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1. ACORD INSTITUCIONAL
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Acta constitució de la Comissió d’igualtat de la mancomunitat
de la Ribera Alta.

.
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RESPONSABLE

ACCIÓ

DATA LÍMIT

Tècnica d’Igualtat i Òrgan de
Govern

Acord Institucional

16 abril 2018

Tècnica d’Igualtat i Òrgan de
Govern

Creació Comissió Igualtat

26 abril 2018

Comissió Igualtat

Primera reunió Comissió Igualtat

26 abril 2018

Tècnica d’Igualtat

Primera Fase Revisió Pla Anterior

31 Maig 2018

Comissió Igualtat

Segona Reunió Comissió Igualtat

31 Maig 2018

Tècnica d’Igualtat

Segona Fase Diagnòstic Realitat

Comença 31 Maig 2018

Institucional
Tècnica d’Igualtat

Segona Fase DRI Selecció de

11 Juny 2018

Ferramentes i Responsabilitats
Tècnica d’Igualtat

Segona Fase DRI Elaboració de

29 Juny 2018

Ferramentes de recollida de Dades
Comissió Igualtat

Tercera Reunió Comissió Igualtat

2 Juliol 2018

Comissió Igualtat

Segona Fase DRI Recollida de

15 Setembre 2018

Dades Quantitativa
Comissió Igualtat i Treballadors
de la Mancomunitat

Segona Fase DRI Recollida de

Tècnica d’Igualtat

Segona Fase DRI Anàlisi de les

28 Setembre 2018

Dades Qualitativa
15 Octubre 2018

Dades Recollides
Comissió Igualtat

Quarta Reunió Comissió Igualtat

16 Octubre 2018

Treballadors de la
Mancomunitat

Tercera Fase Proposta Accions

15 Novembre 2018

Tècnica d’Igualtat

Tercera Fase Redacció Accions

30 Novembre 2018

Tècnica d’Igualtat

Elaboració document II PIO

15 Decembre 2018
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Funcions de la Comissió d’Igualtat

Les principals competències de la Comissió d’Igualtat de la Mancomunitat de la
Ribera Alta seran aquelles relatives a promoure la igualtat efectiva mitjançant la
col·laboració i la igualtat professional per tal de:
- Vetlar perquè a la Mancomunitat de la Ribera Alta s’acompleixi el principi
d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, impulsant totes aquelles
accions necessàries per a fer d’aquesta igualtat una realitat institucional.
- Atendre els dubtes i/o consultes plantejades per la plantilla de personal de la
institució en totes les qüestions referents a la igualtat de tracte i d’oportunitats.
- Facilitar totes les dades rellevants en matèria d’igualtat de tracte i d’oportunitats
entre dones i homes dels diversos departaments que integren la Mancomunitat
de la Ribera Alta per tal de realitzar els diagnòstics necessaris per a l’elaboració
i avaluació dels diversos plans d’igualtat interns.
- Aprovar les diverses fases de l’elaboració i revisió dels plans d’igualtat per a
dur-los endavant.
- Difondre el pla d’igualtat i les mesures i accions perquè la plantilla siga
conscient i s’acompleixin tots els seus aspectes.
- Promoure l’execució i el seguiment de les accions del Pla d’Igualtat i la seua
avaluació.
- Proposar aquelles mesures i accions necessàries que prèviament no s’hagen
contemplat al pla amb la finalitat de millorar-lo a les revisions i avaluacions.
- Suggerir els canvis necessaris perquè s’acompleixi l’equitat dins de la Comissió
d’Igualtat.
- Acomplir aquells objectius, accions i mesures proposades per la Comissió
d’Igualtat.

8

- Recollir aquells suggeriments i propostes de la plantilla.
- Observar i denunciar tota manifestació d’assetjament sexual, així com donar
suport a les víctimes.
- Acordar i acomplir els períodes de reunió de la comissió.
- Redactar i difondre les actes de les reunions.
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2. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS

La igualtat real i efectiva és una prioritat per a l’equip de govern de La
Mancomunitat de La Ribera Alta. Per aquest motiu i recolzats per la Llei 9/2003,
de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes (DOCV núm.
4474 de 04.04.2003) s’acorda amb data de 16 d’abril de 2018 el Compromís
Institucional per la revisió del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes
de la Mancomunitat de La Ribera Alta, la creació de la Comissió d’Igualtat i
l’elaboració del II Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes de la
Mancomunitat de La Ribera Alta.
La Mancomunitat de la Ribera Alta és un ens local que agrupa els 35 municipis
de La Ribera Alta, distribuïts en un territori de 979’5 km. L’entitat ofereix diversos
serveis d’interès, encarregant-se principalment de:


Promoure serveis que busquen la millora efectiva del benestar de tota la
població.



Promoure accions davant de les institucions i entitats públiques i privades
dirigides a la millora dels serveis.



Participar, organitzar i col·laborar en esdeveniments d’àmbit comarcal i en
aquells que tenen com a objectiu donar a conèixer la nostra comarca.



Cooperar, participar i promoure la divulgació de material d’estudi de la
nostra comarca escrit en la nostra llengua.

Per desenvolupar les seues activitats, la Mancomunitat rep les aportacions dels
municipis que la formen i les subvencions de diferents organismes públics.
El Plenari de la Mancomunitat és l’òrgan suprem de govern i administració de la
Mancomunitat i està integrat pels vocals representants dels municipis membres:
totes les alcaldesses i alcaldes i un determinat nombre de regidores i regidors de
cada ajuntament.
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La Presidència, les Vicepresidències, la Comissió de Govern i diverses
comissions informatives completen l’espectre dels òrgans de govern de la
Mancomunitat de la Ribera Alta.
Els serveis que ofereix la Mancomunitat a les diverses localitats s’estructuren en
generals (es presten a tots els municipis mancomunats) i voluntaris (aquells
municipis mancomunats que es volen adherir), concretant-se de la següent
manera:

GENERALS
- Estudis comarcals, socioeconòmics, mediambientals i culturals.
- Premis literaris i guardons.
- Promoció d’activitats culturals i esportives d’àmbit comarcal.
- Cessió d’equipament per a la celebració d’actes públics.
- Agència de Desenvolupament Comarcal.
- Formació per a personal públic.
- Foment de l’ús del valencià.
- Departament de Medi Ambient.
- Servei d’Educació Vial
- Departament de Relacions Internacionals
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VOLUNTARIS
- Servei de recollida i transport d’envasos (PC i ELL) dipositats en
contenidors específics.
- Servei Especialitzat d’Atenció a la Família, Menors i Infància (SEAFI).
- Servei d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD)
- Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Additives (UPCCA)
-Serveis Socials Generals.
- Servei PANGEA
- Servei de Borsa Mancomunada d’Agents de Policia Local
- Servei de Formació de Persones Adultes.
- Servei d’Arxius.
- Servei d’Informes Mediambientals
-Servei d’Assistència Tècnica (enginyer industrial)
- Servei de Manteniment Informàtic.
- Oficina de Mediació i Informació al Consumidor (OMIC)
- Servei de Franqueig Pagat.
- Servei de Tramitació d’Expedients Sancionadors de Trànsit.
- Servei de Tramitació d’Expedients Sancionadors (excepte trànsit)
- Servei de Retirada de Vehicles de la Via Pública per Mitjà de Grua.
- Servei de Recollida i Control d’Animals Abandonats.
- Oficina Comarcal d’Habitatge.
12

- Agència Comarcal d’Igualtat.
Donat la importància de les accions que es porten a terme a aquesta institució i
la repercussió que tenen en la societat, s’ha de tenir en compte la perspectiva de
gènere a tots els àmbits, departaments i accions concretes que es realitzen, per
aquest motiu i amb l’adhesió a la Xarxa d’Agents d’Igualtat de la Conselleria
d’Igualtat i Polítiques Inclusives s’elabora el II Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre
dones i homes de la Mancomunitat de La Ribera Alta.
Aquest II Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes de la Mancomunitat
de La Ribera Alta (d’ara endavant II PIO), integra la revisió del primer Pla
d’igualtat que fou vigent de l’any 2015 al 2017. Amb aquesta inspecció i amb
l’anàlisi de la realitat actual sobre l’estat de la qüestió es pretén produir la
ferramenta que orientarà mitjançant les mesures necessàries per tal de fer
efectiva la Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes a la institució a la que
treballem.
El I Pla d’igualtat intern va tenir una vigència de 3 anys: 2015-2017. Una vegada
finalitzat aquest període, se’n féu una avaluació que posà de relleu la necessitat
d’obrir el procés per dissenyar-ne un segon que, amb el mateix objectiu, la
promoció de la igualtat de gènere a l’organització, també servís per donar
resposta a una sèrie de necessitats identificades, com són:

- El lideratge efectiu del pla a través de la implicació formal, decidida i
convençuda de l’equip polític i directiu de la Mancomunitat de la Ribera Alta.
- La revisió del model organitzatiu vinculat al disseny i la implementació del pla
per guanyar en operativitat i efectivitat, assegurant un òptim desplegament de
les seues mesures.
- L’assoliment d’un consens amb el conjunt de l’organització en relació amb el
pla per tal garantir-ne la posada en pràctica exitosa.
- La importància de visibilitat tant interna com externa del pla.
- La necessitat de concretar més l’impacte esperat, l’objectiu estratègic, els
objectius operatius i els indicadors del II Pla per tal d’orientar-lo efectivament a
la consecució de resultats.
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- L’ampliació del marc temporal preveient que, en l’àmbit de la igualtat de gènere,
els canvis són lents i els impactes a llarg termini.
La finalitat última serà lluitar contra l’exclusió que sofreixen les dones a la nostra
cultura de manera estructural atès que vivim sotmesos a un sistema
heteronormatiu i patriarcal. Per tant, mitjançant aquest II PIO volem garantir la
igualtat en tots els aspectes de la vida de la institució, incorporant la cultura de
la igualtat a la plantilla tècnica i política de manera que es puga traslladar aquesta
perspectiva a totes les polítiques públiques i accions que es desenvolupen de
d’aquesta entitat.
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3. MARC LEGISLATIU
La nostra voluntat d’elaborar aquest tipus d’instrument es basa d’una banda en
l’anàlisi de la realitat que envolta la institució i d’altra, per la voluntat política i
institucional d’acomplir la legislació vigent.
Quan a marc autonòmic, la Llei 9/2003, de 2 d’abril per la Igualtat entre dones i
homes contempla al seu TÍTOL III la Igualtat a l’Administració Pública. Per tal de
concretar accions la nostre àmbit, hem de contemplar amb atenció els següents
articles de la citada llei:
Article 44. Igualtat en els processos de formació i promoció de llocs
de treball
Les administracions públiques valencianes establiran plans plurianuals de
formació a fi de promoure, dins el respecte als principis de mèrit i
capacitat, l'accés de les dones a la promoció interna de la funció pública.
Article 45. Igualtat en la promoció interna
Les administracions públiques establiran plans plurianuals dels diferents
departaments amb la finalitat de promoure l'accés de les dones a la
promoció interna de la funció pública. Cada departament haurà de fixar en
els respectius plans els indicadors i els objectius.
Article 46. Foment de la igualtat en l'àmbit de la contractació
1. En cas d'empat en la puntuació obtinguda per dos o més empreses a
les quals haguera correspost la màxima puntuació, tindran preferència en
l'adjudicació dels contractes administratius de la Generalitat les
proposicions dels licitadors que amb la solvència tècnica de l'empresa
presenten un pla d'igualtat prèviament aprovat per qualsevol administració
pública o òrgan competent, sempre que estes igualen en els seus termes
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les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris objectius que
servixen de base per a l'adjudicació.
2. Sense perjuí del que establix l'apartat anterior, l'òrgan de contractació
podrà acordar l'establiment d'altres criteris addicionals de desempat de les
empreses, tot incloent-hi la seua prelació.
L'adopció de qualsevol criteri addicional haurà de constar, en tot cas, en
l'anunci de licitació.
Article 47. Assetjament sexual
L'administració autonòmica incorporarà en el Règim de la Funció Pública
Valenciana el codi de conducta contra l'assetjament sexual recollit en la
Recomanació de la Comissió de les Comunitats Europees de 27 de
novembre de 1991, relativa a la protecció de la dignitat de la dona i de
l'home en el treball.
Article 48. El llenguatge no sexista en els escrits administratius
Les administracions públiques valencianes posaran en marxa els mitjans
necessaris perquè tota norma o escrit administratiu respecten en la seua
redacció les normes relatives a la utilització d'un llenguatge no sexista.

Aquest pla té en compte les consideracions que difon l’Observatori de Gènere
de la Comunitat Valenciana, que s’organitza en funció del DECRET 20/2004, de
13 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual es crea l'Observatori de
Gènere de la Comunitat Valenciana.
A més, s’elabora parant compte a allò establert al 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 i a l’Orde 18/2010, de 18 d'agosto, de
la Conselleria de Benestar Social, per la qual es regula l'ús del segell "Fent
Empresa. Iguals en Oportunitats".
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Així mateix, com que la Mancomunitat de La Ribera Alta és un organisme públic,
és fa necessari considerar la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat,
d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana amb especial atenció al
Títol V Naixement i extinció de la relació del servici, que regula al seu Capítol I la
selecció del personal i estableix el següent:
Article 51. Principis de la selecció
Totes les ciutadanes i els ciutadans tenen dret a accedir a l'ocupació
pública de conformitat amb els principis següents:
a) Mèrit, capacitat i igualtat.
b) Publicitat de les convocatòries i de les seues bases.
c) Transparència.
d) Imparcialitat i professionalitat de les persones que formen part dels
òrgans de selecció.
e) Independència, confidencialitat i discrecionalitat tècnica en
l'actuació dels òrgans de selecció.
f) Adequació del contingut de les proves que formen part dels
procediments selectius a les funcions a assumir i les tasques a
realitzar.
g) Agilitat sense perjuí de l'objectivitat, en els procediments de
selecció.
h) Eficàcia i eficiència.
i) Igualtat d'oportunitats entre ambdós sexes.
Disposició addicional onze.
Plans d'igualtat.
Les administracions públiques elaboraran i aprovaran plans d'igualtat de
gènere que contindrà un conjunt de mesures que possibiliten l'eliminació
dels obstacles que impedixen o dificulten la igualtat real d'oportunitats
entre dones i hòmens en l'accés a l'ocupació pública i en el seu
perfeccionament professional.
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En aquest mateix sentit, s’ha de citar, a més, la Llei 11/2017, de 19 de maig, de
la Generalitat, de modificació de la Llei 10/2010, de 9 de juny, de la Generalitat,
d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana que realitza canvis a l’apartat
1 de l’article 55 amb motiu de la Convenció Internacional dels Drets de les
Persones amb Discapacitat.

Finalment, a aquest marc legislatiu autonòmic, hem d’esmentar alguns articles
de la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la
Violència sobre la Dona en l’Àmbit de la Comunitat Valenciana per tal de conèixer
qui té condició de víctima, els drets de les empleades i les actuacions que s’han
de prendre en aquesta matèria per part de l’administració:

Article 9. Acreditació de la violència sobre la dona
1. Són mitjans de prova per a l’acreditació i la prestació de les cobertures
garantides en esta llei qualsevol resolució judicial que reconega, encara
que només siga de forma indiciària o incidental, l’existència d’un acte de
violència sobre la dona previst en esta llei.

2. Excepcionalment, en absència de la resolució judicial indicada en
l’apartat 1 d’este article, i mentres que siga dictada la resolució en el sentit
indicat, serà suficient l’informe del Ministeri Fiscal del contingut del qual
es desprenga que hi ha indicis que la demandant és víctima d’esta
violència.
3. Amb el mateix caràcter d’excepcionalitat, podran exercitar-se els drets
que així es determine expressament amb l’única acreditació de la
presentació de l’atestat policial o inclús del certificat acreditatiu d’atenció
especialitzada per un organisme públic competent en matèria de violència
sobre la dona.
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Article 19. Drets de les empleades públiques de l’administració de la
Generalitat
1. Totes les empleades públiques de l’administració de la Generalitat
podran beneficiar-se amb prioritat de mesures de trasllat, baixa o
adaptació de la seua jornada laboral en els termes que preveu la Llei
10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d’Ordenació i Gestió de la Funció
Pública Valenciana, en l’ordenament jurídic i la legislació vigent, i en els
plans d’igualtat de totes les administracions públiques.
2. A estos efectes, el títol habilitant exigit per a l’aplicació d’eixa mesura
és l’arreplegat en els apartats 1 i 2 de l’article 9 d’esta llei.

Article 31. Actuacions d’informació i sensibilització social
1. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en l’àmbit
de les seues competències respectives, duran a terme periòdicament
actuacions d’informació i estratègies de sensibilització dirigides a la
societat, a fi de previndre i eliminar la violència sobre la dona.

2. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana duran a
terme totes aquelles mesures de sensibilització i informació que
consideren pertinents, tant a nivell publicitari com en els mitjans de
comunicació, dirigides a fomentar la igualtat entre els sexes, eliminar
actituds i estereotips sexistes, aconseguir el rebuig social de la violència
sobre la dona i donar a conéixer els recursos i servicis d’assistència
disponibles per a l’atenció integral de les víctimes.

3. La Generalitat realitzarà periòdicament campanyes publicitàries de
sensibilització i conscienciació del problema que suposa la violència de
gènere, així com la necessitat de la seua eradicació, amb especial atenció
19

a la sensibilització i formació a la joventut i a aquelles dones que, per les
seues circumstàncies socioculturals, puguen resultar més vulnerables.

4. La Generalitat podrà utilitzar tots els mitjans de comunicació al seu
abast, tenint en compte l’especial dificultat per a determinats col·lectius de
dones d’accedir a la informació. Per a això realitzarà les campanyes en
format comprensible i utilitzarà els mitjans publicitaris o de comunicació
accessibles, per a aquelles persones que presenten alguna discapacitat
que impedisca o dificulte el seu accés a la informació, utilitzant la llengua
de signes, el Braille, o qualsevol altre sistema anàleg de comunicació.
5. Així mateix, fomentarà l’ús de les noves tecnologies que permeten un
accés ràpid i senzill a la informació que en esta matèria la Generalitat pose
a disposició de la ciutadania.

A més de tota la legislació que s’ha exposat, remarquem aquella normativa
estatal a la que ens atenem per tal d’elaborar la revisió del PIO i l’elaboració del
II PIO de la Mancomunitat de La Ribera Alta.

Primerament, esmenar la Constitució Espanyola que inclou a diversos articles
el valor de la igualtat:
Article 1

1. Espanya es constitueix en un Estat social i democràtic de Dret, que
propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat,
la justícia, la igualtat i el pluralisme polític.
Article 9

2. Correspon als poders públics de promoure les condicions per tal que
la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra
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siguin reals i efectives; remoure els obstacles que n’impedeixin o en
dificultin la plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans en la
vida política, econòmica, cultural i social.
Article 14

Els espanyols són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap
discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o
qualsevol altra condició o circumstància personal o social.

És rellevant exposar els articles que ens interessen de la Llei orgànica 1/2004,
de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de
gènere atès que s’han de protegir els drets laborals de les dones treballadores
d’aquesta institució que fora de la mateixa sofreixin situacions de violència.

Article 21. Drets laborals i de Seguretat Social

1. La treballadora víctima de violència de gènere té dret, en els termes
que preveu l’Estatut dels treballadors, a la reducció o a la reordenació del
seu temps de treball, a la mobilitat geogràfica, al canvi de centre de treball,
a la suspensió de la relació laboral amb reserva de lloc de treball i a
l’extinció del contracte de treball.

2. En els termes que preveu la Llei general de la Seguretat Social, la
suspensió i l’extinció del contracte de treball que preveu l’apartat anterior
donen lloc a la situació legal d’atur. El temps de suspensió es considera
com a període de cotització efectiva als efectes de les prestacions de
Seguretat Social i d’atur.
3. Les empreses que formalitzin contractes d’interinitat per substituir
treballadores víctimes de violència de gènere que hagin suspès el seu
contracte de treball o exercit el seu dret a la mobilitat geogràfica o al canvi
de centre de treball, tenen dret a una bonificació del 100 per 100 de les
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quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes,
durant tot el període de suspensió de la treballadora substituïda o durant
sis mesos en els casos de mobilitat geogràfica o canvi de centre de treball.
Quan es produeixi la reincorporació, aquesta s’ha de realitzar en les
mateixes condicions existents en el moment de la suspensió .del contracte
de treball.

4. Les absències o faltes de puntualitat al treball motivades per la situació
física o psicològica derivada de la violència de gènere es consideren
justificades, quan així ho determinin els serveis socials d’atenció o serveis
de salut, segons sigui procedent, sense perjudici que les absències siguin
comunicades per la treballadora a l’empresa amb la màxima brevetat.

5. A les treballadores pel seu compte víctimes de violència de gènere que
cessin en la seva activitat per fer efectiva la seva protecció o el seu dret a
l’assistència social integral, se’ls suspèn l’obligació de cotització durant un
període de sis mesos, que se’ls ha de considerar de cotització efectiva als
efectes de les prestacions de Seguretat Social. Així mateix, la seva
situació es considera assimilada a l’alta. Als efectes del que preveu el
paràgraf anterior, s’ha de prendre una base de cotització equivalent a la
mitjana de les bases cotitzades durant els sis mesos previs a la suspensió
de l’obligació de cotitzar.

Article 23. Acreditació de les situacions de violència de gènere
exercida sobre les treballadores

Les situacions de violència que donen lloc al reconeixement dels drets
regulats en aquest capítol s’acrediten amb l’ordre de protecció a favor de
la víctima. Excepcionalment, és títol d’acreditació d’aquesta situació
l’informe del ministeri fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la
demandant és víctima de violència de gènere fins que no es dicti l’ordre
de protecció.
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Article 24. Àmbit dels drets

La funcionària víctima de violència de gènere té dret a la reducció o a la
reordenació del seu temps de treball, a la mobilitat geogràfica de centre
de treball i a l’excedència en els termes que determini la seva legislació
específica.
Article 25. Justificació de les faltes d’assistència

Les absències totals o parcials al treball motivades per la situació física o
psicològica derivada de la violència de gènere soferta per una dona
funcionària es consideren justificades en els termes que determini la seva
legislació específica.

Article 26. Acreditació de les situacions de violència de gènere
exercida sobre les funcionàries
L’acreditació de les circumstàncies que donen lloc al reconeixement dels
drets de mobilitat geogràfica de centre de treball, excedència, i reducció o
reordenació del temps de treball, s’ha de fer en els termes que estableix
l’article 23.

Article 32. Plans de col·laboració
2. En desenvolupament dels plans, s’han d’articular protocols d’actuació
que determinin els procediments que assegurin una actuació global i
integral de les diferents administracions i serveis implicats, i que
garanteixin l’activitat probatòria en els processos que se segueixin.

La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes és el pilar fonamental d’aquest II PIO i es contempla en la seva totalitat.
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Del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic contemplarem el TÍTOL
III, Drets i deures. Codi de conducta dels empleats públics, del que cal
destacar:

Article 14. Drets individuals.

h) Al respecte de la seva intimitat, orientació sexual, imatge pròpia i
dignitat a la feina, especialment enfront de l’assetjament sexual i per
raó de sexe, moral i laboral.

i) A la no-discriminació per raó de naixement, origen racial o ètnic,
gènere, sexe o orientació sexual, religió o conviccions, opinió,
discapacitat, edat o qualsevol altra condició o circumstància personal o
social.
j) A l’adopció de mesures que afavoreixin la conciliació de la vida
personal, familiar i laboral.

l) A rebre protecció eficaç en matèria de seguretat i salut en el treball.

Article 52. Deures dels empleats públics. Codi de conducta.
Els empleats públics han d’exercir amb diligència les tasques que
tinguin assignades i vetllar pels interessos generals amb subjecció i
observança de la Constitució i de la resta de l’ordenament jurídic, i han
d’actuar d’acord amb els principis següents: objectivitat, integritat,
neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat, dedicació al
servei públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat,
eficàcia, honradesa, promoció de l’entorn cultural i mediambiental, i
respecte a la igualtat entre dones i homes, que inspiren el Codi de
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conducta dels empleats públics configurat pels principis ètics i de
conducta que regulen els articles següents.
Els principis i les regles que estableix aquest capítol informen sobre la
interpretació i l’aplicació del règim disciplinari dels empleats públics.

Article 53. Principis ètics.
4. La seva conducta s’ha de basar en el respecte dels drets
fonamentals i llibertats públiques, i han d’evitar tota actuació que pugui
produir cap discriminació per raó de naixement, origen racial o ètnic,
gènere, sexe, orientació sexual, religió o conviccions, opinió,
discapacitat, edat o qualsevol altra condició o circumstància personal o
social.
Seguidament, s’exposa aquella normativa comunitària i internacional en la
matèria per comprendre la globalitat de les accions:
-

Directiva 2006/54/CE de Parlament Europeu i del Consell de 5 de juliol de
2006 relativa a l'aplicació del principi d'igualtat d'oportunitats i igualtat de
tracte entre homes i dones en assumptes de treball i ocupació (refundició).

-

Convenció sobre l'eliminació de totes les formes de discriminació contra
la dona, aprovada per l'Assemblea General de Nacions Unides al
desembre de 1979 i ratificada per Espanya en 1983.

-

Protocol Facultatiu de la Convenció sobre l'eliminació de totes les formes
de discriminació contra la dona adoptat per l'Assemblea General de
Nacions Unides a l'octubre de 1999.

Per concloure l’apartat de legislació, considerem important atendre a la nova
agenda de desenvolupament sostenible aprovada per l’ONU el 25 de setembre
de 2015 amb data d’assoliment o renovació l’any 2030 i que té per finalitat marcar
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els objectius globals per eradicar la pobresa, protegir el planeta i assegurar la
prosperitat.
Aquesta nova agenda estableix els Objectius de Desenvolupament Sostenible
(ODS) i contempla mitjançant l’objectiu 5 la igualtat de gènere. La finalitat última
és assolir la igualtat entre els gèneres i apoderar a totes les dones i les xiquetes.
Les metes que estableix són les següents:
1. Posar fi a totes les formes de discriminació contra les dones i les nenes a
tot el món.
2. Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i les nenes
als àmbits públic i privat, inclosos la tracta i l’explotació sexual i altres tipus
d’explotació.
3. Eliminar totes les pràctiques nocives, com el matrimoni infantil, primerenc
i forçat i la mutilació genital femenina.
4. Reconèixer i valorar els cuidats i el treball domèstic no remunerats
mitjançant serveis públics, infraestructures i polítiques de protecció social,
i promovent la responsabilitat compartida a la llar i la família, segons
procedeixi a cada país.
5. Assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la igualtat de
oportunitats de lideratge a tots els nivells decisoris en la vida política,
econòmica i pública.
6. Assegurar l’accés universal a la salud sexual i reproductiva i els drets
reproductius segons allò acordat de conformitat amb el Programa d’Acció
de la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament,
la Plataforma d’Acció de Beijing i els documents finals de les seves
conferencies d’examen.
a) Emprendre reformes que atorguin a les dones igualtat de drets als
recursos econòmics, així com accés a la propietat i al control de la terra
i altres tipus de bens, els serveis financers, l’herència i els recursos
naturals, de conformitat amb les lleis nacionals
b) Millorar l’ús de la tecnologia instrumental, en particular la tecnologia de
la informació i les comunicacions, per a promoure l’apoderament de
les dones.
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c) Aprovar i enfortir polítiques encertades i lleis aplicables per promoure
la igualtat de gènere i l’apoderament de totes les dones i les nenes a
tots els nivells
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4. METODOLOGIA
Com que prèviament s’ha adoptat el compromís institucional per portar a terme
totes les mesures relatives per part de la direcció de l’entitat i s’ha constituït la
comissió d’igualtat, planifiquem al document les fases posteriors a les accions
mencionades, delimitant tot allò necessari per elaborar el II PIO.
La Comissió d’Igualtat es crea a data de 26 d’abril de 2018 sent els integrants
Sergi Machi Felici (Tècnic-Gerent), Gema March Redal (Agent Desenvolupament
Local (ADL) – Coordinadora), Fortunato Tapia Cascales (Tècnic Psicòleg de la
UPCCA), Gema Desantes Llácer (Auxiliar Administrativa Secretaria), Ernest
Antoni Llorca (Tècnic de l’Oficina de Promoció del valencià) i Amparo Martínez
Miró (Agent d’Igualtat – Coordinadora).
Durant tot el procés d’elaboració del II PIO s’usa un enfocament basat en els
drets humans amb perspectiva de gènere, per tal d’acomplir el principi d’igualtat
i no discriminació tenint en compte aquelles diferències i aspectes específics així
com les experiències des de les quals es parteix d’homes i dones. A més,
prendre en consideració les relacions entre les persones d’ambdós sexes ens
aporta una visió que ens facilita detectar les causes i obstacles que impedeixen
la consecució de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes real.
Una característica important d’aquest II PIO és que la metodologia emprada té
caràcter participatiu. L’agent d’igualtat coordina el procés d’elaboració, proposant
a la Comissió d’Igualtat aquelles tasques a desenvolupar i deixant que siga la
mateixa comissió qui anime a participar a la plantilla de la Mancomunitat.
D’aquesta manera es podran recollir aquells aspectes qualitatius que les
persones treballadores perceben respecte a la institució així com les seues
inquietuds, peticions i necessitats.
Que el II PIO estiga dissenyat per ser participatiu permet al mateix temps suscitar
o reforçar si cal la sensibilitat en matèria d’igualtat d’oportunitats. Així doncs, és
necessària la formació de les persones que participen des de la Comissió
d’Igualtat per les responsabilitats que dels seus càrrecs a la mateixa deriven.
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Les ferramentes de recollida de informació seran seleccionades i elaborades
segons la necessitat real en tenint en compte les dades que falten a les bases
informàtiques i aquells aspectes subjectius que es pretenen detectar, creant,
usant i elaborant recursos per a les dades qualitatives i quantitatives i recollint
allò implícit i/o formal com aquells aspectes explícits i/o informals.
D’aquesta manera, per concebre aquest II PIO de la Mancomunitat de La Ribera
Alta, planificarem tres fases de treball:
-

La primera és la fase de revisió del PIO anterior a la que s’analitzen les
accions proposades i si s’han assolit o no les metes. L’objectiu és tenir en
compte els aspectes positius de les accions i aquells a millorar.

-

La segona fase, la fase de Diagnòstic, es compon de diverses parts:
Determinar els àmbits a investigar.
Seleccionar les ferramentes i crear aquelles necessàries per tal de
recollir les dades rellevants.
Realitzar la recollida de dades.
Analitzar mitjançant les dades recollides la situació real de
l’administració per esbrinar el biaix de gènere a cada àrea.

-

La tercera fase és d’elaboració del pla proposant aquelles accions
concretes per tal d’aminorar les conseqüències del patriarcat i
l’heteronormativitat a la institució.

29

5. FASE DE REVISIÓ
A aquesta fase s’analitzen les accions proposades al PIO anterior. Aquestes es
classifiquen per àmbits. Cada àmbit es composa de diverses accions amb
objectius, descripció, mecanismes de seguiment i avaluació, personal a qui va
dirigida l’acció, personal responsable, mitjans i materials prevists per a la
realització de l’acció i els mecanismes de difusió, comunicació.

ACCIÓ Nº 1: Analitzar les candidatures rebudes de cadascun dels
canals de reclutament utilitzats, desagregant les dades per sexe.

ÀREA

ACCIÓ Nº 2: Comprovar que la descripció de les ofertes de treball
publicades no contenen cap filtre per raó de sexe, especialment de

D’ACCÉS
AL

tipus indirecte.

ACCIÓ Nº 3: Establir la utilització selectiva de determinats canals
de reclutament per aconseguir un equilibri adequat de candidatures

TREBALL

d’ambdós sexes.

ACCIÓ Nº 4: Establir mecanismes de revisió dels processos de
reclutament

per

mantenir

uns

percentatges

equilibrats

de

participació de dones i homes als nostres processos selectius.

ACCIÓ Nº 5: Utilitzar models de sol·licitud de treball que
garantitze l’obtenció d’informació rellevant per a la selecció, sense
extendre’s a dades personals que pogueren ser discriminatoris i
irrellevants per a la cobertura de les vacants.

ACCIÓ Nº 6: Revisar les probes selectives utilitzades als
processos de selecció per comprovar la neutralitat de les mateixes.
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ÀREA DE

ACCIÓ Nº 1: Informar a tota la plantilla de les novetats

CONCILIACIÓ I

jornada, excedències per cura de persones dependents,

legislatives en matèria de conciliació; reduccions de

permisos, etc.

ORDENACIÓ
DEL TEMPS
DE TREBALL

ACCIÓ Nº 2: Incorporar borses d’hores.

ACCIÓ Nº 3: Negociar especials descomptes en serveis
personals o d’atenció a persones dependents (escoles
infantils).

ACCIÓ Nº 1: Estudi segregat per sexe de retribucions
i incentius.

ÀREA DE
RETRIBUCIONS

ACCIÓ Nº 2: Definir la política retributiva.

ACCIÓ Nº 3: Donar a conèixer la política retributiva.
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ACCIÓ Nº 1: Elaboració d’una declaració de
principis amb l’objectiu de mostrar el compromís
assumit per la direcció de l’entitat per a la prevenció i
eliminació de l’assetjament sexual.

ÀREA DE SALUT
LABORAL

ACCIÓ Nº 2: Crear un protocol d’actuació que
regule l’assetjament sexual o per raó de sexe,
incloent la seva definició, un procediment de
prevenció, actuació i mesures.

ACCIÓ Nº 3: Donar a conèixer el protocol
d’actuació que regule l’assetjament sexual o per raó
de sexe.

ACCIÓ Nº 4: Realitzar un estudi amb perspectiva
de gènere dels reconeixements mèdics anuals i les
probes de radiodiagnòstic i altres específiques.
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ACCIÓ Nº 1: Les persones que ostenten càrrecs
de responsabilitat dins de l’organització, hauran de
conèixer, recolzar i posar en pràctica els criteris de
comunicació no sexista.

ACCIÓ Nº 2: Garantir com a mínim una nota de
premsa anual vinculada amb les accions, beneficis,
repercussions i implicacions provocades per la
implantació del PIO.

ÀREA DE
COMUNICACIÓ I

ACCIÓ Nº 3: Elaborar i donar a conèixer una guia
o manual de comunicació que reculla les normes de
comunicació no sexista de l’entitat.

LLENGUATGE
NO SEXISTA

ACCIÓ Nº 4: Realitzar formació i informar sobre
“usos no sexistes del llenguatge”.

ACCIÓ Nº 5: Revisar i recollir els impresos,
formularis, comunicacions, pàgina web, etc. Que es
dirigeixen al públic en general en quan a utilització
d’un llenguatge neutre o en termes femenins i
masculins.

ACCIÓ Nº 6: Integrar la perspectiva de gènere en
tots els projectes internacionals als que participe
l’entitat.
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5.1. REVISIÓ DIAGNÒSTICA
L’elaboració d’aquest II PIO ha de ser el més exacta, completa i detallada
possible, amb objectius tangibles. Per aquest motiu, partim de la revisió del PIO
anterior.
En aquest punt s’analitzen totes les accions proposades indicant si s’han
acomplit o no els objectius marcats a les mateixes.
Aquesta tasca facilita comprovar quines són les accions amb tendència a ser
culminades i aquelles que presenten més dificultat per fer-ho.
D’aquesta manera, les mesures es renovaran o es tornaran a formular a aquest
pla en funció del seu acompliment i aquells aspectes a tenir en compte pels quals
no s’han assolit els objectius marcats.
Les accions no assolides s’analitzaran amb atenció per tal d’adaptar-les a la
realitat institucional actual. És important que aquestes accions s’encaminen de
manera que l’assoliment sigui un objectiu amb possibilitat de ser copsat.
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ACCIÓ Nº 1: Analitzar les candidatures rebudes de
cadascun dels canals de reclutament
desagregant les dades per sexe.

ÀREA
D’ACCÉS
AL

utilitzats,

ACCIÓ Nº 2: Comprovar que la descripció de les
ofertes de treball publicades no contenen cap filtre per
raó de sexe, especialment de tipus indirecte.

ACCIÓ Nº 3: Establir la utilització selectiva de
determinats canals de reclutament per aconseguir un
equilibri adequat de candidatures d’ambdós sexes.

No s’ha
acomplit

No s’ha
acomplit

No s’ha
acomplit

TREBALL
ACCIÓ Nº 4: Establir mecanismes de revisió dels
processos de reclutament per mantenir uns
percentatges equilibrats de participació de dones i
homes als nostres processos selectius.

No s’ha
acomplit

ACCIÓ Nº 5: Utilitzar models de sol·licitud de treball
que garantitze l’obtenció d’informació rellevant per a la
selecció, sense extendre’s a dades personals que
pogueren ser discriminatoris i irrellevants per a la
cobertura de les vacants.

No s’ha
acomplit

ACCIÓ Nº 6: Revisar les probes selectives utilitzades

No s’ha
acomplit

als processos de selecció per comprovar la neutralitat
de les mateixes.
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ÀREA DE
CONCILIACIÓ
I ORDENACIÓ
DEL TEMPS
DE TREBALL

ÀREA DE
RETRIBU-

ACCIÓ Nº 1: Informar a tota la plantilla
de les novetats legislatives en matèria de
conciliació; reduccions de jornada,
excedències per cura de persones
dependents, permisos, etc.

ACCIÓ Nº 2: Incorporar bolses d’hores.
ACCIÓ Nº 3: Negociar especials
descomptes en serveis personals o
d’atenció a persones dependents (escoles
infantils).

ACCIÓ Nº 1: Estudi segregat per sexe de
retribucions i incentius.

S’ha
acomplit
No s’ha
acomplit
No s’ha
acomplit

No s’ha
acomplit

ACCIÓ Nº 2: Definir la política retributiva.

No s’ha
acomplit

ACCIÓ Nº 3: Donar a conèixer la política

No s’ha
acomplit

CIONS
retributiva.
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ACCIÓ Nº 1: Dissenyar el manual de
funcions de la entitat.

ÀREA DE

ACCIÓ Nº 2: Realitzar una descripció i

CLASSIFICA-

valoració dels llocs de treball amb la finalitat
d’establir
l’escala
de
classificació
professional de l’empresa.

CIÓ

ACCIÓ Nº 3: Donar a conèixer a tota la

PROFESSIONAL,

No s’ha
acomplit
S’ha acomplit

S’ha acomplit

plantilla l’escala de classificació professional
de l’empresa.

ACCIÓ Nº 4: Publicar, quan es done el S’ha acomplit

PROMOCIÓ I

cas, i per qualsevol mitjà que sigui
accessible per a tot el personal de
ll’empresa, les possibilitats vacants o
promocions a cobrir.

FORMACIÓ.

ACCIÓ Nº 5: Realitzar els cursos de

S’ha acomplit

formació en la mesura del possible en horari
laboral, establint-se en qualsevol altre cas,
alternatives com curs on-line, formació a
distància, etc.

ACCIÓ Nº 6: Compensar el temps emprat S’ha acomplit
en formació fora de l’horari laboral.
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ACCIÓ Nº 1: Elaboració d’una declaració
de principis amb l’objectiu de mostrar el
compromís assumit per la direcció de l’entitat
per a la prevenció i eliminació de
l’assetjament sexual.

ÀREA DE
SALUT
LABORAL

ACCIÓ Nº 2: Crear un protocol d’actuació
que regule l’assetjament sexual o per raó de
sexe, incloent la seva definició, un
procediment de prevenció, actuació i
mesures.

ACCIÓ Nº 3: Donar a conèixer el protocol
d’actuació que regule l’assetjament sexual o
per raó de sexe.

ACCIÓ Nº 4: Realitzar un estudi amb
perspectiva de gènere dels reconeixements
mèdics anuals i les probes de radiodiagnòstic
i altres específiques.
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No s’ha
acomplit

No s’ha
acomplit

No s’ha
acomplit
No s’ha
acomplit

ACCIÓ Nº 1: Les persones que
ostenten càrrecs de responsabilitat dins

ÀREA

de l’organització, hauran de conèixer,
recolzar i posar en pràctica els criteris de

No s’ha
acomplit

comunicació no sexista.

DE

ACCIÓ Nº 2: Garantir com a mínim una
nota de premsa anual vinculada amb les
accions,

COMUNICACIÓ

implicacions

repercussions

provocades

per

i
la

implantació del PIO.

ACCIÓ Nº 3: Elaborar i donar a
conèixer

I

beneficis,

No s’ha
acomplit

una

guia

o

manual

de

comunicació que reculla les normes de
comunicació no sexista de l’entitat.

No s’ha
acomplit

ACCIÓ Nº 4: Realitzar formació i

LLENGUATGE

informar sobre “usos no sexistes del
llenguatge”.

No s’ha
acomplit

ACCIÓ Nº 5: Revisar i recollir els

NO

impresos,

formularis,

comunicacions,

pàgina web, etc. Que es dirigeixen al

SEXISTA

públic en general en quan a utilització

No s’ha
acomplit

d’un llenguatge neutre o en termes
femenins i masculins.

ACCIÓ Nº 6: Integrar la perspectiva de
gènere

en

tots

els

projectes

internacionals als que participe l’entitat.
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No s’ha
acomplit

6. FASE DE DIAGNÒSTIC
A aquesta fase, es realitza l’anàlisi de la realitat actual per tal de determinar les
necessitats que es detecten. Es tenen en compte els recursos que hi ha, els que
no hi ha i què pensa la gent dels mateixos.
Per recollir tota la informació necessària s’ha elaborat una ferramenta de
diagnòstic que contempla diversos àmbits. Aquesta consisteix a diversos
qüestionaris, doncs és necessària la recollida de les dades quantitatives i
qualitatives.
La informació que requereix cada àmbit es recollirà mitjançant aquests
qüestionaris que es passaran a la plantilla. A més, s’utilitzen les bases de dades
de l’administració.
La Comissió d’Igualtat és l’encarregada de fer aplegar a totes les persones que
treballen a l’administració els documents per emplenar, a més d’assessorar,
orientar i respondre als dubtes que surten a l’hora de respondre als mateixos.
D’aquesta manera, es realitza un treball en xarxa entre els diversos
departaments gràcies a l’atenció i assessorament que ofereixen les components
de la Comissió d’Igualtat.
Per plasmar la informació i analitzar-la, s’ha determinat el programa informàtic
que ens permet fer-ho de la manera més fàcil i clara.
A partir de les dades recollides, s’elaboren taules i gràfics que s’expliquen a
aquest document deixant evidència del biaix de gènere a cada àrea que
s’estudia.
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6.1. DIAGNÒSTIC
El diagnòstic es realitza per poder conèixer la situació de La Mancomunitat de
La Ribera Alta respecte a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
La finalitat última d’aquest apartat és analitzar la realitat de l’entitat per tal de
proposar accions que tinguin per objecte la consecució de la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes partint de la realitat institucional que ens farà
possible l’elaboració accions efectives.
D’aquesta manera, tot seguit esclarim els objectius del diagnòstic per tenir un
punt de partida estructurat.

Objectius Generals:
O1: Establir els àmbits de diagnòstic.
O2: Seleccionar les ferramentes i elaborar aquelles necessàries.
O3: Recollir les dades rellevants de totes les persones treballadores.
O4: Involucrar als membres de la Comissió d’igualtat en la recollida de dades.
O5: Analitzar mitjançant les dades recollides la situació real de l’administració
per esbrinar el biaix de gènere a cada àrea.
O6: Elaborar les conclusions relatives a la situació de l’administració

Objectius Específics:
OE 1: Recollir les dades quantitatives.
OE 2: Desagregar totes les dades per sexe.
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OE 3: Conèixer la percepció i coneixements que les persones treballadores tenen
respecte a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Dades qualitatives.
OE 4: Esbrinar el nivell de sensibilització de les persones treballadores quan a
igualtat d’oportunitats. Dades qualitatives.
OE 5: Donar visibilitat als aspectes a millorar quan a igualtat d’oportunitats entre
dones i homes.
OE 6: Remarcar tots els aspectes positius de l’entitat per donar-los continuïtat i
reforçar-los si cal.
OE 7: Poder establir mesures de prevenció en matèria d’igualtat d’oportunitats i
no discriminació.
OE 8: Captar possibles situacions d’assetjament sexual, desigualtat o
discriminació.
OE 9: Elaborar totes les propostes i conclusions necessàries per tal d’estipular
de manera estructurada el II PIO.

ÀMBITS
Per poder esclarir aquesta realitat institucional, l’objectiu general primer consistia
a establir els àbits d’investigació. Seguint els criteris que ha considerat la
Comissió d’Igualtat, s’han establert onze àmbits d’investigació:
1. Política: es valoren els antecedents de mesures d’igualtat d’oportunitats
contemplant totes les accions que es porten endavant i aquelles que
poden mancar. La participació i estructura de l’administració també forma
part d’aquest aspecte. Analitzarem cada àrea o departament de la
mancomunitat per separat. La imatge i comunicació interna i externa de
l’entitat així com les actituds que puguin esdevenir contràries a la igualtat
formen part també d’aquest punt.
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2. Circumstàncies laborals: distribució de la plantilla en funció del sexe,
condicions laborals, antiguitat, formació, dedicació, edat, responsabilitats
i la percepció de les persones que treballen.
3. Accés a l’administració: s’inclou o no la igualtat d’oportunitats i com.
Com és el procés de selecció. Evolució de les contractacions. Percepció
de les persones que treballen.
4. Formació: valorar si es contempla la igualtat d’oportunitats, com es
gestiona i quina n’és la participació en la formació en funció del sexe.
5. Retribució: polítiques de retribució i escletxa salarial en funció de la
categoria professional i el lloc de treball així com la percepció de les
persones treballadores.
6. Coresponsabilitat i temps de treball: la gestió del temps de treball, les
mesures que es prenen i la percepció de les persones que treballen.
7. Comunicació no sexista: el personal responsable de la comunicació
està format en igualtat d’oportunitats, s’usa un llenguatge no sexista,
redacció no sexista de les ofertes de treball.
8. Salut laboral: estudis de riscos laborals amb perspectiva de gènere amb
les respectives mesures preventives o correctores, comunicació dels
riscos laborals en funció del sexe, prevenció per dones embarassades i
en període de lactància.
9. Prevenció i actuació front a l’assetjament sexual i assetjament per
raó de sexe: disponibilitat i coneixement del protocol d’actuació, formació
en prevenció i actuació a tota la plantilla, disponibilitat d’equip especialitzat
en matèria d’assetjament i discriminació, existència o no se situacions
d’assetjament o discriminació

FERRAMENTES DE RECOLLIDA DE DADES
Una vegada establerts els àmbits de diagnòstic, s’han elaborat dos qüestionaris:
un per recollir les dades qualitatives i altre per esbrinar les quantitatives. D’altra
banda, es sol·licita informació de les bases de dades administratives per tal de
tenir totes les referències possibles.

43

El qüestionari qualitatiu s’ha elaborat de manera contextualitzada per poder
esbrinar la percepció de la plantilla quan a la realitat institucional en matèria
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.
Tanmateix aquest qüestionari està orientat a conèixer les inquietuds per la
temàtica i el nivell de conscienciació que tenen les persones treballadores. Per
facilitar l’accés de tota la plantilla al mateix, s’ha elaborat al recurs formularis de
google. D’aquesta manera, les persones treballadores solament han d’accedir a
l’enllaç que s’adjunta al correu electrònic que conté el comunicat explicatiu i
invertir una estona a emplenar les qüestions.
Les dades quantitatives s’han extret de les bases de la Mancomunitat a data de
31 de desembre de 2017 que es recullen a l’ITA (Informe de Treballadors en Alta
de la TGSS) de 24 de Gener de 2018. L’única excepció ha estat que l’alumnat
dels programes especials que s’expliquen més endavant no han estat
contemplats per a l’elaboració d’aquest diagnòstic com a plantilla de la
Mancomunitat de la Ribera Alta.
Per tal d’establir els departaments hem tingut en compte la plantilla publicada al
BOP nº 72 de 16-IV-2018, que correspon a la Relació de Llocs de Treball (RPT)
aprovada en 2017.
Posteriorment aquestes dades s’han recollit a un Excel, elaborant gràfics per tal
de traslladar la informació de la manera més clara possible, facilitant l’anàlisi i la
comprensió de les mateixes.

44

6.2. DIAGNÒSTIC POLÍTICA
Aquest punt analitzem aquells aspectes referents a l’estructura de la plantilla i de
l’òrgan de govern polític. Aquesta tasca és rellevant donat que la cultura
organitzativa és la identitat d’una organització. A més, es important tenir en
compte la imatge de l’ens, la comunicació interna i l’externa i aquelles actituds
contràries a la igualtat per tal de proposar mesures efectives.
La Mancomunitat de la Ribera Alta ja compta amb un Pla d’Igualtat d’Oportunitats
previ. Aquest PIO s’ha revisat, deixant evidència d’aquelles accions assolides i
aspectes a millorar a l’apartat 4 REVISIÓ DIAGNÒSTICA.
Totes les accions que considerem que no s’han tingut en compte i que deurien
proposar-se a aquest pla, es traslladaran més endavant, amb les propostes de
millora de les darreres accions.

COMPOSICIÓ DEL PLE
Dones
29%
Homes
71%
Homes

Dones

Gràfica 1

Primerament analitzem la composició del ple de la Mancomunitat de La Ribera
Alta. Com podem observar a la gràfica 1, el 71% dels integrants del ple són
homes mentre que les dones representen únicament el 29%, és a dir, els homes
superen en número a les dones en un 42%.
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Gràfica 2

A la gràfica 2 es pot comprovar detalladament els càrrecs que ostenten
cadascuna de les persones que formen el ple. Del total de dones, que en sumen
21, solament una representa la funció de vicepresidència segona front als quatre
homes que ocupen els llocs de vicepresidència primera, tercera, quarta i quinta.
També s’evidencia un major nombre d’homes vocals que dones, sent la
diferència de 26 homes més que dones.

JUNTA DE GOVERN
Dones
38%

Homes
Gràfica 3
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Quan a la junta de govern, gràfica 3, la seua composició és d’un 62% d’homes
front al 38% de dones. Suposa una presència masculina del 24% més que
femenina.
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Gràfica 4

La relació de persones que componen la junta de govern la podem comprovar a
la gràfica 4, a la que es mostra que del total de huit homes, un és el president,
quatre són portaveu i tres en són vocal. De dones, hi ha quatre vocals i una
portaveu.

PLANTILLA
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66%
Homes

Dones

Gràfica 5

La gràfica 5 ens mostra el percentatge de dones i homes del total de la plantilla
de treballadores. El 66% són dones mentre que els homes en són un 34%.
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Gràfica 6

Aquesta gràfica ens mostra en xifres els percentatges darrerament exposat. La
distribució de la plantilla de la Mancomunitat es composa de 23 homes i 46
dones.
A més de la plantilla abans esmentada, en la Mancomunitat hi ha 1 càrrec electe
en la figura del President de la Mancomunitat de la Ribera Alta i 2 càrrecs,
respectivament el de Secretari i el d’Interventor que són funcionaris de carrera
però amb una relació laboral especial i que per aquesta naturalesa no els hem
inclòs en la plantilla. Així doncs, a cadascun dels àmbits analitzats s’esmentarà
si s’inclouen o no aquestes figures a l’anàlisi.
Per tal d’esbrinar la percepció de les persones treballadores, s’ha passat un
qüestionari via on-line per facilitar l’accés al mateix mitjançant un enllaç que s’ha
enviat a totes i cadascuna de les treballadores i treballadors.
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Gràfica 7
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Gràfica 9

Les gràfiques 7, 8 i 9 mostren les persones que han resolt els qüestionaris online, a les que comprovem que del total de la plantilla, han donat resposta al
qüestionari 11 homes, el 55% d’ells, mentre que les dones, han estat 29 les que
han donat resposta, és a dir el 66%. No han respost al qüestionari 9 homes i 17
dones, que representen el 45% els homes i el 37% les dones. Del total de la
plantilla, les persones que no han donat resposta han estat, com comprovarem
a la gràfica 13, el 42% de les persones enquestades.
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Amb aquestes dades ens podem fer una idea de la rellevància que es dona al
valor de la igualtat des de les treballadores i treballadors de l’entitat. El fet de no
respondre els qüestionaris denota poc interès per resoldre les desigualtats entre
dones i homes.
Quan a la percepció de les persones que formen la plantilla envers la necessitat
d’implantació del pla d’igualtat, la gràfica 10 mostra quantes dones i homes
conceben com necessària la implementació del pla d’igualtat així com quantes
persones no han donat resposta al mateix. Així doncs, les gràfiques 11, 12 i 13
fan referència a aquesta mateixa concepció on consten les respostes en
percentatges.

NECESSITAT DEL PLA DE IGUALTAT
25

22

20

17

15
8

10

9

7
3

5
0
Sí

No
Dones

Sense resposta

Homes

Gràfica 10

DONES

HOMES
Sí

Sí
37%

61%

40%

45%

No

No
Sense
resposta

Sense
resposta

2%
15%
Gràfica 12

Gràfica 11

50

TOTAL
Sí
39%
No
55%

Sense
resposta
6%
Gràfica 13

Han estat 22 dones i 8 homes les qui han donat resposta afirmativa quan a la
necessitat d’implementació del pla d’igualtat (gràfica 10). Aquestes 30 persones
representen el 52% de la plantilla (gràfica 13). Del total de dones, les respostes
afirmatives han estat el 61% (gràfica 11), mentre que dels homes, les afirmacions
han estat el 40% (gràfica 12).
Les respostes negatives han estat un total de 10, com ens mostra la gràfica 10,
7 dones i 3 homes. D’aquesta manera, podem comprovar a les gràfiques 11 i 12
que un 2% de dones i un 15% dels homes han donat un no per resposta a la
pregunta. Del total de la plantilla, la negativa a la necessitat del pla d’igualtat
representa el 6% (gràfica 13).
Per tal de donar resposta a les dades qualitatives de la plantilla, ha estat
interessant preguntar si es considera que les persones disposen d’una percepció
diferent pel que fa a totes les qüestions relacionades amb la perspectiva de
gènere.
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PERCEPCIÓ DIFERENT SEGONS EL SEXE
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Gràfica 11

Tant la majoria de dones com d’homes que han donat resposta al qüestionari
entenen que segons el sexe de la persona enquestada es donarà una
contestació diferent en base a la seva percepció. Han estat 22 dones i 8 homes
qui han respost afirmativament (gràfica 12).
Com s’observa a la gràfica anterior, les respostes negatives han estat per part
de 7 dones i 3 homes. Del total de la plantilla, les respostes afirmatives
representen el 46% mentre que les negatives son el 15%, finalment, hi ha un
39% de persones que no han respost al qüestionari (gràfica 15).
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El percentatge de dones amb resposta afirmativa, gràfica 13, ha estat del 48 front
al 15% de dones que han respost que no. Quan als homes, el 40% han donat
resposta sí front al 15% que ha respost que no (gràfica 14).
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6.3. DIAGNÒSTIC CIRCUMSTÀNCIES LABORALS
Les circumstàncies laborals engloben tots aquells aspectes relacionats amb la
distribució de la plantilla, les condicions laborals de les persones treballadores,
l’antiguitat, la formació, la dedicació, l’edat i la percepció de les persones que
treballen amb totes les dades analitzades des d’una perspectiva de gènere.
Així doncs, aquest apartat del diagnòstic farà referència en tot moment a aquests
aspectes ja esmentats. Per Tal de conèixer totes les dades a analitzar, s’ha
utilitzat com documents de referència: TC1 TC2 de la seguretat social, la RPT
publicada al BOP i l’última memòria anual de la Mancomunitat de la Ribera Alta
(2017).
La distribució de l’estructura de l’ens hi està referenciada per àrees que es
subdivideixen en departaments funcionals. S’ha tingut una consideració especial
amb el departament de Promoció econòmica atès la natura dels programes que
des d’aquest es gestionen. Aquest està dividit en ADL i Foment de l’ocupació,
que al diagnòstic s’han contemplat i analitzat de manera separada.
Les gràfiques 16 i 17 inclouen tot el personal, fins i tot el càrrec electe i els dos
funcionaris de carrera que disposen d’una relació laboral especial.
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PLANTILLA PER DEPARTAMENTS
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Gràfica 16

A la gràfica 16 es mostren els percentatges de totes les treballadores i
treballadors de cada departament de la institució. Podem comprovar que el
departament de Serveis Socials és del que més personal contractat disposa, sent
un 28% del total de la plantilla.
En segon lloc, es situa el departament de Foment d’Ocupació, que recull el 17%
de la plantilla de treballadores i treballadors de l’ens. Els departaments
d’Intervenció Familiar i el d’Assistència Tècnica recullen un 7% de treballadores
i treballadors cadascun.
La resta de departaments, es componen d’entre un tres o un quatre per cent,
quedant únicament els departaments d’Informàtica i el d’Igualtat amb un u per
cent de la plantilla cadascun.
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Tot seguit, la gràfica 17 ens mostra la mateixa distribució darrerament exposada,
aquesta vegada amb biaix de sexe.
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Gràfica 17

Com s’observa, solament a un dels departaments hi ha presència equitativa
d’homes i dones, el departament de Multes, al que hi treballen un home i una
dona.
Alguns departaments com Igualtat, PANGEA, Intervenció Familiar, Serveis
Socials Generals, Habitatge i Arxius, hi son feminitzats, sent més del 84% de les
treballadores d’aquests departaments, dones.
D’altra banda, els departaments d’Informàtica, Unitat de Prevenció de Conductes
Adictives i Medi Ambient compten amb una presència en la seva majoria de
treballadors homes.
Els departaments de Foment d’Ocupació, Educació i Cultura, Administració
General i l’ADL tenen el doble de personal femení que masculí, mentre que el
departament d’Assistència Tècnica compta amb tres vegades més personal
masculí que femení.
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Gràfica 18

Quan a la distribució de la plantilla en funció de l’edat, la gràfica 18 ens mostra
els percentatges, trobant un 14% de la plantilla amb edat entre 20 i 29, el gros
de la plantilla, un 58% representa les treballadores i treballadors de entre 30 i 45
anys, finalment, de més de 46 anys hi són el 28% restant del personal.
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Gràfica 22

Com s’il·lustra a les gràfiques 19, 20, 21 i 22, del 14% de plantilla compresa entre
els 20 i 29 anys, 6 persones son dones i 3 homes, sent un 33’5% de treballadors
homes i el 66’5% restant dones.
Entre 30 i 45 anys, del 28% total, el 32% son homes, és a dir, 12 treballadors,
mentre el 68% restant el formen les 27 treballadores dones.
Finalment del 28% que suposen el personal de més de 46 anys trobem 6 homes,
el 68% i 13 dones, el 32%.
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Quan a la distribució de la plantilla, podem observar a les gràfiques 23, 24, 25 i
26 que els departaments d’Igualtat, PANGEA, Intervenció Familiar i Habitatge hi
són completament feminitzats, amb una plantilla del 100% de dones.
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D’altra banda, trobem que els departaments d’Informàtica, la Unitat de Prevenció
de Conductes Additives i el departament de Medi Ambient, estan completament
masculinitzats, sent el 100% del personal a tots aquests departaments, homes.
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Gràfica 30

El departament de Serveis Socials Generals compta amb un 84% de plantilla
femenina, mentre solament el 16% es representa per homes. Com s’exposa a la
gràfica 17, es composa per tres homes i 16 dones.
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Gràfica 31
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Gràfica 34

Els departaments de Foment d’Ocupació, Administració General, Educació i
Cultura i Promoció Econòmica (ADL) compten tots amb els mateixos
percentatges de treballadores i treballadors en funció del sexe, un 67% de dones
i un 33% d’homes.
Com podem comprovar a la gràfica 17, el departament de Foment d’Ocupació
està format per 8 dones i 4 homes; el departament d’Administració General
compta amb 2 dones i 1 home; al departament d’Educació i Cultura i al de
Promoció Econòmica (ADL) treballen dos dones i un home a cadascun.
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La gràfica 35 ens mostra la relació de personal directiu i representant de la
Mancomunitat de la Ribera Alta per àrees. El 100% d’aquest personal son
homes, no havent cap dona a cap càrrec de direcció/representació a l’entitat.
Les àrees de Serveis Socials, Cultura i Formació i Medi Ambient estan
representades per personal masculí. Dintre de cadascuna, hi ha diversos
departaments. Tot seguit s’exposen les dades relatives al sexe de les persones
que dirigeixen els departaments.
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Com podem comprovar a la gràfica 36, a l’àrea de serveis socials hi ha set
departaments, dels quals 5 són representats per dones i 2 per homes. Així doncs,
el percentatge de representants homes i dones que s’exposa a la gràfica 37
queda en 29% d’homes front al 71% de dones.
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A continuació s’exposa l’àrea de Cultura, Formació i Assistència a ajuntaments.
La gràfica 38 ens mostra la relació de caps de departament d’aquesta àrea
funcional mentre la gràfica 39 equival als percentatges d’homes i dones
representants dels mateixos. Així doncs, trobem 7 homes i 5 dones, que
equivalen al 64% i 36% respectivament.
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Finalment s’analitza la representació dels departaments pertanyents a l’àrea de
Medi Ambient, on trobem segons les gràfiques següents, un 100% de
representació masculina amb 3 càrrecs atorgats a homes.
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En referència a l’anàlisi subjectiu d’aquest àmbit, el de circumstàncies laborals,
els resultats han estat els següents:
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EQUILIBRI PRESÈNCIA DONES I HOMES EN TOTS
ELS DEPARTAMENTS
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La gràfica 42 mostra les respostes que han donar a la pregunta si consideren
que hi ha una presència equilibrada entre homes i dones a l’entitat. Les respostes
afirmatives son un total de 8, 4 dones i 4 homes. Hi ha 32 persones que han
contestat que no hi ha una presència equilibrada.
Les respostes afirmatives suposen el 12% del total de la plantilla (gràfica 45)
mentre les negatives provenen del 49% d’aquesta.
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Gràfica 43

Quan a les dones, la gràfica 43 ens mostra que el 54% consideren que no hi ha
una presència equilibrada entre dones i homes. Les dones que pensen que sí
que hi ha presència equilibrada sumen el 9%.
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Dels homes, el 35% entenen que no hi ha una presència equilibrada front al 20%
que creu que sí que hi és equilibrada (gràfica 44).
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Podem observar com la majoria de les persones que han contestat l’enquesta
consideren que a l’entitat no hi ha una presència equilibrada entre dones i homes
a tots el departaments.

D’altra banda, hem analitzat la percepció de les treballadores i treballadors de
l’ens quan a la suficiència de la representació femenina a l’equip directiu de la
Mancomunitat de la Ribera Alta.
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Com podem observar a les gràfiques següents, el 50% de les persones que
formen la plantilla consideren que les dones no estan suficientment
representades a l’equip directiu front a l’11% que pensa que si que ho estan.
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Les respostes afirmatives venen donades per el 9% de les dones i el 15% dels
homes que treballen a la Mancomunitat (gràfiques 47 i 48).
Quan a les persones que no consideren que hi haja prou representació femenina,
del total de les dones trobem que son el 54% mentre que els homes que pensen
així son el 40%.
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Per concloure aquest àmbit, mitjançant el qüestionari s’ha preguntat si les
treballadores i treballadors creuen necessari que hi haja equips de treball que
siguin formats per homes i dones. Les respostes es mostren a les següents
gràfiques:
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EQUIPS DE TREBALL HOMES I DONES
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Cap dona considera que no hagen d’haver equips de treball que es composen
pels dos sexes, mentre que un 5% dels homes si que pensa que no hi ha aquesta
necessitat.

DONES

HOMES

37%

0%

45%
Sí

Sí

No

No

63% Sense
resposta

50%

Sense
resposta

5%
Gràfica 52

Gràfica 51

De les dones que han respost que sí son necessaris els equips amb
representació dels dos sexes hi ha un total d’un 63% mentre que els homes amb
aquesta resposta han estat el 50%.

68

TOTAL
39%
Sí
No
Sense
resposta
59%

2%
Gràfica 53

69

6.4. DIAGNÒSTIC ACCÉS A L’ADMINISTRACIÓ
A aquest apartat es tenen en compte diversos aspectes. D’una banda, s’analitza
si s’inclou o no la igualtat d’oportunitats i, en el cas afirmatiu, com es porta a
terme. D’altra banda, s’estudia com és el procés de selecció així com l’evolució
de les contractacions. Finalment, es recull la informació en relació a la percepció
de les persones que treballen a l’ens.

Quan al tipus de contracte de les persones que treballen a l’entitat, tot seguit
s’exposen quatre modalitats de contractació: les places funcionaries de carrera,
les funcionaries interines per programes, les places laborals i un tipus de relació
laboral recollit com altres i que fa referència al càrrec electe (president) que té
una relació especial amb l’administració.
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Aquesta gràfica ens mostra doncs, el nombre de persones que disposa de cada
tipus de contractació. Del total de 69 persones treballadores (incloses
l’interventor i secretari com funcionaris de carrera), 5 són funcionaries de carrera,
de les quals 3 son homes i 2 dones.
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El nombre de persones funcionaries interines per programes ascendeix a un total
de 48. D’aquestes, 38 son dones i els 10 restants homes.
El personal laboral suma un total de 15 persones treballadores: 9 homes i 6
dones. Finalment, amb altre tipus de contractació solament hi ha un home.
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A les gràfiques 55, 56, 57 i 58 observem els percentatges de dones i homes de
cadascuna de les modalitats contractuals. Els 40% de les persones funcionaries
de carrera o interines son dones mentre el 60% restant son homes.
Les persones contractades amb modalitat funcionari interí per programes son en
la majoria dones, que suposen el 79% del total, sent un 21% d’homes. En altre
tipus de contractació solament hi ha un home, per tant suposa el 100% del total.
Al mateix grup de persones funcionaries per programes, s’ha de dir que l’entitat
participa des de fa poc en programes de garantia juvenil com l’EMPUJU i
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l’ENCUJU. Les persones que formen part d’aquests programes es troben
distribuïdes per diversos departaments de l’entitat.
També es troben al col·lectiu de funcionaries per programes el personal docent
del diversos tallers que es porten a terme a les instal·lacions de la Mancomunitat.
És important tenir en compte a cada modalitat contractual el tipus de jornada de
les treballadores i treballadors.
La Mancomunitat a través del departament de Promoció Econòmica gestiona
diversos programes específics del SERVEF:
EMCUJU: és

un programa de subvencions d'ocupació destinades a la

contractació de persones joves qualificades per entitats locals, en el marc del
Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
EMPUJU: és un programa de subvencions d'ocupació destinades a la
contractació de persones joves per entitats locals, en el marc del Sistema
Nacional de Garantia Juvenil
TALLERES D’OCUPACIÓ: aquest es configura com un programa mixt
d'ocupació i formació que té per objecte millorar l'ocupabilitat de les persones a
l’atur a les quals va dirigit, per mitjà de la realització d'obres o servicis d’interès
general i/o social que permeten als alumnes/treballadors fer un treball efectiu per
mitjà del contracte per a la formació i l'aprenentatge que, juntament amb la
formació professional per a l'ocupació rebuda, procura la seua qualificació
professional i afavoreix la seua inserció laboral.
T’AVALEM: Són programes que tenen per objectiu millorar la qualificació i la
inserció professional dels joves que acompleixin els requisits recollits en la Llei
18/2014, de 15 d'octubre, d'aprovació de mesures urgents per al creixement, la
competitivitat i l'eficiència, per a beneficiar-se d'una acció derivada del Sistema
Nacional de Garantia Juvenil per mitjà de la realització de projectes de formació
en alternança amb l'ocupació, a fi de facilitar una oportunitat laboral simultània a
la formació necessària per a adquirir les competències que augmenten la
qualificació-inserció de les persones treballadores formades.
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La gràfica 59 ens mostra la distribució horària de les 66 persones que configuren
la plantilla de recursos humans de l’entitat, en funció del tipus de relació laboral.
Quan a les persones funcionaries per programes, a temps parcial hi ha un total
de 9 persones, 8 de les quals son dones 1 és home. Les dades recollides a la
gràfica 58 exposen que les dones formen el 89% del total, mentre l’home
representa solament un 11%.
De les persones funcionaries per programes, a jornada completa hi ha un total
de 39 persones (gràfica 59). D’aquestes, el 23% son homes i el 77% dones
(gràfica 63).
El personal laboral solament està contractat a jornada completa, i son 15
persones, de les quals, segons consta a la gràfica 63, el 40% son dones i el 60%
restant, homes.

Per analitzar les incorporacions a la plantilla i les baixes, fem ús de les dades
existents del darrer any 2017. Aquestes dades s’agrupen en funció del tipus de
relació laboral amb l’entitat, sent funcionaris de carrera, funcionaris per
programes, treballadores i treballadors temporals i altres, on s’agrupen becaries,
becaris i el personal dels diversos tallers que s’imparteixen a l’ens.
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Com es mostra a les gràfiques 64, 65, 66 i 67 de les 50 altes totals, als funcionaris
per programes es va donar de alta a 3 homes i 22 dones, sent les dones un 88%
i un 12% els homes.
Quan al personal temporal, es van incorporar 3 homes, el 37% i 5 dones, el 63%.
En altres altes, on s’inclouen les becaries, becaris, personal dels tallers, etc.,
trobem que es van donar d’alta 4 homes i 13 dones, sent aquestes el 76% front
al 24% que representen els homes.
De la mateixa manera que amb les altes, tot seguit s’exposen les baixes
realitzades el darrer 2017 del personal contractat per l’entitat.

75

BAIXES
28

30
25
20
15
10
5
0

14
10

4
0

2

0

Funcionari de
carrera

Funcionari intern
per programes
Homes

2

Temporal

Altres (becaries,
becaris, tallers…)

Dones

Gràfica 68

FUNCIONARI INTERÍ PER
PROGRAMES

TEMPORAL

12
50%

50%

88%
%Homes

%Homes

%Dones

Gràfica 69

%Dones

Gràfica 70

ALTRES (BECARIES, BECARIS,
TALLERS…)
42%
58

%Homes

%Dones

Gràfica 71

Com s’ha assenyalat, les gràfiques de la 68 a la 71 fan referència a les baixes
laborals del darrer 2017. Pel que fa als funcionaris intern per programes, el 88%
de les persones donades de baixa son dones, un total de 28 dones, i el 12%
restant, 4 homes.
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De les persones treballadores temporals es van donar de baixa 2 dones i 2
homes. A les altres altes, s’inclouen les becaries, becaris, personal dels tallers,
etc., trobem que es van donar de baixa 14 homes i 10 dones, sent aquestes el
42% front al 58% que representen els homes. Aquestes baixes corresponen a la
finalització dels programes subvencionats.
Seguidament, es mostren les dades qualitatives extretes del qüestionari que fan
referència a aquest àmbit del present diagnòstic.
La major part de els persones que han donat resposta al qüestionari on-line
creuen que dones i homes tenen les mateixes possibilitats d’accés als processos
de selecció.

HOMES I DONES MATEIXES POSIBILITATS D'ACCÉS ALS
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La gràfica 72 ens mostra els resultats numèrics de les respostes del qüestionari,
mentre les gràfiques 73, 74 i 75 ens mostren els percentatges d’aquests resultats
amb biaix de gènere i sense aquest.
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Podem comprovar com encara que el 47% del total de la plantilla (que equivalen
al 54% de les dones enquestades i el 30% del homes que han respost l’enquesta)
pensa que sí es tenen les mateixes possibilitats d’accés als processos de
selecció, és significatiu que un 25% dels homes que han contestat consideren
que no es tenen les mateixes oportunitats front al 9% de dones que estimen el
mateix, sent en total el 14% de les persones que han donat resposta a l’enquesta.
A continuació s’exposen els resultats quan a la percepció sobre la dificultat
d’accés a determinats llocs de treball. Han estat 28 dones i 7 homes els que han
respost que les dones tenen més dificultats d’accés a certs llocs de treball que
els homes, mentre que 4 homes i 1 dona han contestat que no hi ha aquesta
dificultat (gràfica 76)
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Les persones que han donat resposta afirmativa representen el 53% del total de
la plantilla com ens mostra la gràfica 79. A la gràfica 77 podem observar que del
total de dones, un 61% ha respost afirmativament i solament el 2% ha dit que no.
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Del total d’homes, com es veu a la gràfica 78, el 35% ha contestat que les dones
sí tenen més dificultats d’accés a determinats llocs de treball. La resposta
negativa a aquesta pregunta ha estat per part del 20% del total d’homes.
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Aquesta percepció en la dificultat d’accés té a veure amb el que s’entén com
sostre de vidre, una barrera invisible que impedeix a les dones accedir a
determinades funcions socials i laborals.
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6.5. DIAGNÒSTIC FORMACIÓ
La formació és un aspecte clau per tal de millorar la situació laboral i poder
promocionar internament. A aquest punt es consideren els aspectes quan a la
formació continuada així com la formació en matèria d’igualtat.
Per analitzar l’impacte de gènere als aspectes formatius, es mostren quantes
persones per departament han rebut formació continuada, tant presencial com
on-line.

FORMACIÓ PRESENCIAL
3,5

3

3
2,5

2

2
1,5

1

1

1

1

1

1
0,5

0

0

0

0

0

0
Dep. Serveis
Dep.
Dep.
socials
Administració Informàtica
generals
general
Homes

Dep. ADL

Dep. Arxius

Dep.Medi
ambient

Dones

Gràfica 80

FORMACIÓ
ADMINISTRACIÓ GENERAL

FORMACIÓ SERVEIS
SOCIALS GENERALS
0%

50%

50%

100%
%Homes

%Homes

%Dones
Gràfica 82

Gràfica 81

81

%Dones

FORMACIÓ INFORMÀTICA

FORMACIÓ ADL
0%

0%

100%

100%
%Homes

%Dones

%Homes

Gràfica 83

%Dones

Gràfica 84

FORMACIÓ MEDI
AMBIENT

FORMACIÓ ARXIUS
0%

0%

100%
%Homes

100%
%Homes

%Dones

%Dones

Gràfica 86

Gràfica 85

Quan a la formació continuada, de manera presencial han estat un total de 10
persones les destinatàries de la mateixa. La gràfica 80 ens mostra el nombre de
persones per departament en funció del sexe que han rebut la formació.
D’aquesta manera, hi ha 3 persones del departament de Serveis Socials, 2 del
departament d’Administració General, 1 del departament d’Informàtica i 1 del
departament de Promoció Econòmica (ADL), 2 del departament d’Arxius i 1 del
departament de Medi Ambient.
Els percentatges en funció del sexe de les persones treballadores de cada
departament es mostra a les gràfiques 81, 82, 83, 84, 85 i 86. Al departament de
Serveis Socials ha estat destinada el 100% de la formació a dones.
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Al departament d’Administració General la formació ha estat destinada 1 home i
una dona, per tant, per sexe trobem un 50% de cada.
Quan a la formació destinada al departament d’Informàtica i Medi Ambient, el
100% ha estat destinada a homes, mentre que als departaments de Promoció
Econòmica (ADL) i Arxius el 100% de les persones que s’han format han estat
dones.
Tot seguit, es presenta la gràfica 87, que mostra l’accés a formació continuada
on-line.
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Com es mostra a la gràfica 87, a aquest departament, de les tres persones que
el componen (gràfica 17) la formació on-line l’ha realitzada únicament una dona.
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La gràfica 88 representa les respostes al qüestionari quan a la formació en
igualtat. Han estat 6 dones i 1 home els qui han respost de manera afirmativa
atès que es va implementar un curs de 4 hores en matèria d’igualtat vinculat a la
Xarxa d’Agents d’Igualtat de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives de la
Generalitat Valenciana.
La finalitat va ser donar la informació relativa a la implementació dels plans
d’igualtat municipals per tal de fomentar que les localitats mancomunades
disposen de les orientacions i el recolzament tècnic necessari per a aquesta
tasca.
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Per aquest motiu, el 50% de la plantilla ha contestat que no es dona formació en
igualtat (gràfica 91), doncs la formació dirigida al personal tècnic de l’entitat es
recull més endavant com una de les mesures per combatre la desigualtat a l’ens.
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6.6. DIAGNÒSTIC RETRIBUCIÓ
A aquest apartat s’analitzen les polítiques retributives per tal d’esbrinar la
magnitud de l’escletxa salarial que s’ocasiona atès la desigualtat cultural que del
sistema patriarcal deriva.
D’una banda es recullen i analitzen les dades quantitatives en funció de la
categoria professional i el lloc de treball. A més, la percepció de les persones
treballadores ens aporta tots els aspectes qualitatius del diagnòstic.
Primerament s’analitza la composició de la plantilla en funció del Grup
Professional. Aquesta gràfica inclou les figures professionals de Interventor i
Secretari.
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Com es mostra a la gràfica 92, del Grup Professional A1 hi son 15 homes i 14
dones. El Grup A2 es composa per 3 homes i 15 dones. Al Grup Professional C1
hi son 5 dones contractades front als 3 homes. Finalment, el Grup C2 està format
per 2 homes i 12 dones.
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Quan als percentatges en relació a les treballadores i treballadors, els gràfics
següents mostren aquesta realitat:
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Gràfica 96

Gràfica 95

Com s’observa al gràfic 93, del Grup A1 els homes representen el 52% de la
plantilla mentre que les dones sumen el 48% restant. La gràfica 94 mostra la
composició del Grup A2, amb un 83% de dones front al 17% d’homes.
El Grup C1, gràfica 95, té un total d’un 63% de dones contractades i un 37%
d’homes. Així doncs, a l’últim Grup, el C2, les dones representen el 86% de la
plantilla front al 14% restant que son homes.
En relació a la distribució de la plantilla de treballadores i treballadors per
antiguitat, la següent gràfica mostra el nombre de personal en funció d’aquesta:
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La gràfica 97 ens posa en clar, com ja s’ha esmentat, la distribució de les
persones contractades en funció de l’antiguitat. Cal esmentar que a aquesta
dimensió diagnòstica no s’inclouen les figures de l’interventor i el secretari.
Amb una contractació de menys d’un any, solament hi ha 5 dones i no hi ha cap
home. Persones amb una antiguitat entre un i tres anys hi ha 44, 31 dones i 11
homes.
Entre tres i cinc anys d’antiguitat hi són 3 homes i solament una dona, mentre
que entre cinc i nou anys d’antiguitat trobem 2 homes i 5 dones.
A la plantilla hi ha 3 dones i 2 homes que tenen una antiguitat entre nou i 15
anys. Finalment, 3 homes i 1 dona porten treballant a l’entitat més de 15 anys.
Vist en percentatges, la distribució per rangs d’antiguitat quedaria de la següent
manera:

87

MENYS D' 1 ANY

D' 1 A 3 ANYS

0%

26%

74%

100%
% Homes

% Dones

% Homes

Gràfica 98

% Dones

Gràfica 99

DE 3 A 5 ANYS

DE 5 A 9 ANYS

25%

29%

71%

75%
% Homes

% Dones

% Homes

% Dones

Gràfica 101

Gràfica 100

MÉS DE 15 ANYS

DE 9 A 15 ANYS

25%
40%
60%
75%

% Homes

% Homes

% Dones

% Dones

Gràfica 103

Gràfica 102

Com s’observa a la gràfica 98, el 100% de les persones amb una antiguitat d’un
any son dones. La gràfica 99 ens mostra que del personal amb antiguitat entre u
i tres anys, el 74% son dones front al 26 % d’homes.
Els percentatges de dones amb una antiguitat entre tres i cinc anys, son un 25%,
sent el 75% restant homes (gràfica 100). De cinc a nou anys d’antiguitat, un 71%
son dones i la resta, el 29% homes segons la gràfica 101.
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Tal i com indica la gràfica 102, un 60% de les persones amb una antiguitat entre
nou i 15 anys, son dones. Els homes representen el 40% de la plantilla amb
aquesta antiguitat.
Per últim, la gràfica 103 dona a conèixer els percentatges de les persones
contractades amb una antiguitat major a 15 anys. D’aquestes, el 25% son dones,
la resta, el 75%, homes.
A continuació s’analitzen les retribucions de les persones treballadores de
l’entitat, doncs conèixer l’escletxa salarial ens permetrà visibilitzar la situació
laboral de la dona i prendre mesures per tal d’igualar els jornals i les oportunitats.
Les retribucions es composen de tres parts: d’una banda, el sou base en funció
del Grup Professional. D’altra banda, s’atorguen dos complements, el de destí i
l’específic.
A tota l’entitat hi ha 13 persones que no tenen cap tipus de complement.
Aquestes dades es recullen a la gràfica 104:
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Gràfica 104

Les persones sense complement salarial son el personal docent dels programes
de foment d’ocupació, que son funcionaris per programes i les persones que han
accedit a les vacants a través dels programes de garantia juvenil EMPUJU i
ENCUJU, que estan subjectes a les condicions de la subvenció del programa
que finança la seva contractació.
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La gràfica 104 mostra 4 persones del Grup A1, totes homes; 4 persones del Grup
A2, dones. No hi ha cap persona del Grup C1 que no tinga cap complement
salarial i, finalment, 2 homes i 3 dones del Grup C2.
Per conèixer l’escletxa salarial, s’han desglossat les persones treballadores en
Grups Professionals (A1, A2, C1 i C2). A aquestes gràfiques que s’exposen tot
seguit s’inclouen també les persones que no tenen complements a més del sou
base.
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El Grup C2 està format, com s’ha mostrat darrerament a la gràfica 96, d’un 14%
d’homes i un 86% de dones. La gràfica 69 divideix el personal en tres rangs
remuneratius: entre 8.000€ i 12.000€ anuals, on es situa a 2 homes i 3 dones;
entre 12.001€ i 16.000€ anuals, que trobem 7 dones; finalment, entre 16.001€ i
20.000€ hi ha situades 2 dones.
Quan al Grup Professional C1, com hem vist a la gràfica 95, el 37% son homes
i el 63% dones. La distribució per rangs salarials queda der la següent manera:
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Com es pot comprovar, el gros de personal d’aquest Grup Professional es situa
majoritàriament amb un sou anual entre 16.001€ i 24.000€. A aquesta gràfica 70,
1 home i 2 dones hi son situats al rang entre 16.001€ i 20.000€ anuals. Entre
20.001€ i 24.000€ trobem 1 home i 3 dones. Finalment, hi ha 1 home que cobra
entre 32.001€ i 36.000€ anuals.
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La gràfica 107 mostra la remuneració anual del Grup Professional A2, al que s’ha
de tenir en compte, com ens mostra la gràfica 104, que 4 dones no disposen de
complements. Aquestes 4 dones es situen doncs al rang remuneratiu entre
12.000€ i 16.000€.
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Entre 20.001€ i 24.000€ anuals hi ha 4 dones i entre 24.001€ i 28.000€ anuals,
3 homes i 7 dones.
Recordem que aquest Grup Professional segons la gràfica 94 es composa per
un 83% de dones i un 17% d’homes. Aquest 17% es situa al rang de remuneració
més elevat del Grup Professional.
Seguidament, la gràfica 108 recull l’últim Grup Professional, l’A1. Com hem pogut
comprovar prèviament a la gràfica 92, aquet Grup Professionals recull la majoria
de treballadors homes de l’entitat.
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Amb un sou entre 20.001€ i 24.000€ anuals hi ha 4 homes. Entre 24.001€ i
28.000€ anuals trobem 6 dones i 3 homes. Dels 4 homes restants, 3 es situen
junt a 2 dones en el rang entre 32.001€ i 36.000€ anuals. L’última persona, la
que més remuneració anual rep es situa al rang de més de 40.000€ anuals i és
1 home.
Tot seguit, s’analitzen les mitjanes de retribució per Grup Professional i en
general per comprovar l’escletxa salarial real i poder esbrinar a quins grups
professionals s’evidencia més la diferència remunerativa amb biaix per sexe.
La bretxa salarial de gènere segons l’INE (Instituto Nacional d’Estadística) forma
part dels Indicadors de Desenvolupament Sostenible a l’objectiu 5 (Igualtat de
gènere).
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Les dades que han de prendre’s i el mètode per calcular la bretxa salarial segons
l’INE i l’enquesta d’Estructura salarial que publica anualment, són els següents:
Salari mitjà: fa referència al sou brut anual de les persones treballadores per
compte aliè que estan d’alta a la Seguretat Social durant més de dos mesos a
l’any. A aquest informe diagnòstic s’ha atès a aquesta dada per calcular la bretxa
salarial a la Mancomunitat de la Ribera Alta.
Salari mitjà: és el que divideix al nombre de treballadores en dos parts iguales,
els qui tenen un sou superior i un d’inferior.
Salari modal: es el sou més freqüent.
Salari per hora: s’estima com el sou anual dividit entre les hores pactades en
l’any de referència.
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BRETXA

42’41%

El Grup Professional C2 presenta una bretxa d’un 42’41% en favor de les dones.
És important tenir en compte dos factors: el primer, que a aquest Grup
Professional, com hem mostrat a la gràfica 96, hi ha un 14% d’homes front al
86% de dones. Aquest 14% equival a 2 homes, que a més, son els que no
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disposen de complements salarials pel tipus de contractació que es tracta
(gràfiques 92 i 104).
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BRETXA

21’02%

Aquest Grup Professional, el C1 presenta una escletxa d’un 21’02% en favor dels
homes. Com abans, és important tenir en compte els darrers dos factors: que la
composició és de 3 homes i 5 dones (gràfica 92) i que totes les persones tenen
els complements salarials que corresponen (gràfica 104).
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BRETXA

19’7%

El Grup Professional A2 presenta una bretxa d’un 19’7% en favor dels homes.
La gràfica 94, exposada darrerament, que fa referència als percentatges de
dones i homes a aquest grup professional, mostra un 17% de representació
masculina front al 83% de representació femenina. Tenint en compte que
aquests percentatges equivalen a 3 homes i 15 dones (gràfica 92), s’evidencia
que els homes obtenen una remuneració major que les dones.
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BRETXA

0’34%

Aquesta gràfica 112 recull les dades del Grup Professional A1 i mostra una
bretxa d’un 0’34% en favor de les dones. S’ha de posar en relleu que 4 dels
homes cobren el sou base sense complements com hem observat a la gràfica
104. A més, numèricament, la gràfica 92 situa 15 homes i 14 dones. Encara que
la bretxa salarial vaja en favor de les dones, aquest grup aglutina la majoria
d’homes que treballen a l’entitat.
Per analitzar la situació salarial global, la següent gràfica ens mostra la retribució
de tota la plantilla: la mitjana total, la mitjana dels homes i la mitjana de les dones.

96

MITJANA ANUAL
27.000,00
25.973,14

REMUNERACIÓ ANUAL €

26.000,00
25.000,00
24.000,00
23.092,28

Total

23.000,00

Homes
21.651,84

22.000,00

Dones

21.000,00
20.000,00
19.000,00
Total

Homes

Dones

Gràfica 113

BRETXA

18’69%

La bretxa salarial total és d’un 18’69% en favor dels homes. Com hem vist a la
gràfica 6 d’aquest diagnòstic, la divisió de personal del total de la plantilla en
funció del sexe és de 23 homes front les 66 dones. Les dones representen el
66% de la plantilla front al 34% que representen els homes (gràfica 5).
La bretxa hauria d’afavorir a les dones atès que representen dos terços de la
plantilla, però es pot comprovar que el gros de personal masculí es situa a les
categories professionals amb més remuneració fent que la mitjana de
remuneració anual per a les dones siga menor que per als homes.
A més de l’anàlisi de les dades recollides a les bases de dades de la
Mancomunitat, s’ha preguntat a les persones que composen la plantilla de
l’entitat si creuen que homes i dones cobren el mateix sou per desenvolupar el
mateix lloc de treball.
Les respostes han estat prou equilibrades encara que més persones creuen que
sí. La rèplica afirmativa han estat 22 persones qui l’han seleccionada al
qüestionari, mentre la negativa han estat un total de 18.
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El percentatge de dones que han contestat que sí és del 33% front al 30% que
han dit que no (gràfica 115) mentre els homes han respost un 35% de manera
afirmativa i un 20% amb la negativa (gràfica 116). Tant homes com dones tenen
la percepció que no es cobra el mateix en funció del sexe de la persona que
exerceix el lloc de treball.
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Gràfica 116

Del total de treballadores i treballadors, com es mostra a la gràfica 117, el 33%
de la plantilla ha contestat que si front al 27% que ha dit que no es cobra el
mateix.
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També s’ha considerat interessant si la plantilla creu que dones i homes tenen
les mateixes possibilitats de promoció i desenvolupament professional. Les
respostes, com podem comprovar a les gràfiques següents, han estat més
nombroses aquelles que afirmen que no es tenen les mateixes possibilitats de
promoció i desenvolupament.
D’una banda, 15 persones han contestat que si, mentre d’altra, han estat 24 les
qui han contestat que no es tenen les mateixes oportunitats.
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Gràfica 119

El percentatge de dones que han dit que sí es tenen les mateixes oportunitats de
desenvolupament i promoció professional ha estat del 24% front al 39% que ha
dit que no (gràfica 119).
Quan als homes, la gràfica 120 mostra els resultats, als que s’exposa que el 20%
ha dit que si mentre un 35% ha dit que no.
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Del total de la plantilla, el 23% ha contestat que si que es tenen les mateixes
possibilitats de promoció i desenvolupament i un 38% pensa que no és així
(gràfica 121). D’aquesta manera, es pot comprovar que més quantitat de
persones entenen

que realment no hi ha una igualtat real de promoció i

desenvolupament.
Finalment, s’ha preguntat si es creu que la igualtat s’inclou com un objectiu quan
a la promoció interna del personal. La gràfica 122 mostra les dades numèriques
referents a aquesta qüestió. 13 persones han dit que sí que s’inclou i 27 que no.
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Del total de dones, el 22% ha dit que si s’inclou la igualtat com objectiu de la
promoció mentre el 41% pensa que no (gràfica 123). A la gràfica 124 comprovem
que el 15% dels homes pensen que aquest objectiu si que es contempla front al
40% que creu que no és així.
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Gràfica 123

D’aquesta manera, i com es mostra a la gràfica 125, el 20% del total de
treballadores i treballadors considera que la igualtat està inclosa com objectiu de
la promoció interna, mentre el 41% creu que no.
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Així doncs, de totes les treballadores i treballadors que han donat resposta al
qüestionari, són el doble de persones les que creuen que la igualtat no està
contemplada com un objectiu de la promoció interna.
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6.7. DIAGNÒSTIC CORRESPONSABILITAT I TEMPS
DE TREBALL
A aquest apartat es recullen les dades familiars per esbrinar com es gestiona el
temps de treball, quines son les mesures que es prenen així com la percepció de
les persones que treballen.
Tot seguit, s’exposen les persones que tenen menors de 18 anys a càrrec i
persones grans amb algun grau de dependència.
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Gràfica 126

Com mostra la gràfica 126, del total de la plantilla de treballadores i treballadors,
el 66% no està a càrrec de menors, mentre que el 34% restant sí en te. Aquest
34% es divideix en un 12% d’homes i un 22% de dones amb menors a càrrec.
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Les gràfiques 127 i 128 fan referència al 34% de la plantilla amb menors a càrrec,
dels quals 8 son homes i 15 dones. De les 23 persones amb menors a càrrec,
35% son homes i 65% dones.
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A aquesta gràfica podem comprovar el nombre de dones i homes que no tenen
menors a càrrec, els qui en tenen 1 i qui en te 2. Sense menors a càrrec hi ha un
total de 44 persones, 13 homes i 31 dones.
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Amb únicament un menor a càrrec, el nombre d’homes és major que el de dones,
sent 5 homes front les 4 dones. Finalment, amb dos menors a càrrec hi ha un
total de 14 persones, on s’evidencien més dones que homes, sent 11 dones i 3
homes.
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A la gràfica 130 es mostren el nombre de persones amb menors entre les edats
detallades a la mateixa. D’aquesta manera, amb menors entre 0 i 3 anys, hi ha
un total de 4 dones i 3 homes.
Les persones amb menors a càrrec amb edats compreses entre 3 i 5 anys,
sumen un total de 5, sent 2 dones i 3 homes. Quan a les persones amb menors
d’entre 5 i 12 anys d’edat, 1 és home i 6 son dones.
En últim lloc, de les 4 persones amb menors a càrrec majors de 15 anys, 1 és
home i les 3 restants dones.
Quan a les mesures de conciliació laboral i familiar la gràfica següent mostra els
resultats de l’anàlisi dels registres del darrer 2017.

105

MESURES DE CONCILIACIÓ
2,5

2

2

2
1,5

1

1

1
0,5

0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0
Ús d'horari Permisos Excedencies Excedencies Permisos Permís de
Permís
flexible per
per
per cura de per cura de
per
paternitat d'acollida i
raons
lactancia
familiars filles i fills maternitat
adopció
familiars
gaudits
gaudides gaudides
gaudits
Homes

Dones

Gràfica 131

Dels set tipus de permís, com s’observa a la gràfica 131, cap persona ha
sol·licitat el permís de lactància, l’excedència per cura de familiars ni el permís
d’acollida i adopció. Han estat 2 dones les que han sol·licitat l’ús d’horari flexible
per raons familiars, 2 les que han gaudit de permís per maternitat i 1 que ha tingut
una excedència per cura de fills. D’homes, solament 1 ha exercit el dret al permís
de paternitat.
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Gràfica 132

Si analitzem per separat cada permís, l’ús d’horari flexible per raons familiars han
estat únicament dones, representant el 3% de la plantilla total de l’ens (gràfiques
132 i 133).
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EXCEDENCIES PER CURA DE
FILLES I FILLS GAUDIDES
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Gràfica 135

L’excedència per cura de filles i fills, ha estat una dona qui n’ha fet ús,
representant l’1% del total de la plantilla (gràfiques 134 i 135).
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%Dones

%Total

Els permisos per maternitat, com hem dit abans, han estat 2 dones les que l’han
sol·licitat. Aquestes 2 dones són un 3% de la plantilla com es mostra a la gràfica
137.
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Gràfica 139

Gràfica 138

Finalment, el permís de paternitat, que com hem vist, l’ha gaudit 1 home,
representant un 1% de la plantilla total (gràfica 139).
Pel que fa a la percepció subjectiva de les persones treballadores de la
Mancomunitat de la Ribera Alta, s’ha preguntat si es considera que l’entitat
incorpora aquestes mesures per tal d’afavorir la conciliació familiar. Les
respostes han estat 13 que si i 27 que no, com es mostra a la gràfica 140.

INCORPORACIÓ MESURES PER AFAVORIR LA
CONCILIACIÓ FAMILIAR
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Sense resposta
Homes

S’ha preguntat al qüestionari sobre percepció personal si es creu que la
mancomunitat incorpora mesures per afavorir la conciliació familiar. Com
s’observa a la gràfica 140, han estat 13 persones qui han dit que si i 27 les qui
han dit que no.
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Gràfica 142

Gràfica 141

Quan als percentatges, la gràfica 141 mostra com, del total de dones, el 22% ha
dit que sí i el 41% que no, mentre la gràfica 142, que exposa els resultats dels
homes, assenyala que el 15% d’aquests ha dit que si i el 40% que no.

TOTAL
20%
39%

41%
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No

Sense resposta

Gràfica 143
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Finalment, dir que del total de la plantilla, el 20% ha dit que l’entitat si que
incorpora mesures amb la finalitat d’afavorir la conciliació familiar mentre que
han estat un 41% les persones que consideren que aquesta afirmació no és
certa.
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6.8. DIAGNÒSTIC COMUNICACIÓ NO SEXISTA
A aquest punt del diagnòstic estudiem tot allò relacionat en les comunicacions
internes i externes de la Mancomunitat. S’ha de fomentar l’ús d’un llenguatge no
sexista, on es visibilitze la dona i les seves circumstàncies socials atès la
invisibilitat que històricament s’ha imposat.
La llengua està viva, en constant evolució, doncs el llenguatge és l’empremta del
pensament, l’expressió dels comportaments i actituds. És important tenir en
compte que la llengua canvia al mateix temps que es modifica la realitat de
l’entorn.
Així doncs, a aquest apartat també s’ha de tenir en compte si el personal
responsable de la comunicació està format en igualtat d’oportunitats, si s’usa un
llenguatge no sexista tant als mitjans de comunicació interns com als externs i,
finalment, si existeix una redacció no sexista a les ofertes de treball.
Primerament, analitzem la pàgina web de l’entitat. La comunicació externa ha de
ser inclusiva i per tal d’aconseguir-ho, s’ha de revisar a fons el tipus
d’expressions que s’utilitzen i la imatge que es dona de l’entitat.

Il·lustració 1 Font: https://manra.org/la-institucio/
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Com s’assenyala a la Il·lustració 1, no es fa referencia a cap dona dins de l’òrgan
de govern. Haurien de contemplar-se les alcaldesses i regidores que el formen.

Il·lustració 2 Font: https://manra.org/presidencia/

Es pot observar a la il·lustració 2 com es legitima el masculí genèric i s’invisibilitza
el sexe femení. Encara que vaja en contra de l’economia del llenguatge, en
aquest cas seria convenient introduir el substantiu persones, que és femení
genèric per que no es quede un text dirigit a la població masculina exclusivament.
Com podem veure a les següents il·lustracions, l’ús del masculí genèric com a
única manera d’anomenar plurals, es troba a tota la web, donant a entendre que
el receptor son únicament aquelles persones de sexe masculí de la comarca.
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Il·lustració 3 Font: https://manra.org/serveis-socials/

Il·lustració 4 Font: https://manra.org/serveis-socials/

113

Il·lustració 5 Font: https://manra.org/promocio-economica/

Il·lustració 6 Font: https://manra.org/promocio-economica/
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Il·lustració 8 Font: https://manra.org/cultura-i-formacio/

Il·lustració 7 Font: https://manra.org/habitatge/qui-som/
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A més de tots els exemples exposats, les comunicacions dels llocs de treball
també hi son masculinitzats, una pràctica molt estesa que es justifica amb
l’argument d’economitzar el llenguatge.

Il·lustració 9 Font: https://manra.org/wp-content/uploads/-MANCOMUNITAT-/1Ocupacio-Publica/Convocatories/Mancomunitat/31052018-Anunci-situaci%C3%B3borses.pdf

S’ha considerat oportú preguntar a les persones treballadores si creuen que
l’entitat utilitza un llenguatge sexista a les ofertes laborals. La següent gràfica
(143) recull el nombre de persones que ha donat resposta. Han estat 17
persones les que han dit que si i 23 les qui han dit que no.

116

OFERTES LABORALS LLENGUATGE SEXISTA
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Gràfica 143

Del total de dones, el 30% considera que les ofertes laborals es redacten usant
un llenguatge sexista mentre el 33% creu que no és així (gràfica 144). Dels
homes, el 15% creu que sí s’usa una redacció sexista front al 40% que no ho
considera d’aquesta manera (gràfica 145).
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Gràfica 144
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No

Sense resposta

Finalment, si observem la gràfica 146, observem com del total de treballadores i
treballadors de l’ens, el 26% considera que s’utilitzen redaccions sexistes a les
ofertes laborals front al 35% que creu que no.

TOTAL
26%
39%

35%
Sí

No

Sense resposta

Gràfica 146

118

6.9. DIAGNÒSTIC SALUT LABORAL
Totes les mesures que s’adopten quan a prevenció de riscos laborals esdevenen
una estratègia de protecció a les persones que treballen a l’entitat per tal d’evitar
danys a la seva salut. Incloure la perspectiva de gènere a la prevenció de riscos
laborals serà doncs una procediment clau per tal de millorar l’atenció a
treballadores i treballadors.

ACCIDENTS I BAIXES
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2
2

1

2
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Accidents de Treball i
Malalties Professionals

Accidents sense baixa
Homes

Baixes de contingències
comunes

Dones

Gràfica 147

Quan als accidents de treball i les baixes laborals, tant les que son conseqüència
d’accident laboral com les baixes per contingències comunes, la gràfica 147 ens
mostra les dades quantitatives respecte al darrer 2017.
Primerament, han tingut accidents de treball i/o malalties professionals 3
persones, de les quals, 1 és home i 2 dones.
Accidents laborals que no causen baixa laboral han estat 5. D’aquestes 5
incidències, una la va tenir 1 home i les 4 restants, dones.
Finalment, les baixes per contingències comunes han estat més nombroses,
amb un total de 12 baixes. D’aquestes 12 baixes, 2 han estat homes i 10 dones.
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ACCIDENTS DE
TREBALL I MALALTIES
PROFESSIONALS
1%

3%

33%

67%
96%

%Homes

%Dones

%Homes

Gràfica 148

%Dones

%Total

Gràfica 149

Pel que fa als accidents de treball i les malalties professionals, de les 3 persones
que es mostren a la gràfica 147, el 33% son homes (gràfica 148) i el 67% dones.
A més en comparació amb la totalitat de la plantilla, son el 4% les persones que
n’han sofrit, de les quals, un 1% son homes i un 3% dones (gràfica 149).

ACCIDENTS SENSE BAIXA

ACCIDENTS SENSE BAIXA
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Gràfica 151

Gràfica 150

Dels accidents laborals que no han causat baixa laboral, hi ha un 20% d’homes
i un 80% de dones (gràfica 150). La gràfica 86 fa referència al total de la plantilla,
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i ens mostra que solament el 7% han tingut algun tipus d’accident que no ha
causat baixa, de les quals, el 6% son dones i un 1% homes (gràfica 151).

BAIXES DE CONTINGÈNCIES
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Gràfica 153

Finalment, les baixes per contingències comunes representen un 17% del total
de la plantilla (gràfica 153) dels quals, el 3% son homes i el 14% dones. Si
analitzem els resultats aïllats de la resta de la plantilla, d’aquest 17% que ha
ocasionat baixa per contingència comú, el 17% son homes i el 83% dones
(gràfica 152).
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ABSÈNCIES LABORALS
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Gràfica 154

Les absències laborals estan representades a la gràfica 154 i amb biaix en funció
de l’especialitat sanitària que l’ha ocasionada. Es pot comprovar que un 14% de
les visites mèdiques no han estat especificades, reservant-se el dret a la
privacitat de les treballadores i treballadors.
Dermatologia, digestiu, pneumologia, oftalmologia i psiquiatria son les
especialitats representades amb un 7% cadascuna. Seguidament, ginecologia i
obstetrícia han estat d’un 14% i finalment, traumatologia representa el 36% de
les absències totals.
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6.10.
DIAGNÒSTIC PREVENCIÓ I ACTUACIÓ
FRONT A L’ASSETJAMENT SEXUAL I
ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE
La Mancomunitat de La Ribera Alta no disposa de dades enregistrades en relació
a possibles cassos d’assetjament sexual i per raó de sexe de la plantilla de
treballadores i treballadors de l’entitat.
A més, actualment no es disposa de protocol d’actuació front l’assetjament
sexual i per raó de sexe, encara que s’està treballant en l’elaboració d’aquest
protocol.
Aquest apartat es centra doncs en la percepció de les persones que treballen a
l’ens. La gràfica 155 mostra la relació de persones que s’han sentit o no
infravalorades pel fet de correspondre a un determinat sexe. Es veu que les
persones que sí s’han sentit d’aquesta manera son 18 dones i 4 homes, dada
que crida l’atenció.

INFLAVALORACIÓ PER RAÓ DE SEXE
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Gràfica 155

Així mateix, son 4 dones i 7 homes les persones que han donat una resposta
negativa a aquesta qüestió.
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Si analitzem els percentatges que mostren les gràfiques 156 i 157, del total de
dones de la plantilla, el 24% equival a les 11 que han donat resposta afirmativa,
mentre que el 39% representa les 18 dones que no s’han sentit infravalorades
per qüestió de sexe.
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De tots els homes que treballen a la Mancomunitat, el 35% equival a aquells que
no han sentit cap tipus d’infravaloració motivada pel sexe mentre que trobem que
les 4 persones que han donat resposta afirmativa representen el 20%.

TOTAL
23%

Sí

39%
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Gràfica 158

Finalment, del total de les treballadores i treballadors, la gràfica 158 mostra un
23% de respostes afirmatives oposat al 38% de respostes negatives.
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Altra qüestió plantejada ha estat l’assetjament per raó de sexe. La gràfica 159
mostra les respostes que s’han donat al qüestionari, trobant-nos amb 7 persones
que han sentit aquest tipus d’assetjament, 6 dones i 1 home. La resta de personal
que ha contestat al qüestionari, 33 persones, no s’han sentit assetjades als seus
llocs de treball.
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Gràfica 159

Com ens mostra la gràfica 160, un 13% de les dones ha contestat que sí mentre
que han estat el 50% qui han respost que no. Del total d’homes, que es recullen
a la gràfica 161, un 5% ha expressat que sí s’ha sentit assetjat front al 50% que
ha manifestat que no.
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Sense
resposta

Finalment, les dades en referència al total de la plantilla, es reuneixen a la gràfica
162, a la qual es mostra que les respostes afirmatives han estat un 11% i les
negatives, un 50%.
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Gràfica 162

Per concloure allò referent a aquest punt del diagnòstic s’exposen les respostes
quan a la percepció de la necessitat d’implementació d’un pla de prevenció front
a l’assetjament sexual.
A la gràfica 163 observem que 34 persones consideren que sí és necessari
implantar un pla de prevenció d’assetjament sexual, 26 dones i 8 homes. D’altra
banda, 6 persones, 3 dones i 3 homes no ho consideren necessàri.
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Homes

Sense resposta

D’aquesta manera, el 56% de les dones pensen que sí és necessari front al 7%
que creuen que no (gràfica 164). Del homes, el 40% considera que sí existeix
aquesta necessitat mentre son un 15% els qui pensen que no (gràfica 165).
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En últim terme, trobem que del total de la plantilla (gràfica 166) el 52% està
d’acord en aquesta necessitat mentre que solament hi ha un 9% que pensa que
no ho és.
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6.11.

CONCLUSIONS DEL DIAGNÒSTIC

Política
El principi d’igualtat no hi és assolit al 100% entre les treballadores i treballadors
de l’entitat, quedant molt de camí per treballar en la seva consecució. Tot i així,
l’entitat disposava ja d’un Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, que
ha estat revisat per corregir aquelles mesures que no s’han assolit.
Prèviament a la redacció d’aquest II PIO, s’ha creat la Comissió d’Igualtat, l’òrgan
que es responsabilitza de vetlar pel compliment d’aquest principi a la institució
així com d’orientar a les treballadores i treballadors en els casos en que siga
necessari.
S’ha observat una gran disparitat a la junta de govern que segurament esdevé
atès la mancança de representació femenina a les llistes dels diversos grups
polítics.
Gran part de la plantilla és conscient de la necessitat de treballar per integrar els
valors de la igualtat d’oportunitats a tota l’organització, doncs no és suficient fort
aquest valor en la cultura organitzativa de l’entitat.

Circumstàncies laborals
Quan a les circumstàncies laborals, la plantilla està formada pel doble de
treballadores que treballadors, sent elles el 66% de la mateixa. Encara que elles
són més nombroses, els quadres de comandaments estan formats al seu 100%
d’homes.
Hi ha departaments feminitzats com el departament d’Igualtat, el departament
PANGEA, el departament d’Intervenció Familiar i el d’Habitatge, on el 100% de
les treballadores són dones.
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Altres departaments estan masculinitzats, com el departament d’Informàtica, el
departament de Prevenció Comunitària i Conductes Adictives (UPCCA), el
departament de Medi Ambient i el departament Electe.
Quan al departament de Serveis Socials, encara que el 84% de treballadores
siguen dones, el cap de Serveis socials és home.
S’ha de nombrar que els homes, com veurem a l’àmbit de retribució, estan en la
seva majoria a les categories professionals més elevades. Aquesta major
representació masculina a les àrees tècniques és una mostra de l’estructura
social que repercuteix en un nombre menor de dones que d’homes a les carreres
universitàries d’aquest sector.

Accés a l’administració
Els processos de selecció de personal són neutrals, doncs van acord amb l’oferta
pública d’ocupació. D’aquesta manera, l’accés per concurs i oposició fan que les
persones candidates als llocs de treball siguen valorats pels seus mèrtis i
capacitat atenent al principi d’igualtat.
Encara que els processos de selecció siguen neutrals, els tribunals no sempre
són paritaris.
Que la selecció de personal no es faça sota el criteri de paritat ocasiona la
feminització i masculinització dels departaments com hem observat al darrer
àmbit.
A l’anàlisi de la percepció subjectiva de les treballadores i treballadors s’ha
comprovat que s’estén la concepció que les dones troben més dificultats d’accés
a determinats llocs de treball que els homes. Aquesta impossibilitat que no es
pot demostrar amb les dades quantitatives enregistrades, és el que es denomina
el sostre de vidre, una barrera invisible que ocasiona aquesta dificultat d’accés.
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Formació
A aquesta administració hi ha carència de formació en igualtat d’oportunitats.
Tota la formació dirigida al personal és en funció del lloc de treball, en relació a
les matèries que s’abasten i a la prevenció de riscs laborals.
Quan a la formació, de manera presencial han estat 7 dones les que han acudit
mentre que homes solament han estat 3. Formació en versió on-line, solament
l’ha cursada una dona.

Retribució
Les polítiques retributives es regulen en base als llocs de treball, no a les
persones que l’ocupen, segons el marc legislatiu de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i la normativa que la desenvolupa.
A aquet punt del diagnòstic hem observat una presència equilibrada de dones a
tots els Grups Professionals, no succeint de la mateixa manera amb els homes,
que es situen en la seva majoria als llocs de treball dels Grups Professionals més
elevats.
L’escletxa salarial general, és d’un 18’69% en favor dels homes. Aquesta
escletxa es pot explicar amb els conceptes retributius complementaris. S’haurien
d’analitzar amb impacte diferencial per raons de gènere.

Coresponsabilitat i temps de treball
Totes les mesures de conciliació emprades a la Mancomunitat de la Ribera Alta
van acord amb allò estipulat a l’Estatut del Treballador Públic.
S’ha pogut constatar que la major part de persones que exerceixen el dret a
acollir-se a les mesures de conciliació són dones. Pot ser siga conseqüència de
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la cultura patriarcal que delega en la dona totes les responsabilitats de cura
domèstica i familiar.

Comunicació no sexista
Ha d’evidenciar-se que l’entitat té la intenció de millorar l’ús del llenguatge
igualitari, eliminant tot aquell llenguatge sexista. Tot i així, la percepció de les
persones treballadores és que es tracta d’una tasca dificultosa atès que allò
normatiu utilitza el masculí plural com allò neutre per designar homes i dones.
Aquestes pràctiques han invisibilitzat i segueixen invisibilitzant la dona. Com hem
posat d’exemple, les ofertes laborals son un aspecte a millorar per evitar que les
persones a les que es dirigeixen les ofertes laborals entenguen que son llocs
d’homes. S’ha de definir una política institucional d’ús d’un llenguatge inclusiu.

Salut laboral:
A la Mancomunitat de la Ribera Alta encara no hi ha protocols de prevenció de
riscos laborals amb perspectiva de gènere, per tant és interessant adaptar-los a
la LOIEDH.

Prevenció i actuació front a l’assetjament sexual i assetjament per raó de
sexe:
Cal començar a conscienciar sobre pràctiques abusives i d’assetjament a les
persones que formen la plantilla de treballadores i treballadors per tal de que
queden enregistrades aquelles actituds abusives i d’assetjament per tal de poder
prendre les mesures disciplinàries corresponents.
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Mitjançant aquest diagnòstic, s’ha comprovat que hi ha certes discrepàncies a
les respostes subjectives, fet que pot estar ocasionat per la mancança de
formació en matèria d’igualtat.
Alguns dels desacords esdevenen per la falta de comprensió sobre què és en
realitat el valor de la igualtat. Un exemple clar, es troba a la percepció de l’ús del
llenguatge sexista, doncs sent aquest una de les ferramentes de transmissió de
la cultura, que tant interioritzat es te, trobem moltes dificultats per entendre les
desigualtats que amb el seu ús fomentem.
Finalment, s’ha preguntat mitjançant el qüestionari on-line dirigit a la plantilla, si
es considera que la implementació de polítiques d’igualtat a l’ens milloraria el
clima laboral. Com podem observar a la gràfica 167, un 58% hi està d’acord amb
que aquesta mesura l’afavorirà. Aquesta dada és rellevant atès que mostra que
realment es creu en la utilitat i efectivitat de la presa de mesures per fomentar la
igualtat d’oportunitats.

IMPLEMENTACIÓ POLÍTIQUES
D'IGUALTAT
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6.12.

ANÀLISI DAFO

Realitzar un anàlisi DAFO ens permet conèixer el context de la institució tant a
nivell intern com extern. Aquestes sigles fan referència a les Debilitats,
Amenaces, Fortaleses i Oportunitats que se’ns presenten a l’ens.
Les Debilitats i les Fortaleses son aquells aspectes interns que condicionen les
actuacions i que han de tenir-se en compte a l’hora d’articular mesures i accions
internes.
A més, per poder optimitzar els recursos i les anomenades mesures i accions,
els aspectes externs a l’entitat també son un factor important a tenir en compte,
és a dir, les Amenaces i Oportunitats.

DEBILITATS:
-

La composició del ple no és paritària (71% homes i 29% dones).

-

La distribució de la plantilla no és igualitària, trobant més treballadores a
les categories professionals més baixes que treballadors.

-

Absència d’un registre d’assetjament sexual o per raó de sexe.

-

Inexistència de protocol d’assetjament sexual o per raó de sexe.

-

Encara que hi ha el doble de dones a la plantilla que d’homes, l’escletxa
salarial és d’un 18’69% en favor dels homes.

-

Carència de formació en la plantilla de professionals en matèria d’Igualtat.

-

Mancança d’incorporació de llenguatge inclusiu.

FORTALESES:
-

L’entitat és un organisme públic.

-

L’accés a l’entitat es realitza mitjançant proves objectives, usant els mèrits
com sistema de selecció.
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-

Creació de la Comissió d’Igualtat.

-

La Comissió d’Igualtat és heterogènia i paritària.

-

Voluntat i Compromís institucional per implementar les polítiques
d’igualtat.

-

Com que la plantilla està formada pel doble de dones que d’homes, és
més fàcil donar visibilitat a les necessitats d’elles.

-

Tant les persones treballadores com les que composen el Ple mostren
una actitud a favor del canvi, donant suport a la consecució de la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes.

-

Les persones que composen la plantilla estan al corrent de les mesures
de conciliació familiar i laboral i en fan ús d’aquestes.

-

Incorporació progressiva del valor d’igualtat.

AMENACES:
-

Carència de pressupostos que permeten contractar recursos humans per
fer un seguiment de les polítiques d’igualtat que s’instauren.

-

La cultura predominant és patriarcal i obstaculitza la integració del valor
de la igualtat en les accions personals.

OPORTUNITATS:
-

La comarca està conscienciant-se poc a poc, construint-se un entorn
favorable a la consecució de la igualtat.

-

Com que la sensibilitat cap a la igualtat és major, es promouen activitats
de conscienciació social.

-

Més recursos en prevenció de violència masclista.

-

Les polítiques d’igualtat es poden inserta de manera transversal a tots els
aspectes institucionals.

-

Increment en la creació de regidories d’igualtat als diferents ajuntaments
de la comarca.
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