions destinats a la contractació de 

persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del sistema nacional de 

garantia juvenil. En aquest programa estan contractades dos joves a l’àrea de 

comunicació y administració. 

 

 BECA POST DIPU  Programa per a joves de 18 a 35 anys de beques de formació 

en el marc del Pla Estratègic de Gestió del Talent.  
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 EMCORP  Programa de subvencions de iniciativa social, destinat a la 

contractació de persones desempleades de al menys 30 anys en col·laboració amb 

les corporacions locals.  

 

  EMCORD  Programa de subvencions de iniciativa social, destinades a la 

contractació de persones en situació d’atur de llarga duració per corporacions 

locals. 

 

 INEM AGRARI  Programa de contractació de persones dins del regim agrari al 

Agost. 

 

 GABINET DE PSICOPEDAGOGIA  Contractació d’una persona professional dins 

d’aquest àmbit. 
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8.3 ORGANITZACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA. 

 

 
DEPARTAMENT 

 

 
PERSÓNAL 

ALCALDIA ORO AZORÍN CANET 
 

 
RECEPCIÓ 

 

 
Isabel Aragó 

 
RECAPTACIÓ 

 

 
Vera Fayos 

 
INTERVENCIÓ-COMPTBILITAT 

 

 
Silvia López 

 
ADL 

 

 
Paqui Oltra 

 
SECRETARIA 

 

 
Lourdes Navarro 

 
ADMINISTRACIÓ GENERAL 

 

 
Paco Palomares 

 
JUTJAT DE PAU 

 

 
Xelo Puig 

 
BRIGADA SERVEIS MUNICIPALS 

Dani Garcia 
Benito Sala 

Bautista Bodí 

 
POLICIA LOCAL Y AUXILIARS 

Erika Soto 
Antonio Victoria 

Luis Fayos 

 
SERVEIS SOCIALS 

 

 
Emi Tormo 

 
TÈCNICS/QUES MUNICIPALS 

  
Javier Gimeno                        

 

 
TRAMITACIÓ ADMNISTRATIVA 

 

 
Xelo Puig 
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8.4 QÜESTIONARI: PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA. 

 

Una vegada finalitzat el procés de recollida d’informació mitjançant la realització 

del qüestionari, s’han organitzat totes les dades dels treballadors i treballadores de 

l’Ajuntament de Favara en el programa de dades estadístiques SPSS, Statistical Package 

for the Social Sciences. 

 

Per a la realització del diagnòstic s’ha de realitzar un anàlisi descriptiu amb ajuda 

de tables de contingència. En aquestes tables trobem els resultats obtinguts desagregats 

per sexe tant de items nominals, ordinals com d’escala, ja que aquesta, és la millor forma 

de trobar els resultats de manera totalment objectiva i visualment s’observen de manera 

més atractiva per al investigador. 

 

A continuació trobarem l’anàlisi descriptiu de les dades obtingudes amb el 

qüestionari a l’Ajuntament de Favara. En aquest cas, s’han recollit 19 qüestionaris 

procedents de les treballadores y treballadors de l’Ajuntament. Aquest qüestionari 

consta de 36 preguntes repartides en items personals de la composició de la plantilla i 6 

àrees: àrea d’accés a l’ocupació, àrea de classificació professional i promoció, àrea de 

formació, àrea de retribucions, àrea de conciliació familiar i laboral, àrea de salut laboral, 

assetjament i  llenguatge i comunicació. 
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8.4.1 ÀREA DE COMPOSICIÓ DE LA PLANTILLA 

  
 DONES HOMÉS TOTAL 

ADMINISTRACIÓ 2 1 3 
SEGURETAT CIUTADANA 0 1 1 

BENESTAR SOCIAL 1 0 1 
SECRETARIA 1 0 1 

INTERVENCIÓ 1 0 1 
AGENCIA DE DESENVOLUPAMENT 1 0 1 

AJUNTAMENT, No especifica. 0 1 1 
SERVEIS MUNICIPALS 0 3 3 

TOTAL 6 6 12 
Tabla 1: Resultats sobre els departaments ocupats. 
 
Com podem observar, tenim una mostra de 12 persones treballadores que han donat 
resposta al departament de treball que estan ocupant. D’aquestes 12, podem dir que el 
50% són dones i l’altre 50% són homes, destacant el departament de serveis municipals on 
trobem tres homes i el departament d’administració on trobem 2 dones i 1 home, mentre 
que els altres departament estan representats per sols una persones sent 4 dones que es 
troben a un departament sense representació d’homes i 2 homes, un en seguretat 
ciutadana i altre en algun departament sense especificar que no representació de dones. 

Tabla de contingència Edat  

 
Sexe 

Total Dona Home 

Edat Entre 18-30 anys Recuento 1 0 1 

% dentro de Sexe 9,1% ,0% 5,3% 

% del total 5,3% ,0% 5,3% 

Entre 31-45 anys Recuento 6 3 9 

% dentro de Sexe 54,5% 37,5% 47,4% 

% del total 31,6% 15,8% 47,4% 

Entre 46-60 anys Recuento 4 4 8 

% dentro de Sexe 36,4% 50,0% 42,1% 

% del total 21,1% 21,1% 42,1% 

Entre 61-70 anys Recuento 0 1 1 

% dentro de Sexe ,0% 12,5% 5,3% 

% del total ,0% 5,3% 5,3% 

Total Recuento 11 8 19 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,9% 42,1% 100,0% 
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A la figura 1 observem 
que la majoria de les 
persones treballadores 
de la mostra 
representant  es troben 
en l’interval de 31-45 
anys sent un 47,4% del 
total seguit per les 
persones en edat entre 
els 46-60 amb un 42,1%. 
Respecte al grup de 
dones, més de la 
majoria, un 54,5% tenen 
entre 31-45 anys, sent el 
valor menys representat 
el de entre 61-70 anys.  
 
 

Figura 1: Tabla i gràfica de resultats del ítem 2. 
 
Respecte al grup d’homes, la meitat d’ells es troba en un interval de 46-60 anys amb un 
50% de la mostra i amb l’interval més baix trobem el de 18-30 anys, amb  ningun home. 

Tabla de contingència Antiguitat 

 
Sexe 

Total Dona Home 

Antiguitat Menys de 1 any Recuento 3 2 5 

% dentro de Sexe 27,3% 25,0% 26,3% 

% del total 15,8% 10,5% 26,3% 

Entre 1 i 5 anys Recuento 4 0 4 

% dentro de Sexe 36,4% ,0% 21,1% 

% del total 21,1% ,0% 21,1% 

Entre 6 i 15 anys Recuento 3 3 6 

% dentro de Sexe 27,3% 37,5% 31,6% 

% del total 15,8% 15,8% 31,6% 

Més de 25 anys Recuento 1 3 4 

% dentro de Sexe 9,1% 37,5% 21,1% 

% del total 5,3% 15,8% 21,1% 

Total Recuento 11 8 19 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,9% 42,1% 100,0% 
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Per altra part, respecte a 
l’antiguitat a l’empresa 
trobem diverses 
respostes, destaca amb 
un 31,6% les persones 
que porten entre 6-15 
anys a l’empresa, seguit 
per un 26,3% que porten 
menys d’un any i la resta 
de respostes amb un 
21,1% 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Tabla i gràfica de resultats del ítem 3.  
 
En quan al grup de dones, el 36,4% senyalen que porten entre 1 i 5 anys a l’ajuntament 
seguit per un 27,3% que senyalen menys d’un any i entre 6 i 15 anys, sent per lo tant el 
valor més baix el de les dones que porten més de 25 anys a l’Ajuntament.  Per altra part, 
com veiem a la figura 2, el grup d’homes destaca en la resposta entre 6-15 anys i  més de 
25 anys amb un 37,5%, seguit per un 25% que senyala la resposta de menys d’un any 
deixant d’aquesta manera en el valor menys senyalat per la mostra el que fa referència a 
entre 1 i 5 anys a l’Ajuntament, que no ha estat seleccionat per ningú dels homes. 
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Tabla de contingència Nivell d'estudis 

 
Sexe 

Total Dona Home 

Nivell d'estudis Primaris Recuento 0 1 1 

% dentro de Sexe ,0% 12,5% 5,3% 

% del total ,0% 5,3% 5,3% 

Secundaris Recuento 0 3 3 

% dentro de Sexe ,0% 37,5% 15,8% 

% del total ,0% 15,8% 15,8% 

Formació professional Recuento 3 1 4 

% dentro de Sexe 27,3% 12,5% 21,1% 

% del total 15,8% 5,3% 21,1% 

Diplomatura Recuento 5 1 6 

% dentro de Sexe 45,5% 12,5% 31,6% 

% del total 26,3% 5,3% 31,6% 

Llicenciatura Recuento 3 0 3 

% dentro de Sexe 27,3% ,0% 15,8% 

% del total 15,8% ,0% 15,8% 

Grau Recuento 0 1 1 

% dentro de Sexe ,0% 12,5% 5,3% 

% del total ,0% 5,3% 5,3% 

Màster Recuento 0 1 1 

% dentro de Sexe ,0% 12,5% 5,3% 

% del total ,0% 5,3% 5,3% 

Total Recuento 11 8 19 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,9% 42,1% 100,0% 

 

Figura 3: Tabla i gràfica de resultats del ítem 4. 
 
Pel que fa al nivell d’estudis podem veure a la figura 3 que destaca amb majoria de un 
31,6% les persones treballadores que tenen diplomatura seguit per un 21,1% els que tenen 
formació professional. En referència a les dones la gran majoria, és a dir, un 45,5% senyala 
que el seu nivell d’estudis és de diplomatura, seguit amb un 27,3% les respostes de 
llicenciatura i formació professional, deixant les altres respostes al 0%, mentre que al grup 
d’homes la resposta destacada és la de estudis secundaris, amb un 37,5% i totes les 
demés respostes amb un 12,5% menys la Llicenciatura que representa un 0%. 
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Tabla de contingència Quantes hores de treball dediques a la setmana? 

 
Sexe 

Total Dona Home 

Quantes hores de treball 

dediques a la setmana? 

2,5 hores Recuento 0 1 1 

% dentro de Sexe ,0% 14,3% 5,9% 

% del total ,0% 5,9% 5,9% 

4 hores Recuento 0 1 1 

% dentro de Sexe ,0% 14,3% 5,9% 

% del total ,0% 5,9% 5,9% 

35 hores Recuento 1 0 1 

% dentro de Sexe 10,0% ,0% 5,9% 

% del total 5,9% ,0% 5,9% 

37,5 hores Recuento 6 2 8 

% dentro de Sexe 60,0% 28,6% 47,1% 

% del total 35,3% 11,8% 47,1% 

40 hores Recuento 1 3 4 

% dentro de Sexe 10,0% 42,9% 23,5% 

% del total 5,9% 17,6% 23,5% 

45 hores Recuento 2 0 2 

% dentro de Sexe 20,0% ,0% 11,8% 

% del total 11,8% ,0% 11,8% 

Total Recuento 10 7 17 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 58,8% 41,2% 100,0% 

 
Respecte a les hores treballades, la 
majoria, amb un 47,1% de és persones 
treballadores, senyalen que fan una 
jornada de 37,5 hores.  Al grup de les 
dones podem dir que els resultats són 
iguals destacant amb un 60% les dones 
que fan 37,5 hores i amb un 20%  les 
dones que senyalen 40 hores. Mentre 
que al grup dels homes hi ha més 
diversitat sent el major percentatge el 
de 42,9% que senyala la resposta de 40 
hores seguit d’un 28,6% que senyala 37,5 
hores. 
 
 

Figura 4: Tabla i gràfica de resultats del ìtem 5. 
 



 

 
32 

Tabla de contingència Tipus de jornada 

 
Sexe 

Total Dona Home 

tipus de jornada Parcial Recuento 0 1 1 

% dentro de Sexe ,0% 12,5% 5,3% 

% del total ,0% 5,3% 5,3% 

Completa Recuento 11 7 18 

% dentro de Sexe 100,0% 87,5% 94,7% 

% del total 57,9% 36,8% 94,7% 

Total Recuento 11 8 19 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,9% 42,1% 100,0% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5: Tabla i gràfica de resultats del ítem 6. 
 
Com podem veure a la figura 5, quasi la totalitat de la plantilla, un 94,7%, te una jornada 
completa. En el cas de les dones, el 100% d’elles te jornada completa i en el cas dels 
homes un 87,5% deixant amb un 12,5% el homes que tenen jornada parcial.  
 
En definitiva podem dir que la mostra obtinguda ens senyala que quasi tota la plantilla te 
una jornada completa deixant en nivells molt baixos la jornada parcial com podem veure 
a la gràfica de barres de la figura 5. 
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Tabla de contingència Quin és el teu torn de treball?  

 
Sexe 

Total Dona Home 

Quin és el teu torn de treball? Matí Recuento 5 5 10 

% dentro de Sexe 45,5% 62,5% 52,6% 

% del total 26,3% 26,3% 52,6% 

Matí i vesprada Recuento 6 3 9 

% dentro de Sexe 54,5% 37,5% 47,4% 

% del total 31,6% 15,8% 47,4% 

Total Recuento 11 8 19 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,9% 42,1% 100,0% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6: Tabla i gràfica de resultats del ítem 7. 
 
 
En quan parlem del torn de treball trobem diversitat d’opinió. Quasi trobem un 50% en 
cadascuna de les respostes. En general, respecte a la mostra de la plantilla podem  veure 
un 52,6% que realitza torn de matí i un 47,4% el que realitza torn de matí i vesprada. 
 
Respecte al grup de les dones trobem un percentatge més alt, un 54,5%, en el torn de 
matí i  vesprada, mentre que en el grup dels homes és al contrari, trobem un percentatge 
més alt, un 62,5%, en el torn de matí. 
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Figura 7: Tabla i gràfica de resultats del ítem 8. 
 
Com podem veure a la figura 7, destaca amb un 
31,6% de la mostra de la plantilla total, les 
persones que són laborals temporals seguit per 
un 21,1% que són funcionaris interins. 
 
En el grup de dones destacadament trobem 
amb un 45,5%, quasi la meitat són laborals 
temporals, seguit per un 18,2% que són 
funcionaries interines. Al grup del homes 
trobem la relació laboral repartida de manera 
més equitativa destacant amb un 25% els homes 
que són laborals fixos, 25% interins i 25% altres. 
 
 
 

Tabla de contingència Relació Laboral  

 
Sexe 

Total Dona Home 

Relació Laboral Funcionari de carrera Recuento 2 1 3 

% dentro de Sexe 18,2% 12,5% 15,8% 

% del total 10,5% 5,3% 15,8% 

Laboral fix Recuento 1 2 3 

% dentro de Sexe 9,1% 25,0% 15,8% 

% del total 5,3% 10,5% 15,8% 

Funcionari Interí Recuento 2 2 4 

% dentro de Sexe 18,2% 25,0% 21,1% 

% del total 10,5% 10,5% 21,1% 

Laboral temporal Recuento 5 1 6 

% dentro de Sexe 45,5% 12,5% 31,6% 

% del total 26,3% 5,3% 31,6% 

Contracte en 

34pràctiques/beca 

Recuento 1 0 1 

% dentro de Sexe 9,1% ,0% 5,3% 

% del total 5,3% ,0% 5,3% 

Altra Recuento 0 2 2 

% dentro de Sexe ,0% 25,0% 10,5% 

% del total ,0% 10,5% 10,5% 

Total Recuento 11 8 19 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,9% 42,1% 100,0% 
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 DONES HOMÉS TOTAL 

Filles/s menors de 3 anys. 9,1% 0% 5,3% 

Filles/s menors entre 3-7 anys. 27,3% 12,5% 21,4% 

Filles/s menors entre 8-14 anys. 27,3% 0% 15,8% 

Filles/s menors majors de 14 anys. 0% 12,5% 5,3% 

Cap persona al meu càrrec. 9,1% 62,5% 31,6% 

Una persona o més dependents al meu 
càrrec. 

36,4% 12,5% 26,3% 

 
Tabla 2: Resultats ítem 9 sobre les responsabilitats familiars. 
 
A la tabla 2 podem veure que destaca respecte a la mostra de la plantilla total, les 
persones que no tenen cap persona al seu càrrec, amb un 31,6% seguit per un 26,3% les 
persones que tenen una o més persones dependents al seu càrrec.  
 
Respecte al grup de les dones els resultats són molt diferents, posat que el percentatge 
de les dones que no tenen cap persona al seu càrrec és dels més baixos, amb un 9,1% 
d’elles que senyala que si. Ací trobem amb major percentatge les dones que tenen una 
persona o més personen dependents al seu càrrec, amb un 36,4% que la senyalen, seguit 
per un 27,3% en les dones que tenen filles/s entre 3-7 anys i un altre 27,3% que tenen filles/s 
entre 8-14 anys.  
 
Pel que fa al grup d’homes els resultats són totalment diferents, posat que la gran 
majoria, és a dir, un 62,5% senyala que no te cap persona al seu càrrec seguit per 
percentatges molt baixos de 12,5% en les respostes de filles/s menors entre 3-7 anys, 
filles/s majors de 14 anys i una o més persones dependents al seu càrrec. 
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8.4.2 ÀREA D’ACCÉS A L’OCUPACIÓ 

Tabla de contingència Creus que hi ha igualtat d'oportunitats per a homes i dones en quant a l'accés al 

treball? 

 
Sexe 

Total Dona Home 

Creus que hi ha igualtat 

d'oportunitats per a homes i 

dones en quant a l'accés al 

treball? 

Sí Recuento 8 8 16 

% dentro de Sexe 72,7% 100,0% 84,2% 

% del total 42,1% 42,1% 84,2% 

No Recuento 1 0 1 

% dentro de Sexe 9,1% ,0% 5,3% 

% del total 5,3% ,0% 5,3% 

NS/NC Recuento 2 0 2 

% dentro de Sexe 18,2% ,0% 10,5% 

% del total 10,5% ,0% 10,5% 

Total Recuento 11 8 19 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,9% 42,1% 100,0% 

 

En quan al àrea d’accés a l’ocupació, en 
primer lloc parlem del item 10. En aquest, 
podem observar a la figura 8 que la gran 
majoria, és a dir, un 84,2% de la mostra de la 
plantilla total, considera que si que hi ha 
igualtat d’oportunitats en dones i homes 
per accedir al treball.  
 
En quan al grup de dones també trobem un 
alt percentatge, un 72,7% senyala que si, 
sent un 18,2% les que no contesten o no ho 
saben i un 9,1% que senyala que no hi ha 
igualtat.  
 
 
 
 

Figura 8: Tabla i gràfica de resultats del ítem 10. 
 
Mentre que al grup dels homes un 100% senyala que si hi ha igualtat per accedir al treball i 
ningú d’ells considera que no o no contesta. 
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8.4.3 ÀREA DE CLASSIFICACIÓ PROFESIONAL I PROMOCIÓ 

Tabla de contingència Creus que hi ha igualtat d'oportunitats per a homes i dones en quant a la 

promoció?  

 
Sexe 

Total Dona Home 

Creus que hi ha igualtat 

d'oportunitats per a homes i 

dones en quant a la promoció? 

sí Recuento 5 8 13 

% dentro de Sexe 45,5% 100,0% 68,4% 

% del total 26,3% 42,1% 68,4% 

No Recuento 1 0 1 

% dentro de Sexe 9,1% ,0% 5,3% 

% del total 5,3% ,0% 5,3% 

NS/NC Recuento 5 0 5 

% dentro de Sexe 45,5% ,0% 26,3% 

% del total 26,3% ,0% 26,3% 

Total Recuento 11 8 19 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,9% 42,1% 100,0% 

 

En la següent àrea trobem en primer lloc el 
item 11 on podem veure que la majoria, un 
68,4% de la mostra de les persones 
treballadores considera que si hi ha igualtat 
de promoció entre homes i dones, sent tan 
sols un 5,3% que manifesta que no i un 26,3% 
que ha preferit no contestar o no ho sap. 
 
Respecte al grup de dones un 45,5% 
considera que si però també un altre 45,5% ha 
preferit no contestar o no ho sap, deixant 
amb un 9,1% de les dones que manifesta que 
no hi ha igualtat en la promoció. 
 
 

Figura 9: Tabla i gràfica de resultats del ítem 11. 
 
Per altra part, al grup d’homes podem veure a la taula com tenen tots a resposta clara, 
posat que un 100% del homes manifesta que hi ha igualtat per a promocionar entre 
homes i dones. 
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Tabla de contingència Veus les mateixes possibilitats per a dones i homes d'aconseguir llocs directius? 

 
Sexe 

Total Dona Home 

Veus les mateixes possibilitats 

per a dones i homes 

d'aconseguir llocs directius? 

Sí Recuento 5 7 12 

% dentro de Sexe 45,5% 87,5% 63,2% 

% del total 26,3% 36,8% 63,2% 

No Recuento 2 0 2 

% dentro de Sexe 18,2% ,0% 10,5% 

% del total 10,5% ,0% 10,5% 

NS/NC Recuento 4 1 5 

% dentro de Sexe 36,4% 12,5% 26,3% 

% del total 21,1% 5,3% 26,3% 

Total Recuento 11 8 19 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,9% 42,1% 100,0% 

 

Respecte a les possibilitats d’accedir a 
llocs directius el 63,2% de la mostra de les 
persones treballadores considera que si, 
seguit per un 26,3% que ha preferit no 
contestar o no ho sap i tan sols un 10,5% 
que senyala que no hi ha les mateixes 
possibilitats. 
 
Dins d’aquests resultats en el grup de 
dones trobem que el percentatge més alt 
també és el que senyala que si, amb un 
45,5% seguit per un 36,4% de les dones 
que no contesten o no ho saben i un 
18,2% que senyala que no. 
       
 

Figura 10: Tabla i gràfica de resultats del ítem 12. 
   

Mentre que al grup d’homes, en aquesta cas quasi tots, un 87,5% senyala que si hi han les 
mateixes possibilitats i un 12,5% senyala que no. Destaca que un 0% dels homes ha 
senyalat que no hi han les mateixes possibilitats. 
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Tabla de contingència Creus que es valora més el temps de permanència en l'empresa que el compliment 

d'objectius a l'hora de promocionar? 

 
Sexe 

Total Dona Home 

Creus que es valora més el 

temps de permanència en 

l'empresa que el compliment 

d'objectius a l'hora de 

promocionar? 

Sí Recuento 3 2 5 

% dentro de Sexe 27,3% 28,6% 27,8% 

% del total 16,7% 11,1% 27,8% 

No Recuento 2 3 5 

% dentro de Sexe 18,2% 42,9% 27,8% 

% del total 11,1% 16,7% 27,8% 

NS/NC Recuento 6 2 8 

% dentro de Sexe 54,5% 28,6% 44,4% 

% del total 33,3% 11,1% 44,4% 

Total Recuento 11 7 18 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 61,1% 38,9% 100,0% 

 

En la pregunta de si es valora més el 
temps de permanència que els 
objectius a l’hora de promocionar les 
respostes són molt diverses com 
podem veure a la taula, però tant de 
manera conjunta (44,4%) com 
separant grup de dones (54,5%), 
destaca la resposta de no saben o no 
contesten mentre que al grup 
d’homes el major percentatge és el de 
la resposta no amb un 42,9% 
 
 
 
 

Figura 11: Tabla i gràfica de resultats del ítem 13. 
 
En referència conjuntament tant la resposta del si com la del no, reben un percentatge 
del 27,8%. En el grup de les dones tenim com segon percentatge més alt el Si amb un 
27,3% seguit del no amb un 18,2%.  Per altra part, en quan al grup d’homes les respostes de 
Si i no ho sap presenten el mateix percentatge amb un 28,6%. 
  
Per tant, podem dir, deixant de costat les persones que no han contestat que no ho 
saben, que les dones pensen que si es valora més el temps de permanència que els 
objectius i els homes consideren que no. 
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8.4.4 ÀREA DE FORMACIÓ 

Tabla de contingència Has rebut algun tipus de formació durant aquest any? 

 
Sexe 

Total Dona Home 

Has rebut algun tipus de 

formació durant aquest any? 

Sí Recuento 5 4 9 

% dentro de Sexe 45,5% 50,0% 47,4% 

% del total 26,3% 21,1% 47,4% 

No Recuento 6 4 10 

% dentro de Sexe 54,5% 50,0% 52,6% 

% del total 31,6% 21,1% 52,6% 

Total Recuento 11 8 19 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,9% 42,1% 100,0% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12: Tabla i gràfica de resultats del ítem 14. 
 
Respecte a la formació, la majoria de la mostra de la plantilla total, és a dir un 52,6% 
senyala que no ha rebut formació durant aquest any i un 47,4% senyala que si.  
 
Entre les treballadores també trobem una majoria amb un 54,5% que no ha rebut cap 
formació front a un 45,5% que si. Per altra part, al grup dels homes trobem més o menys 
el mateix que al grup de dones, un 50% que si ha rebut formació i 50% que no ha rebut cap 
durant aquest any. Per lo tant, estan molt repartits els resultats sense destacar ningun 
d’ells. 
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 DONES HOMÉS TOTAL 

Presencial 27,3% 37,5% 31,6% 
Semi-presencial 18,2% 0% 10,5% 

Online 9,1% 12,5% 10,5% 
 

Tabla 3: Resultats del ítem 15 sobre el tipus de formació. 
 
En quan al tipus de formació seleccionat entre les persones treballadores de 
l’Ajuntament de Favara, podem veure a la tabla 3 com destaca amb un 31,6% la formació 
presencial.  
 
Respecte al grup d’homes i al grup de dones també destaca com a tipus de formació 
seleccionada la presencial, amb un 37,5% i un 27,3% respectivament.  
 
Assenyalar que com a segona opció per a les dones, trobem la formació semi-presencial 
amb un 18,2% i la formació online amb un 9,1% y per últim, assenyalar que com a segona 
opció per als homes trobem la formació online amb un 12,5% i la formació semi-presencial 
senyalada per un 0% del homes. 
 

Tabla de contingència Quantes hores en total has dedicat a la formació? 

 
Sexe 

Total Dona Home 

Quantes hores en total has 

dedicat a la formació? 

0-20 hores Recuento 4 6 10 

% dentro de Sexe 50,0% 100,0% 71,4% 

% del total 28,6% 42,9% 71,4% 

21-40 hores Recuento 2 0 2 

% dentro de Sexe 25,0% ,0% 14,3% 

% del total 14,3% ,0% 14,3% 

41-60 hores Recuento 2 0 2 

% dentro de Sexe 25,0% ,0% 14,3% 

% del total 14,3% ,0% 14,3% 

Total Recuento 8 6 14 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,1% 42,9% 100,0% 
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Figura 13: Tabla i gràfica de resultats del ítem 16. 
 
Respecte a les hores que dediquen a la formació les persones treballadores de 
l’Ajuntament podem  veure a la figura 13 com destaca per gra majoria les persones que 
dediquen entre 0-20 hores a la formació, seguit per un 14,3% en l’opció de 21-40 hores i 
l’opció de 41-60 hores. 
 
Per altra part, en quan al grup de dones trobem també que el major percentatge fa 
referència a les persones que dediquen entre 0-20 hores amb un 50%, deixant en segon 
lloc amb un 25% les dones que dediquen entre 21-40 hores i amb un altre 25% les dones 
que dediquen entre 41.60 hores a la formació. 
 
Per últim, pel que fa al grup d’homes, podem veure a la figura 13 com el 100% del homes 
que han contestat aquest item, realitzen entre 0-20 hores de formació. 
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Tabla de contingència Veus les mateixes possibilitats per a homes i dones d'accedir a cursos de formació? 

 
Sexe 

Total Dona Home 

Veus les mateixes possibilitats 

per a homes i dones d'accedir 

a cursos de formació? 

Si Recuento 8 7 15 

% dentro de Sexe 80,0% 87,5% 83,3% 

% del total 44,4% 38,9% 83,3% 

NS/NC Recuento 2 1 3 

% dentro de Sexe 20,0% 12,5% 16,7% 

% del total 11,1% 5,6% 16,7% 

Total Recuento 10 8 18 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 55,6% 44,4% 100,0% 

 

 
A la pregunta de si es veuen les 
mateixes possibilitats per a 
homes i dones per accedir al 
cursos de formació destaca que 
ninguna de les persones que 
han participat en el qüestionari 
ha contestat que no. En el grup 
de persones treballadores 
destaca amb un total e 83,3% la 
resposta a que si es veuen les 
mateixes possibilitats i tan sols 
un 16,7% que ha preferit no 
contestar o no ho sabem. 
 
    
  
 

Figura 14: Tabla i gràfica de resultats del ítem 17. 
 
Respecte a grup de les dones treballadores també destaca amb un 80% les persones que 
senyalen que si veuen les mateixes possibilitats front a un 20% que no ho sap o no 
contesta. 
 
Per últim, al grup d’homes, de la mateixa manera que al grup de dones, també destaca 
amb un 87,5% els homes que senyalen que si veuen les mateixes possibilitats front a un 
12,5% del homes que no han contestat o han preferit no contestar. 
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Tabla de contingència Veus necessària la possibilitat que tot el personal es forme en igualtat de 

condicions sense tindre en compte altres conceptes com el temps a l'empresa o el lloc de treball? 

 
Sexe 

Total Dona Home 

Veus necessària la possibilitat 

que tot el personal es forme 

en igualtat de condicions sense 

tindre en compte altres 

conceptes com el temps a 

l'empresa o el lloc de treball? 

Si Recuento 6 5 11 

% dentro de Sexe 75,0% 100,0% 84,6% 

% del total 46,2% 38,5% 84,6% 

No Recuento 1 0 1 

% dentro de Sexe 12,5% ,0% 7,7% 

% del total 7,7% ,0% 7,7% 

NS/NC Recuento 1 0 1 

% dentro de Sexe 12,5% ,0% 7,7% 

% del total 7,7% ,0% 7,7% 

Total Recuento 8 5 13 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 61,5% 38,5% 100,0% 

 

 
Un del items  fa referència  a la necessitat 
de formar en igualtat sense tindre en 
compte l’antiguitat o el lloc ocupat. En 
aquest cas, la majoria de les persones 
treballadores, un 84,6%, considera que si 
es necessari front a un 7,7% que considera 
que no i un 7,7% que no contesta o no ho 
sap. 
 
En el grup de les dones trobem el mateix, 
un 75% considera que si, un 12,5% que no i 
un altre 12,5% que no ho sap o no 
contesta. 
      
 

Figura 15: Tabla i gràfica de resultats del ítem 18. 
 
Per últim, al grup del homes trobem altra vegada que els homes que han participat en el 
qüestionari ho tenen clar i el 100% ens senyala que sí. 
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Tabla de contingència Realitzes sempre la formació dins de l'horari laboral? 

 
Sexe 

Total Dona Home 

Realitzes sempre la formació 

dins de l'horari laboral? 

Si Recuento 2 2 4 

% dentro de Sexe 22,2% 33,3% 26,7% 

% del total 13,3% 13,3% 26,7% 

No Recuento 7 4 11 

% dentro de Sexe 77,8% 66,7% 73,3% 

% del total 46,7% 26,7% 73,3% 

Total Recuento 9 6 15 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 60,0% 40,0% 100,0% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16: Tabla i gràfica de resultats del ítem 19. 
 
Respecte a quan es realitza la formació la gran majoria, un 73,3% de les persones 
treballadores no la realitza dins de l’horari laboral front a un  26,7% que la realitza dins de 
l’horari laboral. 
 
En quan al grup de dones i al grup d’homes les opinions són compartides, sent un 77,8% 
de les dones que no realitzen els cursos dins de l’horari laboral i un 66,7% del homes. Tan 
sols un 22,2% de les dones i un 33,3% dels homes realitzen la formació dins de l’horari 
laboral. 
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Tabla de contingència S'ofereixen facilitats o compensacions quan els cursos són fora de l'horari laboral? 

 
Sexe 

Total Dona Home 

S'ofereixen facilitats o 

compensacions quan els 

cursos són fora de l'horari 

laboral? 

Si Recuento 3 2 5 

% dentro de Sexe 27,3% 25,0% 26,3% 

% del total 15,8% 10,5% 26,3% 

No Recuento 0 2 2 

% dentro de Sexe ,0% 25,0% 10,5% 

% del total ,0% 10,5% 10,5% 

NS/NC Recuento 8 4 12 

% dentro de Sexe 72,7% 50,0% 63,2% 

% del total 42,1% 21,1% 63,2% 

Total Recuento 11 8 19 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,9% 42,1% 100,0% 

 

En relació a si existeix algun tipus de 
facilitat o compensació quan els cursos 
són fora de l’horari laboral, la gran 
majoria de la plantilla, un 63,2% 
confessa que no ho sap o no contesta, 
seguit per un 26,3% que senyala que sí i 
un 10,5% que comenta que no 
existeixen. 
 
Respecte al grup de dones i homes 
també comparteixen els mateixos 
resultats com a primera opció, sent un 
72,7% de les dones i un 50% dels homes 
que no ho saben o no han contestat. 
 
 

Figura 17: Tabla i gràfica de resultats del ítem 20. 
 
Per altra part, sols un 27,3% de les dones i un 25% dels homes destaca que si existeixen 
compensacions però en canvi, un altre 25% del homes ha senyalat que no existeixen i en 
el grup de dones un 0% ha senyalat esta opció.  
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8.4.5 ÀREA DE RETRIBUCIONS 

Tabla de contingència Quin és el teu salari net mensual? 

 
Sexe 

Total Dona Home 

Quin és el teu salari net 

mensual? 

Menys de 600 euros Recuento 0 2 2 

% dentro de Sexe ,0% 25,0% 11,8% 

% del total ,0% 11,8% 11,8% 

Entre 600 i 900 euros Recuento 3 0 3 

% dentro de Sexe 33,3% ,0% 17,6% 

% del total 17,6% ,0% 17,6% 

Entre 901 i 1200 euros Recuento 4 2 6 

% dentro de Sexe 44,4% 25,0% 35,3% 

% del total 23,5% 11,8% 35,3% 

Entre 1201 i 1500 euros Recuento 1 3 4 

% dentro de Sexe 11,1% 37,5% 23,5% 

% del total 5,9% 17,6% 23,5% 

Entre 1501 i 1800 euros Recuento 1 0 1 

% dentro de Sexe 11,1% ,0% 5,9% 

% del total 5,9% ,0% 5,9% 

Entre 1801 i 2100 euros Recuento 0 1 1 

% dentro de Sexe ,0% 12,5% 5,9% 

% del total ,0% 5,9% 5,9% 

Total Recuento 9 8 17 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 52,9% 47,1% 100,0% 
 

Respecte a les retribucions, un 35,3% de les 

persones treballadores correspon a les 

retribucions entre 901 i 1200 euros seguit per un 

23,5% que senyala entre 1201 i 1500, i un 17,6% que 

senyala entre 600 i 900.   

 

Per últim, al grup de dones destaca un 44,4% que 

senyalen retribucions entre 901-1200 i un 33,3·% 

que senyala entre 600-900 mentre que al grup 

d’homes podem veure com destaca un 37,5% els 

que cobren entre 1201-1500 seguit per un 25% en 

el salaris entre 901-1200 i també en els salaris de 

menys de 600€. 

Figura 18: Tabla i gràfica de resultats del ítem 21. 
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Tabla de contingència Reps algun tipus de paga extra durant l'any? 

 
Sexe 

Total Dona Home 

Reps algun tipus de paga extra 

durant l'any? 

Si Recuento 8 7 15 

% dentro de Sexe 72,7% 87,5% 78,9% 

% del total 42,1% 36,8% 78,9% 

No Recuento 3 1 4 

% dentro de Sexe 27,3% 12,5% 21,1% 

% del total 15,8% 5,3% 21,1% 

Total Recuento 11 8 19 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,9% 42,1% 100,0% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 19: Tabla i gràfica de resultats del ìtem 22. 
 
Quan es pregunta si reben algun tipus de paga extra, el 78,9%, la gran majoria de la 
mostra de les persones treballadores manifesta que sí mentre que un 21,1% senyala que 
no.  
 
Pel que fa al grup de dones i al grup d’homes trobem que la majoria, un 72,7% de les 
dones i un 87,5% dels homes han senyalat que si reben una paga extra sent un 
percentatge no molt baix de 27,3% de dones que no rep aquesta paga i un 12,5% dels 
homes que també senyala que no. 
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Tabla de contingència Existeixen plusos o beneficis socials als quals solament tenen accés determinats 

professionals o per als quals s'exigisca ser fix o treballar a jornada completa? 

 
Sexe 

Total Dona Home 

Existeixen plusos o beneficis 

socials als quals solament 

tenen accés determinats 

professionals o per als quals 

s'exigisca ser fix o treballar a 

jornada completa? 

Sí Recuento 0 2 2 

% dentro de Sexe ,0% 25,0% 10,5% 

% del total ,0% 10,5% 10,5% 

No Recuento 3 1 4 

% dentro de Sexe 27,3% 12,5% 21,1% 

% del total 15,8% 5,3% 21,1% 

NS/NC Recuento 8 5 13 

% dentro de Sexe 72,7% 62,5% 68,4% 

% del total 42,1% 26,3% 68,4% 

Total Recuento 11 8 19 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,9% 42,1% 100,0% 

 
 
Respecte a si reben plusos o beneficis 
socials determinats professionals o que 
s’exigisca ser fix  tindre jornada completa 
la gran majoria, un 68,4%  senyala que no 
ho sap o no contesta i u 21,1% senyala que 
no deixant tan sols un 10,5% les persones 
que consideren que sí.   
 
En quan al grup de dones i homes també 
la majoria d’ells, un 72,7% de les dones i 
un 62,5% del homes, senyala que no ho 
sap o no contesta. 
 
 
 

Figura 20: Tabla i gràfica de resultats del ítem 23. 
 
El grup de dones mostra amb un 27,3% que no hi ha aquests plusos o beneficis i ninguna 
d’elles ha senyalat que sí. En canvi, al grup d’homes troben un 25% que considera que si 
existeixen aquests beneficis sent un percentatge inferior, de un 12,5%, el que senyala que 
no hi han beneficis o plusos. 
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8.4.6 ÀREA DE CONCILIACIÓ FAMILIAR I LABORAL 

Tabla de contingència Sols utilitzar tots els dies de conciliació que t'ofereixen? 

 
Sexe 

Total Dona Home 

Sols utilitzar tots els dies de 

conciliació que t'ofereixen? 

Sí Recuento 5 2 7 

% dentro de Sexe 45,5% 28,6% 38,9% 

% del total 27,8% 11,1% 38,9% 

Solament alguns Recuento 1 2 3 

% dentro de Sexe 9,1% 28,6% 16,7% 

% del total 5,6% 11,1% 16,7% 

No Recuento 5 3 8 

% dentro de Sexe 45,5% 42,9% 44,4% 

% del total 27,8% 16,7% 44,4% 

Total Recuento 11 7 18 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 61,1% 38,9% 100,0% 

 

Pel que fa a la conciliació familiar i 
laboral podem dir que la majoria de 
les persones treballadores, un 44,4% 
no utilitzen tots els dies que tenen a 
la seua disposició, mentre que un 
38,9% si que utilitzen tots i un 16,7% 
que solament utilitza alguns d’ells. 
 
Respecte al grup de les dones i del 
homes vegem puntuacions molt 
diferents. Pel que fa al grup de 
dones, un 45,5% senyala que si 
utilitza tots els dies i altre 45,5% que 
no els utilitza, tan sols un 9,1% 
senyala que utilitza alguns d’ells. 
 
 
 

Figura 21: Tabla i gràfica de resultats del ítem 24. 
 
Mentre que al grup d’homes trobem que el major percentatge, un 42,9% correspon als 
homes que no utilitzen tots els dies de conciliació seguit per un 28,6% que si utilitzen tots 
els dies i un altre 28,6% que manifesta que sols utilitza alguns d’ells. 
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Tabla de contingència Existeix un altre tipus de mesura per a la conciliació? 

 
Sexe 

Total Dona Home 

Existeix un altre tipus de 

mesura per a la conciliació? 

Sí Recuento 5 0 5 

% dentro de Sexe 45,5% ,0% 26,3% 

% del total 26,3% ,0% 26,3% 

NS/NC Recuento 6 8 14 

% dentro de Sexe 54,5% 100,0% 73,7% 

% del total 31,6% 42,1% 73,7% 

Total Recuento 11 8 19 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,9% 42,1% 100,0% 

 

Respecte a les persones 
que tenen constància 
sobre altres mesures de 
conciliació trobem a la 
figura 22 que un 73,7%, un 
alt percentatge dels 
treballadors i treballadores 
manifesta que no ho sap o 
no ha contestat, tan sols 
un 26,5% ha considerat que 
si i ninguna persona ha 
senyalat el no com a 
resposta. 
 
 
 
 

Figura 22: Tabla i gràfica de resultats del ítem 25. 
 
Al grup dels homes destaca que ningú d’ells ha senyalat ni el sí ni el no, el 100% dels 
homes ha senyalat que no ho sap o ha preferit no contestar mentre que al grup de les 
dones trobem una majoria de 54,5% de les dones que no ho saben o no contesten i un 
45,5% que manifesta que si hi han altres mesures de conciliació laboral i familiar. 
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Tabla de contingència En cas de lactància o embaràs, siga en el teu cas o en el de companyes has observat 

algun tipus de possible discriminació? 

 
Sexe 

Total Dona Home 

En cas de lactància o embaràs, 

siga en el teu cas o en el de 

companyes has observat algun 

tipus de possible 

discriminació? 

No Recuento 9 2 11 

% dentro de Sexe 81,8% 25,0% 57,9% 

% del total 47,4% 10,5% 57,9% 

NS/NC Recuento 2 6 8 

% dentro de Sexe 18,2% 75,0% 42,1% 

% del total 10,5% 31,6% 42,1% 

Total Recuento 11 8 19 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,9% 42,1% 100,0% 

 

Posant a les persones que 
han realitzat el qüestionari 
en el cas de si han observat 
algun tipus de discriminació 
per embaràs o lactància 
trobem que ninguna d’elles 
ha senyalat que sí i un 57,9% 
senyala que no però també 
un alt percentatge del 42,1% 
ha considerat que no ho 
sap o ha preferit no 
contestar. 
 
 
 
 

Figura 23: Tabla i gràfica de resultats del ítem 26. 
 
Com podem observar a la gràfica de la figura 23, al grup de les dones són més les que 
manifesten que no, amb un 81,8%, i tan sols un 18,2% que no ho sap o no contesta, en 
canvi, els homes són més, un 75%, que senyala que no ho sap o no contesta front a un 25% 
que senyala que no ha observat cap tipus de discriminació. Trobem aleshores, uns 
resultats molt contraris en el grup de treballadors i treballadores. 
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8.4.7 ÀREA DE SALUT LABORAL, PREVENCIÓ DEL ASSETJAMENT SEXUAL, 
LLENGUATGE SEXISTA I COMUNICACIÓ 
 

Tabla de contingència Tens constància de l'existència d'algun pla vigent contra l'assetjament sexual i per 

raó de sexe a l'Ajuntament? 

 
Sexe 

Total Dona Home 

Tens constància de l'existència 

d'algun pla vigent contra 

l'assetjament sexual i per raó 

de sexe a l'Ajuntament? 

No Recuento 9 6 15 

% dentro de Sexe 81,8% 75,0% 78,9% 

% del total 47,4% 31,6% 78,9% 

NS/NC Recuento 2 2 4 

% dentro de Sexe 18,2% 25,0% 21,1% 

% del total 10,5% 10,5% 21,1% 

Total Recuento 11 8 19 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,9% 42,1% 100,0% 

 

En l’àrea de salut laboral, llenguatge i 
comunicació trobem el primer ítem 
que fa referència al coneixement per 
part de les persones treballadores 
d’un pla d’igualtat en l’Ajuntament de 
Favara. 
 
Podem destacar que ninguna de les 
persones que han realitzat el 
qüestionari ha senyalat que sí te 
constància de un pla d’igualtat vigent, 
és més, el 78,9% senyala que no i tan 
sols un 21,4%que no ho sap o no ha 
contestat. 
      
 
Figura 24: Tabla i gràfica de resultats del ítem 27. 
 
Pel que fa al grup d’homes i dones també trobem els mateixos resultats, el 81,8% de les 
dones i el 75% dels homes senyala que no te constància d’un pla d’igualtat mentre que un 
18,2% de les dones i un 25% dels homes no ho saben no han contestat. 
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Tabla de contingència Sabries quin es el procediment d'actuació davant d'un cas d'assetjament? 

 
Sexe 

Total Dona Home 

Sabries quin es el procediment 

d'actuació davant d'un cas 

d'assetjament? 

Sí Recuento 3 3 6 

% dentro de Sexe 27,3% 37,5% 31,6% 

% del total 15,8% 15,8% 31,6% 

No Recuento 8 5 13 

% dentro de Sexe 72,7% 62,5% 68,4% 

% del total 42,1% 26,3% 68,4% 

Total Recuento 11 8 19 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,9% 42,1% 100,0% 

 

En el cas d’actuar davant d’un 
cas d’assetjament trobem a la 
tabla de la figura 25, que la 
majoria de les persones 
treballadores, és a dir, un 68,4% 
no sabria com actuar mentre 
que tan sols un 31,6% senyala 
que sí te coneixement del 
procediment a seguir  davant 
d’algun cas d’assetjament. 
 
 
   
    
    
 

Figura 25: Tabla i gràfica de resultats del ítem 28. 
 
Pel que fa al grup de dones i al grup d’homes, els resultats són els mateixos, sent un 27,3% 
de la mostra de les dones i un 37,5% de la mostra dels homes que manifesta que si sabria 
actuar davant un cas d’assetjament. La majora, un 72,7% de les dones i un 62,5% dels 
homes senyala que no sabria com actuar. 
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Tabla de contingència Creus que és necessària la formació contra l'assetjament dins de l'Ajuntament? 

 
Sexe 

Total Dona Home 

Creus que és necessària la 

formació contra l'assetjament 

dins de l'Ajuntament? 

Sí Recuento 3 5 8 

% dentro de Sexe 27,3% 62,5% 42,1% 

% del total 15,8% 26,3% 42,1% 

No Recuento 4 2 6 

% dentro de Sexe 36,4% 25,0% 31,6% 

% del total 21,1% 10,5% 31,6% 

Ns/Nc Recuento 4 1 5 

% dentro de Sexe 36,4% 12,5% 26,3% 

% del total 21,1% 5,3% 26,3% 

Total Recuento 11 8 19 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,9% 42,1% 100,0% 

 

En quan a les opinions al respecte 
de la formació necessària contra 
l’assetjament en l’Ajuntament de 
Favara podem veure a la tabla de 
la figura 26, que els resultats són 
molt diversos. Per una part, 
podem dir que el 42,1% del 
personal treballador senyala que 
és necessari una formació contra 
l’assetjament, però un 31,6% 
manifesta que no ho considera 
necessari deixant amb un 26,3% 
les persones que no han contestat 
o no ho saben. 
 

 
Figura 26: Tabla i gràfica de resultats del ítem 29. 
 
Respecte al grup de les dones, com veiem a la gràfica, el menor percentatge, un 27,3% fa 
referència a les dones que si consideren necessària aquesta formació, sent un 36,4% les 
que senyalen que no i un altre 35,4% les que no han contestat o no ho saben. 
 
Per altra part, al grup del homes observem resultats diferents, el menor percentatge en 
aquest cas és del 12,5%, i fa referència als homes que no han contestat o no ho saben, 
seguit per un 25% que senyala que no és necessària questa formació i un percentatge 
molt més alt, del 62,5% que considera necessària la formació contra l’assetjament. 
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Tabla de contingència Creus que és necessària la formació contra el llenguatge sexista dins de 

l'Ajuntament? 

 
Sexe 

Total Dona Home 

Creus que és necessària la 

formació contra el llenguatge 

sexista dins de l'Ajuntament? 

Sí Recuento 4 5 9 

% dentro de Sexe 44,4% 62,5% 52,9% 

% del total 23,5% 29,4% 52,9% 

No Recuento 5 3 8 

% dentro de Sexe 55,6% 37,5% 47,1% 

% del total 29,4% 17,6% 47,1% 

Total Recuento 9 8 17 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 52,9% 47,1% 100,0% 

 

Parlant ara de la formació respecte 
al llenguatge sexista a l’Ajuntament 
trobem resultats molt iguals. Per 
una part, un 52,9% de la mostra de 
personal treballador senyala que si 
és necessària aquesta formació i un 
47,1% que no. 
 
Respecta al grup de les dones, el 
percentatge més alt el trobem a la 
resposta del no, amb un 55,6% front 
a un 44,4% que si considera 
necessària la formació en 
llenguatge sexista. 
 
 
 

Figura 27: Tabla i gràfica de resultats del ítem 30. 
 
Per últim, en quan al grup d’homes  els resultats són contraris al del grup de les dones 
com podem veure a la gràfica de la figura 27, sent un percentatge prou alt, del 62,5% que 
considera important la formació en llenguatge sexista i un 37,5% que no. 
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Tabla de contingència Penses que és necessari la implantació d'un pla d'igualtat? 

 
Sexe 

Total Dona Home 

Penses que és necessari la 

implantació d'un pla 

d'igualtat? 

Sí Recuento 3 2 5 

% dentro de Sexe 27,3% 25,0% 26,3% 

% del total 15,8% 10,5% 26,3% 

No Recuento 3 3 6 

% dentro de Sexe 27,3% 37,5% 31,6% 

% del total 15,8% 15,8% 31,6% 

Ns/Nc Recuento 5 3 8 

% dentro de Sexe 45,5% 37,5% 42,1% 

% del total 26,3% 15,8% 42,1% 

Total Recuento 11 8 19 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,9% 42,1% 100,0% 

 

Respecte a l’opinió sobre la 
necessitat d’un pla d’igualtat a 
l’Ajuntament de Favara, trobem 
que un 31,6% del personal 
considera que no i un 26,3% que 
sí. De totes maneres, el 
percentatge més alt, un 42,1% fa 
referència al no sap o no 
contesta. 
 
 
 
    
  
 

Figura 28: Tabla i gràfica de resultats del ítem 31. 
 
Respecte a les dones de l’Ajuntament també existeix  un desconeixement del pla 
d’Igualtat posat que un 45,5% no ha donat resposta o no sap. El sí i el no esta vegada es 
trobem igualats amb un percentatge del 27,3%. 
 
Per últim, dir que al grup dels homes de l’Ajuntament trobem també un resultat igual, un 
37,5%, però esta vegada a les respostes del no i del no sap o no contesta i amb un valor 
inferior del 25% els homes que senyalen que si necessiten un pla d’igualtat a l’Ajuntament 
de Favara. 
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Tabla de contingència En la teua experiència com a personal de l'Ajuntament, veus necessària la creació 

d'un protocol contra l'assetjament sexual? 

 
Sexe 

Total Dona Home 

En la teua experiència com a 

personal de l'Ajuntament, veus 

necessària la creació d'un 

protocol contra l'assetjament 

sexual? 

Sí Recuento 3 1 4 

% dentro de Sexe 33,3% 12,5% 23,5% 

% del total 17,6% 5,9% 23,5% 

No Recuento 6 7 13 

% dentro de Sexe 66,7% 87,5% 76,5% 

% del total 35,3% 41,2% 76,5% 

Total Recuento 9 8 17 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 52,9% 47,1% 100,0% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29: Tabla i gràfica de resultats del ítem 32. 
 
En aquest cas, parlem del protocol contra l’assetjament sexual i trobem que la gran 
majoria, un 76,5% no considera necessària la seua implantació front a un 23,5% que sí. 
 
Per altra part, com podem veure clarament a la gràfica de la figura 29, al grup de les 
dones i dels homes trobem resultats iguals, sent un 66,7% de les dones i un 87,5% del 
homes els que senyalen que no és necessari, front a un 33,3% de les dones i un 12,5% dels 
homes que manifesten que si és necessitaria la seua implantació. 
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Tabla de contingència Penses que és necessari la creació d'una Comissió d'Igualtat? 

 
Sexe 

Total Dona Home 

Penses que és necessari la 

creació d'una Comissió 

d'Igualtat? 

Sí Recuento 4 3 7 

% dentro de Sexe 50,0% 37,5% 43,8% 

% del total 25,0% 18,8% 43,8% 

No Recuento 4 5 9 

% dentro de Sexe 50,0% 62,5% 56,3% 

% del total 25,0% 31,3% 56,3% 

Total Recuento 8 8 16 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 50,0% 50,0% 100,0% 

 

Respecte a la creació d’una 
comisso d’igualtat trobem també 
resultats molt diferenciats.  
 
En general, el 56,3% senyala que 
no és necessària la creació de la 
comissió d’igualtat front a un 
43,8% que senyala que sí. 
 
Respecte al grup de les dones cm 
podem veure a la gràfica del la 
figura 30 els resultats són iguals 
tant per a la resposta del si com 
la del no amb un 50% 
respectivament. 
 
 

Figura 30: Tabla i gràfica de resultats del ítem 33. 
 
Per últim, al grup del homes com podem veure a la gràfica destaca amb un major 
percentatge, un 62,5% els homes que han resposta que no és necessària la creació de la 
Comissió d’igualtat front a un 37,5% que senyalen que si consideren que és necessari. 
 
Seguint amb el tema de la creació d’una comissió d’igualtat trobem el ítem 34, el qual fa 
referència a la participació dins d’aquesta comissió. Vegem si els resultats obtinguts 
reflexen el que hem vist a aquest ítem. 
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Tabla de contingència Estaries disposada/t a formar part de la Comissió d'Igualtat? 

 
Sexe 

Total Dona Home 

Estaries disposada/t a formar 

part de la Comissió d'Igualtat? 

Si Recuento 2 2 4 

% dentro de Sexe 18,2% 25,0% 21,1% 

% del total 10,5% 10,5% 21,1% 

No Recuento 7 2 9 

% dentro de Sexe 63,6% 25,0% 47,4% 

% del total 36,8% 10,5% 47,4% 

Ns/NC Recuento 2 4 6 

% dentro de Sexe 18,2% 50,0% 31,6% 

% del total 10,5% 21,1% 31,6% 

Total Recuento 11 8 19 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 57,9% 42,1% 100,0% 

 

Com hem vist abans, els resultats 
són negatius en quan a la 
comissió d’igualtat, un 47,4% 
senyala que no participaria en 
aquesta i tan sols un 21,1% que sí, 
mentre que un 31,5% ha preferit 
no contestar o no te clara la 
resposta. 
 
Pel que fa al grup de de les 
dones podem observar 
clarament a la gràfica de la figura 
31 que destaca la resposta del no 
amb un 63,6% seguit per un 18,2% 
en la resposta del sí i un altre 
18,2% que no ho sap o no ha 
contestat. 

 
 
Figura 30: Tabla i gràfica de resultats del ítem 34. 
 
Per últim, el grup del homes també podem veure clarament a la gràfica com la resposta 
més destacada és la del no saben o no contesten amb un 31,6%, seguit per un 25% els que 
si participarien i un altre 25% els que no participarien en aquesta comissió d’Igualtat. 
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 DONES HOMÉS TOTAL 

REUNIONS DEPARTAMENT 9,1% 25% 15,8% 
REUNIONS GENERALS 9,1% 0% 5,3% 

MISSATGERIA INSTANTÀNIA 36,4% 25% 31,6% 
CORREU ELECTRÒNIC 45,5% 50% 47,4% 

PLANTILLES 0% 25% 10,5% 
INTRANET 10% 25% 16,7% 

TAULER D’ANUNCIS 9,1% 0% 5,6% 
TELÈFON 90,1% 50% 73,7% 
ALTRES 27,3% 12,5% 21,1% 

 
Taula 3: Resultats del ítem 35 sobre mitjans per comunicar-se entre el personal de 
l’Ajuntament de Favara. 
 
Respecte al mitja més utilitzats per comunicar-se destaca per majoria el telèfon amb un 
73,7% seguit per el correu electrònic amb un 47,4% i la missatgeria instantània amb un 
31,6%. Com podem veure a la taula 3, aquests són els tres mitjans més utilitzats per la 
plantilla de l’ajuntament de Favara i els menys utilitzats trobem les reunions generals, el 
tauler d’anuncis, i les plantilles amb un 5,3%, 5,6% i 10,5% respectivament. 
 
Per altra part, pel que fa al grup de les dones els resultats són els mateixos, en primer lloc 
el telèfon amb un 90,1%, seguit per un 45,5% el correu electrònic i un 36,4% la missatgeria 
instantània. Pel que fa als mitjans menys utilitzats trobem també les plantilles amb un 0%, 
i el tauler d’anuncis, reunions generals i reunions per departament amb un 9,1% cadascun 
d’ells. 
 
Per últim, respecte al grup d’homes els mitjans de comunicació més utilitats 
comparteixen l’opinió amb les dones, amb un 50% trobem el telèfon i amb un altre 50% el 
correu electrònic, després trobem les reunions per departament, la missatgeria 
instantània, les plantilles i la intranet amb un 25%. I com als mitjans menys utilitzats 
trobem amb un 0% les reunions generals i el tauler d’anuncis. 
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Tabla de contingència Creus que les dones i homes tenen accés igual a la presa de decisions en 

l'Ajuntament? 

 
Sexe 

Total Dona Home 

Creus que les dones i homes 

tenen accés igual a la presa de 

decisions en l'Ajuntament? 

Si Recuento 6 8 14 

% dentro de Sexe 75,0% 100,0% 87,5% 

% del total 37,5% 50,0% 87,5% 

No Recuento 2 0 2 

% dentro de Sexe 25,0% ,0% 12,5% 

% del total 12,5% ,0% 12,5% 

Total Recuento 8 8 16 

% dentro de Sexe 100,0% 100,0% 100,0% 

% del total 50,0% 50,0% 100,0% 

 

Respecte a si les dones 
tenen accés per igual a la 
presa de decisions en 
l’Ajuntament de Favara, el 
87,5% de les persones que 
han realitzat el 
qüestionari consideren 
que si front a un 12,5% que 
senyala que no. Aquest 
12,5% que senyala que no 
curiosament són soles 
dones. 
 
   
   
   
    Figura 31: Tabla i gràfica de resultats del ítem 36. 
 
Parlant del grup de dones cal assenyalar que un 75% senyala que si, però un 25% 
d’aquestes, el que seria el 12,5% del total que hem nomenat abans, manifesta que les 
dones no tenen el accés per igual en la presa de decisions a l’Ajuntament de Favara. 
 
Per últim, assenyalar com podem veure a la gràfica del la figura 31, que el grup d’homes 
ha donat el 100% a la resposta del si, és a dir, que si consideren que les dones prenen 
decisions de manera igual respecte a les altres persones treballadores. 
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8.5 ANÀLISI DAFO  

 
DEBILITATS 

 
AMENACES 

 

- Falta d’informació sobre la promoció i 
els aspectes a valorar. 

 
- No hi ha suficient informació sobre 

cursos o tallers de formació. 
 

- Falta d’informació sobre facilitats per 
formar-se dins d l’horari laboral. 

 
- Falta d’informació sobre rebre la paga 

extra, ja que un 21,4% senyala que no la 
rep i pot ser la tinga prorratejada. 

 
- La majoria realitza la formació fora de 

l’horari laboral, sent majoria les dones. 
 

- Preferència per la formació presencial. 
 

- La meitat de la plantilla no rep formació. 
 
- No s’utilitzen tots els dies de conciliació. 
 
- 73,7% no coneix altres mesures de conciliació. 
 
- 68,4% no sabria com actuar front a un cas 

d’assetjament. 
 
- Un percentatge del 31,6% no considera 

necessari formar-se en assetjament sent la 
majoria dones i més de la meitat no considera 
necessari formar-se en llenguatge no sexista. 

 
- Un percentatge major considera que no es 

precisa de pla d’igualtat. 
 

- Tan sols un 21,4% senyala que si formaria part 
de la comissió d’igualtat. 

 
 

 
FORTALECES 

 
OPORTUNITATS 

 

- Igualtat d’accés al treball 
 
- Igualtat per a promocionar 
 
- Igualtat d’accés a la formació 
 
- No es troba discriminació per embaràs o 

lactància. 
 

- Tenen preferència per el contacte electrònic  
 
- Hi ha molt bona comunicació. 

 

- Els ajuntament de la ribera baixa comencen 
amb la implantació de  plans d’igualtat. 
 

- La Comunitat Valenciana està fomentant les 
polítiques d’igualtat i hi ha possibilitat 
d’adhesió a campanyes o programés que 
fomenten la igualtat. 

 
- Existeixen possibilitats de subvencions per 

tindre mesures en matèria d’igualtat.  
 

- Major puntuació en la baremació d’algunes 
bases o concursos públics de Diputació, 
Conselleria o altres, si es contemplen mesures 
d’igualtat en l’Ajuntament. .  
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8.6 CONCLUSIONS DEL DIAGNÒSTIC PER ÀREA. 

8.6.1 ÀREA DE COMPOSICIÓ DE LA PANTILLA. 
 

Respecte a la composició de la plantilla de l’Ajuntament de Favara hem de dir que 

compren les edats entre 31-60 anys, no sent majoritaris els homes ni les dones. En la 

mostra total trobem un total de 19 treballadors i treballadores, 8 homes i 11 dones. En 

quan a l’antiguitat trobem que hi ha més homes amb més antiguitat que dones. 

 

Pel que fa als estudis, les dones es situen en formacions de llicenciatura, formació 

professional, o diplomatura, mentre que els homes de la mostra tenen més formació en 

estudis secundaris. A nivell general, la mostra està més formada en estudis de 

diplomatura. Per altra part, assenyalar també que a la mostra de la plantilla predomina 

les persones que són laborals temporals seguit per funcionariat interí.  

 

En quan a les hores de treball trobem diversitat de respostes, però en general predomina 

la plantilla que dedica 37,5h a jornada completa, coincidint també amb la resposta 

comuna de les dones en quan a les hores. En canvi, a la mostra d’homes trobem més 

resultats d’homes que dediquen entre 37,5-40 hores, possiblement degut al tipus de 

contracte o càrrec ocupat, per tant no observem ningun tipus de discriminació ni 

desigualtat entre la plantilla.  

 

Per últim en quan a les responsabilitats familiars, més de la meitat del homes de la 

plantilla no tenen ningun càrrec familiar, mentre que la grup de les dones predominen 

amb moltes persones i fills/es a càrrec, el que fa pensar que es precisa de la utilització de 

més mesures de conciliació per part de les dones. 

8.6.2 ÀREA D’ACCÉS A L’OCUPACIÓ 

 
Respecte a l’àrea d’ocupació podem dir que els resultats obtinguts són positius posat 

que més del 80% de les persones treballadores manifesta que si hi ha igualtat, almenys 

des del seu punt de vista. Per lo tant, podem dir que sí hi ha igualtat entre homes i dones 

a l’hora d’accedir a la faena dins de l’Ajuntament de Favara, ja que és el que ens indiquen 

els resultats del qüestionari.  
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8.6.3 ÀREA DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL I PROMOCIÓ 

 

Pel que fa a l’àrea de classificació professional i promoció no trobem cap tipus de 

desigualtat segons els resultats obtinguts al qüestionari, posat que la gran majoria de les 

persones treballadores indica que hi ha igualtat per a promocionar i per aconseguir llocs 

directius. L’únic a destacar en aquest aspecte és que encara que siga un percentatge 

baix, hi han moltes persones, majoritàriament dones, que han decidit no contestar a les 

preguntes o que no ho saben, el que fa pensar que no han donat resposta posat que al 

tractar-se d’un Ajuntament menut, no hi ha suficient personal per a promocionar o tindre 

llocs directius, posat que cadascú s’encarrega de dur a cap una feina diferent a la de les 

demés persones treballadores 

 

Pel que fa a si es valora més els objectius que la permanència a l’hora de promocionar 

trobem diversitat d’opinions, la majoria de les persones no ho saben o no contesten, el 

que fa pensar que no hi ha prou informació respecte a la valoració per a promocionar, 

també perquè les respostes del sí i no obtenen els mateixos resultats i més o menys 

iguals entre homes i dones. 

 

8.6.4 ÀREA DE FORMACIÓ 

 

Pel que fa a la formació a través de l’Ajuntament de Favara tan directa com indirectament 

podem dir que quasi la meitat de la plantilla ha rebut algun tipus de formació i quasi 

l’altra meitat no ha rebut cap tipus de formació durant aquest any, per tant trobem 

diversitat. Podem destacar dels resultats que entre totes les dones treballadores són 

més les que no han rebut formació mentre que al grup d’homes trobem els resultats per 

igual. 

 

Cal dir que tota la plantilla té les mateixes possibilitats d’accés a la formació, i així ho 

senyala quasi la totalitat de la plantilla al qüestionari, inclús des de Alcaldia s’informa a 

tota la plantilla sobre els cursos de formació que van eixint dia a dia, per tant, potser que 
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les persones que senyalen que no han rebut formació aquest any no han vist la 

necessitat de formar-se per al desenvolupament de la seua feina. 

 

Respecte al tipus de formació més utilitzat hem vist que la majoria de la plantilla 

selecciona una formació presencial, tant homes com dones, deixant en segon pla la semi 

presencial i la online. Cal dir també que les dones seleccionen la semi presencial abans de 

la online i el homes al contrari pel que ens indica que elles prefereixen  formar-se de 

manera directa i presencial. 

 

Per altra part, la majoria de la plantilla de l’Ajuntament de Favara dedica entre 1-20 hores 

a la seua formació, el que indica que les persones treballadores no conten amb molt de 

temps per a realitzar algun tipus de formació. Destaca també d’aquests resultats, que el 

100% dels homes senyala aquesta resposta, però un baix percentatge de les dones també 

ha senyalat que dedica entre 21h-40h i entre 41h-60h. 

 

Destacar també que el 84,6% considera necessària la formació en igualtat de condicions 

sense tindre en compte alguns aspectes com l’antiguitat o el lloc de treball. Respecte 

aquest tema assenyalar que algunes persones no consideren que la formació s’ha de fer 

en igualtat, en concret una persona senyala que no i altra que no ho sap o no contesta i 

destaca que aquestes dos persones són dones. 

 

En quan a la realització de la formació cal dir que 73,3% no realitza la formació dins de 

l’horari laboral, sent major el percentatge de dones que el d’homes, el que impedeix una 

bona conciliació de la vida laboral i familiar posat que tan sols un 26,7% de la plantilla 

dedica el temps de treball a la seua formació. 

 

Per últim, en quan a si s’ofereixen algun tipus de facilitats per a la formació fora de 

l’horari laboral trobem un alt percentatge de la plantilla que no ho sap o no contesta, el 

que fa pensar que es precisa de informació sobre els aspectes a tindre en conter a l’hora 

de formar-se posat que realitzar cursos o tallers fora de l’horari impedeix que la plantilla 

concilien de manera efectiva el treball i la família. 
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8.6.5 ÀREA DE RETRIBUCIONS 

 

Els salaris a l’ajuntament de Favara es troben repartits entre els diferents intervals 

proposats, destacant l’interval entre 901-1200 euros per a les dones i l’interval entre 1201-

1500 euros per al homes. Encara que els resultats destacats són desiguals considerem 

que no hi ha desigualtat posat que cada categoria professional té el seu salari base 

marcat i cap la possibilitat que els homes que han realitzat el qüestionari tinguen una 

categoria professional més alta. 

 

Pel que fa a la paga extra, la majoria, un 78,9% de la plantilla rep aquesta paga sent el 

percentatge superior també a les dones i als homes. Encara que també existeix un 

percentatge prou elevat de persones que no reben aquesta paga, un 21,4%. Les pagues 

extres poden ser prorratejades i pot ser que aquest percentatge de persones que senyala 

que no la cobren no ho saben, per tant es deuria de mantindré informat al personal 

sobre aquestes característiques del salari. 

 

Per últim, respecte a si existeixen beneficis o plusos per als que es demana ser fix o 

tindre jornada completa els resultats són bastant sorprenents, ja que la majoria, més de 

la meitat de les persones que han realitzat el qüestionari, responen que no ho saben o 

han preferit no donar resposta. També, cal destacar que ninguna de les dones ha donat 

resposta al sí, mentre que els homes tenen la majoria a la resposta del sí, el que fa pensar 

que els homes sí han vist algun tipus de desigualtat a l’hora de rebre plusos o beneficis en 

determinades posicions laborals. 

 

8.6.6 ÀREA DE CONCILIACIÓ FAMILIAR I LABORAL 

 

Respecte als dies de conciliació hem de dir que la majoria de la plantilla no sol gastar tots 

els dies de conciliació, bé per faena o per la seua decisió. Al mateix nivell però amb 

percentatge més baix trobem personal que sí que utilitza tots els dies de conciliació i un 

percentatge més baix que utilitza alguns dies. Per tant, existeix uns resultats repartits 

quasi per igual en les respostes positives de utilitzar tots els dies o negatives a l’altre 
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extrem de no utilitzar ningun.  Pel que fa a les dones és igual el resultat per a les dones 

que sí utilitzen tots els dies que per a les que no, mentre que als homes és més alt el 

percentatge d’homes que no els utilitzen, deixant sempre en nivells més baixos la 

resposta de alguns, el que dona a entendre que o bé utilitzen tots o bé ningun, un extrem 

o l’altre. 

 

En quan al coneixement sobre altres tipus de mesures de conciliació es precisa de més 

informació a la plantilla posat que un 73,7% no sap o no contesta si hi ha altres tipus de 

mesures de conciliació a més dels propis dies. El desconeixement és major per part del 

homes, ningú d’ells ha senyalat que sí coneix algun tipus de mesura, mentre que les 

dones  hi ha quasi un 50% que sí coneixen altres mesures i la resta no ho saben. 

 

Per últim, en quan a si existeix algun tipus de discriminació, en aquest cas per embaràs o 

lactància hem de dir que en principi no, ja que ningú ha donat resposta al sí i un 57,9% de 

la plantilla senyala que no i un 42,1% que no ho sap o no contesta, probablement perquè 

no ha conegut cap cas d’embaràs o lactància. 

 

8.6.7 ÀREA DE SALUT LABORAL, ASSETJAMENT, LLENGUATGE I COMUNICACIÓ. 

 

En quan al coneixement sobre algun pla d’igualtat, la gent és prou coneixedora ja que un 

78,9% de la plantilla comenta que no hi ha pla d’igualtat i un 21,4% no ho sap o no 

contesta, aleshores sí és cert que part de la plantilla deuria de tindre constància de si hi 

ha algun pla d’igualtat, el qual els afecta directament. La part positiva és que almenys 

ningú ha contestat de manera errònia considerant que sí hi ha pla d’igualtat a 

l’Ajuntament de Favara. 

 

Per altra part, en quan al coneixement sobre el procediment a seguir en un cas 

d’assetjament els resultats són bastant negatius perquè un 68,4% de la plantilla no sabria 

com actuar front  a un 31,6% que sí, sent els resultats per igual en homes i dones sense 

ninguna diferencia significant. Per tant, la plantilla de l’Ajuntament de Favara precisa de 

una formació intensiva sobre assetjament i protocol a seguir en cas d’assetjament 
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laboral encara que un percentatge del 31,6% no considera que és necessària la formació 

en assetjament i tan sols un 42,1% manifesta que sí és necessari. El que sorprèn en aquest 

aspecte és que són molt més els homes els que consideren que hi ha que formar-se en 

assetjament i la majoria de les dones ha senyalat que no o no han contestat. 

 

En quan a la formació en llenguatge no sexista els resultat es presenten molts dividits 

sent un 52,9% que considera necessari la formació en llenguatge no sexista i la resta que 

no. És important realitzar aquest tipus de formació posat que a l’Ajuntament de Favara el 

contacte amb el ciutadans és directe i tots els documents van realitzats per al poble, per 

tant no poden existir errades tan greus com el llenguatge sexista i s’ha de conscienciar a 

la plantilla en aquest tema. 

 

Com hem vista abans, part de la plantilla no es troba molt disposta a formar-se en 

assetjament, per tant la necessitat d’aplicar un protocol contra l’assetjament tampoc 

obté resultats positius. Un 76,5% senyala que no ho veu necessari, probablement perquè 

dins de la seua experiència considera que no ha vist ningun cas d’assetjament i per tant 

considera que és innecessari. El problema d’aquest aspecte és que mai saps quan pot 

ocórrer un cas d’assetjament i per tant es precisa d’un protocol on poder consultar les 

possibles vies per a resoldre estos casos. 

 

En quan a la necessitat d’un pla d’igualtat, a pesar de que la majoria de la plantilla sap 

que no hi ha ningun pla vigent considera en un 31,6% que no és necessari i un 42,1% que no 

ho sap o no contesta, aspecte que fa pensar que li és indiferent, per tant, innecessari. 

Destacar que almenys un 26,5% considera que sí implantaria un pla d’Igualtat. Com a part 

negativa dir que tant homes com dones mostren els resultats per igual sense diferencia 

alguna, la majoria senyalen que no o no contesten o no ho saben. Sols les dones tenen un 

empat de resultat en el sí i el no, però el resultat més alt sempre és el de no saben o no 

contesten. 

 

Per altra part, en quan a la creació d’una comissió d’igualtat els resultats es troben més 

igualats, en aquest cas no destaca ninguna de les respostes, un 43,8% senyala que és 

important la creació d’aquesta comissió i un 56,3% que no. En aquest cas les respostes de 
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les dones es trobem igualades tant en el sí com el no mentre que al grup d’homes 

destaca la resposta del no front al sí. En canvi, quan es pregunta si formarien part 

d’aquesta comissió quasi la meitat, un 47,5% majoritàriament dones senyala que no 

formaria part mentre que un 31,6%, majoritàriament homes senyala que no ho sap o no 

contesta. Tan sols un 21,4% de manera igualitària homes i dones, senyala que sí formaria 

part d’aquesta comissió d’igualtat. Tot açò fa pensar que per una xicoteta part de la 

plantilla sí que es crearia una comissió d’igualtat, però a l’hora de involucrar als 

treballadors i treballadores, aquests es troben més negats a participar. 

 

Per últim, fent referència a la comunicació trobem que el personal de l’Ajuntament té 

molt bona comunicació posat que al ítem de si les dones i homes tenen igual accés a la 

pressa de decisions, el 87,5% senyala que sí, sent tan sols un 12,5%, totes dones, que no ho 

creu així. El que fa pensar que alguna d’elles a tingut algun problema a l’hora de intentar 

comunicar-se o prendre alguna decisió.       

 

També comentar que els mitjans més utilitzats per la plantilla de l’Ajuntament de Favara 

són el telèfon, el correu electrònic i la missatgeria instantània i els menys utilitzats les 

reunions generals, tauler d’anuncis i plantilles. El que fa pensar que prefereixen un 

contacte digital a l’hora de comunicar-se i no tant personal, per tant s’ha de motivar per 

un contacte més directe en alguns aspectes i sobretot és important una comunicació en 

reunions generals o per departament on tots i totes tinguen l’oportunitat d’intercanviar 

problemes o dubtes i resoldre aspectes que poden influir en tot el personal de 

l’Ajuntament.  

 

Serà necessari establir certes plantilles a l’abast de tots i totes per a demanar permisos o 

comunicar certa informació, i si fos possible, establir un portal o intranet on puga accedir 

tot el personal de l’ajuntament i on siga possible comunicar-se i accedir a documents, 

plantilles, informés rellevants per a tots i totes i on es publique el present pla d’igualtat, 

les funcions i membres de la comissió d’igualtat, el protocol contra l’assetjament i les 

mesures o accions a desenvolupar. 
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8.7 ANÀLISI DE LLENGUATGE SEXISTA EN  DOCUMENTS MÉS UTILITZATS. 

 
 8.7.1 BANS MUNICIPALS.  
 

o Resolució alcaldia nº 297/2017 de 13/09/2017 

- L’alcaldessa  L’alcaldia 

 

o Clàusules administratives particulars en el procediment de la concessió d’ús i 

aprofitament de les instal·lacions de propietat municipal situades en plaça de la 

cultura amb destinació a gimnàs. 

 

- Procediment de selecció dels adjudicataris  Procediment de selecció de 

les persones adjudicatàries. 

- L’alcaldessa  L’alcaldia. 

- El contractista podrà sol·licitar pròrroga  Les persones contractistes 

podran sol·licitar pròrroga. 

- Podrà ser millorada a l’alça pels licitadors  podrà ser millorada a l’alça per 

les persones licitadores. 

- Despeses a càrrec de l’adjudicatari  Despeses a càrrec de l’adjudicariat. 

- El empresaris individuals  el personal empresarial. 

- Ho comunicarà als interessats  ho comunicarà als interessats o 

interessades. 

- La taula es pronunciarà sobre els admesos i rebutjats  La taula es 

pronunciarà sobre el personal admitit o rebutjat. 

- En relació amb els candidats  En relació amb les candidatures. 

- Respecte als licitadors  Respecte a les persones licitants. 

- El nom de l’adjudicatari  El nom de l’adjudicariat. 

- A petició del contractista  A petició del qui contracte. 

- Major d’edat, veí de…  Major d’edat, amb resident de… 

- Signatura del licitador  Persona licitadora. 

- D. __ proveït de DNI __,  veí de…  D/Dña. ___ amb DNI __habitant de… 
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- Així com els seus administradors o socis  Així com les seues persones 

administradores o sòcies. 

 

o Anunci en el tauler d’edictes de l’Ajuntament. Llista provisional per a la constitució 

d’una borsa de treball de personal per al gabinet psicopedagògic municipal. 

 

- Llista provisional d’admesos  Llista provisional de personal admès. 

- Relació d’aspirants admesos  Relació d’admissió d’aspirants. 

- Publicar la relació provisional d’admesos  Publicar la relació provisional 

de personal admès. 

- L’alcaldessa  L’alcaldia. 

 

o Anunci de la llista provisional de la borsa de treball temporal que ha de regir per a 

la contractació laboral temporal d’una plaça de mestre/a infantil, director/a de 

l’escola infantil. 

 

- El secretari de la comissió de baremació  La secretaría de la comissió de 

baremació. 

8.7.2 ORDENANCES MUNICIPALS. 

 

o Ordenança general de recaudació. 

 

- És competència del Alcalde  És competència de l’Alcaldia. 

- S’advertirà al sol·licitant  S’advertirà a les persones sol·licitants. 

- Recurs de reposició front l’Alcalde Recurs de reposició front l’Alcaldia. 

 

o Ordenança reguladora de la tassa per prestació de servei a l’escoleta d’estiu. 

 

- L’assistència per els contribuents  L’assistència de personal contribuent. 

- Moment en que l’alumne  Moment en que l’alumnat. 

- El alcalde-president L’alcaldia-Presidència. 
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8.7.3 BASES DE SELECCIÓ PUBLICADES. 
 

o Bases específiques per a la selecció temporal per mitjà de concurs de mèrits de 

personal per al gabinet psicopedagògic municipal. 

 

- Una plaça de psicòleg-Pedagog  Una plaça de psicòleg/a- Pedagog/a. 

- Participar amb els tutors  Les tutores i els tutors. 

- Programés formatius de pares Programés formatius de pares, mares o 

tutors/es. 

- Derivació a les treballadores socials  Derivació als treballadors/es socials. 

- Llei de l’estatut de Treballadors  Llei de l’estatut de treballadors/es. 

- Sol·licituds cursades per estrangers  Sol·licituds cursades per persones 

estrangeres. 

- Títol de Llicenciat  Llicenciatura. 

- No haver sigut separat per mitjà… No haver sigut separat o separada 

per mitjà… 

- No trobar-se inhabilitat  No trobar-se inhabilitat o inhabilitada. 

- Per a se admès  Per a l’admissió. 

- L’alcaldessa dictarà  L’alcaldia dictarà. 

- Els aspirants hauran de… Les persones candidates hauran de… 

- La llista d’admesos i exclosos  La llista d’admissió i exclusió. 

- Servicis com a psicòleg, psicopedagog o pedagog  Servicis com a 

psicòleg/a, psicopedagog/a, o pedagog/a. 

- Títol de mestre  títol de mestre/a. 

- Requisits dels candidats  Requisits de la candidatura. 

- Un funcionari de l’Ajuntament Una persona funcionaria de l’Ajuntament. 

- Quan concorre en els membres del tribunal  Quan concorre en el 

personal del tribunal. 

- Els aspirants proposats  El personal aspirant proposat. 

- No podran ser contractats  No podran ser contractats ni contractades. 

- Els interessats  El personal interessat. 

- Davant de l’alcalde  Davant de l’alcaldia. 
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8.7.4 DOCUMENTS MÉS UTILITZATS DE L’AJUNTAMENT. 

 

o Documents més utilitzats. 

 

- Dades del sol·licitant  Dades personals. 

- Sr Alcalde-President  Alcaldia - Presidència. 

- Document del sol·licitant i del representant legal  Document de qui 

sol·licite i de qui represente legalment. 

- El sol·licitant presenta…  La persona sol·licitant presenta… 

- Responsable de los técnicos competentes, proyectista y director 

Responsable de las/los técnicos competentes, proyectista y directora/r. 

- Número de col·legiat  Col·legiat/ada. 

- DNI del titular  DNI de la persona titular. 

- El sol·licitant. )firma) Sol·licitant. 

- Estar empadronat  Estar empadronat/da. 

- El abajo firmante  El/La abajo firmante. 

- Certifica que no ha sido sancionado  Certifica que no ha sido sujeto de 

sanción.  

- Signatura del propietari  Signatura de la persona propietària. 

- A petició del titular  A petició de la persona titular. 

- El nom del veterinari  El nom del veterinari/a. 

- Certificat per el veterinari  Certificat per el centre veterinari. 

 

 

8.7.5 PÀGINA WEB DE L’AJUNTAMENT. 

 

o Gent Gran.  

- La regidora de gent gran, té com a objectius generals La regidoria de 

gent gran, té com a objectius generals. 

- Promoure la participació dels majors  Promoure la participació de les 

persones majors.  
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o Presentació de la Web. 

- Del nostre poble, dels nostres esdeveniments, dels nostres esportistes, de 

la nostra cultura  Del nostre poble, dels nostres edeveniments, 

esportistes, cultura… 

 

o Ocupació laboral. 

- Als nostres joves  a les persones joves del nostre municipi. 

- L’ocupació dels nostres veïns  L’ocupació del veïnat. 

 

o Serveis municipals. 

- Facilitar als veïns del poble  facilitar als veïns i veïnes del poble. 

- La participació dels veïns  La participació dels veïns i veïnes. 

 

o Transparència. 

- Atenció directa als treballadors i polítics  Atenció directa als 

treballadors/es i als polítics/ques. 

- Treballadors, tècnics, assistents, polítics… Treballadors/es, tècnics/ques, 

polítics/ques… 

- Tots junts portem  Junts portem. 

 

o Horari d’atenció 

- Horari dels tècnics i serveis externs  Horari de tècnics/ques i serveis 

externs. 

- Treballadora d’atenció al consumidor  Atenció al consumidor 

- Tècnics municipals  Tècnics/ques municipals. 

- Horari d’atenció al públic dels membres  Horari d’atenció al públic de les 

persones membres. 
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8.8 ANÀLISI DE LES RETRIBUCIONS DE LA PLANTILLA. 

 

Pel que fa als salari que reben els treballador si treballadores de l’Ajuntament de 

Favara cal dir que es troben dividides per categories professionals (A1, A2, C1 i C2). També 

trobem personal de la plantilla que no correspon a ninguna categoria professional. 

 

Pel que fa al grup A1 trobem sols una dona per tant no hi ha altra persona en la que 

poder comparar, i el mateix passa amb el grup de A2 on sols trobem un home dins 

d’aquesta categoria. 

 

Respecte a les categories professionals de C1 i C2 trobem un home i una dona que 

pertanyen a la categoria C1 sense cap diferencia salarial i quatre dones i quatre homes 

que pertanyen a la categoria professional C2 en diferents classes de contracte sense cap 

discriminació ni diferencia salarial per sexe. 

 

Per últim també trobem dos homes en altre grup professional sense cap diferencia 

salarial, el grup d’educadores i mestra/directora on són tot dones i per tant, no és 

possible fer una comparació dels salaris per sexe, i un home que pertany a la categoria 

professional A1/A2 on tampoc és possible la comparativa.  

 

En definitiva, les retribucions de la plantilla de l’Ajuntament de Favara venen 

marcades per categoria professional i després es van sumant altres conceptes com pot 

ser l’antiguitat o els complements salarials.  
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9. MÉSURES DEL PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE 
FAVARA. 
 
A continuació, es presenten les mesures d’igualtat proposades per l’equip d’igualtat 
arran dels resultats obtinguts del diagnòstic realitzat sobre les diferents àrees a tractar.  
 
Les mesures es troben separades per àrees, i estan dividides en els següents apartats: 
numeració de la mesura, temporalització, objectius, descripció, indicadors d’avaluació, 
beneficiaris, i personal responsable.  
 
ÀREA D’ACCÉS A L’OCUPACIÓ 
 

1. Implantar programés per a la inclusió de dones víctimes de violència de gènere o 
dones amb necessitats especials en els llocs de treball. 

2. Possibilitar la participació d’ambdós sexes en la composició de les comissions de 
baremacions. 

3. Mantindré i reforçar procediments de selecció de personal no discriminatoris. 
4. Facilitar l’accés del sexe menys representat als llocs de treball. 
5. Incloure els continguts de la llei 9/2003 del 2 d’Abril per la igualtat entre dones i 

homes de la Comunitat Valenciana als processos de selecció de personal. 
6. Tindre un criteri de baremació per a les empreses que presenten un pla d’igualtat 

en vigor. 
7. Tindre un criteri de baremació per a les persones que presenten certa formació en 

igualtat. 
 

ÀREA DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL, PROMOCIÓ, I FORMACIÓ 
 

8. Donar més visibilitat als cursos de formació i fomentar la participació de la plantilla 
a cursos de formació relacionats amb els seus llocs de treball. 

9. Accions per afavorir la realització de formació fora de l’horari laboral en igualtat 
de condicions. 

10. Formació en matèria d’assetjament sexual i/o per raó de sexe. 
11. Formació en llenguatge no sexista. 
12. Fomentar la formació en matèria d’igualtat entre la plantilla de l’Ajuntament. 

 
ÀREA DE RETRIBUCIONS 
 

13. Informació a tota la plantilla sobre les pagues, plusos socials o beneficis i 
complements salarials als que tenen accés segons el seu tipus de contracte. 
 

ÀREA DE CONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIAR 
 

14. Fomentar i difondre totes les mesures de conciliació existents a l’Ajuntament de 
Favara. 
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15. Mantindré les mesures ja existents i de les que fa ús el personal de l’Ajuntament 
de Favara. 

16. Prioritat en elecció de vacances per al personal amb persones a càrrec o amb 
fills/es menors de 14 anys. 

17. Fomentar l’ús de la tele formació entre la plantilla de manera que milloren la 
conciliació laboral i familiar. 

18. Creació de la mesura de dies de conciliació a l’Ajuntament de Favara. 
 

 
ÀREA DE SALUT LABORAL, PREVENCIÓ DEL ASSETJAMENT SEXUAL O PER RAÓ DE SEXE 
 

19. Dotació en les farmacioles de productes d’higiene femení. 
20. Difusió i explicació del protocol d’actuació front al assetjament sexual i/o per raó 

de sexe. 
21. Creació i implantació del protocol contra l’assetjament sexual i/o per raó de sexe. 

 
ÀREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE NO SEXISTA 
 

22. Compromís de l’alcaldia de l’Ajuntament de Favara en matèria d’Igualtat. 
23. Creació i difusió de la comissió d’igualtat a l’Ajuntament de Favara. 
24. Difusió de pla d’igualtat que es presentarà i difusió de les seues mesures 

d’igualtat. 
25. Realització d’un comunicat en premsa, pagines web, xarxes... sobre la implantació 

i compromís amb el pla d’Igualtat a l’Ajuntament. 
26. Revisió dels documents més utilitzats i escrits per a detectar possible llenguatge 

sexista o discriminació entre homes i dones. 
27. Creació, implantació, difusió del manual de llenguatge no sexista. 
28. Fomentar l’ús de comunicació inclusiva i no sexista en tríptics, icones, cartell i 

documents habituals. 
29. Creació d’un portal o arxiu on el personal de la plantilla tinga accés a tots els 

manuals, protocols d’assetjament i llenguatge... i a les plantilles necessàries per a 
realitzar qualsevol tràmit. 

30. Introducció de la perspectiva de gènere en cada departament de l’Ajuntament de 
Favara. 
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ÀREA D’ACCÉS A L’OCUPACIÓ 
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MÉSURES PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA 
ÀREA D’ACCÉS A L’OCUPACIÓ 

MÉSURA Nº 1 
Implantar programés per a la inclusió de dones víctimes de violència de gènere o dones 
amb necessitats especials en els llocs de treball. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
- 3º any. 

OBJECTIUS 
- Fomentar la inclusió de dones en risc social al món laboral. 
- Oferir més llocs de treball. 
- Treballar per la igualtat de condicions al món laboral. 

 
DESCRIPCIÓ 
 
Crear i difondre ofertes de treball per a les dones en risc social o bé ofertes on es  
contemple a la baremació certs mèrits per a dones en risc. 
 
MECANISMÉS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Comprovar en les ofertes ja publicades si es contempla algun tipus de 
baremació per a dones víctimes de violència de gènere o amb necessitats 
especials. 

- Realitzar un informe on es contemple aquestes dones que ja s’han 
presentat a altres ofertes o convocatòries en l’Ajuntament per tindre-les 
en compte en futures seleccions. 
  

BENEFICIARIS 
- Les dones que es troben en risc social, siguen víctimes de violència de 

gènere o presenten necessitats especials al lloc de treball. 

PERSÓNAL RESPONSABLE 
- AEDL. 
- Comissió d’igualtat. 
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MÉSURES PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA 
ÀREA D’ACCÉS A L’OCUPACIÓ 

MÉSURA Nº 2 
Possibilitar la participació d’ambdós sexes en la composició de les comissions de 
baremacions. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
- 2º any. 

OBJECTIUS 
- Fomentar la participació paritària dins l’Ajuntament. 
- Millorar les condicions d’elecció de les persones que opten a un lloc de 

treball. 
- Aconseguir una comissió formada en igualtat i preparada. 
- Millorar la imatge paritària de cara als aspirants. 
- Millorar la visió dels candidats en cas de elecció per empat. 

 
DESCRIPCIÓ 
Crear les comissions de baremació de manera paritària, intentant sempre que compten 
amb un nombre igual d’homes i de dones per a una millor selecció del personal en 
igualtat d’oportunitats. 
 
MECANISMÉS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Informe sobre les comissions creades amb els noms de les persones que 
participen en la selecció. 

BENEFICIARIS 
- Tot el personal candidat a optar a un lloc de treball dins de l’Ajuntament 

de Favara. 
- El propi ajuntament que s’afavoreix de fer un bon treball i obtenir els 

millors resultats de selecció de personal. 
 
PERSÓNAL RESPONSABLE 

- AEDL. 
- Comissió d’igualtat. 
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MÉSURES PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA 
ÀREA D’ACCÉS A L’OCUPACIÓ 

MÉSURA Nº 3 
Mantindré i reforçar procediments de selecció de personal no discriminatoris. 

TEMPORALITZACIÓ 
- 1º any. 

OBJECTIUS 
- Reforçar les línies a seguir per a la selecció de personal. 
- Possibilitar el accés per igual a l’Ajuntament de Favara. 
- Garantir la igualtat d’oportunitats i eradicar els processos 

discriminatoris. 
- Millorar l’accés al treball de totes les persones interessades.  

 
DESCRIPCIÓ 
Mantindré els processos de selecció i borses de treball en igualtat de condicions i de 
manera no discriminatòria, per tant, s’ha de revisar tots els processos de selecció, 
borses, concursos per a primar sempre per la igualtat d’oportunitats i fomentar la no 
discriminació per accedir al treball. 
 
MECANISMÉS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Comprovar en les ofertes publicades algun tipus de baremació o 
descripció discriminatòria, mantindré les que estan correctament 
executades i eliminar els errors donant exemple per a futures ofertes o 
procediments. 
 

BENEFICIARIS 
- Totes les persones aspirants a un lloc de treball dins de l’ajuntament de 

Favara. 

PERSÓNAL RESPONSABLE 
- AEDL 
- Comissió d’igualtat. 
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MÉSURES PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA 
ÀREA D’ACCÉS A L’OCUPACIÓ 

MÉSURA Nº 4 
Facilitar l’accés del sexe menys representat als llocs de treball. 

TEMPORALITZACIÓ 
- 2º any. 

OBJECTIUS 
- Millorar la paritat en tots els llocs de treball de l’Ajuntament. 
- Donar oportunitats al sexe menys representat de manera que no es done  

ningun tipus de discriminació. 
- Fomentar la participació tant de dones com homes per aconseguir 

qualsevol lloc de treball. 
- Fomentar llocs de treball fora de tipificacions per sexe. 
- Millorar l’àrea de treball amb participació de ambdós sexes. 

 
DESCRIPCIÓ 
Donar informació sobre totes les ofertes de treball a totes les persones que estiguen 
interessades fent saber al sexe menys representat que es tindran en compte estos 
aspectes a l’hora de baremar perquè es busca aconseguir paritat a tots els llocs de 
treball. Contemplar com a segon o tercer criteri el sexe menys representat en cas 
d’empat. 
 
MECANISMÉS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Anualment informe sobre les persones treballadores per departament 
desagregades per sexe per a comprovar la plantilla existent i si existeix 
paritat. 
 

BENEFICIARIS 
- Les persones candidates del sexe menys representat en cada lloc de 

treball. 

PERSÓNAL RESPONSABLE 
- ADL 
- Comissió d’igualtat. 
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MÉSURES PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA 
ÀREA D’ACCÉS A L’OCUPACIÓ 

MÉSURA Nº 5 
Incloure els continguts de la llei 9/2003 del 2 d’Abril per la igualtat entre dones i homes 
de la Comunitat Valenciana als processos de selecció de personal. 

 
 
TEMPORALITZACIÓ 

- 1º any. 

OBJECTIUS 
- Fomentar la formació en igualtat entre totes les persones treballadores 

del ajuntament. 
- Millorar l’elecció dels candidat i candidates al lloc de treball. 
- Fomentar el coneixement sobre la legislació que tracta els temés 

d’igualtat. 
- Aconseguir igualtat d’oportunitats en tots els llocs de treball.  

 
DESCRIPCIÓ 
Incloure a les bases de selecció la legislació referent a igualtat en la comunitat 
valenciana i incloure també qüestions referents a igualtat en cas d’examen o concurs 
per aconseguir un lloc de treball en l’Ajuntament. 
 
MECANISMÉS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Comprovar que les persones seleccionades han sigut valorades en funció 
d’aquesta llei. 

- Comprovar i afegir si és el cas material relacionat directament amb 
aquesta llei. 

- Revisar cada base de selecció que es realitza per observar si es 
contempla el que diu la llei. 

 
BENEFICIARIS 

- Persones aspirant a optar a un lloc de treball en l’Ajuntament de Favara. 

PERSÓNAL RESPONSABLE 
- AEDL 
- Secretariat. 
- Administració. 
- Comissió d’igualtat. 
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MÉSURES PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA 
ÀREA D’ACCÉS A L’OCUPACIÓ 

MÉSURA Nº 6 
Tindre un criteri de baremació per a les empreses que presenten un pla d’igualtat en 
vigor. 

TEMPORALITZACIÓ 
- 3º any. 

OBJECTIUS 
- Fomentar la igualtat en les empreses que envolten l’Ajuntament de 

Favara. 
- Fomentar una baremació destinada a contemplar aspecte d’igualtat. 
- Millorar l’elecció de les empreses externes contractades. 
- Primar per una empresa on es contemple la no discriminació. 

 
DESCRIPCIÓ 
Incloure a les bases de selecció o concurs una baremació on es contemple tindre un pla 
d’igualtat. 
 
MECANISMÉS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Anualment o periòdicament revisar les bases de concursos per veure si 
esta present el criteri sobre el pla d’igualtat en les empreses. 

 
BENEFICIARIS 

- Empreses que opten a concurs o a bases de selecció de l’Ajuntament de 
Favara. 

PERSÓNAL RESPONSABLE 
- AEDL 
- Comissió d’igualtat. 
- Secretariat. 
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MÉSURES PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA 
ÀREA D’ACCÉS A L’OCUPACIÓ 

MÉSURA Nº 7 
Tindre un criteri de baremació per a les persones que presenten certa formació en 
igualtat. 

 
TEMPORALITZACIÓ 

- 3º any. 

OBJECTIUS 
- Afavorir la millor elecció de les persones seleccionades.  
- Fomentar la integració de la igualtat en tots els llocs de treball de 

l’Ajuntament 
- Augmentar la formació en igualtat d’oportunitats entre les persones 

interessades en llocs de treball de l’Ajuntament. 
 

DESCRIPCIÓ 
Afegir a la baremació bàsica de les bases de selecció, alguns mèrits pel fet de presentar 
formació en igualtat.  
 
MECANISMÉS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Revisar les bases de selecció de totes les borses o llocs de treball que 
oferta l’Ajuntament de Favara. 

- Comprovar que les persones seleccionades han sigut valorades també 
per la seua formació en igualtat.  
 

BENEFICIARIS 
- Personal que opte a concurs o a bases de selecció de l’Ajuntament de 

Favara. 

PERSÓNAL RESPONSABLE 
- AEDL 
- Comissió d’igualtat. 
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ÀREA DE CLASSIFICACIÓ 
PROFESSIONAL, PROMOCIÓ I 

FORMACIÓ 
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MÉSURES PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA 
ÀREA DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL, PROMOCIÓ, I 

FORMACIÓ 

MÉSURA Nº 8 
Donar més visibilitat als cursos de formació i fomentar la participació de la plantilla a 
cursos de formació relacionats amb els seus llocs de treball. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
- 2º any. 

OBJECTIUS 
- Aconseguir una plantilla formada i al dia dels avanços, canvis i millores 

dels seus llocs de treball. 
- Millorar l’atenció a la ciutadania amb innovacions i canvis. 
 

DESCRIPCIÓ 
Informar a la plantilla de tots els cursos que van eixint de totes les institucions que 
estiguin relacionades amb llocs de treball de l’Ajuntament i que ajuden a millorar la 
faena. També, es fomentarà la participació de tota la plantilla, almenys d’un curs per 
any o de certes hores per any. 
 
Per a aconseguir els objectius s’enviaran per correu les ofertes formatives de manera 

individualitzada i també s’impulsarà que tota la plantilla col·labore en la recerca i 

difusió de de cursos formatius.  

MECANISMÉS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 
- Informe amb la formació relacionada per lloc de treball. 
- Informe de les persones que cursen esta formació per departaments. 
- Informe anual de les persones que s’han format el mínim establert. 

 
BENEFICIARIS 

- Tota la plantilla de l’Ajuntament de Favara. 

PERSÓNAL RESPONSABLE 
- AEDL. 
- Secretariat. 
- Administració. 
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MÉSURES PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA 
ÀREA DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL, PROMOCIÓ, I 

FORMACIÓ 

MÉSURA Nº 9 
Accions per afavorir la realització de formació fora de l’horari laboral en igualtat de 
condicions. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
- 3º any. 

OBJECTIUS 
- Conciliar la vida laboral i familiar de la plantilla. 
- Fomentar la acció formativa. 
- Facilitar a tota la plantilla de l’ajuntament almenys una formació al any. 
- Fomentar una formació en igualtat e condicions. 

 
DESCRIPCIÓ 
Informar a totes les persones treballadores sobre les accions per afavorir la formació 
dins de l’horari laboral i en cas de realitzar formació fora de l’horari laboral, les hores 
computaran com a hores de treball. 
 
MECANISMÉS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Informe sobre les persones que realitzen cursos dins de l’horari laboral i 
les hores computades. 

- Informe de les persones que han realitzat formació fora de l’horari 
laboral per a donar-los l’opció contraria. 
 

BENEFICIARIS 
- Tot el personal treballador de l’Ajuntament de Favara que vol formar-se. 

PERSÓNAL RESPONSABLE 
- Secretariat. 
- Alcaldia. 
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MÉSURES PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA 
ÀREA DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL, PROMOCIÓ, I 

FORMACIÓ 

MÉSURA Nº  10 
Formació en matèria d’assetjament sexual i/o per raó de sexe. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
- 2º any. 

OBJECTIUS 
- Prevenir futurs casos d’assetjament sexual i/o per raó de sexe. 
- Identificar els actes o actuacions que són clars per a posar en marxa 

reclamacions per assetjament i analitzar les possibles queixes. 
- Sensibilitzar a la plantilla en aquest àmbit oferint una formació bàsica 

que ajuda a saber detectar casos d’assetjament i quin procediment han 
de seguir tant si són víctimes com observadors.  

 
DESCRIPCIÓ 
Realitzar una sessió formativa amb aspectes e idees bàsiques sobre l’assetjament 
sexual i/o per raó de sexe i les maneres de fer front aquests casos. Aquesta sessió 
tindrà lloc dins de l’horari laboral. 
 
MECANISMÉS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Anualment: Avaluació sobre la sessió formativa i les conclusions o 
resultats obtinguts. També es realitzarà un informe d’assistència del 
personal. 

 
BENEFICIARIS 

- Tot el personal treballador de l’Ajuntament de Favara. 

PERSÓNAL RESPONSABLE 
- Comissió d’igualtat. 
- Departament d’igualtat de la Mancomunitat. 
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MÉSURES PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA 
ÀREA DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL, PROMOCIÓ, I 

FORMACIÓ 

MÉSURA Nº 11 
Formació en llenguatge no sexista. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
- 1º any. 

OBJECTIUS 
- Conscienciar a la plantilla sobre el bon us del llenguatge sexista en 

documents públics. 
- Fomentar el coneixement per unes normés bàsiques d’escriptura que són 

totalment inclusives. 
- Incorporar en tots els documents i borses o bases de selecció un 

llenguatge no sexista i no discriminatori. 
 
DESCRIPCIÓ 
Incorporar una sessió formativa per a tractar els aspectes més generals sobre el 
llenguatge no sexista i la manera d’aplicar-lo, tal com es contempla al manual del 
llenguatge no sexista. 
 
MECANISMÉS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Anualment: Avaluació sobre la sessió formativa i les conclusions o 
resultats obtinguts. També es realitzarà un informe d’assistència del 
personal. 
 

BENEFICIARIS 
- Tot el personal treballador de l’Ajuntament de Favara. 

  
 
PERSÓNAL RESPONSABLE 

- Secretaria. 
- Comissió d’igualtat. 
- Equip d’igualtat de la Mancomunitat. 
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MÉSURES PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA 
ÀREA DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL, PROMOCIÓ, I 

FORMACIÓ 

MÉSURA Nº 12 
Fomentar la formació en matèria d’igualtat entre la plantilla de l’Ajuntament. 

 

TEMPORALITZACIÓ 
- 1º any. 

OBJECTIUS 
- Promoure que la totalitat del personal de l’Ajuntament de Favara 

presente formació en matèria d’Igualtat.  
- Implantar la consciència de gènere a la plantilla de l’Ajuntament. 

 
DESCRIPCIÓ 
La promoció dels cursos de formació en matèria d’igualtat es farà mitjançant correu 
electrònic i les hores cursades en accions formatives en matèria d’igualtat computaran 
per hores treballades.  
 
MECANISMÉS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 
Anualment: Document comparatiu amb el nombre de cursos en matèria d’igualtat 
realitzats per la plantilla el present any i el nombre de cursos realitzats l’any anterior. 
Certificats de realització dels cursos per al còmput d’hores 

 
BENEFICIARIS 

- Tot el personal treballador de l’Ajuntament de Favara. 
  
 
PERSÓNAL RESPONSABLE 

- Secretaria. 
- Comissió d’igualtat. 
- Equip d’igualtat de la Mancomunitat. 
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ÀREA DE RETRIBUCIONS 
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MÉSURES PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA 
ÀREA DE RETRIBUCIONS 

MÉSURA Nº 13 
Informació a tota la plantilla sobre les pagues, plusos socials o beneficis i complements 
salarials als que tenen accés segons el seu tipus de contracte. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
- 1º any. 

OBJECTIUS 
- Donar a conèixer a tota la plantilla els plusos o beneficis socials que 

poden tindre. 
- Informar sobre com, quan i perquè han de rebre la paga extra. 
- Fomentar el interès de la plantilla per conèixer totes les possibilitats 

salarials segons tipus de contracte. 
 

DESCRIPCIÓ 
Realitzar una sessió formativa sobre totes les opcions retributives a les que poden 
accedir els treballador i treballadores a més de correus electrònics informant sobre 
aquest aspecte. 
 
MECANISMÉS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Comprovació d’assistència a les sessions que es realitzen. 
- Comprovació de recepció dels correus electrònics. 

 
BENEFICIARIS 

- Tot el personal treballador de l’Ajuntament de Favara. 
  
 
PERSÓNAL RESPONSABLE 

- Cap de negociat. 
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ÀREA DE CONCILIACIÓ 
LABORAL I FAMILIAR 
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MÉSURES PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA 
ÀREA DE CONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIAR 

MÉSURA Nº 14 
Fomentar i difondre totes les mesures de conciliació existents a l’Ajuntament de 
Favara. 

TEMPORALITZACIÓ 
- 1º any. 

OBJECTIUS 
- Augmentar el coneixement sobre estes facilitats que tenen treballadors i 

treballadores. 
- Millorar la conciliació laboral i familiar de la plantilla. 
- Compromís amb tot el personal per a donar resposta a les seues 

necessitats familiars. 
- Fomentar l’ús de totes les mesures de conciliació. 
- Fomentar l’ús per igual d’aquestes mesures per part de les dones i 

homes. 
DESCRIPCIÓ 
Difondre per tota la plantilla les diferents mesures de conciliació existents per a que 
tot el personal conega les possibilitats que tenen i fomentar també que aquestes 
mesures siguen utilitzades. 
 
MECANISMÉS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Realitzar un document on es recullen totes les mesures de conciliació i 
totes les seues característiques. 

- Anualment: informe sobre els treballadors i treballadores que han fet us 
de les mesures de conciliació. 
 

BENEFICIARIS 
- Tot el personal de l’Ajuntament de Favara i futures incorporacions.  

 

PERSÓNAL RESPONSABLE 
- Secretariat. 
- Administració 
- AEDL. 
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MÉSURES PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA 
ÀREA DE CONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIAR 

MÉSURA Nº 15 
Mantindré les mesures ja existents i de les que fa ús el personal de l’Ajuntament de 
Favara. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
- 1º any. 

 

OBJECTIUS 
- Allargar les mesures existents posat que aquestes funcionen de manera 

correcta per a poder conciliar la vida laboral i familiar. 
- Garantir al personal la integració i l’ús d’aquestes mesures. 
- Fomentar l’interès per tota la plantilla de continuar utilitzant aquestes 

mesures. 
 

DESCRIPCIÓ 
Les mesures existents per a la plantilla de l’Ajuntament continuen durant 4 anys més 
posat que demostren conciliar la vida laboral i familiar de manera correcta i d’aquesta 
manera també es fomentarà un major ús d’aquestes. 
 
MECANISMÉS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Informe anual on es recullen totes les mesures possibles d’aplicar dins de 
l’Ajuntament de Favara i les seues característiques. 

BENEFICIARIS 
- Tot el personal treballador de l’Ajuntament de Favara. 

 

PERSÓNAL RESPONSABLE 
- Secretariat. 
- Administració. 
- AEDL. 
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MÉSURES PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA 
ÀREA DE CONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIAR 

MÉSURA Nº 16 
Prioritat en elecció de vacances per al personal amb persones a càrrec o amb fills/es 
menors de 14 anys. 

TEMPORALITZACIÓ 
- 2º any. 

OBJECTIUS 
- Millorar la conciliació de la vida laboral i familiar de les persones 

treballadores amb aquestes característiques. 
- Promoure una bona conciliació familiar. 
- Aconseguir una coordinació entre les vacances de la persona 

treballadora i les vacances dels menors. 
- Garantir una flexibilitat d’elecció per adaptar-se a les necessitats de les 

persones a càrrec. 
 

DESCRIPCIÓ 
Les persones treballadores de l’Ajuntament de Favara que es troben en aquesta 
situació, tindran preferència a l’hora de seleccionar les seues vacances, dies de 
conciliació i dies d’assumptes propis. 
 
MECANISMÉS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Elaboració d’un document on es contemple nombre, data de naixement i 
fills o filles a càrrec de les persones que vulguen adherir-se a aquesta 
mesura. 

- Elaboració d’un document on es contemple nombre de la persona 
treballadora i nombre de persones dependents a càrrec que vuiga 
adherir-se a la mesura. 

- Plantilla de les vacances de la plantilla. 
 

BENEFICIARIS 
- Personal de la plantilla amb fills/es menors de 14 anys o persones 

dependents a càrrec. 
 
PERSÓNAL RESPONSABLE 

- Secretariat. 
- Administració. 
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MÉSURES PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA 
ÀREA DE CONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIAR 

MÉSURA Nº 17 
Fomentar l’ús de la tele formació entre la plantilla de manera que milloren la 
conciliació laboral i familiar. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
- 2º any. 

OBJECTIUS 
- Millorar la conciliació de la vida laboral i familiar eliminant els 

desplaçaments. 
- Facilitar una millor formació de la plantilla. 
- Fomentar una formació dins de l’horari laboral. 

  
DESCRIPCIÓ  
Es fomentarà la realització de cursos formatius en modalitat on-line enfront d’altres 
modalitats de formació per aconseguir una bona conciliació laboral i familiar de les 
persones treballadores. 
 
MECANISMÉS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Realització d’un informe on es contemple el nombre de cursos de 
formació en cada modalitat del any vigent i de l’any anterior i el nombre 
de persones que han realitzat cada modalitat de manera que es compare 
el canvi any rere any. 
 

BENEFICIARIS 
- Tot el persona treballador de l’Ajuntament de Favara. 

  
 
PERSÓNAL RESPONSABLE 

- Secretariat. 
- Administració. 
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MÉSURES PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA 
ÀREA DE CONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIAR 

MÉSURA Nº 18 
Creació de la mesura de dies de conciliació a l’Ajuntament de Favara. 

 

TEMPORALITZACIÓ 
- 3ºany 

OBJECTIUS 
- Millorar la conciliació de la vida laboral i familiar. 
- Oferir altres alternatives a les existents en conciliació. 
- Oferir una millor conciliació amb diferents opcions de mesures. 

 
DESCRIPCIÓ  
Es una nova possibilitat més de conciliació, per la qual es disposarà de 3 dies extres 
anomenats de conciliació a l’any, Aquests dies es demanaran amb una sol·licitud a alcaldia. 
Les hores hauran de ser compensades abans d’aquest dia de conciliació. 

 
MECANISMÉS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 
 
Anualment. Revisió de totes les persones que han utilitzat els documents de sol·licitud de 
dies de conciliació i informe obre les persones que han utilitzat aquests dies i les hores a 
compensar. 

 
BENEFICIARIS 

- Tot el persona treballador de l’Ajuntament de Favara. 
  
 
PERSÓNAL RESPONSABLE 

- Secretariat. 
- Administració. 
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ÀREA DE SALUT LABORAL, 
PREVENCIÓ DEL 

ASSETJAMENT SEXUAL I/O 
PER RAÓ DE SEXE 

 



 

 
102 

 
 
 
  

MÉSURES PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA 
ÀREA DE SALUT LABORAL, PREVENCIÓ DEL ASSETJAMENT 

SEXUAL O PER RAÓ DE SEXE 

MÉSURA Nº 19 
Dotació en les farmacioles de productes d’higiene femení. 

TEMPORALITZACIÓ 
- 3º any. 

OBJECTIUS 
- Garantir l’accés lliure a tots els productes necessaris d’higiene. 
- Proporcionar tots els productes per a cobrir necessitats d’higiene 

femenina. 
- Promoure la necessitat de incloure aquest tipus de productes en les 

farmacioles. 
 

DESCRIPCIÓ 
Incorporar a les farmacioles de l’Ajuntament de Favara productes d’higiene femenina 
posat que la majoria de la plantilla són dones. 
 
MECANISMÉS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Trimestralment s’ha de comprovar els productes que hi ha a la 
farmaciola, entre ells contemplar el stock d’aquests productes d’higiene 
femenina. 
 

BENEFICIARIS 
- Totes les dones que formen part de la plantilla de l’Ajuntament de 

Favara. 
 
PERSÓNAL RESPONSABLE 

- Administració. 
- Comptabilitat. 
- Secretariat. 
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MÉSURES PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA 
ÀREA DE SALUT LABORAL, PREVENCIÓ DEL ASSETJAMENT 

SEXUAL O PER RAÓ DE SEXE 

MÉSURA Nº 20 
Difusió i explicació del protocol d’actuació front al assetjament sexual i/o per raó de 
sexe. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
- 1º any. 

OBJECTIUS 
- Informar a tota la plantilla sobre els seus drets en matèria d’assetjament 

sexual i/o per raó de sexe. 
- Sensibilitzar al persona sobre l’assetjament sexual i/o per raó de sexe. 
- Garantir la seguretat de les persones víctimes o possibles víctimes 

d’aquests casos. 
- Comprendre la diferencia entre el que és assetjament per raó de sexe i 

assetjament sexual. 
- Aprendre a saber detectar situacions d’assetjament dins del entorn de 

treball. 
- Portar a terme mesures necessàries per a fer front i eliminar les 

possibles situacions d’assetjament. 
- Formar a tota la plantilla per a que actuen de manera adequada en 

situacions d’assetjament sexual i/o per raó de sexe. 
 

DESCRIPCIÓ 
Establir informació relativa al assetjament sexual per a poder definir, prevenir, 
detectar, denunciar i eliminar casos d’assetjament sexual i/o per raó de sexe de manera 
que el personal de l’Ajuntament tinga on recolzar-se en cas de ser víctima o persona 
observadora d’acte d’assetjament. 
 
MECANISMÉS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Anualment es realitza informe amb denuncies aportades durant l’any i 
les resolucions, un altre informe amb les mesures a aplicar contra 
l’assetjament i la formació que es destina a aquest fi. 

- Anualment informe amb procediment de garantia on trobem les 
denuncies, les resolucions, nombre de persones denunciades i nombre 
de víctimes desagregat per sexes i procediments formals e informals 
portats a cap. 
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BENEFICIARIS 
- Tot el persona treballador de l’Ajuntament de Favara.  

 

PERSÓNAL RESPONSABLE 
- Secretaria. 
- Alcaldia. 
- Comissió d’igualtat. 
- Equip d’igualtat de la Mancomunitat. 
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MÉSURES PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA 
ÀREA DE SALUT LABORAL, PREVENCIÓ DEL ASSETJAMENT 

SEXUAL O PER RAÓ DE SEXE 

MÉSURA Nº 21 
Creació i implantació del protocol contra l’assetjament sexual i/o per raó de sexe. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
- 1º any. 

OBJECTIUS 
- Implantar unes normés o bases a seguir en cas de qualsevol situació 

d’assetjament per part de la plantilla i de la presidència o secretaria. 
- Transmetre els continguts del protocol a tota la plantilla. 
- Sensibilitzar la plantilla sobre aquests casos i la manera en que es pot 

resoldre. 
 

DESCRIPCIÓ 
Per tal d’aconseguir un millor ambient dins de l’Ajuntament de Favara es crea el 
protocol contra l’assetjament sexual i/o per raó de sexe on es contempla les definicions 
bàsiques per identificar situacions d’assetjament i la manera d’actuar front aquestes. 
 
Aquest protocol estarà a l’abast de tot el personal treballador i es difondrà de manera 
que cadascú tindrà una copia on poder consultar els dubtes en qualsevol moment. 
 
De la mateixa manera, aquesta copia serà presentada al personal de noves 
incorporacions a l’Ajuntament. 
  
MECANISMÉS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Anualment es realitzarà una reunió per mantindré actualitzat aquest 
protocol i modificar algun aspecte si fora el cas. 

- Assegurar-se que tota la plantilla presenta una copia del protocol on 
poder consultar en qualsevol moment el que necessite. 
 

BENEFICIARIS 
- Tot el personal treballador de l’Ajuntament de Favara. 

PERSÓNAL RESPONSABLE 
- Comissió d’igualtat. 
- Secretariat. 
- Equip d’igualtat de la Mancomunitat. 
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ÀREA DE COMUNICACIÓ I 
LLENGUATGE NO SEXISTA 
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MÉSURES PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA 
ÀREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE NO SEXISTA 

MÉSURA Nº 22 
Compromís de l’alcaldia de l’Ajuntament de Favara en matèria d’Igualtat. 

TEMPORALITZACIÓ 
- 1º any. 

OBJECTIUS 
- Comprometre’s per ambdues parts a posar en marxa el pla d’igualtat de 

l’Ajuntament. 
- Acceptar per part de l’Alcaldia a comprometre’s amb la igualtat. 
- Oferir al personal i al poble una imatge del treball per la igualtat. 

 
DESCRIPCIÓ 
El primer pas a seguir en l’elaboració del pla d’igualtat és signar el compromís oficial 
per part de l’alcaldia de l’Ajuntament on es mostre l’interès per treballar per la igualtat, 
acceptar els continguts que tracta el pla i donar validesa a totes les mesures per la 
igualtat que s’ofereixen des de l’inici del pla d’igualtat. 
 
MECANISMÉS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Acordar amb el ple, la posada en marxa del I Pla d’igualtat en 
l’Ajuntament de Favara. 

- Anualment reunió de la comissió d’igualtat on es valore el compliment de 
les mesures aplicades i on es contemplen diferents opcions de 
mantindré, modificar o eliminar alguna d’aquestes mesures per la 
igualtat. 
 

BENEFICIARIS 
- Tot el personal treballador de l’Ajuntament que es beneficiarà d’aquest 

pla d’igualtat. 
 
PERSÓNAL RESPONSABLE 

- Alcaldia. 
- Equip d’igualtat. 
- Comissió d’igualtat. 
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MÉSURES PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA 
ÀREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE NO SEXISTA 

MÉSURA Nº 23 
Creació i difusió de la comissió d’igualtat a l’Ajuntament de Favara. 

TEMPORALITZACIÓ 
- 1º  any. 

OBJECTIUS 
- Organitzar les mesures i la seua aplicació. 
- Vetllar per el compliment de les mesures aplicades en el pla d’igualtat. 
- Prendre mesures correctores o proporcionar noves mesures per a 

millorar la igualtat en l’ajuntament. 
- Promoure la participació activa de la plantilla en relació a la igualtat. 
- Convocar i dotar de continguts les reunions que es realitzen cada any. 
- Promoure la perspectiva de gènere entre tota la plantilla. 

 
DESCRIPCIÓ 
 
Es crea una comissió d’igualtat que s’encarregarà d’impulsar el pla amb la ajuda de 
l’equip d’igualtat. Aquesta comissió estarà formada per el persona treballador de 
l’Ajuntament de manera voluntària i rotativa intentant que formen part almenys una 
persona per departament i de manera equitativa entre homes i dones. 
 
Per altra part, es recomana que totes les persones que formen part d’aquesta comissió 
presenten una formació en igualtat, assetjament, perspectiva de gènere o algun dels 
aspecte a tractar dins del pla d’igualtat. Aquesta comissió tindrà la tasca e reunir-se una 
vegada a l’any per fer les comprovacions pertinents i fer que aquest pla d’igualtat es 
comprometa amb les seues funcions, objectius i mesures. 
 
Una vegada creada la comissió es difondrà per part de l’equip d’igualtat a tota la 
plantilla assegurant-se de que reben el coneixement sobre el funcionament de la 
comissió, les reunions i les formés de comunicació entre el personal que la integra. 
 
MECANISMÉS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Acta de reunions anuals. 
- Informe amb les persones per departament que vulguen formar part. 
- Informe anual sobre l’aplicació de les mesures. 
- Informe sobre modificacions, incorporacions o millores en les mesures. 

 
BENEFICIARIS 

- Tot el personal treballador de l’Ajuntament de Favara i les possibles 
incorporacions. 

PERSÓNAL RESPONSABLE 
- Equip d’igualtat. 
- Comissió d’igualtat. 
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MÉSURES PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA 
ÀREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE NO SEXISTA 

MÉSURA Nº 24 
Difusió de pla d’igualtat que es presentarà i difusió de les seues mesures d’igualtat. 

TEMPORALITZACIÓ 
- 1º any. 

OBJECTIUS 
- Difondre el pla d’igualtat entre la plantilla i el municipi de Favara que 

estiga interessat en consultar-lo. 
- Transmetre consciencia de gènere dins i fora de l’ajuntament de Favara. 
- Servir com exemple per als demés municipis i empreses en matèria 

d’igualtat. 
- Consensuar amb la plantilla l’aprovació o modificació de les mesures. 
- Implicar a tot el personal en el desenvolupament de les mesures i del pla 

d’igualtat. 
- Transmetre els objectius plantejats del pla i les mesures a aplicar. 
- Explicar totes i cada una de les mesures a desenvolupar per a fer-ho de la 

millor manera. 
- Conscienciar a tota la plantilla  sobre la importància de la igualtat. 

 
DESCRIPCIÓ 
Una vegada aprovat el pla d’igualtat per l’Alcaldia i les seues mesures d’igualtat es 
difondrà a la totalitat de la plantilla , d’aquesta manera tot el personal tindrà 
coneixement de  la funció del pla i de les mesures que es van a aplicar  i per tant podran 
aportar tot el que consideren per a una possible revisió. La difusió es realitzarà en una 
reunió amb la totalitat de la plantilla de manera que es contemplen totes les mesures i 
es publicarà en la pagina web del propi ajuntament. 
 
MECANISMÉS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Anualment: Informe on trobar totes les mesures i el seu us. 
- Registre on es contempla les persones que han rebut la copia del pla i de 

les mesures pertinents. 
- Nombre de descarregues i visites del pla en la pagina web. 

BENEFICIARIS 
- Tot el personal treballador de l’Ajuntament de Favara. 
- Municipis i empreses interessats en matèria d’igualtat. 

PERSÓNAL RESPONSABLE 
- Equip d’igualtat. 
- Comissió d’igualtat. 
- Administració. 
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MÉSURES PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA 
ÀREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE NO SEXISTA 

MÉSURA Nº 25 
Realització d’un comunicat en premsa, pagines web, xarxes... sobre la implantació i 
compromís amb el pla d’Igualtat a l’Ajuntament. 

TEMPORALITZACIÓ 
- 1º any. 

OBJECTIUS 
- Difondre d’implantació d’un pla d’igualtat a tot el municipi de Favara. 
- Conscienciar la població sobre temés d’igualtat i perspectiva de gènere. 

DESCRIPCIÓ 
Publicar una nota de premsa en els mitjans de comunicació locals per a divulgar 
l0implantació i l’inici del pla d’igualtat a l’Ajuntament de Favara, també, es publicarà la 
noticia mitjançant xarxes socials, correus electrònics, radio...  
 
MECANISMÉS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Llistat dels mitjans de comunicació i publicacions realitzades. 

BENEFICIARIS 
- La població de Favara  
- La plantilla de l’Ajuntament. 
- Població en general. 

 
PERSÓNAL RESPONSABLE 

- Administració. 
- Personal encarregat de comunicació audiovisual. 
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MÉSURES PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA 
ÀREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE NO SEXISTA 

MÉSURA Nº 26 
Revisió dels documents més utilitzats i escrits per a detectar possible llenguatge 
sexista o discriminació entre homes i dones. 

TEMPORALITZACIÓ 
- Cada any. 

OBJECTIUS 
- Observar si hi ha algun tipus de discriminació de gènere directa o 

indirecta en els escrits del propi ajuntament. 
- Comprovar si existeixen paraules o usos lingüístics a les bases de selecció 

que donen el cas de llenguatge sexista o discriminació. 
- Comprovar si existeixen paraules o usos lingüístics discriminatoris als 

propis documents interns del ajuntament. 
- Corregir totes les errades possibles que ses troben tant als escrits, 

documents més utilitzats, bans, bases de selecció... 
- Sensibilitzar a la plantilla  per a previndre estes errades. 
- Elaborar una sèrie de pautes o manual on guiar-se de manera que no es 

realitze cap discriminació ni us sexista del llenguatge. 
- Evitar possibles discriminacions en els futurs documents o textos. 

 
DESCRIPCIÓ 
 
Es portarà a cap una revisió de alguns documents interns com protocols, bases de 
selecció, registres, sol·licituds, bans.... de manera que es comprovarà si existeix algun 
tipus de discriminació o ús sexista del llenguatge. Seguidament, s’anotaran els errors i 
les seues correccions pertinents que ajudarà a no tornar a cometre aquest tipus de 
errades ja que moltes d’elles es troben molt invisivilitzades i de manera indirecta i 
involuntària. Per últim, es donaran ferramentes, en aquest cas es proporcionarà un 
manual per a corregir este tipus de errades i millorar per a futures publicacions. 
 
MECANISMÉS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Informe sobre la revisió dels escrits. 
- Correcció de tots els escrits revisats. 

 
BENEFICIARIS 

- Població en general. 
- Personal de l’Ajuntament. 

 
PERSÓNAL RESPONSABLE 

- Administració. 
- Secretariat. 
- Equip d’igualtat. 
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MÉSURES PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA 
ÀREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE NO SEXISTA 

MÉSURA Nº 27 
Creació, implantació, difusió del manual de llenguatge no sexista. 
 

TEMPORALITZACIÓ 
- 1º any. 

OBJECTIUS 
- Modificar els escrits amb llenguatge sexista o discriminatori. 
- Oferir al la plantilla recursos per a evitar el mal ús del llenguatge. 
- Sensibilitzar a la plantilla sobre com utilitzar el llenguatge correctament. 
- Fomentar el interès per part de la plantilla de conèixer aquest manual, 

formar-se i aprendre d’ell. 
 
DESCRIPCIÓ 
Una vegada aprovat el manual per part de l’alcaldia i la secretaria es dura a terme la 
implantació d’aquest manual elaborat per l’equip d’igualtat de la Mancomunitat. 
Una vegada implantant s’oferirà aquest manual a tot el personal treballador de manera 
que es formen i aprenguen com utilitzar un llenguatge inclusiu i fora de 
discriminacions. 
 
MECANISMÉS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Revisió anual sobre la implantació d’aquest manual. 
- Nombrar personal encarregat de revisar este tipus de llenguatge. 

BENEFICIARIS 
- Tot el personal de l’Ajuntament. 
- Tot el municipi. 
- Tota persona que estiga a l’abast dels documents del ajuntament. 

 
PERSÓNAL RESPONSABLE 

- Administració. 
- Equip d’igualtat de la Mancomunitat. 
- Comissió d’igualtat. 
- Secretariat. 
- Departaments. 
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MÉSURES PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA 
ÀREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE NO SEXISTA 

MÉSURA Nº 28 
Fomentar l’ús de comunicació inclusiva i no sexista en tríptics, icones, cartell i 
documents habituals. 

TEMPORALITZACIÓ 
- Cada any. 

OBJECTIUS 
- Difondre a tot el municipi una imatge d’igualtat i no discriminació. 
- Transmetre una visió no sexista i inclusiva d’ambdós sexes. 
- Fomentar l’ús del llenguatge i la imatge no sexista entre la plantilla. 
- Promoure una perspectiva de gènere en el municipi i els municipis del 

voltant. 
 

DESCRIPCIÓ 
 
Es revisarà totes les publicacions en tríptics, icones, cartells i xarxes socials publicats 
per el propi ajuntament de Favara per a observar si existeix algun tipus de llenguatge 
sexista o imatge sexista i discriminatòria de manera que es produiran les revisions 
oportunes per a fomentar una imatge inclusiva i que aquest error no passen en futures 
publicacions. 
 
Una vegada revisats i corregits es plantejarà revisar qualsevol publicació que es 
presente posteriorment tant en imatges com en textos per a que aquestes fomenten 
una imatge inclusiva de cara a la població i totes les persones que estiguin a l’abast 
d’aquestes publicacions. 
 
MECANISMÉS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Comprovació de les xarxes socials, textos, icones, tríptics... 
- Anualment revisió de aquestes publicacions per si estan seguint les 

normés de llenguatge i imatge inclusius. 
 

BENEFICIARIS 
- Tot el persona treballador de l’Ajuntament de Favara. 
- Tota persona que te accés a aquestes publicacions. 
- El municipi de Favara. 

 
PERSÓNAL RESPONSABLE 

- Departament de comunicació. 
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MÉSURES PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA 
ÀREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE NO SEXISTA 

MÉSURA Nº 29 
Creació d’un portal o un arxiu on tot el personal de la plantilla tinga accés a tots els 
manuals com el pla d’igualtat, protocols d’assetjament i llenguatge... i a les plantilles 
necessàries per a realitzar qualsevol tràmit com permisos, dies de conciliació, baixes... 
 
TEMPORALITZACIÓ 

- 3º any. 

OBJECTIUS 
- Oferir una ferramenta per al personal de l’Ajuntament on es trobem tot 

tipus de documents necessaris. 
- Aconseguir que tota la plantilla tinga present el pla d’igualtat i es 

consciencie amb aquest tema. 
- Millorar les relacions entre departaments en l’Ajuntament. 
- Facilitar qualsevol tràmit basic del ajuntament i fer-lo de manera més 

rapida. 
 

DESCRIPCIÓ 
 
Crear un portal o una carpeta o qualsevol recurs informàtic on tot el personal 
treballador de l’Ajuntament de Favara accedisca a qualsevol tipus de document bàsic 
que necessite com plantilla per a demanar permisos, plantilla de vacances, plantilla de 
baixes... i a més a més tinga a la seua disposició el pla d’igualtat que implantem i les 
mesures a desenvolupar de manera que coneguin quins són els seus drets.  
 
Per últim també trobaran el manual del llenguatge no sexista on podran consultar tots 
els dubtes que van sorgint mentre es redacta qualsevol document o publicació i també 
trobaran el protocol contra l’assetjament sexual i/o per raó de sexe que podran 
consultar de manera anònima per saber com fer front a aquestes situacions i quines 
són les conseqüències per al acusador i per a la víctima. 
 
MECANISMÉS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Anualment comprovar si s’utilitza aquest mitja en les seues funcions. 
- Anualment observar el nombre de vistes a aquest portal o arxiu. 
 

BENEFICIARIS 
- Tot el personal treballador de l’Ajuntament de Favara. 

  
PERSÓNAL RESPONSABLE 

- Departament de comunicació o informàtica. 
- Administració. 
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MÉSURES PLA D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE FAVARA 
ÀREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE NO SEXISTA 

MÉSURA Nº 30 
Introducció de la perspectiva de gènere en cada departament de l’Ajuntament de 
Favara. 

 
TEMPORALITZACIÓ 

- 1º any. 

OBJECTIUS 
- Transmetre una visió global d’igualtat a l’Ajuntament.  
- Implicar a tots els departaments en la consecució de l’objectiu general 

d’igualtat efectiva.  
- Aconseguir que cada àrea complisca els requisits bàsics d’igualtat.  
- Facilitar l’avaluació del progrés en la implementació del Pla d’Igualtat.  

 
DESCRIPCIÓ 
La necessitat d’incloure en cada tasca que es faça al Ajuntament, continguts de la 
influència que aquesta puga tindre en matèria d’igualtat, i les dades que es puguen 
extraure desagregades per sexe. D’aquesta forma es treballarà en equip per a 
aconseguir, cada persona al seu departament, la inclusió de la igualtat entre homes i 
dones des d’una perspectiva global i en totes les polítiques que es realitzen.  
 
 
MECANISMÉS I INDICADORS D’AVALUACIÓ 

- Dades desagregades per sexe. 
- Comprovació de la inclusió d’aspectes d’igualtat en les tasques de cada 

departament. 
 

BENEFICIARIS 
- Tot el personal treballador de l’Ajuntament de Favara. 

  
PERSÓNAL RESPONSABLE 

- Administració. 
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10. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA. 
 

A continuació es presenta el cronograma a seguir de les mesures de l’Ajuntament, 
algunes mesures comencen un any i acaben eixe mateix any i d’altres comencen un any i 
tenen una continuació. Aquest cronograma serà revisat per la comissió d’igualtat cada 
any i podrà ser modificat per la comissió en funció de les possibilitats de l’Ajuntament. 
 

 1º ANY 2º ANY 3º ANY 4ºANY 

ÀREA D’ACCÉS A L’OCUPACIÓ 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

ÀREA DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL, PROMOCIÓ I FORMACIÓ 

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

ÀREA DE RETRIBUCIONS 

13.     

ÀREA DE CONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIAR 

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

ÀREA DE SALUT LABORAL, PREVENCIÓ D‘ASSETJAMENT SEXUAL O PER RAÓ DE SEXE 

19.     

20.     

21.     

ÀREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE NO SEXISTA 

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     

29.     

30.     
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11. VOCABULARI 
 
PERSPECTIVA DE GÈNERE: 

 

Enfocament des del qual s'analitza una determinada realitat i metodologia 

d'intervenció per a la promoció del principi d'igualtat d'oportunitats, basada a considerar 

sistemàticament les diferències, especificitats i experiències de partida d’homes i dones 

en l'accés i control dels recursos materials i simbòlics, per a detectar i eliminar les causes i 

els obstacles que impedeixen la consecució de la igualtat real. 

 

PRINCIPI D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS: 

 

Principi fonamental de les societats democràtiques basat en el dret fonamental 

segons el qual totes les persones som iguals davant la llei i mereixem el mateix tracte al 

mateix temps que es reconeixen les nostres diferències. Defensa la presència i 

participació equilibrada de dones i homes en tots els àmbits i a tots els nivells de la vida. 

 

ASSETJAMENT LABORAL: 

 

D'acord amb l'article 2.2 de l'Acord de 6 d'Abril de 2011 de la Taula de Negociació 

de l'Administració General de l'Estat, el mobbing o assetjament laboral es defineix com 

l'exposició a conductes de violència psicològica intensa, dirigides de forma reiterada i 

perllongada en el temps cap a una o més persones, per part d'una altra/es que actuen 

enfront d'aquella/s des d'una posició de poder –no necessàriament jeràrquica sinó en 

termes psicològics–, amb el propòsit o l'efecte de crear un entorn hostil o humiliant que 

pertorbe la vida laboral de la víctima. Aquesta violència es dóna en el marc d'una relació 

de treball, però no respon a les necessitats d'organització d'aquesta; suposant tant un 

atemptat contra la dignitat de la persona, com un risc per a la seua salut. 
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DISCRIMINACIÓ EN L'OCUPACIÓ 

 

Qualsevol distinció, exclusió, restricció o preferència basada en determinats 

criteris com la raça, el color, el sexe, la religió, l'opinió política, la nacionalitat, l'origen 

social o altres criteris que tinga per efecte anular o reduir la igualtat d'oportunitats o de 

tracte en l'ocupació o ocupació. 

 

ASSETJAMENT SEXUAL 

 

Segons l'article 7.1 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de Març, per a la Igualtat 

efectiva de dones i homes, l'assetjament sexual és 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 crea un entorn intimidatori, degradant o 

ofensiu. 

 

ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE 

 

D'acord amb l'article 7.2 i la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de Març, per a la Igualtat 

efectiva de dones i homes, l'assetjament per raó de sexe és 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. 

 

Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe són dos tipus de conducta que 

constitueixen una mostra de la desigualtat entre dones i homes en l'àmbit laboral i, com 

a tal, es qualifiquen de vulneracions del principi d'igualtat. La diferència entre ambdues 

radica en què, mentre la primera se circumscriu a l'àmbit sexual, l'assetjament per raó de 

sexe suposa un tipus de situacions laborals discriminatòries molt més àmplies, sense 

tindre perquè existir intencionalitat sexual per part de la persona agressora. En tots dos 

casos es produeix una degradació de l'ambient de treball, amb repercussions negatives 

tant en les persones treballadores com sobre la mateixa organització. 
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XANTATGE 

 

El produït per un superior jeràrquic o persones les decisions de les quals puguen 

tenir efectes sobre l'ocupació i les condicions de treball de la persona assetjada. El 

xantatge sexual pot ser explícit, quan hi ha una proposició directa i expressa de sol·licitud 

sexual o coacció física per açò, o implícit, quan la persona treballadora no ha sigut 

requerida sexualment, però altres persones del seu mateix sexe, en circumstàncies 

professionals similars, milloren la seua categoria o salari per acceptar condicions d'un 

xantatge sexual, la qual cosa incita implícitament a la seua acceptació. 

 

XANTATGE MASCLISTA O PER RAÓ DE SEXE 

 

El xantatge masclista o per raó de sexe és tota conducta gestual, verbal o 

comportament o actitud, realitzada tant per superiors jeràrquics o persones amb poder 

de decisió que té com a causa els estereotips de gènere (especialment, quan aquestes 

actuacions es troben relacionades amb l'opció sexual, amb la identitat de gènere, o amb 

les situacions de maternitat, paternitat o d'assumpció d'altres cures familiars), que es 

produeix en el marc d'una organització o en relació o com a conseqüència d'una relació 

laboral, que posa en perill l'ocupació o el desenvolupament professional o laboral de qui 

ho enfronta. 

 

Exposem ací uns exemples de xantatge masclista: 

 

 Sol·licitud de favors sexuals, en el cas que aqueixes sol·licituds estiguen 

directament o indirectament relacionades amb la carrera professional, les 

condicions laborals o el manteniment del lloc de treball. 

 Suggeriments desagradables. 

 Acudits o comentaris sobre l'aspecte o la imatge de la persona.  

 Abusos verbals intencionats, amb contingut luxuriós.  

 Invitacions luxurioses o compromeses.  

 L'exposició o exhibició de gràfics, vinyetes, dibuixos, fotografies o imatges 

d'internet de contingut sexualment explícit.  



 

 
120 

 Tocar físicament, de forma  intencional, i sense que l'altra persona ho demana. 

 Acostar-se físicament massa o sense necessitat. 

 Trucades telefòniques, cartes o missatges electrònics insultants.  

 Persecució.  

 Convidar repetidament a participar  en activitats socials, encara que la persona en 

qüestió haja deixat clar que estan fora de lloc.  

 Bromés o propostes explícitament sexuals.  

 Assetjament sexual. 

 

Les manifestacions de l'assetjament i xantatge sexual o sexista no són totes de la 

mateixa intensitat. Poden presentar-se de forma gradual i combinar-se per a crear un 

ambient laboral hostil així com amenaces concretes contra l'ocupació. 

 

ASSETJAMENT AMBIENTAL 

 

Aquella conducta que crea un entorn laboral intimidatori, hostil o humiliant per a 

la persona que és objecte d'aquesta. En l'assetjament sexual ambiental les 

conseqüències són menys directes; el determinant és el manteniment d'un 

comportament o actitud de naturalesa sexual de qualsevol classe que produeix un entorn 

de treball negatiu per a la persona treballadora, creant un ambient ofensiu, humiliant, 

intimidatori o hostil, que acaba per interferir en el seu rendiment habitual. L'afectat 

negativament ací és el mateix entorn laboral, entès com a condició de treball en si 

mateix. 
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12. ANNEXOS. 

 

- Comissió d’igualtat. 

- Compromís de l’Alcaldia amb l’equip d’igualtat. 
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Comissió d’Igualtat 
 
De la gestió del Pla d'Igualtat de es farà càrrec la Comissió d'Igualtat. 

La Comissió d'Igualtat es regirà pels següents principis: 

- La participació en la mateixa serà voluntària i es procurarà que hi haja una rotació 

dels seus membres. 

- Per pertànyer al mateix serà recomanable, però no obligatori, posseir una 

formació mínima en Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes o en perspectiva 

de gènere. 

 

 La gestió del Pla consistirà en particular a: 

- Vetllar pel compliment dels objectius del Pla d’Igualtat i per l'execució de les 

actuacions. 

- Organitzar l'execució de les actuacions. 

- Garantir la realització del seu seguiment i avaluació. 

- Prendre les mesures correctores o complementàries necessàries per garantir la 

consecució dels objectius plantejats. 

- Convocar i dotar de contingut les reunions de la Comissió d'Igualtat. 

 

Membres voluntaris de la Comissió d’Igualtat: 

 

1. Javier Gimeno. 

2. Erika. 

3. Paco Palomares. 

4. Daniel Garcia. 

5. Lourdes Navarro. 

6. Paqui Oltra Mullet. 

7. Oro Azorín Canet. 

8. Mº Jose Malonda. 

 


