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1. PLA D’ACCIÓ
Per elaborar un Pla d’Igualtat d’Oportunitats que respongui adequadament a la
demanda de la institució, a més de la recerca documental, la recollida de les
dades i l’anàlisi de les mateixes, es porta a terme la tercera fase, que consisteix
a marcar les accions que s’han considerat adequades, amb la finalitat d’assolir
els objectius proposats.
Aquestes accions compten d’una descripció exhaustiva i detallada per tal
d’aplegar a tot el personal a qui es dirigeix.
Per facilitar la claredat del les accions proposades a tota la plantilla, s’elabora
també un cronograma amb les mateixes accions així com la definició dels
objectius, especificant el mètode d’avaluació i els recursos i indicadors per la
mateixa.
Les persones a qui es dirigeix l’acció i les responsables de portar-la a terme així
com els recursos materials necessaris i les vies de comunicació de l’acció també
hi son contemplades i especificades a aquestes accions, doncs és part
fonamental de les mateixes per poder dur-les a terme.
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2. OBJECTIUS GENERALS
ÀMBIT: Política
OG1. Vetlar perquè s’acompleixi el principi d’igualtat de tracte i oportunitats entre
dones i homes.
OG2. Atorgar visibilitat a la igualtat entre dones i homes
OG3. Impulsar accions.
OG4. Promoure l’execució i el seguiment de les accions així com l’avaluació.
OG5. Normalitzar la Igualtat com un contingut transversal.
OG6. Publicar i difondre el II PIO entre la plantilla laboral.
OG7. Servir de model d’actuació a altres entitats amb característiques similars.
OG8. Conèixer i fer visible la situació de dones i homes.
OG9. Incloure la segregació per sexes en la recollida de dades.

ÀMBIT: Circumstàncies laborals
OG1. Conèixer la distribució de la plantilla en funció del sexe, condicions
laborals, antiguitat, formació, dedicació, edat i responsabilitats.
ÀMBIT: Accés a l’Administració
OG1. Donar a conèixer la legislació vigent en matèria d’igualtat d’oportunitats.
OG2. Ser conscients de les possibles situacions de desigualtat.
OG3. Fomentar la promoció interna de la plantilla de treballadores i treballadors
de l’entitat.
OG4. Elaborar una Guia de processos de selecció no discriminatoris i un Protocol
bàsic de redacció de convocatòries.
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OG5. Millorar de manera continuada els processos de selecció i la redacció de
convocatòries, evitant la discriminació per raó de sexe.
OG6. Garantir l’accés de les dones a les administracions públiques amb
processos de selecció en condicions d’igualtat entre homes i dones, valorant
sempre la idoneïtat del lloc de treball.
OG7. Analitzar les candidatures i o ofertes de treball per a assabentar-se que no
existeix cap biaix de gènere en elles.
OG8. Avalar la neutralitat en els processos de selecció.
OG9. Garantir la paritat dels tribunals de selecció als processos de selecció i
contractació.
OG10. Conscienciar de la importància d’analitzar amb perspectiva de gènere els
processos de selecció.

ÀMBIT: Formació
OG1. Detectar i definir les necessitats formatives de la plantilla.
OG2. Incloure la perspectiva de gènere als plans formatius.
OG3. Facilitar l’accés a la formació de tota la plantilla de l’entitat.
OG4. Formar a la plantilla en matèria d’igualtat d’oportunitats.
OG5. Formar a la plantilla en matèria de mesures de conciliació laboral i familiar.
OG6. Formar a la plantilla en matèria de violència de gènere.
OG7. Formar a la plantilla en matèria de llenguatge administratiu igualitari.
OG8. Millorar la qualitat de vida de la plantilla laboral.

ÀMBIT: Corresponsabilitat i temps de treball
OG1. Conscienciar i promoure a la plantilla dels drets de conciliació familiar i
laboral.
OG2. Promoure la conciliació familiar i laboral i la coresponsabilitat.
OG3. Detectar noves necessitats de conciliació familiar i laboral.
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OG4. Elaborar una relació de possibles mesures que responguen a les
necessitats detectades.
OG5. Millorar la qualitat de vida de la plantilla laboral.

ÀMBIT: Comunicació no sexista
OG1. Dissenyar un instrument que ajude a introduir la igualtat de gènere a la
plantilla de treballadores i treballadors de la Mancomunitat.
OG2. Assegurar que el
adequadament a les dones.

llenguatge

administratiu

i

l’entitat

visibilitza

OG3. Propiciar un ús del llenguatge lliure d’estereotips sexistes en
l’Administració, tant en les seves relacions internes com en les seves relacions
amb la ciutadania.
OG4. Garantir que no es mostre una imatge sexista o discriminatòria de la dona,
amb la intenció que no només sigui un referent dins de la Mancomunitat sinó
també per a la ciutadania.

ÀMBIT: Salut laboral
OG1. Incloure la perspectiva de gènere a als reconeixements i proves mèdiques.
OG2. Incloure itineraris de detecció i prevenció d’infermetats per prevalença en
el desenvolupament del lloc de treball.
OG3. Utilitzar la compilació de dades per tal d’incloure la perspectiva de gènere
a la prevenció de riscos laborals.
OG4. Vetlar per la salut de la plantilla.

ÀMBIT: Prevenció i Actuació front a l’assetjament sexual i per raó de sexe
OG1. Informació i orientacions per conèixer i entendre què és l’assetjament
sexual i què és l’assetjament per raó de sexe.
OG2. Prevenció front a l’assetjament sexual i per raó de sexe.
OG3. Articular vies efectives de protecció i resposta en el marc de la
Mancomunitat.
7

OG4. Garantir que l’entitat dispose d’un procediment d’actuació davant de
situacions d’assetjament sexual o per raó de sexe.
OG5. Elaborar i difondre el Protocol d’actuació i prevenció de situacions
d’assetjament sexual i per raó de sexe.
OG6. Promoure l’execució i el seguiment de les mesures de prevenció de
l’assetjament sexual i per raó de sexe així com la seva avaluació.
OG7. Creació i difusió de la Comissió de prevenció d’assetjament.
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3. FITXES D’ACCIONS

ACCIÓ Nº 1

ÀMBIT: Política

Creació i manteniment de la Comissió d’Igualtat
PRIORITAT

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Finalitzar durant 2018 i
Revisar anualment

Llarg termini

2018-2022

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

O1. Vetlar perquè s’acompleixi el principi Crear la Comissió d’Igualtat
d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i de la Mancomunitat de la
Ribera
Alta,
designant
homes.
aquelles persones que han de
responsabilitzar-se de la
O2. Impulsar accions.
consecució dels objectius
O3. Donar resposta les consultes de la establerts.
plantilla de personal.

La Comissió es reunirà de
manera periòdica per tal de
O4. Facilitar dades per realitzar els seguir
l’elaboració
dels
diagnòstics necessaris i poder elaborar, documents,
materials
i
analitzar i avaluar els plans d’igualtat interns. accions així com per exposar
les dades recollides en cas de
O5. Aprovar les fases d’elaboració i revisió necessitat.
dels plans d’igualtat.
Les persones interessades a
rebre informació, orientació o
O6. Difondre el pla d’igualtat.
atenció per qualsevol membre
O7. Promoure l’execució i el seguiment de les de la Comissió sol·licitaran
atenció individualitzada a
accions així com l’avaluació.
través de l’Agent d’Igualtat.
O8. Proposar mesures i accions.

Les
atencions
individualitzades
es
O9. Acomplir els objectius, accions i mesures registraran per tal d’elaborar
proposades.
un recompte numèric i
temàtic. Mai no es registrarà
el nom de la persona atesa.
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O10. Recollir els suggeriments i propostes de
la plantilla.
O11. Observar i denunciar tota manifestació
d’assetjament sexual.
O12.
Donar suport
d’assetjament sexual.

a

les

víctimes

O13. Acordar i acomplir els períodes de reunió
de la comissió.
O14. Redactar i difondre les actes de les
reunions.

RESPONSABLES

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ

Departament d’Igualtat.

El departament d’Igualtat.

INDICADORS PER L’AVALUACIÓ

-

Actes de les reunions
Haver celebrat un mínim de la meitat de les reunions proposades al
cronograma.
Nombre d’atencions individualitzades
Queixes.
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ACCIÓ Nº 2

ÀMBIT: Política

Seguiment i avaluació anual dels objectius i
accions proposades al II PIO
PRIORITAT

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Anual

Llarg termini

2018-2022

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

O1. Comprovar que les accions i objectius es Elaborar fixes de seguiment
dels objectius del II PIO i de
realitzen correctament.
les accions proposades al
mateix.
O2. Corregir aquells aspectes a millorar.
Avaluar l’assoliment dels
mateixos de manera anual.

O3. Facilitar l’elaboració del III PIO.

PERSONES
DESTINATARIES

RECURSOS
HUMANS

Departament d’Igualtat.

Personal
d’Igualtat

RESPONSABLES
Departament d’Igualtat.

MATERIALS
Fitxes
seguiment

ECONÒMICS
El pressupost
propi de la
Mancomunitat

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
Gerència i Departament d’Igualtat.
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INDICADORS PER L’AVALUACIÓ
-

Fitxa seguiment objectius.

-

Fitxa avaluació accions.

-

Quants objectius s’han assolit.

-

Quantes accions s’han avaluat.

12

ACCIÓ Nº 3

ÀMBIT: Política

Incloure la perspectiva de gènere als Plans i
Programes de la Mancomunitat de la Ribera Alta
PRIORITAT

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Assolir abans de
finalitzar el 2019

Mig termini

2018-2022 Anual

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

O1. Consolidar l’activitat de la Comissió El president o responsable de
la Mancomunitat de la Ribera,
d’Igualtat.
serà l’encarregat de presentar
les
treballadores
i
O2. Normalitzar la Igualtat com un contingut a
treballadors de l’entitat el II
transversal.
PIO, assumint el compromís
O3. Donar la importància que correspon al de la seua implementació i
donant suport perquè en
IIPIO.
aquest
s’involucren
i
col·laboren totes les persones
O4. Atorgar visibilitat a la igualtat entre dones
treballadores
de
la
i homes des dels plans, programes, acords o Mancomunitat per poder
accions de la mateixa Mancomunitat.
assolir una transversalitat
efectiva.
O5. Publicar i difondre el II PIO entre la
Cada departament consultarà
plantilla laboral.
aquest manual per tal de
dissenyar les actuacions que
corresponguin.
La
Comissió
d’Igualtat
assessorarà
a
aquelles
persones que ho necessiten.
Es destinaran els recursos
necessaris
per
a
la
implementació de la igualtat
de manera transversal a totes
les accions.
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PERSONES
DESTINATARIES

RECURSOS
HUMANS

Tota la plantilla de
treballadores de l’entitat

Agent
d’Igualtat

RESPONSABLES
Gerència i Comissió d’Igualtat

MATERIALS ECONÒMICS
II PIO

El pressupost
propi de la
Mancomunitat

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
Gerència i Comissió d’Igualtat

INDICADORS PER L’AVALUACIÓ
-

Coneixement per part de la plantilla de l’existència del II PIO.

-

Presència de la perspectiva de gènere a la documentació, plans,
propostes, accions i projectes de la Mancomunitat de la Ribera Alta.

-

Actuacions coherents amb les accions i objectius plantejats.
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ACCIÓ Nº 4

ÀMBIT: Política

Incloure la perspectiva de gènere als instruments
de recopilació, anàlisi i/o avaluació de dades
PRIORITAT

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Assolir abans de
finalitzar 2020

Mig termini.

2018-2022 Anual

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

O1. Conèixer i fer visible la situació de dones i Les persones que composen
el departament d’informàtica
homes.
incorporaran
al
Sistema
O2. Incloure al Sistema Informàtic la Informàtic les ferramentes
segregació per sexes en la recollida de dades. necessàries per conèixer el
biaix de sexe.
O3. Implementar models d’estudis, projectes i
Es formarà a tota la plantilla
memòries que segreguen les dades de la de la Mancomunitat de la
població per sexes.
Ribera Alta per tal de facilitar
un correcte ús del recurs.

PERSONES
DESTINATARIES

Aquelles que recullen dades
per al posterior anàlisi

RECURSOS
HUMANS

MATERIALS

ECONÒMICS

Informàtics
amb
formació en
perspectiva
de gènere

Els propis de
la
Mancomunitat

El pressupost
propi de la
Mancomunitat
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RESPONSABLES
Departament d’Informàtica

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
Gerència, Comissió d’Igualtat i
responsable d’Informàtica.

INDICADORS PER L’AVALUACIÓ
-

Incorporació al Sistema Informàtic la segregació per sexes a la
recollida de dades.

-

Presentació d’Informes, Estudis i Memòries que presenten les dades
amb biaix de gènere.

-

Presentació d’Informes, Estudis i Memòries que inclouen la
perspectiva de gènere.
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ACCIÓ Nº 5

ÀMBIT: Política

Motivar a la participació de tota la plantilla per
suggerir i aportar millores per a la revisió del II PIO
i l’elaboració del III PIO
PRIORITAT

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Abans de finalitzar 2022

Mig termini

2018-2022

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

O1. Habilitar un espai per recollir les Nombrar una persona de la
suggerències i propostes de millora de les Comissió
d’Igualtat
com
accions del II PIO.
responsable de recollir les
queixes,
suggerències
i
O2. Que la plantilla faça seva la Igualtat propostes de millora.
d’oportunitats entre dones i homes i la incloga
al seu lloc de treball.
Establir els mitjans per fer
aplegar aquestes i informarho a la plantilla.
Compartir
les
queixes,
suggerències i propostes a les
reunions de la Comissió
d’Igualtat.

PERSONES
DESTINATARIES

RECURSOS
HUMANS

Tota la plantilla

MATERIALS

ECONÒMICS

La Comissió Els propis de la El pressupost
d’Igualtat
Mancomunitat. propi de la
Mancomunitat
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RESPONSABLES
La Comissió d’Igualtat

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
Departament d’Igualtat, Gerència

INDICADORS PER L’AVALUACIÓ
-

Document de comunicació que convida a la plantilla a participar i que
explica els mitjans, procediment i persona designada.
Nombre de queixes, suggerències i propostes de millora.
Informe anual d’avaluació i seguiment.
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ACCIÓ Nº 6

ÀMBIT: Política

Difondre interior i exteriorment l’existència del II
PIO a través de la memòria anual i el butlletí
d’informació de la Mancomunitat
PRIORITAT

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Executar anualment

Curt termini

2018-2022

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

O1. Informar a totes les persones de Realitzar
un
document
l’existència del II PIO.
d’avaluació i seguiment del II
PIO i compartir-lo a la
O2. Comunicar a totes les persones del memòria
anual
de
la
desenvolupament del II PIO.
Mancomunitat i al Butlletí
Informatiu.
O3. Notificar a totes les persones dels
objectius assolits del II PIO.
A més, s’informarà mitjançant
una circular, a la plantilla de
O4. Manifestar a totes les persones les
treballadores i treballadors de
millores en matèria d’igualtat d’oportunitats
l’entitat, sobre la situació i els
aconseguides amb les accions del II PIO.
objectius assolits del II PIO.

PERSONES
DESTINATARIES

RECURSOS
HUMANS

Tota la plantilla

Gerència,
Departament
d’informàtica,
Departament
d’igualtat
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MATERIALS

ECONÒMICS

Els propis de la El pressupost
Mancomunitat. propi de la
Mancomunitat

RESPONSABLES
La Comissió d’Igualtat

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
Departament d’Igualtat, Gerència,
Departament d’informàtica,

INDICADORS PER L’AVALUACIÓ
-

Informes d’avaluació i seguiment del II PIO
Informes d’avaluació i seguiment de les accions
Comprovar que la plantilla ha rebut l’informe i està assabentada.
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ACCIÓ Nº 7

ÀMBIT: Política

Publicar com a mínim una nota de premsa anual
vinculada amb les accions, els beneficis, les
repercussions i les implicacions que esdevenen de
la implantació del II PIO
PRIORITAT

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Executar trimestralment

Curt termini

2018-2022

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

O1. Sensibilitzar a la societat en general del Redactar comunicats o notes
de premsa que informen de
desenvolupament del II PIO.
les diferents accions que es
O2. Servir de model d’actuació a altres entitats porten a terme des de l’entitat
així
com
de
les
amb característiques similars.
conseqüències
de
les
mateixes.

PERSONES
DESTINATARIES

RECURSOS
HUMANS

La població

MATERIALS

ECONÒMICS

Departament Els propis de la El pressupost
de premsa
Mancomunitat propi de la
Mancomunitat
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RESPONSABLES

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ

Departament
de
premsa, Departament de premsa, Gerència
Departament de promoció del
valencià, Departament d’Igualtat,
Comissió d’Igualtat, Gerència

INDICADORS PER L’AVALUACIÓ
-

Notes de premsa.
Dossier de premsa amb les notícies publicades.
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ACCIÓ Nº 8

ÀMBIT: Política

SUPERVISIÓ DELS PLANS I PROGRAMES PER
L’AGENT D’IGUALTAT
PRIORITAT

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Revisió dels actualment
en vigor durant 1er
trimestre de 2019, i
després indefinidament

Llarg termini

2019-2022

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

O1. Incorporar la perspectiva de gènere en
tots els documents estratègics i de planificació
de la Mancomunitat.
O2. Servir de paradigma per als ajuntaments
i altres mancomunitats pel que fa a la
consideració de l’enfocament de gènere en
estos instruments estratègics.

Es posaran a disposició de
l’agència
d’igualtat
els
documents estratègics de la
Mancomunitat actualment en
vigor o en elaboració (pla
d’inclusió, acord territorial per
l’ocupació,
pla
de
drogodependències....), amb
la finalitat de que siguen
objecte d’una revisió i millora
des d’una perspectiva de
gènere.
S’establiran comunicacions o
protocols per a garantir que,
en el futur, els documents
estratègics que s’elaboren
siguen
objecte
d’eix
supervisió i millora abans de
la sea aprovació final.
Apareixerà en els propis
documents el fet de que han
sigut objecte d’incorporació
de la perspectiva de gènere,
la qual cosa tindrà efecte
multiplicador en altres entitats
(emularan la iniciativa).
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PERSONES
DESTINATARIES

RECURSOS
HUMANS

Treballadors
de
la Especialista
mancomunitati els propis en gènere
destinataris dels plans

RESPONSABLES
Departament d’igualtat

MATERIALS

ECONÒMICS

Els propis de la El pressupost
Mancomunitat propi de la
Mancomunitat

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
Gerència i Comissió d’igualtat

INDICADORS PER L’AVALUACIÓ
-

Número de documents supervisats i millorats.
Número de transferències d’esta bona pràctica a altres entitats.
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ACCIÓ Nº9

ÀMBIT: Política

PARITAT EN LA COMPOSICIÓ DEL PLE DE LA
MANCOMUNITAT
PRIORITAT

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Finalitzar amb la sessió
constitutiva de la nova
legislatura

Llarg termini

2019-2023

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

O1. Vetlar perquè s'acompleixi el principi de Transmetre als ajuntaments,
paritat als òrgans de Govern de la en el marc del Pla d'Igualtat
de la Mancomunitat, la
Mancomunitat.
recomanació que es compleixi
amb la paritat dels dos
02. Impulsar accions
representants o suplents que
03. Remetre als ajuntaments fitxa d'assignació es nomenem des de la
corporació.
de representants, recomanant la paritat.

PERSONES
DESTINATARIES

RECURSOS
HUMANS

Alcaldesses
i
alcaldes, Gerència
regidores i regidors
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MATERIALS

ECONÒMICS

Els propis de la El pressupost
Mancomunitat propi de la
Mancomunitat

RESPONSABLES
Departament d'Igualtat, Secretaría

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
Gerència

INDICADORS PER L’AVALUACIÓ
-

Llistes de candidates i candidats paritàries.
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ACCIÓ Nº 10

ÀMBIT: Circumstàncies
laborals

Elaborar la RPT (Relació de Llocs de Treball) de la
Mancomunitat de la Ribera Alta amb criteris de
llenguatge inclusiu i no sexista
PRIORITAT

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Finalitzar abans de
2020

Mig termini

2018-2022

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

O1. Normalitzar l’ús de llenguatge no sexista i Redactar la RPT usant la Guia
de processos de selecció no
igualitari als escrits administratius.
discriminatoris i el Protocol
bàsic
de
redacció
de
convocatòries

PERSONES
DESTINATARIES

RECURSOS
HUMANS

MATERIALS

ECONÒMICS

La
plantilla
de
Gerència,
Guia de
El pressupost
treballadores i treballadors Departament processos de
propi de la
de la Mancomunitat de la d’administració/ selecció no
Mancomunitat
Ribera Alta.
discriminatoris.
intervenció,
Representació
Protocol bàsic
Sindical,
de redacció de
Departament
convocatòries.
d’ús i promoció
del Valencià i
Departament
d’igualtat
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RESPONSABLES

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ

Gerència, Departament
d’Administració/Intervenció,
Representació Sindical, Departament
d’Ús i Promoció del Valencià i
Departament d’Igualtat

Gerència, Departament
d’Administració/Intervenció,
Representació Sindical, Departament
d’Ús i Promoció del Valencià i
Departament d’Igualtat

INDICADORS PER L’AVALUACIÓ
-

Que la RPT publicada no inclogui llenguatge sexista o no igualitari.

-

Nombre de llocs de Treball redactats de manera neutra.

-

Inclusió a la redacció de les competències necessàries per l’exercici
de manera no sexista.
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ACCIÓ Nº 11

ÀMBIT: Accés a
l’Administració

Incorporar a les convocatòries temari relacionat
amb la igualtat d’oportunitats entre dones i homes
PRIORITAT

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Finalitzar abans de
2020

Mig termini

2018-2022

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

O1. Que les treballadores i treballadors de nou Dissenyar temari en matèria
accés coneguin la legislació vigent en matèria d’igualtat per a les proves
d’igualtat d’oportunitats.
d’accés a les borses de
treball.
O2. Que les treballadores i treballadors siguen
conscients front a les possibles situacions de Incloure el temari a les
desigualtat.
convocatòries relacionat amb
la legislació vigent, l’ús de
O3. Que les treballadores i treballdors llenguatge inclusiu i no sexista
coneguin el protocol d’actuació en cas de i el protocol d’atenció a les
desigualtat i/o assetjament sexual o per raó de situacions de desigualtat i
sexe.
assetjament sexual i/o per raó
de sexe.

PERSONES
DESTINATARIES

Aquelles persones que
accedeixen a vacants de nou
ingrés.

RECURSOS
HUMANS

MATERIALS

ECONÒMICS

Especialista
en gènere

Els propis de
la
Mancomunitat

El pressupost
propi de la
Mancomunitat

29

RESPONSABLES
Departament d’Igualtat

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
Gerència, Departament d’Igualtat,
Departament de promoció del
Valencià, Departament d’informàtica.

INDICADORS PER L’AVALUACIÓ
-

Número de temes relacionats amb la igualtat d’oportunitats inclosos a
les proves selectives del personal.

-

Número de proves selectives a les que s’ha inclòs el temari relacionat
amb la igualtat d’oportunitats.
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ACCIÓ Nº 12

ÀMBIT: Accés a
l’administració

Publicar les vacants i els llocs de promoció
professional de manera accessible a tota la plantilla
PRIORITAT

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Abans de finalitzar 2019

Curt termini

2018-2022

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

O1. Informar la plantilla de treballadores i A més de publicar les vacants
treballadors de l’entitat de les vacants i llocs de l’entitat als mitjans i
maneres habituals de l’entitat,
de promoció professional a cobrir.
enviar circulars informatives
O2. Fomentar la promoció interna de la amb la informació de manera
individualitzada al complet de
plantilla de treballadores i treballadors de
la plantilla.
l’entitat.

PERSONES
DESTINATARIES

RECURSOS
HUMANS

Tota la plantilla

MATERIALS

ECONÒMICS

Gerència,
Els propis de la El pressupost
Departament
Mancomunitat. propi de la
d’administració/
Mancomunitat
intervenció,
Representació
Sindical,
Departament
d’igualtat
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RESPONSABLES

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ

Gerència, Departament
d’Administració/Intervenció,
Representació Sindical, Departament
d’Igualtat

Gerència, Departament
d’Administració/Intervenció.

INDICADORS PER L’AVALUACIÓ
-

Número de circulars informatives
Número de vacants ofertades
Informe de contrast entre el número de vacants i les comunicades amb
circulars informatives.
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ACCIÓ Nº 13

ÀMBIT: Accés a
l’Administració, Formació

Elaborar i proporcionar una Guia de processos de
selecció no discriminatoris i un Protocol bàsic de
llenguatge administratiu inclusiu i no discriminatori
PRIORITAT

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Finalitzar abans de
2020

Llarg Termini

2019

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

O1. Elaborar una Guia de processos de Es revisarà el procés de
selecció no discriminatoris i un Protocol bàsic provisió de llocs de treball
amb la finalitat de trobar
de redacció de convocatòries.
aquells
aspectes
i
poder
O2. Incloure la guia d’ús de llenguatge no discriminatoris
elaborar
una
Guia
de
sexista a l’administració al protocol bàsic de
processos de selecció no
redacció de convocatòries.
discriminatoris i un Protocol
bàsic
de
redacció
de
O3. Millorar de manera continuada els convocatòries basats en la
processos de selecció i la redacció de realitat institucional de la
convocatòries.
Mancomunitat.
O4. Formar al personal involucrat als Abans de la publicació de
processos de selecció en l’ús de la Guia i el l’oferta laboral es revisaran i
modificaran aquells aspectes
Protocol.
necessari per evitar elements
O5. Utilitzar la Guia i el Protocol per evitar sexistes i/o discriminatoris a
les convocatòries.
discriminació per raó de sexe als processos de
selecció.
S’ha d’elaborar un inventari
amb
els
aspectes
O6. Utilitzar la Guia i el Protocol per evitar discriminatoris detectats i
discriminació per raó de sexe al llenguatge solucionats.
administratiu.
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O7. Garantir l’accés de les dones a les
administracions públiques amb processos de
selecció en condicions d’igualtat entre homes
i dones, valorant sempre la idoneïtat del lloc
de treball.

Es revisaran els canals de
publicitat
de
les
convocatòries.
La composició dels tribunals
de selecció ha de ser
paritària.

O8. Analitzar les candidatures i o ofertes de
treball per a assabentar-se que no existeix Recollir les dades amb biaix
de gènere a cadascuna de les
cap biaix de gènere en elles.
etapes del procés de selecció.
O9. Avalar la neutralitat en els processos de
Analitzar els resultats per tal
selecció.
de comprovar si hi ha indicis
de discriminació i poder donar
O10. Garantir la paritat dels tribunals de
solució.
selecció als processos de selecció i
contractació.
O11. Revisar el llenguatge als procediments
de selecció i contractació, garantint el principi
d’igualtat.

PERSONES
DESTINATARIES

Secretaria, Intervenció i el
personal que participa als
processos de selecció.

RECURSOS
HUMANS

MATERIALS

ECONÒMICS

Especialista
en gènere

Els propis de
la
Mancomunitat

El pressupost
propi de la
Mancomunitat

RESPONSABLES
Departament d’Igualtat i personal
responsable dels processos de
selecció.

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
Gerència i Comissió d’Igualtat
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INDICADORS PER L’AVALUACIÓ
-

Existència de la Guia de processos de selecció no discriminatoris.

-

Existència del Protocol bàsic de redacció de convocatòries.

-

Número de convocatòries revisades

-

Existència del registre d’elements detectats.

-

Quantificació de nombre de sol·licituds amb biaix per sexe.
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ACCIÓ Nº 14

ÀMBIT: Accés a
l’Administració, Formació

Formar a la plantilla de treballadores i treballadors
responsables de la selecció i contractació
PRIORITAT

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Assolir abans de
finalitzar 2020

Llarg termini

2018-2022 Anual

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

O1. Conscienciar de la importància d’analitzar Dissenyar un pla de formació
amb perspectiva de gènere els processos de destinat a aquelles persones
participants en la presa de
selecció.
decisions dels processos de
O2. Formar en matèria d’igualtat d’oportunitats selecció de personal al que
s’incloguin les orientacions de
al personal responsable de la selecció i
la guia i el protocol bàsic de
contractació.
redacció de convocatòries
contemplades
a
l’acció
O3. Aplicar correctament els principis recollits número 4.
a la Guia de processos de selecció no
discriminatoris i el Protocol bàsic de redacció
de convocatòries.

PERSONES
DESTINATARIES

RECURSOS
HUMANS

Aquelles persones
responsables de la selecció i
contractació de personal.

Especialista
en gènere
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MATERIALS

ECONÒMICS

Guia de
El pressupost
processos de
propi de la
Mancomunitat
selecció no
discriminatoris.

Protocol bàsic
de redacció de
convocatòries.

RESPONSABLES
Departament d’Igualtat

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
Gerència, Departament d’Igualtat,
Comissió d’Igualtat

INDICADORS PER L’AVALUACIÓ

-

Número d’hores de formació rebudes pels tribunals dels diversos
processos de selecció.

-

Número d’alumnat desagregat per sexe.
Qüestionari avaluació receptors de la formació.
Aplicació de la Guia de processos de selecció no discriminatoris i el
Protocol bàsic de redacció de convocatòries.

37

ACCIÓ Nº 15

ÀMBIT: Formació

Facilitar els plans de formació específics de cada
departament amb perspectiva de gènere i en base
a les necessitats reals de la plantilla
PRIORITAT

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Elaborar abans de
finalitzar 2019

Curt termini

2018-2022 Anual

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

O1. Detectar i esmenar les necessitats
formatives de la plantilla basant-se en les
competències requerides a la RPT per el
correcte exercici de les respectives funcions.

Analitzar
les
necessitats
formatives de la plantilla en
base a cada departament i les
respectives funcions a exercir.

O2. Incloure la perspectiva de gènere als Elaborar plans formatius que
plans formatius.
responguen a les necessitats
reals detectades.
O3. Realitzar la formació en horari laboral.
Establir les sessions en horari
O4. Facilitar l’accés a la formació de tota la laboral per tal de facilitar
l’assistència de tota la
plantilla de l’entitat.
plantilla.
Incloure als plans formatius la
perspectiva de gènere.
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PERSONES
DESTINATARIES

RECURSOS
HUMANS

La plantilla de treballadores i
treballadors
de
la
Mancomunitat de la Ribera
Alta.

Departament
de formació,
Departament
d’Igualtat,
Gerència.

MATERIALS

ECONÒMICS

Els propis de la El pressupost
Mancomunitat propi de la
per a cadascun Mancomunitat
dels
departaments.
Guia
de
processos de
selecció
no
discriminatoris.
Protocol bàsic
de redacció de
convocatòries.

RESPONSABLES
Departament de formació,
Departament d’Igualtat, Gerència.

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
Departament de formació, Gerència.

INDICADORS PER L’AVALUACIÓ
-

Inclusió de les competències de cada lloc de treball a la RPT.

-

Informe de les necessitats formatives detectades.

-

Elaboració del document Pla Anual de Formació.

-

Ús del llenguatge no sexista al document i als continguts.

-

Introducció de la perspectiva de gènere als Plans de Formació.

-

Reelaboració anual
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ACCIÓ Nº 16

ÀMBIT: Formació

Elaborar un Pla Anual de Formació en matèria
d’igualtat d’oportunitats, conciliació laboral i
familiar, violència de gènere i llenguatge
administratiu igualitari
PRIORITAT

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Una edició anual 2019 –
2020 – 2021 – 2022

Curt termini

2018-2022

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

O1. Formar a la plantilla en matèria d’igualtat Dissenyar i desenvolupar el
Pla formatiu en matèria
d’oportunitats.
d’igualtat.
O2. Formar a la plantilla en matèria de
Elaborar el cronograma de les
mesures de conciliació laboral i familiar.
accions formatives.
O3. Formar a la plantilla en matèria de Dissenyar full d’assistència.
violència de gènere.
Dissenyar full d’avaluació.
O4. Formar a la plantilla en matèria de
Compilar els continguts al Pla
llenguatge administratiu igualitari.
Anual de Formació en matèria
d’oportunitats,
O5.
Desenvolupar
accions
formatives d’Igualtat
relacionades amb la igualtat de tracte i conciliació laboral i familiar,
violència
de
gènere
i
d’oportunitats, conciliació, violència de gènere
llenguatge
administratiu
i llenguatge administratiu igualitari.
igualitari.
O6.
Dissenyar
sessions
específiques diferenciades.

formatives Establir les sessions en horari
laboral per tal de facilitar
l’assistència de tota la
O7. Millorar la qualitat de vida de la plantilla plantilla.
laboral.
Difondre la convocatòria de
formació a tota la plantilla.
O8. Realitzar la formació en horari laboral.
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O9. Facilitar l’accés a la formació de tota la
plantilla de l’entitat.

PERSONES
DESTINATARIES

RECURSOS
HUMANS

La plantilla de treballadores i
treballadors
de
la
Mancomunitat de la Ribera
Alta.

MATERIALS

Departame
nt
de
formació,
Departament
d’Igualtat,
Gerència.

ECONÒMICS

Els propis de la El pressupost
Mancomunitat propi de la
per a cadascun Mancomunitat
dels
departaments.
Guia
de
processos de
selecció
no
discriminatoris.
Protocol bàsic
de redacció de
convocatòries.

RESPONSABLES
Departament de formació,
Departament d’Igualtat, Gerència.

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
Departament de formació, Gerència.

INDICADORS PER L’AVALUACIÓ
-

Nombre de treballadores i treballadors assistents.

-

Fitxa d’avaluació de la plantilla laboral.

-

Acompliment de sessions programades al cronograma.

-

Existència del document Pla Anual de Formació en matèria d’igualtat
d’oportunitats, conciliació laboral i familiar, violència de gènere i
llenguatge administratiu igualitari.

-

Numero de treballadores i treballadors assabentats.
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-

Variació interanual de participació.

-

Enviament de novetats legislatives.
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ACCIÓ Nº 17

ÀMBIT: Formació

SENSIBILITZACIÓ DELS TREBALLADORS EN
MATÈRIA D’IGUALTAT DE GÈNERE
PRIORITAT
A parir de 2019

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Curt termini

2019-2022

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

L’agència d’igualtat elaborarà
un
document
amb
les
premisses
pertinents
referents a la igualtat de
gènere en l’àmbit laboral, i es
lliuraran
als
treballadors
02. Empoderament i autoconfiança de les
actuals i futurs (estos últims
treballadores
de
la
Mancomunitat, coincidint amb la seua
especialment pel que fa a es noves incorporació
a
la
contractacions
Mancomunitat).
O1. Consideració de la perspectiva de gènere
pels treballadors/res en el desenvolupament
del seu treball, des del primer dia
d’incorporació a la Mancomunitat.

03. Fer del respecte mutu un atribut principal S’organitzarà periòdicament
en el clima de treball de la mancomunitat, xerrades informatives sobre
qüestions relatives a la
apercebible tant internament com externa.
perspectiva de gènere en
l’organització, coincidint en
dates significatives si es
possible.

PERSONES
DESTINATARIES

RECURSOS
HUMANS

Treballadors
mancomunitat

de

la Especialista
en gènere
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MATERIALS

ECONÒMICS

Els propis de la El pressupost
Mancomunitat propi de la
Mancomunitat

RESPONSABLES
Departament d’igualtat

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
Personal
d’Administració,
Departament d’igualtat.

INDICADORS PER L’AVALUACIÓ
-

Número de documents lliurats.
Evolució del nombre d’incidències/transgressions al principi
d’igualtat de gènere.
Número de transferències d’esta bona pràctica a altres entitats.
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ACCIÓ Nº 18

ÀMBIT: Formació

Elaborar un llistat filmogràfic amb perspectiva de
gènere
PRIORITAT

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Elaborar abans de
finalitzar 2018

Curt termini

2018-2022

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

O1. Proporcionar materials de sensibilització
amb perspectiva de gènere

Elaborar un llistat amb
referències filmogràfiques per
tal que les treballadores i
treballadors
de
l’entitat
puguen accedir en el seu
temps lliure a materials
culturals que fomenten la
reflexió crítica.

O2. Formar a la plantilla en matèria d’igualtat
O3. Fomentar la consciència crítica de les
treballadores i treballadors.

Distribuir el llistat als espais
de la Mancomunitat destinats
a informar a les treballadores
i treballadors.

PERSONES
DESTINATARIES

RECURSOS
HUMANS

MATERIALS

ECONÒMICS

La plantilla de treballadores i Departament Els propis de la El pressupost
treballadors
de
la d’Igualtat
Mancomunitat propi de la
Mancomunitat
Mancomunitat
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RESPONSABLES

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ

Departament d’Igualtat, Departament Comissió d’Igualtat, Gerència
de Promoció del Valencià, Comissió
d’Igualtat, Gerència

INDICADORS PER L’AVALUACIÓ
-

Existència del llistat de pel·lícules
Que el llistat es trobe situat a diversos espais de la Mancomunitat (tauló
d’anuncis)
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ACCIÓ Nº 19

ÀMBIT: Formació,
Corresponsabilitat i temps
de treball

Informar a la plantilla de les diverses mesures de
conciliació, les persones destinatàries i el protocol
de sol·licitud
PRIORITAT

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Realitzar durant el
segon semestre de
2019

Curt termini

2018-2022

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

O1. Conscienciar a la plantilla dels drets de Realitzar diverses sessions
de sensibilització a les que es
conciliació familiar i laboral.
donen a conèixer els drets de
O2. Posar en relleu la possibilitat de que siga conciliació familiar i laboral.
l’home qui atenga les necessitats de cura de
Donar especial rellevància a
les persones a càrrec.
la possibilitat de sol·licitud de
les mesures per part dels
O3. Promoure la conciliació familiar i laboral i homes.
la coresponsabilitat.

PERSONES
DESTINATARIES

RECURSOS
HUMANS

La plantilla de treballadores i
treballadors
de
la
Mancomunitat de la Ribera
Alta.

Departament
de formació,
Departament
d’Igualtat,
Gerència.
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MATERIALS

ECONÒMICS

Els propis de la El pressupost
Mancomunitat propi de la
per a cadascun Mancomunitat
dels
departaments.

RESPONSABLES
Departament de formació,
Departament d’Igualtat, Gerència.

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
Departament de formació, Gerència.

INDICADORS PER L’AVALUACIÓ
-

Número de persones que assisteixen

-

Revisió anual del personal que ha sol·licitat mesures de conciliació.

-

Compilació de dades de mesures de conciliació laboral i familiar
sol·licitades i gaudides desagregades per sexe
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ACCIÓ Nº 20

ÀMBIT: Formació,
Comunicació no sexista

Elaborar un glossari amb perspectiva de gènere
PRIORITAT

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Elaborar abans de
finalitzar 2018

Curt termini

2018-2022

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

O1. Dissenyar un instrument que ajude a
introduir la igualtat de gènere a la plantilla de
treballadores
i
treballadors
de
la
Mancomunitat.

Elaborar un glossari amb la
terminologia que correspon
amb
els
estudis
amb
perspectiva de gènere.

O2. Que les persones puguen traslladar els Utilitzar el glossari a la
coneixements a la seva vida quotidiana.
formació en matèria d’igualtat
d’oportunitats.

PERSONES
DESTINATARIES

RECURSOS
HUMANS

La plantilla
treballadores
treballadors

MATERIALS

ECONÒMICS

El pressupost
de Departament
de Els propis de la propi de la
i promoció del valencià, Mancomunitat Mancomunitat
Departament
d’Igualtat,
Comissió
d’Igualtat
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RESPONSABLES
Departament de promoció del
valencià, Departament d’Igualtat,
Comissió d’Igualtat

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
Departament d’Igualtat, Comissió
d’Igualtat, Gerència

INDICADORS PER L’AVALUACIÓ
-

Document amb la terminologia amb perspectiva de gènere
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ACCIÓ Nº 21

ÀMBIT:
Corresponsabilitat i temps
de treball

Identificar les necessitats de conciliació familiar i
laboral de la plantilla
PRIORITAT

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Elaborar durant el
primer semestre de
2019

Curt termini

2018-2022

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

O1. Esbrinar si hi ha noves necessitats de Elaborar un qüestionari semiobert per tal que la plantilla
conciliació familiar i laboral.
manifeste
les
possibles
necessitats
de
conciliació
O2. Elaborar una relació de possibles
mesures que responguen a les necessitats familiar i laboral que puguen
haver i no han estat
detectades.
contemplades prèviament.
O3. Millorar la qualitat de vida de la plantilla
laboral.
O4. Promoure la conciliació familiar i laboral i
la coresponsabilitat.

51

PERSONES
DESTINATARIES

La plantilla de treballadores i
treballadors
de
la
Mancomunitat de la Ribera
Alta.

RECURSOS
HUMANS

MATERIALS

ECONÒMIC
S

Departament
de formació,
Departament
d’Igualtat,
Gerència.

Els propis de
la Mancomunitat per a
cadascun
dels departaments.

El pressupost
propi de la
Mancomunitat

RESPONSABLES

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
Departament d’Igualtat, Gerència.

Departament de Recursos Humans,
Departament d’Igualtat, Gerència.

INDICADORS PER L’AVALUACIÓ
-

Noves necessitats detectades.

-

Número de qüestionaris resolts.

-

Inventari de noves necessitats en matèria de conciliació desagregat
per sexe.

-

Dades estadístiques desagregades per sexe de l’ús de cadascuna de
les mesures existents.
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ACCIÓ Nº 22

ÀMBIT: Comunicació no
sexista

Garantir que a tota la producció oral i escrita de la
mancomunitat s’utilitze un llenguatge igualitari
PRIORITAT

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Abans de finalitzar 2019

Llarg termini

2018-2022

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

O1. Assegurar que el llenguatge administratiu Acomplir amb la directriu de
i l’entitat visibilitza adequadament a les dones. que tots els noms de les
categories
professionals,
O2. Propiciar un ús del llenguatge lliure àrees, departaments i serveis,
d’estereotips sexistes en l’Administració, tant cartells i altres denominacions
en les seves relacions internes com en les facen un ús igualitari del
seves relacions amb la ciutadania.
llenguatge.
O3. Garantir que no es mostre una imatge
sexista o discriminatòria de la dona, amb la
intenció que no només sigui un referent dins
de la Mancomunitat sinó també per a la
ciutadania.

Garantir l’ús del llenguatge
inclusiu a les ofertes de
treball.

Assegurar que la pàgina web
de la Mancomunitat mostre
O4. Evitar possibles discriminacions sexistes una imatge escrita i gràfica
de continguts comunicatius.
igualitària.
Implantar l’utilització d’un
llenguatge no sexista a la
redacció de documents.
Revisar i subsanar l’ús de
llenguatge sexista a tots els
documents
de
la
Mancomunitat.
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Revisar periòdicament tota la
producció oral i escrita.

PERSONES
DESTINATARIES

RECURSOS
HUMANS

Tota la plantilla

MATERIALS

ECONÒMICS

Departament Els propis de la El pressupost
de promoció Mancomunitat. propi de la
del valencià,
Mancomunitat
Departament
d’Informàtica,
Comissió
d’Igualtat,
Departament
d’Igualtat,
Gerència.

RESPONSABLES

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ

Departament de promoció del Gerència, Departament d’Igualtat
valencià, Departament d’Informàtica,
Comissió d’Igualtat, Departament
d’Igualtat, Gerència.

INDICADORS PER L’AVALUACIÓ
-

Comprovació de les modificacions pertinents.
Revisió del llenguatge utilitzat.
Examinar si les imatges usades son igualitàries.
Inventari documents revissats
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ACCIÓ Nº 23

ÀMBIT: Comunicació no
sexista

Revisar i corregir els impresos, formularis,
comunicacions, pàgina web… dirigits al públic en
general quan a ús d’un llenguatge neutre o en
termes femenins i masculins
PRIORITAT

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Realitzar semestralment

Curt període

2018-2022

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

O1. Assegurar l’ús d’un llenguatge igualitari a Revisar
i
corregir
els
la Mancomunitat
impresos,
formularis,
comunicacions, pàgina web,
O2. Afavorir que els documents es redacten etc. Arxivar els canvis i les
amb un llenguatge coeducatiu.
correccions del llenguatge
sexista.
O3. Visibilitzar a la dona a l’àmbit
administratiu.

PERSONES
DESTINATARIES

RECURSOS
HUMANS

La població

MATERIALS

ECONÒMICS

Departament
de Els propis de la El pressupost
promoció del valencià, Mancomunitat propi de la
Departament d’Igualtat,
Mancomunitat
Comissió
d’Igualtat,
Gerència
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RESPONSABLES

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ

Departament de promoció del Departament d’Igualtat, Gerència
valencià, Departament d’Igualtat,
Comissió d’Igualtat, Gerència

INDICADORS PER L’AVALUACIÓ
-

Informe de correccions i modificacions dels documents de l’entitat.
Revisió posterior dels documents.
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ACCIÓ Nº 24

ÀMBIT: Comunicació no
sexista

Dissenyar cartells amb els termes del glossari no
sexista
PRIORITAT

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Elaborar semestralment

Curt termini

2018-2022

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

O1. Formar a la plantilla de treballadores i Situar els cartells a diversos
treballadors en terminologia amb perspectiva espais de la Mancomunitat
de gènere.
per tal de que la plantilla puga
llegir-los i reflexionar envers la
O2. Facilitar a les persones que acudeixen a terminologia amb perspectiva
sol·licitar i/o fer ús dels serveis de la de gènere.
Mancomunitat puguen accedir a aquests
continguts

PERSONES
DESTINATARIES

RECURSOS
HUMANS

La ciutadania

Departament d’Igualtat
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MATERIALS

ECONÒMICS

Els propis de la El pressupost
Mancomunitat propi de la
Mancomunitat

RESPONSABLES

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ

Departament d’Igualtat, Departament Comissió d’Igualtat, Gerència
de Promoció del Valencià, Comissió
d’Igualtat, Gerència

INDICADORS PER L’AVALUACIÓ

-

Que els cartells es troben situats a diversos espais de la
Mancomunitat (tauló d’anuncis)

58

ACCIÓ Nº 25

ÀMBIT: Comunicació no
sexista

REVISIÓ DE DOCUMENTS PEL DEPARTAMENT
D’IGUALTAT, COM A PART DEL PROCÉS DE
GENERACIÓ DELS MATEIXOS
PRIORITAT
A parir de 2019

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Curt termini

2019-2022

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

O1. Identificar el llenguatge sexista i eliminarlo en determinats documents d’ampla difusió
(convocatòries de reunions, actes de
reunions,
propostes
d’acord,
web
mancomunitat, revista mensual MANRA,
licitacions, .....)

Es farà un inventari precís
dels tipus de documents que
han de ser objecte de revisió
per l’agència d’igualtat.

Dins del procés de generació
del document, s’establirà
O2. Fomentar l’ús d’un llenguatge igualitari i progressivament
que el
no sexista en la Mancomunitat.
document siga revisat per
l’agència d’igualtat.

PERSONES
DESTINATARIES

RECURSOS
HUMANS

Les
diferents
responsables
àrees/serveis
Mancomunitat.

persones Especialista
de
les en gènere
de
la
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MATERIALS

ECONÒMICS

Els propis de la El pressupost
Mancomunitat propi de la
Mancomunitat

RESPONSABLES
Departament d’igualtat

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
Gerència, Secretaria, Departament
d’igualtat

INDICADORS PER L’AVALUACIÓ
-

Número de documents lliurats.
Número de departaments remitents.
Temps empleat per a la supervisió.
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ACCIÓ Nº 26

ÀMBIT: Salut laboral

Incloure la perspectiva de gènere als
reconeixements mèdics anuals i les diverses
proves practicades
PRIORITAT

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Incorporar abans de
finalitzar 2020

Mig termini

2018-2022

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

Comissió
d’Igualtat
O1. Sol·licitar a la mútua corresponent que La
designarà
a
una
de les
incloga la perspectiva de gènere a als
components
per
que
reconeixements i proves mèdiques.
s’entreviste amb la persona
O2. Elaborar un estudi desagregat per sexe responsable de l’assistència
mèdica.
atenent a la prevalença de les infermetats.
Es
sol·licitarà
que
O3. Incloure itineraris de detecció i prevenció s’acompleixin els objectius
d’infermetats
per
prevalença
en
el marcats des del centre mèdic
desenvolupament del lloc de treball.
proporcionant
les
recomanacions necessàries
O4. Utilitzar la compilació de dades per tal per
tal
d’incloure
la
perspectiva
de
gènere.
d’incloure la perspectiva de gènere a la
prevenció de riscos laborals.

61

PERSONES
DESTINATARIES

RECURSOS
HUMANS

Tota la plantilla

MATERIALS

La Comissió Els propis de la El pressupost
d’Igualtat
Mancomunitat. propi de la
Mancomunitat

RESPONSABLES
Comissió d’Igualtat, Gerència

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
Departament d’Igualtat, Gerència

INDICADORS PER L’AVALUACIÓ
-

ECONÒMICS

Acords de les reunions.
Informes de les reunions.
Dades mèdiques segregades per sexe.
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ACCIÓ Nº 27

ÀMBIT: Prevenció i
Actuació front a
l’assetjament sexual i per
raó de sexe

Elaboració d’un Protocol d’actuació i prevenció de
situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe
PRIORITAT

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Realitzar durant el
primer semestre de
2019

Llarg termini

2018-2022

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

un
Protocol
O1. Facilitar informació i orientacions per Elaborar
conèixer i entendre què és l’assetjament d’actuació i prevenció de
d’assetjament
sexual i què és l’assetjament per raó de sexe. situacions
sexual i per raó de sexe
O2. Facilitar informació i orientacions per compost per tres apartats:
prevenir-lo.
O3. Articular vies efectives de protecció i
resposta en el marc de la Mancomunitat.

-

Legislació vigent
Glossari
Pautes d’actuació

Realitzar
les
sessions
O4. Garantir que l’entitat dispose d’un informatives necessàries per
procediment d’actuació davant de situacions donar a conèixer aquest
Protocol a la plantilla de
d’assetjament sexual o per raó de sexe.
professionals.
Distribuir el Protocol.
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PERSONES
DESTINATARIES

RECURSOS
HUMANS

La plantilla de treballadores i
treballadors
de
la
Mancomunitat de la Ribera
Alta.

MATERIALS

Departament
d’Igualtat,
Comissió
d’Igualtat,
Gerència

RESPONSABLES
Departament d’Igualtat, Departament
de formació, Departament de
comunicació, Departament de
promoció del Valencià, Gerència.

ECONÒMICS

Els propis de la El pressupost
Mancomunitat propi de la
per a cadascun Mancomunitat
dels
departaments.

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
Departament de comunicació,
Gerència.

INDICADORS PER L’AVALUACIÓ
-

Existència del document Protocol d’actuació i prevenció de situacions
d’assetjament sexual i per raó de sexe.

-

Col·laboració dels departaments responsables.

-

Publicació del document Protocol d’actuació i prevenció de situacions
d’assetjament sexual i per raó de sexe.
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ACCIÓ Nº 28

ÀMBIT: Prevenció i
Actuació front a
l’assetjament sexual i per
raó de sexe

Creació d’una base de dades per enregistrar les
situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe
PRIORITAT

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Realitzar durant el
primer trimestre de
2020

Llarg termini

2018-2022

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

O1. Elaborar la ferramenta que permet Configurar una base de dades
enregistrar les situacions d’assetjament que responga al protocol
sexual i/o per raó de sexe.
d’actuació i prevenció de
l’assetjament sexual i per raó
O2. Quantificar les situacions d’assetjament de sexe.
sexual i/o per raó de sexe.
Establir les pautes i criteris
d’ús de la base de dades i
formar
sobre
el
seu
funcionament a la Comissió
de prevenció de l’assetjament
sexual i per raó de sexe.
Informar a la plantilla de
l’existència de la mateixa.
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PERSONES
DESTINATARIES

RECURSOS
HUMANS

MATERIALS

ECONÒMICS

La Comissió de Prevenció Departament Els propis de la El pressupost
d’assetjament
d’Informàtica Mancomunitat. propi de la
Mancomunitat.

RESPONSABLES

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ

Departament d’Igualtat, Departament Departament d’Igualtat, Departament
d’Informàtica
d’Informàtica, Gerència, Comissió
d’Igualtat i Comissió de prevenció de
de l’assetjament sexual i per raó de
sexe.

INDICADORS PER L’AVALUACIÓ
-

Existència de la base de dades.
Coneixement de l’existència de la base de dades per part de la Comissió
de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.
Quantitat de dades enregistrades.
Seguiment semestral de les dades enregistrades.
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ACCIÓ Nº 29

ÀMBIT: Prevenció i
Actuació front a
l’assetjament sexual i per
raó de sexe

Creació de la Comissió de prevenció de
l’assetjament sexual o per raó de sexe. Designar
les persones responsables d’atendre les denúncies
PRIORITAT

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Realitzar durant el
primer semestre de
2020

Llarg termini

2018-2022

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

Crear
la
Comissió
de
prevenció de l’assetjament
O2.
Impulsar
accions
de
prevenció sexual i per raó de sexe de la
Mancomunitat de la Ribera
d’assetjament sexual i per raó de sexe.
Alta,
designant
aquelles
que
han
de
O3. Donar resposta les consultes de la persones
responsabilitzar-se
de
la
plantilla de personal.
consecució dels objectius
O3. Facilitar dades per realitzar els establerts.
diagnòstics necessaris i poder elaborar, La Comissió es reunirà de
analitzar i avaluar les mesures de prevenció manera periòdica per tal
d’assetjament sexual i per raó de sexe.
d’enregistrar les dades i fer un
seguiment de l’elaboració dels
O4. Aprovar el Protocol d’actuació i prevenció documents,
materials
i
de situacions d’assetjament sexual i per raó de accions així com per exposar
les dades recollides en cas de
sexe.
necessitat.
O5. Difondre el Protocol d’actuació i prevenció
Les persones interessades a
de situacions d’assetjament sexual i per raó de rebre informació, orientació o
sexe.
atenció per qualsevol membre
de la Comissió sol·licitaran
O1. Vetlar per la salut de la plantilla.
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atenció individualitzada a
O6. Promoure l’execució i el seguiment de les través de l’Agent d’Igualtat.
mesures de prevenció de l’assetjament sexual
Les
atencions
i per raó de sexe així com la seva avaluació.
individualitzades
es
O7. Vetlar per l’acompliment dels objectius, registraran per tal d’elaborar
un recompte numèric i
accions i mesures proposades.
temàtic. Mai no es registrarà
el nom de la persona atesa,
O8. Enregistrar les dades d’assetjament
solament el sexe.
sexual i per raó de sexe.
O9. Elaboració d’informes de seguiment
semestrals de les dades recollides.
O10. Recollir els suggeriments i propostes de
la plantilla.
O11. Observar i denunciar tota manifestació
d’assetjament sexual.
O12.
Donar suport
d’assetjament sexual.

a

les

víctimes

O13. Acordar i acomplir els períodes de reunió
de la comissió.
O14. Redactar i difondre les actes de les
reunions.

RESPONSABLES
Departament d’Igualtat, Gerència

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
Departament d’Igualtat,
Comissió d’Igualtat.
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Gerència,

INDICADORS PER L’AVALUACIÓ

-

Actes de les reunions
Haver celebrat un mínim de la meitat de les reunions proposades al
cronograma.
Nombre d’atencions individualitzades
Queixes.
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ACCIÓ Nº 30

ÀMBIT: Prevenció i
Actuació front a
l’assetjament sexual i per
raó de sexe

Implementació i revisió del Protocol d’actuació i
prevenció de situacions d’assetjament sexual i per
raó de sexe
PRIORITAT

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Establir abans de
finalitzar el 2021

Mig termini

2018-2022

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

O1. Impremtar la perspectiva de la integració Es revisarà la legislació vigent
en matèria de prevenció
de la prevenció
d’assetjament sexual i per raó
O2. Definir els conceptes d’assetjament de sexe per tal d’elaborar un
Protocol
d’actuació
i
sexual i per raó de sexe.
prevenció
de
situacions
O3. Esclarir els drets, les obligacions i d’assetjament sexual i per raó
de sexe que responga a la
responsabilitats de la plantilla.
realitat institucional de la
Mancomunitat.
O4. Establir unes pautes d’actuació comunes.
Tota
la
plantilla
de
O5. Manifestar la legislació vigent que regula treballadors
de
la
els processos i les accions de prevenció i Mancomunitat serà informada
actuació front a l’assetjament sexual i per raó de l’existència del Protocol.
de sexe.
La
gerència
de
l’ens
O6.
Fixar
les
mesures
correctores presentarà la Comissió de
prevenció de l’assetjament
corresponents a cada tipus d’agressió.
sexual o per raó de sexe a la
plantilla per tal de facilitar el
contacte en cas de necessitat.
Es
realitzaran
sessions
formatives per esclarir els
dubtes
que
puguen
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esdevindre de la lectura del
Protocol per part de la
plantilla.

PERSONES
DESTINATARIES

RECURSOS
HUMANS

La plantilla de treballadores i Especialista
treballadors la Mancomunitat en gènere
de la Ribera Alta

RESPONSABLES
Departament d’Igualtat, Comissió
d’Igualtat, Comissió de Prevenció de
l’assetjament sexual o per raó de
sexe

MATERIALS

ECONÒMICS

Els propis de
la
Mancomunitat

El pressupost
propi de la
Mancomunitat

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
Gerència i Comissió d’Igualtat

INDICADORS PER L’AVALUACIÓ

-

Número i tipologia d’accions d’informació, sensibilització i formació del
protocol realitzades a l’equip directiu i a la plantilla.

-

Número i tipologia de situacions d’assetjament sexual que s’han
detectat a l’empresa.

-

Número i tipologia de situacions d’assetjament per raó de sexe que
s’han detectat a l’empresa.

-

Número de situacions d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de
sexe que s’han comunitat i/o denunciat a l’empresa.

-

Número de casos resolts.
Número i tipologia de mesures correctores implementades.
Mitjana de casos resolts dins el termini establert.
71

ACCIÓ Nº 31

ÀMBIT: Prevenció i
Actuació front a
l’assetjament sexual i per
raó de sexe

Difusió del Protocol d’actuació i prevenció de
l’assetjament sexual i per raó de sexe
PRIORITAT

IMPACTE

TEMPORALITZACIÓ

Abans de finalitzar 2020

Mig termini

2018-2022

OBJECTIUS

DESCRIPCIÓ

O1. Informar a la plantilla de l’existència del El Protocol d’actuació i
d’assetjament
Protocol
d’actuació
i
prevenció
de prevenció
sexual o per raó de sexe
l’assetjament sexual i per raó de sexe.
s’enviarà a tota la plantilla junt
O2. Donar a conèixer les persones a una convocatòria de reunió
informativa.
designades per formar part de la Comissió de
prevenció d’assetjament.
A la reunió s’explicarà
breument el Protocol i
O3. Explicar el procediment de denúncia front s’informarà de les jornades
a situacions d’assetjament sexual o per raó de formatives contemplades a
l’acció nº10.
sexe.

PERSONES
DESTINATARIES

RECURSOS
HUMANS

La plantilla de treballadores i
treballadors
de
la
Mancomunitat de la Ribera
Alta.

MATERIALS

ECONÒMICS

Departament Els propis de la El pressupost
d’Igualtat,
Mancomunitat. propi de la
Comissió
Mancomunitat
d’Igualtat,
Gerència
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RESPONSABLES
Departament d’Igualtat, Comissió
d’Igualtat, Comissió de Prevenció
d’assetjament, Gerència

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
Departament d’Igualtat, Gerència.

INDICADORS PER L’AVALUACIÓ
-

Acta de la reunió.
Número d’assistents a la reunió.
Qüestionari que verifique si s’ha rebut correctament el Protocol
d’actuació i prevenció d’assetjament sexual o per raó de sexe.
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4. AVALUACIÓ
Per tal de poder realitzar una avaluació coherent amb les accions proposades al
II PIO, que responguen als criteris i indicadors plantejats a cadascuna
d’aquestes, s’elaboraran diversos documents d’avaluació.
D’una banda, cada acció s’haurà de planificar atenent als objectius i criteris
d’avaluació establerts mitjançant una fitxa creada per a esbrinar la consecució
d’aquests i les propostes de millora.
A més, de manera semestral i atenent a la temporalització de les accions, es
portaran a terme informes més genèrics que permetran fer una revisió de l’estat
d’assoliment d’objectius dels diversos àmbits d’actuació.
La tercera fase, consisteix a valorar de manera global les accions assolides
durant tot l’any, generant un document de revisió que esclareixi quines accions
han estat correctament desenvolupades, quines han de millorar-se i aquelles que
no s’han portat a terme, detallant els motius que han dificultat l’execució de les
mateixes.
Per concloure la revisió, l’últim any de vigència del II PIO es redactarà l’informe
final al que es valorarà l’execució de la totalitat de les accions.
Els diversos informes d’avaluació donaran resposta mitjançant tècniques
qualitatives i quantitatives, al grau d’execució, el grau de transversalitat, al procés
d’execució i al grau d’incidència i impacte de les diverses accions. D’aquesta
manera, quedarà registre de què s’ha fet, qui ho ha portat a terme, com ha estat
desenvolupada l’acció i que s’ha aconseguit amb la mateixa.
Tot seguit, s’adjunten els models d’informes d’avaluació que es podran modificar
en funció de l’acció i el moment d’avaluació.
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FITXA SEGUIMENT D’ACCIONS
ACCIÓ Nº

ÀMBIT:

Nom de l’acció
PERÍODE DE SEGUIMENT:
No s’ha realitzat

S’ha realitzat
sense finalitzar

S’ha finalitzat

OBJECTIUS CONTEMPLATS

OBJECTIUS ASSOLITS

RECURSOS
HUMANS

MATERIALS

ECONÒMICS

€ TOTAL
INTERNS EXTERNS INTERNS EXTERNS
Quins:

Quins:

Quins:

Quins:
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L’ACCIÓ HA APLEGAT A TOTS ELS DESTINATARIS
A quants:
SÍ

NO Per què:

RESPONSABLES
Relació de responsables:

DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
Relació de responsables:
Descripció del procès:

Propostes de millora:

Propostes de millora:

DIFICULTATS PER
DESENVOLUPAR
L’ACCIÓ:
SOLUCIONS
APORTADES AL
DESENVOLUPAR
L’ACCIÓ:
SUGGERÈNCIES
DE MILLORA:

RESULTATS OBTESOS EN BASE ALS INDICADORS PER L’AVALUACIÓ
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OBSERVACIONS:
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INFORME SEGUIMENT II PIO
Data realització:
Període d’avaluació:
Emplenada per:

RELACIONAT AMB ELS RESULTATS
Número d’accions realitzades:
Número d’accions finalitzades:

OBJECTIUS ASSOLITS PER ÀMBIT

Cap

Menys
de

la de la

meitat
Política
Circumstàncies laborals
Accés a l’administració
Formació
Retribució
Coresponsabilitat i temps de treball
Comunicació no sexista
Salut laboral
Prevenció i actuació front a l’assetjament sexual
i per raó de sexe

OBSERVACIONS:
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Més

meitat

Tots

SOBRE EL PROCÈS
*De l’1 al 5, marca el grau d’implicació sent 1 gens i 5 molt

POLÍTICA

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Grau d’implicació de les persones responsables
Grau d’implicació de les persones destinatàries
Compromís i adequació al calendari del II PIO

CIRCUMSTÀNCIES LABORALS
Grau d’implicació de les persones responsables
Grau d’implicació de les persones destinatàries
Compromís i adequació al calendari del II PIO

ACCÉS A L’ADMINISTRACIÓ
Grau d’implicació de les persones responsables
Grau d’implicació de les persones destinatàries
Compromís i adequació al calendari del II PIO

FORMACIÓ
Grau d’implicació de les persones responsables
Grau d’implicació de les persones destinatàries
Compromís i adequació al calendari del II PIO
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RETRIBUCIÓ

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Grau d’implicació de les persones responsables
Grau d’implicació de les persones destinatàries
Compromís i adequació al calendari del II PIO

CORESPONSABILITAT I TEMPS DE TREBALL
Grau d’implicació de les persones responsables
Grau d’implicació de les persones destinatàries
Compromís i adequació al calendari del II PIO

COMUNICACIÓ NO SEXISTA
Grau d’implicació de les persones responsables
Grau d’implicació de les persones destinatàries
Compromís i adequació al calendari del II PIO

SALUT LABORAL
Grau d’implicació de les persones responsables
Grau d’implicació de les persones destinatàries
Compromís i adequació al calendari del II PIO
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PREVENCIÓ I ACTUACIÓ FRONT A L’ASSETJAMENT
SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE

Grau d’implicació de les persones responsables
Grau d’implicació de les persones destinatàries
Compromís i adequació al calendari del II PIO

OBSERVACIONS:

81

1

2

3

4

5

5. CRONOGRAMA
ANY 2019

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

REVISSIÓ

ACCIÓ Nº1

La Comissió d’Igualtat es
reunirà les vegades que
siguen necessàries amb un
mínim de tres reunions
anuals.

31/06 - 31/12

El Pla d’igualtat serà avaluat
anualment per comprovar
quins objectius han estat
assolits i quins necessiten
reforçar-se amb accions o
metodologies diferents.

31/12

ACCIÓ Nº2

ACCIÓ Nº3

ACCIÓ Nº4

ACCIÓ Nº5

La perspectiva de gènere
s’ha d’incloure de manera
progressiva als Plans i
Programes de la
Mancomunitat, per tant, es
supervisarà la creació de
documents.
La perspectiva de gènere
s’ha d’incloure als
instruments de recopilació,
anàlisi i avaluació de dades.
Es donarà suport i
supervisió de manera
periòdica.
Per tal que la plantilla
participe amb suggerències
i propostes de millora,
s’habilitaran vies de
comunicació amb la
Comissió d’Igualtat que
seran revisades segons el
seu ús.
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31/06 - 31/12

31/06 - 31/12

31/12

ACCIÓ Nº6

ACCIÓ Nº7

ACCIÓ Nº8

ACCIÓ Nº9

ACCIÓ Nº10

ACCIÓ Nº11

La difusió del II PIO serà
supervisada segons el mitjà
de publicació i el moment
per tal d’assegurar que les
vies de difusió obertes son
efectives.
Cada vegada que es
publiquen notes de premsa
vinculades amb les accions
del II PIO, els beneficis,
repercussions i implicacions
de les mateixes, es
supervisarà la publicació de
les mateixes.
Quan s’elaboren Plans i
Programes s’ha d’incloure la
perspectiva de gènere, per
tant, es realitzarà una
supervisió durant procés
d’elaboració dels mateixos.
El foment de la paritat en la
composició del Ple de la
Mancomunitat es revisarà
amb el canvi de legislatura.
En el moment d’elaboració
de la RPT de la
Mancomunitat, es revisarà
el document per assegurar
que es redacta sota els
criteris de llenguatge
inclusiu i no sexista.
Durant els processos
d’elaboració de bases per a
les convocatòries, es
revisaran les mateixes per
tal d’assegurar que
s’inclouen els temaris
relacionats amb la igualtat
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15/11/18 - 1/01 - 31/06
31/12

31/06 - 31/12

31/06 - 31/12

31/06 - 31/12

31/06

31/06 - 31/12

d’oportunitats entre dones i
homes.

ACCIÓ Nº12

ACCIÓ Nº13

ACCIÓ Nº14

ACCIÓ Nº15

ACCIÓ Nº16

L’accés als llocs de treball
que puguen ser objecte de
promoció professional, es
comunicaran a les
treballadores i treballadors
mitjançant les vies de
difusió habituals. Amb cada
difusió es comprovarà
l’eficàcia de la mateixa.
Durant l’any 2019
s’elaborarà la Guia de
Processos de selecció no
discriminatoris i un Protocol
de llenguatge administratiu
inclusiu i no discriminatori.
Durant gener i febrer es
formarà a les persones
responsables de la selecció
i contractació de personal
per assegurar la igualtat
d’oportunitat d’accés a
l’administració.
De manera periòdica es
facilitarà que la formació
dels diversos departaments
de la Mancomunitat incloga
la perspectiva de gènere,
realitzant revisions de la
mateixa.
En novembre es realitzarà
l’edició anual de formació en
matèria d’igualtat
d’oportunitats, conciliació
laboral i familiar, violència
de gènere i llenguatge
administratiu inclusiu.
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31/06 - 31/12

31/12

1/03 - 31/06 - 31/12

31/06 - 31/12

31/12

ACCIÓ Nº17

ACCIÓ Nº18

ACCIÓ Nº19

ACCIÓ Nº20

ACCIÓ Nº21

ACCIÓ Nº22

Amb motiu del 8 de març,
Dia de la Dona
Treballadora, al llarg de la
setmana tindrà lloc la
campanya de sensibilització
dirigida a treballadores i
treballadors en matèria
d’igualtat de gènere.
Durant el mes de desembre
es facilitarà un llistat
filmogràfic de pel·lícules
amb perspectiva de gènere.
Aquest llistat es renovarà
cada sis mesos amb motiu
de les noves produccions
filmogràfiques.
El mes de setembre es
realitzaran una o diverses
sessions informatives per
comunicar les mesures de
conciliació familiar i laboral i
el protocol de sol·licitud de
les mateixes.
Durant novembre i
desembre de 2018
s’elaborarà un glossari amb
perspectiva de gènere.
Per tal de proposar mesures
addicionals a les establertes
a la Mancomunitat, es
realitzarà un estudi valoratiu
sobre l’existència o no de
necessitats de noves
mesures de conciliació
durant el primer semestre
de 2019.
Una vegada proporcionat el
Protocol de llenguatge
administratiu inclusiu i no
85

31/06

01/01 - 31/06 - 31/12

31/09 - 31/12

01/01 - 31/06 - 31/12

31/06 - 31/12

31/06 - 31/12

discriminatori, es revisaran
periòdicament la producció
oral i escrita per garantir l’ús
de llenguatge igualitari.

ACCIÓ Nº23

ACCIÓ Nº24

Cada sis mesos es revisarà
i corregirà els impresos,
formularis, comunicacions,
pàgina web... de la
Mancomunitat.
En gener es dissenyarà
cartellera amb termes del
glossari. Cada tres mesos
es canviaran els cartells.

31/06 - 31/12

31/03 - 31/06
31/09 - 31/12

ACCIÓ Nº25

Tots els documents del
Departament d’Igualtat
seran revisats en funció de
l’elaboració dels mateixos.

31/06 - 31/12

ACCIÓ Nº26

En 2019 tindrà lloc una
reunió amb les persones
responsables de les
revisions mèdiques per tal
d’incloure als estudis la
perspectiva de gènere i
millorar la qualitat de vida
de treballadores i
treballadors.

31/12

ACCIÓ Nº27

Durant els anys 2019 - 2020
s’elaborarà el Protocol
d’actuació i prevenció de
situacions d’assetjament
sexual i per raó de sexe.

31/03 - 31/06 - 31/12

ACCIÓ Nº28

Durant els anys 2019-2020
es crearà una base de
dades per enregistrar
situacions d’assetjament
sexual i per raó de sexe.

31/12
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ANY 2020

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

REVISSIÓ

ACCIÓ Nº1

La Comissió d’Igualtat es
reunirà les vegades que
siguen necessàries amb un
mínim de tres reunions
anuals.

31/06 - 31/12

El Pla d’igualtat serà avaluat
anualment per comprovar
quins objectius han estat
assolits i quins necessiten
reforçar-se amb accions o
metodologies diferents.

31/12

ACCIÓ Nº2

ACCIÓ Nº3

ACCIÓ Nº4

ACCIÓ Nº5

La perspectiva de gènere
s’ha d’incloure de manera
progressiva als Plans i
Programes de la
Mancomunitat, per tant, es
supervisarà la creació de
documents.
La perspectiva de gènere
s’ha d’incloure als
instruments de recopilació,
anàlisi i avaluació de dades.
Es donarà suport i
supervisió de manera
periòdica.
Per tal que la plantilla
participe amb suggerències
i propostes de millora,
s’habilitaran vies de
comunicació amb la
Comissió d’Igualtat que
seran revisades segons el
seu ús.
La difusió del II PIO serà
supervisada segons el mitjà
87

31/06 - 31/12

31/06 - 31/12

31/12

ACCIÓ Nº6

ACCIÓ Nº7

ACCIÓ Nº8

ACCIÓ Nº9

ACCIÓ Nº10

ACCIÓ Nº11

de publicació i el moment
per tal d’assegurar que les
vies de difusió obertes son
efectives.
Cada vegada que es
publiquen notes de premsa
vinculades amb les accions
del II PIO, els beneficis,
repercussions i implicacions
de les mateixes, es
supervisarà la publicació de
les mateixes.
Quan s’elaboren Plans i
Programes s’ha d’incloure la
perspectiva de gènere, per
tant, es realitzarà una
supervisió durant procés
d’elaboració dels mateixos.
El foment de la paritat en la
composició del Ple de la
Mancomunitat es revisarà
amb el canvi de legislatura.
En el moment d’elaboració
de la RPT de la
Mancomunitat, es revisarà
el document per assegurar
que es redacta sota els
criteris de llenguatge
inclusiu i no sexista.
Durant els processos
d’elaboració de bases per a
les convocatòries, es
revisaran les mateixes per
tal d’assegurar que
s’inclouen els temaris
relacionats amb la igualtat
d’oportunitats entre dones i
homes.
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1/01 - 31/06 31/12

31/06 - 31/12

31/06 - 31/12

31/06 - 31/12

31/06

31/06 - 31/12

ACCIÓ Nº12

ACCIÓ Nº13

ACCIÓ Nº14

ACCIÓ Nº15

ACCIÓ Nº16

L’accés als llocs de treball
que puguen ser objecte de
promoció professional, es
comunicaran a les
treballadores i treballadors
mitjançant les vies de
difusió habituals. Amb cada
difusió es comprovarà
l’eficàcia de la mateixa.
Aquest any es revisarà i
millorarà la Guia de
Processos de selecció no
discriminatoris i un Protocol
de llenguatge administratiu
inclusiu i no discriminatori.
Durant gener i febrer es
formarà a les persones
responsables de la selecció
i contractació de personal
per assegurar la igualtat
d’oportunitat d’accés a
l’administració.
De manera periòdica es
facilitarà que la formació
dels diversos departaments
de la Mancomunitat incloga
la perspectiva de gènere,
realitzant revisions de la
mateixa.
En novembre es realitzarà
l’edició anual de formació en
matèria d’igualtat
d’oportunitats, conciliació
laboral i familiar, violència
de gènere i llenguatge
administratiu inclusiu.
Amb motiu del 8 de març,
Dia de la Dona
Treballadora, al llarg de la
89

31/06 - 31/12

31/12

1/03 - 31/06 - 31/12

31/06 - 31/12

31/12

ACCIÓ Nº17

ACCIÓ Nº18

ACCIÓ Nº19

ACCIÓ Nº20

ACCIÓ Nº21

ACCIÓ Nº22

ACCIÓ Nº23

setmana tindrà lloc la
campanya de sensibilització
dirigida a treballadores i
treballadors en matèria
d’igualtat de gènere.
Durant tot l’any es facilitaran
diversos llistats filmogràfics
de pel·lícules amb
perspectiva de gènere.
El mes de setembre es
realitzaran una o diverses
sessions informatives per
comunicar les mesures de
conciliació familiar i laboral i
el protocol de sol·licitud de
les mateixes.
Durant 2020 es revisarà el
glossari amb perspectiva de
gènere.
Per tal de proposar mesures
addicionals a les establertes
a la Mancomunitat, es
realitzarà un estudi valoratiu
sobre l’existència o no de
necessitats de noves
mesures de conciliació
durant el primer semestre.
Una vegada proporcionat el
Protocol de llenguatge
administratiu inclusiu i no
discriminatori, es revisaran
periòdicament la producció
oral i escrita per garantir l’ús
de llenguatge igualitari.
Cada sis mesos es revisarà
i corregirà els impresos,
formularis, comunicacions,
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31/06

31/06 - 31/12

31/09 - 31/12

31/06 - 31/12

31/06 - 31/12

31/06 - 31/12

31/06 - 31/12

pàgina web... de la
Mancomunitat.
ACCIÓ Nº24

En gener es dissenyarà
cartellera amb termes del
glossari. Cada tres mesos
es canviaran els cartells.

31/03 - 31/06
31/09 - 31/12

ACCIÓ Nº25

Tots els documents del
Departament d’Igualtat
seran revisats en funció de
l’elaboració dels mateixos.

31/06 - 31/12

ACCIÓ Nº26

En 2020 tindrà lloc una
reunió amb les persones
responsables de les
revisions mèdiques per tal
d’incloure als estudis la
perspectiva de gènere i
millorar la qualitat de vida
de treballadores i
treballadors.

31/12

ACCIÓ Nº27

Durant els anys 2019-2020
es crearà el Protocol
d’actuació i prevenció de
situacions d’assetjament
sexual i per raó de sexe.

31/06 - 31/12

ACCIÓ Nº28

Durant els anys 2019-2020
es crearà una base de
dades per enregistrar
situacions d’assetjament
sexual i per raó de sexe.

31/12

ACCIÓ Nº29

Juntament amb la creació
de la base de dades, es
crearà la Comissió de
prevenció d’assetjament
sexual i per raó de sexe.

31/12
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ANY 2021

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

REVISSIÓ

ACCIÓ Nº1

La Comissió d’Igualtat es
reunirà les vegades que
siguen necessàries amb un
mínim de tres reunions
anuals.

31/06 - 31/12

El Pla d’igualtat serà avaluat
anualment per comprovar
quins objectius han estat
assolits i quins necessiten
reforçar-se amb accions o
metodologies diferents.

31/12

ACCIÓ Nº2

ACCIÓ Nº3

ACCIÓ Nº4

ACCIÓ Nº5

La perspectiva de gènere
s’ha d’incloure de manera
progressiva als Plans i
Programes de la
Mancomunitat, per tant, es
supervisarà la creació de
documents.
La perspectiva de gènere
s’ha d’incloure als
instruments de recopilació,
anàlisi i avaluació de dades.
Es donarà suport i
supervisió de manera
periòdica.
Per tal que la plantilla
participe amb suggerències
i propostes de millora,
s’habilitaran vies de
comunicació amb la
Comissió d’Igualtat que
seran revisades segons el
seu ús.
La difusió del II PIO serà
supervisada segons el mitjà
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31/06 - 31/12

31/06 - 31/12

31/12

ACCIÓ Nº6

ACCIÓ Nº7

ACCIÓ Nº8

ACCIÓ Nº9

ACCIÓ Nº10

ACCIÓ Nº11

de publicació i el moment
per tal d’assegurar que les
vies de difusió obertes son
efectives.
Cada vegada que es
publiquen notes de premsa
vinculades amb les accions
del II PIO, els beneficis,
repercussions i implicacions
de les mateixes, es
supervisarà la publicació de
les mateixes.
Quan s’elaboren Plans i
Programes s’ha d’incloure la
perspectiva de gènere, per
tant, es realitzarà una
supervisió durant procés
d’elaboració dels mateixos.
El foment de la paritat en la
composició del Ple de la
Mancomunitat es revisarà
amb el canvi de legislatura.
En el moment d’elaboració
de la RPT de la
Mancomunitat, es revisarà
el document per assegurar
que es redacta sota els
criteris de llenguatge
inclusiu i no sexista.
Durant els processos
d’elaboració de bases per a
les convocatòries, es
revisaran les mateixes per
tal d’assegurar que
s’inclouen els temaris
relacionats amb la igualtat
d’oportunitats entre dones i
homes.

93

31/06 - 31/12

31/06 - 31/12

31/06 - 31/12

31/06 - 31/12

31/06

31/06 - 31/12

ACCIÓ Nº12

ACCIÓ Nº13

ACCIÓ Nº14

ACCIÓ Nº15

ACCIÓ Nº16

L’accés als llocs de treball
que puguen ser objecte de
promoció professional, es
comunicaran a les
treballadores i treballadors
mitjançant les vies de
difusió habituals. Amb cada
difusió es comprovarà
l’eficàcia de la mateixa.
Aquest any es revisarà i
millorarà la Guia de
Processos de selecció no
discriminatoris i un Protocol
de llenguatge administratiu
inclusiu i no discriminatori.
Durant gener i febrer es
formarà a les persones
responsables de la selecció
i contractació de personal
per assegurar la igualtat
d’oportunitat d’accés a
l’administració.
De manera periòdica es
facilitarà que la formació
dels diversos departaments
de la Mancomunitat incloga
la perspectiva de gènere,
realitzant revisions de la
mateixa.
En novembre es realitzarà
l’edició anual de formació en
matèria d’igualtat
d’oportunitats, conciliació
laboral i familiar, violència
de gènere i llenguatge
administratiu inclusiu.
Amb motiu del 8 de març,
Dia de la Dona
Treballadora, al llarg de la
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31/06 - 31/12

31/12

1/03 - 31/06 - 31/12

31/06 - 31/12

31/12

ACCIÓ Nº17

ACCIÓ Nº18

ACCIÓ Nº19

ACCIÓ Nº20

ACCIÓ Nº21

ACCIÓ Nº22

setmana tindrà lloc la
campanya de sensibilització
dirigida a treballadores i
treballadors en matèria
d’igualtat de gènere.
Durant tot l’any es facilitaran
diversos llistats filmogràfics
de pel·lícules amb
perspectiva de gènere.
El mes de setembre es
realitzaran una o diverses
sessions informatives per
comunicar les mesures de
conciliació familiar i laboral i
el protocol de sol·licitud de
les mateixes.
Durant 2021 es revisarà el
glossari amb perspectiva de
gènere per tal d’assegurar
que s’inclouen aquells
conceptes nous.
Per tal de proposar mesures
addicionals a les establertes
a la Mancomunitat, es
realitzarà un estudi valoratiu
sobre l’existència o no de
necessitats de noves
mesures de conciliació
durant el primer semestre.
Una vegada proporcionat el
Protocol de llenguatge
administratiu inclusiu i no
discriminatori, es revisaran
periòdicament la producció
oral i escrita per garantir l’ús
de llenguatge igualitari.
Cada sis mesos es revisarà
i corregirà els impresos,
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31/06

01/01 - 31/06 - 31/12

31/09 - 31/12

01/01 - 31/06 - 31/12

31/06 - 31/12

31/06 - 31/12

ACCIÓ Nº23

formularis, comunicacions,
pàgina web... de la
Mancomunitat.

31/06 - 31/12

ACCIÓ Nº24

En gener es dissenyarà
cartellera amb termes del
glossari. Cada tres mesos
es canviaran els cartells.

31/03 - 31/06
31/09 - 31/12

ACCIÓ Nº25

Tots els documents del
Departament d’Igualtat
seran revisats en funció de
l’elaboració dels mateixos.

31/06 - 31/12

ACCIÓ Nº26

En 2021 tindrà lloc una
reunió amb les persones
responsables de les
revisions mèdiques per tal
d’incloure als estudis la
perspectiva de gènere i
millorar la qualitat de vida
de treballadores i
treballadors.

31/12

ACCIÓ Nº27

Cada sis mesos es revisarà
el Protocol d’actuació i
prevenció de situacions
d’assetjament sexual i per
raó de sexe.

31/06 - 31/12

ACCIÓ Nº28

En 2021 es revisarà la base
de dades per enregistrar
situacions d’assetjament
sexual i per raó de sexe.

ACCIÓ Nº29

La Comissió de prevenció
d’assetjament sexual i per
raó de sexe es reunirà
quantes vegades calga amb
un mínim de tres reunions
anuals
Durant 2021 i 2022
s’implementarà i es revisarà
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31/12

31/12

ACCIÓ Nº30

ACCIÓ Nº31

el Protocol d’actuació i
prevenció de situacions
d’assetjament sexual i per
raó de sexe.
La difusió del Protocol
d’actuació i prevenció de
situacions d’assetjament
sexual i per raó de sexe es
farà efectiva a partir de l’1
de gener de 2021.

31/06 - 31/12

31/06 - 31/12

ANY 2022

ACCIÓ

DESCRIPCIÓ

REVISSIÓ

ACCIÓ Nº1

La Comissió d’Igualtat es
reunirà les vegades que
siguen necessàries amb un
mínim de tres reunions
anuals.

31/06 - 31/12

El Pla d’igualtat serà avaluat
anualment per comprovar
quins objectius han estat
assolits i quins necessiten
reforçar-se amb accions o
metodologies diferents.

31/12

ACCIÓ Nº2

ACCIÓ Nº3

ACCIÓ Nº4

La perspectiva de gènere
s’ha d’incloure de manera
progressiva als Plans i
Programes de la
Mancomunitat, per tant, es
supervisarà la creació de
documents.
La perspectiva de gènere
s’ha d’incloure als
instruments de recopilació,
anàlisi i avaluació de dades.
Es donarà suport i

97

31/06 - 31/12

31/06 - 31/12

supervisió de manera
periòdica.

ACCIÓ Nº5

ACCIÓ Nº6

ACCIÓ Nº7

ACCIÓ Nº8

ACCIÓ Nº9

ACCIÓ Nº10

Per tal que la plantilla
participe amb suggerències
i propostes de millora,
s’habilitaran vies de
comunicació amb la
Comissió d’Igualtat que
seran revisades segons el
seu ús.
La difusió del II PIO serà
supervisada segons el mitjà
de publicació i el moment
per tal d’assegurar que les
vies de difusió obertes son
efectives.
Cada vegada que es
publiquen notes de premsa
vinculades amb les accions
del II PIO, els beneficis,
repercussions i implicacions
de les mateixes, es
supervisarà la publicació de
les mateixes.
Quan s’elaboren Plans i
Programes s’ha d’incloure la
perspectiva de gènere, per
tant, es realitzarà una
supervisió durant procés
d’elaboració dels mateixos.
El foment de la paritat en la
composició del Ple de la
Mancomunitat es revisarà
amb el canvi de legislatura.
En el moment d’elaboració
de la RPT de la
Mancomunitat, es revisarà
el document per assegurar
98

31/12

31/06 - 31/12

31/06 - 31/12

31/06 - 31/12

31/06 - 31/12

31/06

que es redacta sota els
criteris de llenguatge
inclusiu i no sexista.
ACCIÓ Nº11

ACCIÓ Nº12

ACCIÓ Nº13

ACCIÓ Nº14

ACCIÓ Nº15

Durant els processos
d’elaboració de bases per a
les convocatòries, es
revisaran les mateixes per
tal d’assegurar que
s’inclouen els temaris
relacionats amb la igualtat
d’oportunitats entre dones i
homes.
L’accés als llocs de treball
que puguen ser objecte de
promoció professional, es
comunicaran a les
treballadores i treballadors
mitjançant les vies de
difusió habituals. Amb cada
difusió es comprovarà
l’eficàcia de la mateixa.
Aquest any es revisarà i
millorarà la Guia de
Processos de selecció no
discriminatoris i un Protocol
de llenguatge administratiu
inclusiu i no discriminatori.
Durant gener i febrer es
formarà a les persones
responsables de la selecció
i contractació de personal
per assegurar la igualtat
d’oportunitat d’accés a
l’administració.
De manera periòdica es
facilitarà que la formació
dels diversos departaments
de la Mancomunitat incloga
la perspectiva de gènere,
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31/06 - 31/12

31/06 - 31/12

31/12

1/03 - 31/06 - 31/12

31/06 - 31/12

realitzant revisions de la
mateixa.

ACCIÓ Nº16

ACCIÓ Nº17

ACCIÓ Nº18

ACCIÓ Nº19

En novembre es realitzarà
l’edició anual de formació en
matèria d’igualtat
d’oportunitats, conciliació
laboral i familiar, violència
de gènere i llenguatge
administratiu inclusiu.
Amb motiu del 8 de març,
Dia de la Dona
Treballadora, al llarg de la
setmana tindrà lloc la
campanya de sensibilització
dirigida a treballadores i
treballadors en matèria
d’igualtat de gènere.
Durant tot l’any es facilitaran
diversos llistats filmogràfics
de pel·lícules amb
perspectiva de gènere.
El mes de setembre es
realitzaran una o diverses
sessions informatives per
comunicar les mesures de
conciliació familiar i laboral i
el protocol de sol·licitud de
les mateixes.

ACCIÓ Nº20

Durant 2022 es revisarà el
glossari amb perspectiva de
gènere per tal d’assegurar
que s’inclouen aquells
conceptes nous.

ACCIÓ Nº21

Per tal de proposar mesures
addicionals a les establertes
a la Mancomunitat, es
realitzarà un estudi valoratiu
sobre l’existència o no de
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31/12

31/06

01/01 - 31/06 - 31/12

31/09 - 31/12

01/01 - 31/06 - 31/12

31/06 - 31/12

necessitats de noves
mesures de conciliació
durant el primer semestre.

ACCIÓ Nº22

ACCIÓ Nº23

ACCIÓ Nº24

Una vegada proporcionat el
Protocol de llenguatge
administratiu inclusiu i no
discriminatori, es revisaran
periòdicament la producció
oral i escrita per garantir l’ús
de llenguatge igualitari.
Cada sis mesos es revisarà
i corregirà els impresos,
formularis, comunicacions,
pàgina web... de la
Mancomunitat.
En gener es dissenyarà
cartellera amb termes del
glossari. Cada tres mesos
es canviaran els cartells.

31/06 - 31/12

31/06 - 31/12

31/03 - 31/06
31/09 - 31/12

ACCIÓ Nº25

Tots els documents del
Departament d’Igualtat
seran revisats en funció de
l’elaboració dels mateixos.

31/06 - 31/12

ACCIÓ Nº26

En 2022 tindrà lloc una
reunió amb les persones
responsables de les
revisions mèdiques per tal
d’incloure als estudis la
perspectiva de gènere i
millorar la qualitat de vida
de treballadores i
treballadors.

31/12

ACCIÓ Nº27

Cada sis mesos es revisarà
el Protocol d’actuació i
prevenció de situacions
d’assetjament sexual i per
raó de sexe.

31/06 - 31/12
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ACCIÓ Nº28

ACCIÓ Nº29

ACCIÓ Nº30

ACCIÓ Nº31

En 2022 es revisarà la base
de dades per enregistrar
situacions d’assetjament
sexual i per raó de sexe.
La Comissió de prevenció
d’assetjament sexual i per
raó de sexe es reunirà
quantes vegades calga amb
un mínim de tres reunions
anuals
Durant 2021 i 2022
s’implementarà i es revisarà
el Protocol d’actuació i
prevenció de situacions
d’assetjament sexual i per
raó de sexe.
La difusió del Protocol
d’actuació i prevenció de
situacions d’assetjament
sexual i per raó de sexe
serà revisada cada sis
mesos.
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31/12

31/12

31/06 - 31/12

31/06 - 31/12

