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Presentacions
Saluda de Toni González Rodríguez
Alcalde d’Almussafes
El paper que tradicionalment han exercit
dones

i

hòmens

en

la

societat

està

experimentant una important transformació,
produint-se canvis socials favorables per a
l'avanç en el camí cap a la igualtat de gènere.
La igualtat s'ha proclamat un dret fonamental
en els principals instruments jurídics, instant
als poders públics a la remoció dels obstacles
que estguen impedint o difcultant la igualtat
real i efectva.
No obstant això, la realitat ens contnua mostrant l'existència de relacions
asimètriques de poder entre dones i hòmens, tal com evidencien les dades sobre la
partcipació de les dones en el mercat laboral, en l'àmbit de l'ocupació pública, en
l'espai polítc, la violència contra les dones, la feminització de la pobresa, l'ús
diferenciat del temps per part de dones i hòmens, i un llarg etcètera que no fan sinó fer
patent la necessitat de contnuar treballant a favor de la igualtat, tant per part dels
poders públics com per part de la societat en el seu conjunt.
El repte plantejat és el de garantr l'aplicació real del principi d'igualtat de gènere
en qualsevol àmbit de la vida quotdiana, per entendre que, en general, en els diferents
espais es produïxen i reproduïxen situacions de desigualtat i de discriminació. L'àmbit
de l'ocupació pública no és una excepció, tal com podrà comprovar-se a través de les
dades que s'exposen en este document.
I així, a f d'avançar en la igualtat de dones i hòmens en la nostra administració
local, s'ha vist la necessitat de posar en marxa un Pla específc per a la igualtat de
caràcter intern en l'Ajuntament d'Almussafes, que manté una vigència de quatre anys i
que, estc convençut, donarà els seus fruits.
Comptem amb tu per a aconseguir-ho!
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Saluda de Davinia Catalayud Sebastá
Regidora Joventut, Consum i
Polítques d'Igualtat
Sens dubte, les insttucions
públiques tenim la responsabilitat de
dedicar

bona

part

dels

nostres

esforços a transmetre els valors
d’igualtat a tota la població, tenint en
compte que som l’exemple

més

visible i modèlic de cara a la
ciutadania.
És per això que des de l’Ajuntament d’Almussafes hem aprovat el I Pla Municipal
d’Igualtat de Dones i Homes, un full de ruta amb una vigència de quatre anys, que
inclou accions de caràcter intern i extern i que requereix d’una partcipació actva de
tot el personal funcionarial pel que a la la seua implementació, seguiment i avaluació.
Entre totes i tots hem d’aconseguir una igualtat efectva i lliure de discriminació
entre homes i dones a l’organització interna de la nostra administració local, mitjançant
l’aplicació de mesures realistes i pràctques destnades a aquest f i que han estat fruit
del diagnòstc previ portat a terme en les àrees d’ocupació; classifcació, promoció i
formació professional; retribucions; conciliació i ordenació del temps de treball; salut
laboral; i comunicació i llenguatge no sexista.
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1. INTRODUCCIÓ
La igualtat és un dret inherent a qualsevol persona, reconegut en l’artcle 14 de
la Consttució Espanyola. Malgrat això, vivim en una societat en la qual, tot i haver-hi
aconseguit millores parcials, encara estem molt lluny de posar f a les discriminacions,
ja que la igualtat encara no és efectva en molts aspectes. Per això, és necessari seguir
invertnt esforços per a aconseguir una igualtat real en tots els àmbits de la vida. Les
insttucions públiques són unes de les forces més importants per a fer front a aquestes
discriminacions, ja que a través de les polítques d’igualtat són les encarregades de
materialitzar la igualtat reconeguda legalment.
Històricament, les dones han estat relegades a l’àmbit domèstc, on la seua
funció principal era tenir cura dels flls, de la llar i de la resta de la família. Aquest era
un treball poc valorat socialment, ja que es desenvolupava en l’àmbit privat i no estava
remunerat. En la societat actual ha hagut molts progressos però segueixen existnt
certes barreres per a les dones en l’àmbit laboral. Normalment, les dones, a més de
treballar fora de casa, contnuen encarregant-se de la cura dels flls, de les persones
dependents i de realitzar les tasques domèstques. Per això, un dels principals reptes
per a aconseguir la igualtat en l’àmbit laboral, és la correcta conciliació laboral, familiar
i personal. A més, generalment, les dones tenen més difcultats en assolir llocs
directus, fenomen denominat «sostre de vidre» que es refereix a l’existència
d’elements psicosocials invisibilitzats que impedeixen a les dones accedir a llocs de
treball de major responsabilitat.
L’Ajuntament d’Almussafes està compromés en eliminar aquestes i altres
discriminacions laborals per motu de gènere. Per això ha elaborat aquest I Pla
d’Igualtat per a empleades i empleats de l’Ajuntament d’Almussafes que ha sigut
dissenyat amb l’objectu de detectar possibles discriminacions de gènere

en

l’organització interna d’aquest Ajuntament i proposar mesures que fomenten la
igualtat en aquest àmbit. Amb aquest pla es pretén avançar en l’objectu d’aconseguir
la igualtat efectva reconeguda legalment.
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2. MARC JURÍDIC
La igualtat és un aspecte reconegut legalment en la societat en què vivim però,
malgrat això, encara queda molt de camí per recórrer fns a aconseguir una societat
justa i igualitària. En aquest apartat es pretén donar a conèixer les lleis principals que
fonamenten aquesta igualtat i justfquen les polítques d’igualtat portades a terme per
les insttucions. Podem trobar fonamentació jurídicament en els àmbits autonòmic,
estatal i europeu.
En primer lloc, pel que fa a l’àmbit europeu, destaquem la Directva 2006/54/CE
del Parlament Europeu i del Consell del 5 de juliol de 2006 relatva a l’aplicació del
principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en assumptes
d’ocupació. També trobem la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de
discriminació contra la dona, aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides en
Desembre de 1979 i ratfcada per Espanya en 1983. En l’àmbit europeu també cal
destacar el Protocol Facultatu de la Convenció sobre l’eliminació de totes les formés
de discriminació contra la dona, adoptat per l’Assemblea General de Nacions Unides
en Octubre de 1999.
En segon lloc, pel que fa a l’àmbit estatal també trobem nombroses lleis que
recolzen la igualtat entre homes i dones. En la Consttució Espanyola, es fa referència a
aquesta igualtat en l’artcle 14 on s’afrma que totes les persones espanyoles som
«iguals davant de la llei, sense que puga prevaldre cap discriminació per raó de
naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància
personal o social». A més, en l’artcle 9.2. assigna a les insttucions públiques com a
principals responsables de transmetre aquests valors d’igualtat: “correspon als poders
públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups
en què s’integra siguen reals i efectves; remoure els obstacles que impedisquen o
difculten la seua plenitud i facilitar la partcipació de tots els ciutadans en la vida
polítca, econòmica, cultural i social”.
La referència principal a l’àmbit estatal en temes d’igualtat és la Llei Orgànica
3/2007 de 22 de Març, per la Igualtat Efectva de Dones i Homes. Una altra llei bàsica
en aquest sentt és la Llei orgànica 1/2004 de Mesures de Protecció Integral contra la
Violència de Gènere. També existeix la Llei 39/1999, del 5 de Novembre, per a
promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores.
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Per altra part, trobem la Llei 7/1007 de 12 d’Abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat públic, l’àmbit d’aplicació del qual inclou les Administracions de les Enttats
Locals. Aquesta llei estableix en la Disposició Addicional vuitena que:

“Les

Administracions Públiques estan obligades a respectar la igualtat de tracte i
d’oportunitats en l’àmbit laboral, i amb aquesta fnalitat, hauran d’adoptar mesures
dirigides a evitar qualsevol tpus de discriminació laboral entre dones i homes”. Les
Administracions Públiques hauran d’elaborar i aplicar plans d’igualtat en el conveni
col·lectu o acord de condicions de treball del personal funcionari.
A més, el Reial Decret Legislatu 5/2015, de 30 d’Octubre, pel que s’aprova el
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, obliga a totes les
Administracions Públiques, com indica la disposició addicional sèptma, a elaborar i
aplicar un pla d’igualtat que siga aplicable, a més d’obligar a adoptar mesures dirigides
a evitar qualsevol tpus de discriminació laboral entre dones i homes, així com
respectar la igualtat de tractament i d’oportunitats a l’àmbit laboral.
Per últm, pel que fa a l’àmbit autonòmic també hi trobem referències legals
que lluiten per la igualtat. A la norma general valenciana, l’Estatut d’Autonomia de la
Comunitat Valenciana, concretament a l'artcle 10, es manifesta que, és responsabilitat
de la Generalitat Valenciana promoure les condicions necessàries perquè els drets
socials dels/de les ciutadans/es valencians/es i dels grups i col·lectus en què s'integren
siguen objecte d'una aplicació real i efectva.
En l’àmbit valencià destaca la Llei 9/2003 del 2 d'Abril, de la Generalitat
Valenciana, per a la Igualtat entre Dones i Homes, com a normatva de referència
d’igualtat en l’àmbit de la Comunitat Valenciana. En aquesta llei es contempla com a
objecte "regular i fer efectu el principi d'igualtat de dones i homes a la Comunitat
Valenciana, establir els principis generals que han d'orientar esta igualtat, determinar
les accions bàsiques que han de ser implementades, així com establir l'organització
administratva de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes a la Comunitat
Valenciana". També, aquesta llei contempla a l’artcle 20 la defnició de plans
d’igualtat, considerant-se com tot document on es plasmen les estratègies de les
enttats i empreses per aconseguir la igualtat efectva entre homes i dones.
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A més, en la Llei 10/2010 de 9 de Juliol, de la Generalitat Valenciana,
d’Ordenació i Gestó de la Funció Pública Valenciana, també es fa referència al paper
de l’Administració Pública per a aconseguir la igualtat, ja que en la disposició
addicional tercera que s’estableix el següent: “Les Administracions Públiques
elaboraran i aprovaran plans d’igualtat de gènere que contndran un conjunt de
mesures que possibiliten l’eliminació dels obstacles que impedeixen o difculten la
igualtat real d’oportunitats entre dones i homes en l’accés a l’ocupació pública i en el
seu desenvolupament professional.”
També trobem el Decret 133/2007, de 27 de Juliol, del Consell, sobre
condicions i requisits per al visat dels Plans d’Igualtat de les Empreses de la Comunitat
Valenciana, on es destaca la importància de presentar plans d’igualtat en les empreses
valencianes. Per altra banda, el II Acord marc subscrit per la Federació Valenciana de
Municipis i Províncies on s’inclou l’Acord d’Aplicació de mesures en matèria d’igualtat
amb el compromís d’elaboració de Plans d’Igualtat.
En defnitva, com estem veient, la igualtat de gènere està reconeguda en
nombroses legislacions a diversos nivells autonòmic, estatal i europeu. Per tant és un
tema d’interés públic i és important posar en marxa els mecanismes necessaris per a
avançar en la consecució de la igualtat entre homes i dones.
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3. OBJECTIUS
3.1. OBJECTIU GENERAL
L’objectu general d’aquest pla és aconseguir una igualtat efectva i la no
discriminació entre homes i dones a l’organització interna de l’Ajuntament
d’Almussafes mitjançant l’aplicació de mesures realistes i pràctques destnades a
aquest f, i programades en el temps, arran d’un diagnòstc en les sis àrees
dissenyades: ocupació; classifcació, promoció i formació; retribucions; conciliació;
salut laboral; i comunicació i llenguatge no sexista.

3.2. OBJECTIUS ESPECÍFICS


Detectar aspectes a millorar en matèria d’igualtat en les condicions laborals del
personal que forma l’Ajuntament d’Almussafes.



Fomentar la formació en matèria d’igualtat.



Integrar i fomentar la partcipació del personal treballador en el procés
d’implantació del Pla d’Igualtat.



Aplicar la perspectva de gènere a tots els aspectes de les polítques, àrees,
documents i decisions que es prenguen a l’Ajuntament d’Almussafes.



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



Promoure en tota la plantlla de l’Ajuntament de Almussafes la cultura d’igualtat
i la consciència de gènere.



Promoure la funció de la conciliació de la vida familiar i laboral.
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4. METODOLOGIA
Per al disseny d’aquest pla d’igualtat entre homes i dones s’han seguit una sèrie
d’accions prèvies sense els quals no es podria haver realitzat. En primer lloc, arran
d’una reunió en Ple, a la que assistren els diferents representants de les poblacions
adherides a la Mancomunitat de la Ribera Baixa, es va acordar la contractació d’agents
d’igualtat per què satsferen la necessitat de desenvolupar plans d’igualtat per a totes
les poblacions adherides a la Mancomunitat de la Ribera Baixa. Una vegada contractats
els agents d’igualtat, aquests va planifcar les fases que el Pla d’igualtat, adaptant-lo a
les necessitats reals actuals.
En primer lloc es va realitzar el diagnòstc que consisteix en una anàlisi general
de la situació de l’Ajuntament en matèria d’igualtat de gènere. Per a realitzar la
recollida de dades s’han utlitzat tant elements quanttatus com qualitatus:
qüestonari general per a tota la plantlla, reunions, anàlisi DAFO, i entrevistes.
A contnuació es van dissenyar les mesures, adaptades segons el diagnòstc
previ. Aquestes mesures s’estructuren en les sis àrees d’intervenció, segons la
normatva autonòmica vigent, concretament el Decret 133/2007, de 27 de Juliol, del
Consell, sobre condicions i requisits per al visat dels Plans d’Igualtat de les Empreses de
la Comunitat Valenciana. Aquestes àrees són: àrea d’accés al treball; àrea de
classifcació professional, promoció i formació; àrea de retribucions; àrea de conciliació
i ordenació del temps de treball; àrea de salut laboral, prevenció d’assetjament sexual
i/o per raó de sexe; àrea de comunicació i llenguatge no sexista.
Finalment, és important destacar que tant per a realitzar aquest pla d’igualtat com per
a aplicar-lo, és important la implicació de tot el personal de l’Ajuntament. És important
involucrar a tot el personal a través de la sensibilització en matèria d’igualtat. Amb la
conscienciació i la partcipació de la plantlla es podran detectar més fàcilment
possibles carències en matèria d’igualtat i així prendre decisions de major qualitat que
repercutsquen favorablement a tothom.
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5. DIAGNÒSTIC
5.1. OBJECTIUS DEL DIAGNÒSTIC
L’objectu del present diagnòstc és conèixer la situació de l’Ajuntament
d’Almussafes respecte a la igualtat efectva entre dones i homes que ajudaran a
realitzar el disseny de les mesures i accions del pla. Amb aquest pretext es pretén
també:
➔ L’obtenció de dades desagregades per sexe sobre l’organització i distribució de
la plantlla per departaments, l’edat, l’antguitat en l’empresa, el nivell
d’estudis, l’horari laboral, etc.
➔ Conèixer la percepció sobre la igualtat de gènere que té la plantlla de
l’Ajuntament als llocs de treball, incloent l’opinió sobre igualtat de retribució,
igualtat d’oportunitats i de formació.
➔ Recollir informació sobre les mesures de conciliació familiar que existeixen a
l’organització: saber si es coneixen, si es fa ús d’elles i si aquestes mesures són
sufcients.
➔ Determinar la pertnença d’aplicar mesures positves en qualsevol procés de
selecció de l’Ajuntament d’Almussafes.
➔ Observar l’ús que es fa del llenguatge no sexista, fent una revisió dels
documents que es desprenen de l’Ajuntament i de la pàgina web.
En defnitva, el que es pretén amb aquest diagnòstc sobre la realitat és poder
observar com es troba l’Ajuntament en relació a totes les àrees a tractar dins del pla
d’Igualtat i d’aquesta manera també servirà com una ferramenta que ajudarà a
observar el canvia produïts arran del següent pla d’Igualtat.

11

5.2. INFORMACIÓ GENERAL DE L’AJUNTAMENT

Nom

AJUNTAMENT ALMUSSAFES

Telèfon

96 178 20 50

E-mail

Almussafes_atc@gva.es

Web

http://www.almussafes.es

Direcció

Passeig del Parc s/n
46440 Almussafes

Departaments

-Alcaldia
-Secretaria
-Urbanisme
-Seguretat ciutadana
-Esports, cultura, educació i joventut
-Benestar social, ocupació, desenvolupament
local i promoció socioeconòmica.
-Economia
-Tecnologies de la informació i comunicacions

Forma Jurídica

Insttució Pública

Instal·lacions

Ajuntament, Biblioteca municipal, Centre Cultural,
Pavelló d’esports, Cementeri municipal, EPA.
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5.3. ORGANIGRAMA
 General

 Alcaldia

13

 Secretaria

 Urbanisme

14

 Seguretat ciutadana

 Esport, cultura, educació i joventut

15

 Benestar social, ocupació, desenvolupament local i promoció
socioeconòmica

 Economia

16

 Tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC)

5.4. QÜESTIONARIS A LA PLANTILLA
Després d’una primera recollida d’informació mitjançant el qüestonari
realitzat, s’han organitzat totes les dades obtngudes de la plantlla de l’Ajuntament
d’Almussafes. S’ha de realitzar una anàlisi descriptva amb ajuda de taules de
contngència. En aquestes taules trobem els resultats obtnguts desagregats per sexe
per tal que siga més visible i atractva. Així hem analitzat les dades de la forma
objectva i realista.
El qüestonari és totalment anònim i les dades no seran analitzades de forma
individual. Aquest qüestonari consta de 34 preguntes, repartdes en ítems personals
de la composició de la plantlla i sis àrees: àrea d’accés a l’ocupació, àrea de
classifcació professional i promoció, àrea de formació, àrea de retribucions, àrea de
conciliació familiar i laboral, àrea de salut laboral, assetjament i llenguatge i
comunicació.
A contnuació, trobarem l’anàlisi descriptva de les dades obtngudes amb el
qüestonari a l’Ajuntament d’Almussafes. S’han recollit un total de 54 qüestonaris
procedents de les treballadores i treballadors de l’Ajuntament.
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5.4.1. COMPOSICIÓ DE LA MOSTRA
Pel que fa a la composició de la plantlla que ha realitzat el qüestonari, cal destacar
que hem obtngut un total de 56 qüestonaris procedents de les treballadores i
treballadors de l’Ajuntament. Aquest nombre representa quasi el 50% de la plantlla de
l’Ajuntament d’Almussafes. La partcipació ha sigut major per part de les dones amb un
60,71%, mentre que els homes suposen un 39,29%.

Pel que fa a l’edat, destaca l’interval que va entre 31-45 anys i entre 46-60 anys, tant
les dones amb un 43,8% i 37,5% respectvament, com en els homes amb 36,4% i 50%
respectvament. Cal destacar també la poca plantlla jove a l’Ajuntament, ja que
suposa tan sols un 9,3% del total de la mostra, sent majoritàriament dones (12,5%),
enfront dels homes (4,5%).
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Edat-Sexe
Sexe
Total
Dona
Edat

Entre 18-30 anys

Entre 31-45 anys

Entre 46-60 anys

Entre 61-70 anys

Total

Recompte

Home
4

1

5

% dins de Edat

80,0%

20,0%

100,0%

% dins de Sexe

12,5%

4,5%

9,3%

% del total

7,4%

1,9%

9,3%

Recompte

14

8

22

% dins de Edat

63,6%

36,4%

100,0%

% dins de Sexe

43,8%

36,4%

40,7%

% del total

25,9%

14,8%

40,7%

Recompte

12

11

23

% dins de Edat

52,2%

47,8%

100,0%

% dins de Sexe

37,5%

50,0%

42,6%

% del total

22,2%

20,4%

42,6%

Recompte

2

2

4

% dins de Edat

50,0%

50,0%

100,0%

% dins de Sexe

6,3%

9,1%

7,4%

% del total

3,7%

3,7%

7,4%

Recompte

32

22

54

% dins de Edat

59,3%

40,7%

100,0%

% dins de Sexe

100,0%

100,0%

100,0%

59,3%

40,7%

100,0%

% del total

Com veiem a la següent gràfca de barres, la
gran majoria de les persones de la plantlla
que han realitzat el qüestonari són
funcionariat de carrera, amb un percentatge
del 75,9% de la mostra total, seguit per un
13% de funcionariat interí. És a dir, quasi un
90% de la mostra són persones funcionaries.
La resta són dues persones, una dona i un
home, en practques o amb beca, una dona
laboral temporal, dues dones laborals fxes i
un home laboral fx.
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Antguitat
Sexe
Dona
Antguitat

Menys de 1 any

Recompte

3

6

50,0%

50,0%

100,0%

% dins de Sexe

9,4%

13,6%

11,1%

% del total

5,6%

5,6%

11,1%

Recompte

3

1

4

75,0%

25,0%

100,0%

% dins de Sexe

9,4%

4,5%

7,4%

% del total

5,6%

1,9%

7,4%

Recompte

8

6

14

% dins de Antguitat

57,1%

42,9%

100,0%

% dins de Sexe

25,0%

27,3%

25,9%

% del total

14,8%

11,1%

25,9%

Recompte

14

3

17

% dins de Antguitat

82,4%

17,6%

100,0%

% dins de Sexe

43,8%

13,6%

31,5%

% del total

25,9%

5,6%

31,5%

Recompte

4

9

13

% dins de Antguitat

30,8%

69,2%

100,0%

% dins de Sexe

12,5%

40,9%

24,1%

% del total

7,4%

16,7%

24,1%

Recompte

32

22

54

59,3%

40,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

59,3%

40,7%

100,0%

% dins de Antguitat

Entre 6 i 15 anys

Entre 16 i 25 anys

Més de 25 anys

Total

Total

3

% dins de Antguitat

Entre 1 i 5 anys

Home

% dins de Antguitat
% dins de Sexe
% del total

Pel que fa a l’antguitat trobem la gran
majoria de la plantlla situada en l’interval
d’entre 16 i 25 anys amb un percentatge de
31,5% i l’interval d’entre 6 i 15 anys amb
un percentatge del 25,9%.
Respecte a la distribució per sexe trobem
que la majoria de dones, un 43,8% a
l’interval d’entre 16 i 25 anys. Mentre que
la majoria dels homes, un 40,9% se situa en
l’interval de més anys d’antguitat, és a dir,
més de 25 anys.
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Respecte al nivell d’estudis que presenta la mostra de la plantlla cal destacar que els
resultats de les dones destaquen tant en diplomatura com en llicenciatura amb 25% i
25% respectvament mentre que els homes se situen la seua majoria a la formació
professional, amb un 35%. Com podem observar a la taula de barres, als nivells
d’estudis més alts com diplomatura, llicenciatura, grau, màster, és a dir, estudis
universitaris, destaca moltssim més les dones que se situen en aquests estudis.
Solament trobem diferencies al doctorat, on no hi ha cap dona i solament un home. En
defnitva, el nivell d’estudis general que predomina a la mostra de la plantlla és la
formació professional i la llicenciatura amb un percentatge del 23,1% per a les dues
opcions, seguit per la diplomatura amb un 17,3%.
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Quantes hores de treball dediques a la setmana?
Sex
e
Dona
Quantes hores

25 hores

Recompte

Total
Home

1

1

2

50,0%

50,0%

100,0%

de treball

% dins de hores setmana

dediques a la

% dins de Sexe

3,3%

5,6%

4,2%

% del total

2,1%

2,1%

4,2%

Recompte

1

0

1

100,0%

,0%

100,0%

% dins de Sexe

3,3%

,0%

2,1%

% del total

2,1%

,0%

2,1%

Recompte

2

0

2

100,0%

,0%

100,0%

% dins de Sexe

6,7%

,0%

4,2%

% del total

4,2%

,0%

4,2%

Recompte

21

11

32

% dins de hores setmana

65,6%

34,4%

100,0%

% dins de Sexe

70,0%

61,1%

66,7%

% del total

43,8%

22,9%

66,7%

Recompte

0

4

4

% dins de hores setmana

,0%

100,0%

100,0%

% dins de Sexe

,0%

22,2%

8,3%

% del total

,0%

8,3%

8,3%

Recompte

4

1

5

% dins de hores setmana

80,0%

20,0%

100,0%

% dins de Sexe

13,3%

5,6%

10,4%

% del total

8,3%

2,1%

10,4%

Recompte

1

1

2

50,0%

50,0%

100,0%

% dins de Sexe

3,3%

5,6%

4,2%

% del total

2,1%

2,1%

4,2%

Recompte

30

18

48

62,5%

37,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

62,5%

37,5%

100,0%

setmana?
32 hores

% dins de hores setmana

35 hores

% dins de hores setmana

37,5 hores

+ 37,5 hores

40 hores

45 hores

% dins de hores setmana

Total

% dins de hores setmana
% dins de Sexe
% del total
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Respecte a les hores que dedica la mostra de la plantlla de l’Ajuntament a la setmana,
cal destacar la resposta de 37,5 hores, tant en homes com en dones, amb uns
percentatges del 61,1% i 70%,respectvament.
Per altra part també hi ha un percentatge del 22,2% d’homes que assenyala que dedica
més de 37,5 hores, i un 13,1% de les dones i un 5,6% dels homes assenyalen que
dediquen 40 hores a la setmana.
Cal destacar, per tant, com podem observar a la gràfca de barres, que les hores
dedicades per la mostra de la plantlla de l’Ajuntament d’Almussafes se situen entre les
37,5 i les 40 hores, deixant amb resultats molt inferiors les altres respostes aportades
per les persones que han realitzat el qüestonari.
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Tipus de jornada
Sexe
Total
Dona
Tipus de jornada

Completa

Reduïda

Recompte

31

21

52

% dins de Tipus de
jornada

59,6%

40,4%

100,0%

% dins de Sexe

96,9%

95,5%

96,3%

% del total

57,4%

38,9%

96,3%

Recompte

1

1

2

50,0%

50,0%

100,0%

% dins de Sexe

3,1%

4,5%

3,7%

% del total

1,9%

1,9%

3,7%

Recompte

32

22

54

59,3%

40,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

59,3%

40,7%

100,0%

% dins de Tipus de
jornada

Total

Home

% dins de Tipus de
jornada
% dins de Sexe
% del total

Respecte

al

tpus

de

jornada, quasi la totalitat de
la

mostra,

assenyala

un
que

96,3%,
té

una

jornada completa, front a
un

3,7%

que

presenta

jornada reduïda sent tan
sols un home i un dona. Per
altra part, cal destacar que
cap persona ha assenyalat
la jornada parcial.
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Quin és el teu torn de treball?
Sexe
Dona
Quin és el

Mat

Recompte

Total
Home

21

10

31

teu torn

% dins de torn de treball?

67,7%

32,3%

100,0%

de

% dins de Sexe

65,6%

45,5%

57,4%

% del total

38,9%

18,5%

57,4%

Recompte

0

1

1

% dins de torn de treball?

,0%

100,0%

100,0%

% dins de Sexe

,0%

4,5%

1,9%

% del total

,0%

1,9%

1,9%

Mat i

Recompte

9

6

15

vesprada

% dins de torn de treball?

60,0%

40,0%

100,0%

% dins de Sexe

28,1%

27,3%

27,8%

% del total

16,7%

11,1%

27,8%

Recompte

2

5

7

28,6%

71,4%

100,0%

% dins de Sexe

6,3%

22,7%

13,0%

% del total

3,7%

9,3%

13,0%

Recompte

32

22

54

59,3%

40,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

59,3%

40,7%

100,0%

treball?
Vesprada

(jornada
partda)

Rotatu

% dins de torn de treball?

Total

% dins de torn de treball?
% dins de Sexe
% del total

Pel que fa al torn de treball, la gran majoria de la
mostra, un 57,4%, assenyala realitzar el seu torn de
treball pels matns, seguit per un 27,8% que
realitza torn de mat i de vesprada. Per últm, tan
sols una persona realitza torn de vesprada i és un
home. Pel que fa al grup de les dones, un 65,6%
d’elles assenyala el torn de mat seguit per un
28,1% que realitza torn de mat i vesprada. Per
altra banda, pel que fa als homes, la majoria, un
57,4% realitza torn de mat i un 27,8% mat i
vesprada. Cal destacar, que les persones que
assenyalen el torn rotatu, tant homes com dones,
pertanyen al cos de Policia Local que realitza torns
de mat, vesprada i nit.
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Responsabilitats familiars
DONA
Fills/es
menors de 3
anys
Fills/es
menors
entre 3 i 7
anys
Fills/es
menors
entre 8 i 14
anys
Filles/s
menors
majors de 14
anys.
Una o més
persones
majors
dependents
Cap persona
al meu
càrrec

HOME

TOTAL

3%

1

13,6%

3

7,3%

4

30,3%

10

31,8%

7

30,9%

17

18,2%

6

18,2%

4

18,2%

10

24,2%

8

13,6%

3

20%

11

21,2%

7

22,7%

5

21,8%

12

21,2%

7

27,3%

6

23,6%

13

Respecte a les càrregues familiars, el que destaca en general a la mostra de la plantlla,
són les persones amb flls o flles menors entre 3 i 7 anys amb un 30,9%, seguit per les
persones que no tenen cap persona a càrrec amb un 23,6%, i les que tenen una
persona o més persones majors dependents a càrrec seu, amb un 21,8%. Com
observem a la taula, els percentatges generals es mantenen entorns al 20%, l’únic amb
menor percentatge són les persones que tenen flls o flles menors de 3 anys, amb tan
sols un 7,3%. El resultat més baix a les dones és aquell que fa referència a tndre flls o
flles menors de 3 anys, amb un 3%, mentre que al grup d’homes de la mostra els
resultats més baix es dóna també en aquesta opció, amb un 13,6% i també a l’opció de
flls o flles menors d’edat, majors de 14 anys.
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5.4.2. ÀREA D’ACCÉS A L’OCUPACIÓ
Creus que hi ha igualtat d'oportunitats per a homes i dones en quant a l'accés al
treball en l'Ajuntament?
Sexe
Dona
Creus que hi ha

Sí

Recompte

Home

Total
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15

42

64,3%

35,7%

100,0%

igualtat

% dins de Creus que hi ha igualtat

d'oportunitats per a

d'oportunitats en

homes i dones en

quant a l'accés al treball?

quant a l'accés al

% dins de Sexe

96,4%

100,0%

97,7%

treball en

% del total

62,8%

34,9%

97,7%

Recompte

1

0

1

100,0%

,0%

100,0%

% dins de Sexe

3,6%

,0%

2,3%

% del total

2,3%

,0%

2,3%

Recompte

28

15

43

65,1%

34,9%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

65,1%

34,9%

100,0%

l'Ajuntament?

No

% dins de Creus que hi ha igualtat
d'oportunitats en
quant a l'accés al treball?

Total

% dins de Creus que hi ha
igualtat d'oportunitats en quant a
l'accés al treball?
% dins de Sexe
% del total

A la pregunta sobre si creuen
que
hi
ha
igualtat
d’oportunitats entre homes i
dones per accedir a llocs de
treball
de
l’Ajuntament
d’Almussafes,
quasi
la
totalitat de la mostra
assenyala que sí, un 97,7%.
Cal destacar, que existeix un
xicotet percentatge del 2,3%,
que correspon a una dona,
que considera que aquesta
igualtat no existeix.
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5.4.3. ÀREA DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL, PROMOCIÓ I FORMACIÓ.
Creus que hi ha igualtat d'oportunitats per a homes i dones en quant a la
promoció?
Sexe
Dona
Creus que hi ha
igualtat
d'oportunitats
per a homes i
dones en quant a
la promoció?

Sí

No

Recompte

Total

24

15

39

% dins de Creus que hi ha
igualtat d'oportunitats en
quant a la promoció?

61,5%

38,5%

100,0%

% dins de Sexe

85,7%

100,0%

90,7%

% del total

55,8%

34,9%

90,7%

Recompte

4

0

4

100,0%

,0%

100,0%

14,3%

,0%

9,3%

% del total

9,3%

,0%

9,3%

Recompte

28

15

43

65,1%

34,9%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

65,1%

34,9%

100,0%

% dins de Creus que hi ha
igualtat d'oportunitats en
quant a la promoció?
% dins de Sexe

Total

Home

% dins de Creus que hi ha
igualtat d'oportunitats en
quant a la promoció?
% dins de Sexe
% del total

A l’àrea de classifcació professional i
promoció cal destacar que quasi la totalitat
de la mostra de la plantlla, un 90,7%, creu
que sí que hi ha igualtat per a promocionar
entre homes i dones. Però també trobem
respostes negatves, únicament per part de
dones,

concretament

quatre,

que

representen un 14,3% respecte al seu
gènere.
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Veus les mateixes possibilitats per a dones i homes d’aconseguir llocs directus?
Sexe
Total
Dona
Veus les

Sí

Recompte

Home
18

12

30

60,0%

40,0%

100,0%

mateixes

% dins de Veus les

possibilitats per

mateixes possibilitats

a dones i homes

d'aconseguir llocs directus?

d'aconseguir

% dins de Sexe

66,7%

85,7%

73,2%

% del total

43,9%

29,3%

73,2%

Recompte

9

2

11

81,8%

18,2%

100,0%

% dins de Sexe

33,3%

14,3%

26,8%

% del total

22,0%

4,9%

26,8%

Recompte

27

14

41

65,9%

34,1%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

65,9%

34,1%

100,0%

llocs directus?
No

% dins de Veus les
mateixes possibilitats
d'aconseguir llocs directus?

Total

% dins de Veus les
mateixes possibilitats
d'aconseguir llocs directus?
% dins de Sexe
% del total

Per altra part, pel que fa a les
possibilitats d’aconseguir llocs directus,
trobem resultats més diversos, un
73,2% assenyala que sí que hi han les
mateixes possibilitats, mentre que
l’altre 26,8% manifesta que no, sent
majoritàriament dones amb un 33,3%
respecte al grup de dones i tan sols un
14,3% dels homes respecte al grup
d’homes. Destacar que en aquest cas ja
trobem resultats per part dels homes
referents a què no hi ha igualtat en
alguna qüestó.
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Creus que es valora més el temps de permanència que el compliment d'objectus
a l'hora de promocionar?
Sexe
Total
Dona
Creus que es valora més
el temps de
permanència en
l'empresa que el
compliment d'objectus a
l'hora de promocionar?

Sí

No

Total

Recompte

Home
15

5

20

% dins de Es valora més el
temps de permanència que el
compliment d'objectus a
l'hora de promocionar?

75,0%

25,0%

100,0%

% dins de Sexe

60,0%

33,3%

50,0%

% del total

37,5%

12,5%

50,0%

Recompte

10

10

20

% dins de Es valora més el
temps de permanència que el
compliment d'objectus a
l'hora de promocionar?

50,0%

50,0%

100,0%

% dins de Sexe

40,0%

66,7%

50,0%

% del total

25,0%

25,0%

50,0%

Recompte

25

15

40

62,5%

37,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

62,5%

37,5%

100,0%

% dins de Es valora més el
temps de permanència que el
compliment d'objectus a
l'hora de promocionar?
% dins de Sexe
% del total

Pel que fa a la pregunta de si es valora més el
temps de permanència que el compliment
d’objectus, trobem resultats bastant diversos,
un 50% considera que sí i l’altre 50% que no.
Cal destacar que són moltssimes més dones,
un 60% respecte al seu gènere, que assenyalen
que sí, i tan sols un 33,3% dels homes respecte
al seu gènere. La resposta del no trobem
igualtat en homes i dones però són més els
homes comparant-ho amb el seu gènere, un
66,6% front a un 40% de dones respecte al seu
gènere.
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Has rebut algun tpus de formació relacionada amb el teu lloc de treball durant
aquest any?
Sexe
Dona
Has rebut algun
tpus de formació
durant aquest
any?

Sí

No

Total

Recompte

Total
Home

13

5

18

% dins de Has rebut
formació durant aquest
any?

72,2%

27,8%

100,0%

% dins de Sexe

46,4%

33,3%

41,9%

% del total

30,2%

11,6%

41,9%

Recompte

15

10

25

% dins de Has rebut
formació durant aquest
any?

60,0%

40,0%

100,0%

% dins de Sexe

53,6%

66,7%

58,1%

% del total

34,9%

23,3%

58,1%

Recompte

28

15

43

65,1%

34,9%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

65,1%

34,9%

100,0%

% dins de Has rebut
formació durant aquest
any?
% dins de Sexe
% del total

Respecte a la formació trobem resultats
bastant diversos, ja que hi ha moltes
persones que no han rebut formació, un
58,1% front a un 49,1% que sí. Respecte al
gènere, és important assenyalar que els
resultats
amb
major
percentatge
corresponen a les dones i homes que no
s’han format, sent un 53,6% de les dones i
un 66,7% dels homes. En defnitva, tan sols
un 46,4% de les dones i un 33,3% dels homes
ha rebut formació durant aquest any
relacionada amb el seu lloc de treball.
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Aquesta formació que has realitzat durant aquest any és de caràcter:

DONES

HOMES

TOTAL

Presencial

26,7%
8

20%
3

24,4%
11

Semi-presencial

20%
6

13,3%
2

17,8%
8

Online

16,7%
5

0%
0

11,1%
5

Pel que fa al tpus de formació que s’ha realitzat per part de la mostra de la plantlla,
trobem els resultats més alts, amb un 24,4% les persones que han dedicat la seua
formació de manera presencial, seguit per un 17,8% de manera semipresencial, i en
últm lloc la formació online, amb tan sols un 11,1% de la totalitat de la mostra.
Cal destacar, com observem a la taula, que tant homes com dones han realitzat més
formació presencial, amb percentatges del 20% i 26,7% respectvament. Però, no
obstant això, trobem que el 16,7% de les dones ha realitzat els cursos de manera EN
LÍNI, en canvi no hi ha cap home.
Per altra part, les hores que
han destnat als cursos de
formació
són
variats,
destaca
sobretot
les
persones que no han
dedicat cap hora. Cal
destacar que les dones
destaquen més als cursos
de menys hores, entre 1-25
hores i 26-50 hores, però no
obstant això les dones es
troben representades en
tots els intervals. Per altra
banda, els homes es situen
majoritàriament als cursos
d’entre 26-50 hores i amb
un percentatge molt baix o
nul en les altres franges.
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Veus les mateixes possibilitats per a homes i dones d'accedir a cursos de formació?
Sexe
Dona
Veus les

Si

Recompte

Total
Home

27

15

42

64,3%

35,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

% del total

64,3%

35,7%

100,0%

Recompte

27

15

42

64,3%

35,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

64,3%

35,7%

100,0%

mateixes
possibilitats per
a homes i dones
d'accedir a
cursos de
formació?

% Dins de Veus les mateixes
possibilitats per a homes i dones
d'accedir a
cursos de formació?
% Dins de Sexe

Total

% Dins de Veus les mateixes
possibilitats per a homes i dones
d'accedir a cursos de formació?
% Dins de Sexe
% del total

Respecte a si creuen que hi ha les
mateixes

possibilitats

per

a

homes i dones de tndre accés a
cursos de formació, la resposta és
unànime, ja que el 100% de la
mostra opina que si existeixen les
mateixes possibilitats per accedir
a la formació.
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Quant a si es realitza la
formació sempre fora de
l’horari laboral, cal destacar
que la gran majoria de la
mostra assenyala que no, un
89,2%, mentre que un 10,8%
manifesta que sí, sent tot
dones, que com podem
observa a la taula de resultats,
aquestes representen un
15,4% respecte al seu gènere.

Realitzes sempre la formació dins de l'horari laboral?
Sexe
Dona
Realitzes sempre la

Si

Recompte

Total

Home

4

0

4

100,0%

,0%

100,0%

% Dins de Sexe

15,4%

,0%

10,8%

% del total

10,8%

,0%

10,8%

Recompte

22

11

33

66,7%

33,3%

100,0%

% Dins de Sexe

84,6%

100,0%

89,2%

% del total

59,5%

29,7%

89,2%

Recompte

26

11

37

70,3%

29,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

70,3%

29,7%

100,0%

formació dins de

% Dins de Realitzes sempre

l'horari laboral?

la formació dins de l'horari
laboral?

No

% Dins de Realitzes sempre
la formació dins de l'horari
laboral?

Total

% Dins de Realitzes sempre la
formació dins de l'horari
laboral?
% Dins de Sexe
% del total
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Respecte a si hi ha facilitats o
compensacions quan els cursos són
fora de l’horari laboral trobem resultats
bastant diferents. Per una part, parlem
del 62,9% que manifesta que sí, sent
majoritàriament
dones
que
representen un 56,5% respecte al seu
gènere i un 75% d’homes en relació al
seu gènere. Per altra part, trobem un
37,1% que manifesta que no sent
també majoritàriament dones, encara
que respecte als seus sexes són menors
els resultats, sent un 43,5% les dones i
un 25% els homes.
S’ofereixen facilitats o compensacions quan els cursos són fora de l’horari laboral?
Sexe
Dona
S'ofereixen facilitats o

Si

Recompte

Home
13

9

22

59,1%

40,9%

100,0%

% Dins de Sexe

56,5%

75,0%

62,9%

% del total

37,1%

25,7%

62,9%

Recompte

10

3

76,9%

23,1%

100,0%

% Dins de Sexe

43,5%

25,0%

37,1%

% del total

28,6%

8,6%

37,1%

Recompte

23

12

35

65,7%

34,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

65,7%

34,3%

100,0%

compensacions quan

% dins de facilitats o

els cursos són fora de

compensacions quan els

l'horari laboral?

cursos són fora de l'horari ?

No

Total

% Dins de facilitats o
compensacions quan els
cursos són fora de l'horari ?

Total

% Dins de facilitats o
compensacions quan els
cursos són fora de l'horari ?
% Dins de Sexe
% del total
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5.4.4. ÀREA DE RETRIBUCIONS
Quin és el teu salari net mensual?
Sexe
Total
Quin és el teu
salari net
mensual?

Menys de 600 euros

Entre 901 i 1200 euros

Entre 1201 i 1500 euros

Entre 1501 i 1800 euros

Entre 1801 i 2100 euros

Entre 2101 i 2400 euros

Més de 2400 euros

Total

Recompte
% Dins de salari

Dona
1
50,0%

Home
1
50,0%

2
100,0%

% Dins de Sexe

3,7%

4,8%

4,2%

% del total
Recompte

2,1%
1

2,1%
2

4,2%
3

% Dins de salari

33,3%

66,7%

100,0%

% Dins de Sexe

3,7%

9,5%

6,3%

% del total
Recompte

2,1%
5

4,2%
2

6,3%
7

% Dins de salari

71,4%

28,6%

100,0%

% Dins de Sexe

18,5%

9,5%

14,6%

% del total
Recompte

10,4%
9

4,2%
5

14,6%
14

% Dins de salari

64,3%

35,7%

100,0%

% Dins de Sexe

33,3%

23,8%

29,2%

% del total
Recompte

18,8%
2

10,4%
3

29,2%
5

% Dins de salari

40,0%

60,0%

100,0%

% Dins de Sexe

7,4%

14,3%

10,4%

% del total
Recompte

4,2%
6

6,3%
5

10,4%
11

% Dins de salari

54,5%

45,5%

100,0%

% Dins de Sexe

22,2%

23,8%

22,9%

% del total
Recompte

12,5%
3

10,4%
3

22,9%
6

% Dins de salari

50,0%

50,0%

100,0%

% Dins de Sexe

11,1%

14,3%

12,5%

% del total
Recompte

6,3%
27

6,3%
21

12,5%
48

% Dins de salari

56,3%

43,8%

100,0%

% Dins de Sexe

100,0%

100,0%

100,0%

% del total

56,3%

43,8%

100,0%

Respecte al salari net mensual trobem que la majoria, un 29,2%, se situa en l‘interval
d’entre 1501-1800 euros, sent el resultat majoritari també respecte al grup de dones
amb un 33,3% i el dels homes amb un 23,8% compartt amb l’interval d’entre 2101 i
2400 euros. Pel que fa a diferencies entre els dos sexes cal dir que com observem a la
taula existeix una distribució més o menys equitatva, posat que al salari més alt
trobem un 11,1% de les dones de la mostra i un 14,3% dels homes de la mostra i al
més baix també trobem un 3,7% de dones de la mostra i un 4,8% dels homes de la
mostra.
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L’únic interval que hi ha un
poc més de diferenciació és
entre 1501 i 1800 euros, ja
que aquest salari és el més
assenyalat per les dones. Però
la diferència també és
mínima, sent un 33,3% per a
les dones i un 23,8% per als
homes.

Reps algun tpus de paga extra durant l'any?

Reps algun tpus
de paga extra
durant l'any?

Si

No

Total

Recompte
% Dins de Reps algun tpus de
paga extra durant l'any?

Dona
26

Sexe
Home
20

56,5%

43,5%

100,0%

% Dins de Sexe

86,7%

90,9%

88,5%

% del total
Recompte
% Dins de Reps algun tpus de
paga extra durant l'any?

50,0%
4

38,5%
2

88,5%
6

66,7%

33,3%

100,0%

% Dins de Sexe

13,3%

9,1%

11,5%

7,7%
30

3,8%
22

11,5%
52

57,7%

42,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

57,7%

42,3%

100,0%

% del total
Recompte
% Dins de Reps algun tpus de
paga extra durant l'any?
% Dins de Sexe
% del total

Respecte a la paga extra, quasi la totalitat
de la plantlla, és a dir, un 88,5%,
assenyala que sí cobra aquesta paga, i tan
sols un 11,5% assenyala que no. De les
persones que assenyalen no cobrar
aquesta paga trobem més dones que
homes, un 13,3% respecte al seu gènere
front a un 9,1% d’homes respecte al seu
gènere.
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Total
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5.4.5. ÀREA DE CONCILIACIÓ
Pel que fa a l’àrea de conciliació, cal
destacar que els resultats estan bastant
repartts. Trobem quasi un 50% en ambdós
respostes, però destaca amb un 52,3% la
resposta de les persones que sí utlitzen les
mesures d’horari fexible que ofereix
l’Ajuntament.
En allò referent a les dones cal destacar
que són més les que assenyalen que sí, un
55,5%. Mentre que entre els homes són
més els que assenyalen que no utlitzen
totes les mesures, un 53,3%.

Sols utlitzar les mesures d'horari lexible que ofereix l'Ajuntament?
Sexe
Dona
Sols utlitzar les

Sí

Recompte

Home

Total

16

7

23

69,6%

30,4%

100,0%

% Dins de Sexe

55,2%

46,7%

52,3%

% del total

36,4%

15,9%

52,3%

Recompte

13

8

21

61,9%

38,1%

100,0%

% Dins de Sexe

44,8%

53,3%

47,7%

% del total

29,5%

18,2%

47,7%

Recompte

29

15

44

65,9%

34,1%

100,0%

100,0%
65,9%

100,0%
34,1%

100,0%
100,0%

mesures d'horari

% Dins de Sols utlitzar les

fexible que

mesures d'horari fexible
que ofereix l'Ajuntament?

ofereix
l'Ajuntament?
No

% Dins de Sols utlitzar les
mesures d'horari fexible
que ofereix l'Ajuntament?

Total

% Dins de Sols utlitzar les
mesures d'horari fexible
que ofereix l'Ajuntament?

% Dins de Sexe
% del total
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Sols utlitzar tots els dies d'assumptes propis?
Sexe
Dona
Sols utlitzar tots

Sí

Recompte

28

12

40

70,0%

30,0%

100,0%

% Dins de Sexe

93,3%

85,7%

90,9%

% del total

63,6%

27,3%

90,9%

Recompte

2

2

4

50,0%

50,0%

100,0%

% Dins de Sexe

6,7%

14,3%

9,1%

% del total

4,5%

4,5%

9,1%

Recompte

30

14

44

68,2%

31,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

68,2%

31,8%

100,0%

els dies

% Dins de Sols utlitzar tots

d'assumptes

els dies d'assumptes

propis?

propis?

N
o

Total
Home

% Dins de Sols utlitzar tots
els dies d'assumptes
propis?

Total

% Dins de Sols utlitzar tots
els dies d'assumptes
propis?
% Dins de Sexe
% del total

Respecte als dies d’assumptes
propis quasi la totalitat de la
mostra, un 90,9% assenyala
que sí els utlitza tots front a
un 9,1% que no. Com podem
observar a la taula de
resultats, tant la majoria de
les dones (93,3%) com dels
homes (85,7%) assenyalen la
resposta del sí, mentre que
tan sols dues dones i dos
homes han contestat que no
solen utlitzar tots aquests
dies.
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En cas de lactància o embaràs, siga en el teu cas o en el de companyes has observat
algun tpus de possible discriminació?
Sexe
Dona
En cas de
lactància o

Sí

Recompte
% Dins de En cas de

embaràs, siga

Total

0

Hom
e
2

2

,0%

100,0%

100,0%

lactància o embaràs, has observat algun

en el teu cas o

tpus de

en el de
companyes has

possible discriminació?
% Dins de Sexe

,0%

15,4%

5,0%

observat algun

% del total

,0%

5,0%

5,0%

Recompte

27

11

38

71,1%

28,9%

100,0%

100,0%

84,6%

95,0%

% del total
Recompte

67,5%
27

27,5%
13

95,0%
40

% Dins de En cas de

67,5%

32,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

67,5%

32,5%

100,0%

tpus de
possible
discriminació?

No

% Dins de En cas de
lactància o embaràs, has observat algun
tpus de
possible discriminació?
% Dins de Sexe

Total

lactància o embaràs, has observat algun
tpus de
possible discriminació?
% Dins de Sexe
% del total

Per últm, dins de l’àrea de conciliació
familiar trobem la pregunta sobre si
s’ha observat o viscut algun cas de
discriminació
per
embaràs
o
lactància. Totes les dones han
assenyalat que no i la majoria dels
homes també, però trobem dues
persones que responen que sí han
observat
aquest
tpus
de
discriminació, aquestes persones són
dos homes.

40

5.4.6. ÀREA DE SALUT LABORAL I ASSETJAMENT
Tens constància de l'existència d'algun pla vigent contra l'assetjament sexual i per
raó de sexe a l'Ajuntament?
Sex
e
Dona
Tens constància de

Sí

Recompte

3

66,7%

33,3%

% Dins de Sexe

18,2%

13,6%

16,4%

% del total

10,9%

5,5%

16,4%

Recompte

27

19

46

58,7%

41,3%

100,0%

% Dins de Sexe

81,8%

86,4%

83,6%

% del total

49,1%

34,5%

83,6%

Recompte

33

22

55

60,0%

40,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

60,0%

40,0%

100,0%

% dins de existència d’un pla vigent

pla vigent contra

contra l'assetjament sexual i per

l'assetjament

raó de sexe

sexe a
l'Ajuntament?

No

Hom
e
6

l'existència d'algun

sexual i per raó de

Total

% dins de existència d'un pla vigent

9

contra l'assetjament sexual i per
raó de sexe

Total

% dins de existència d'un pla vigent
contra l'assetjament sexual i per
raó de sexe
% Dins de Sexe
% del total

A la pregunta de si coneixen a l’Ajuntament un
pla vigent contra l’assetjament sexual i/o per
raó de sexe, el 83,6% assenyala que no, front a
un 16,4% que afrma que sí. Pel que fa a la
diferenciació per sexes, ambdós coincideixen
amb la resposta el no amb més del 80% de la
mostra del seu gènere. Encara que, cal
destacar, que uns percentatges importants del
18,2% de les dones i un 13,6% dels homes
assenyala que sí té constància d’aquest pla.

41

Per altra part, a l’hora de si
sabrien actuar en un cas
d’assetjament, trobem que la
majoria de la mostra, és a dir, un
66,7% manifesta que no. Pel que
fa al grup de dones i al grup
d’homes els resultats són
semblants, ja que un 68,8% de les
dones no sabria com actuar i un
63,6% dels homes tampoc.

Saps quin és el procediment d'actuació davant un cas d'assetjament?
Sexe
Dona
Saps quin és el

Sí

Recompte

Home

Total

10

8

18

55,6%

44,4%

100,0%

% Dins de Sexe

31,3%

36,4%

33,3%

% del total

18,5%

14,8%

33,3%

Recompte

22

14

36

61,1%

38,9%

100,0%

% Dins de Sexe

68,8%

63,6%

66,7%

% del total

40,7%

25,9%

66,7%

Recompte

32

22

54

59,3%

40,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

59,3%

40,7%

100,0%

procediment

% Dins de Saps quin és el

d'actuació davant un

procediment d'actuació

cas d'assetjament?

davant un cas
d'assetjament?

No

% Dins de Saps quin és el
procediment d'actuació
davant un cas
d'assetjament?

Total

% Dins de Saps quin és el
procediment d'actuació
davant un cas
d'assetjament?
% Dins de Sexe
% del total
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En la teua experiència com a personal de l'Ajuntament, veus necessària la creació
d'un protocol contra l'assetjament sexual?
Total

Sexe
Dona
En la teua

Sí

Recompte

19

11

30

63,3%

36,7%

100,0%

% Dins de Sexe

61,3%

50,0%

56,6%

% del total

35,8%

20,8%

56,6%

Recompte

12

11

23

52,2%

47,8%

100,0%

% Dins de Sexe

38,7%

50,0%

43,4%

% del total

22,6%

20,8%

43,4%

Recompte

31

22

53

58,5%

41,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

58,5%

41,5%

100,0%

experiència com a

% Dins de veus necessària

personal de

la creació d'un protocol
contra l'assetjament

l'Ajuntament, veus

sexual?

necessària la creació
d'un protocol contra
l'assetjament
sexual?

Hom
e

No

% Dins de veus
necessària la creació d'un
protocol
contra l'assetjament
sexual?

Total

% Dins de veus necessària
la creació d'un protocol
contra l'assetjament
sexual?
% Dins de Sexe
% del total

Per altra part, a la pregunta de si veuen
necessari la creació d’un protocol
contra l’assetjament
sexual,
la
majoria, un 56,6%, manifesta que sí.
Respecte al grup d’homes trobem els
resultats molt dividits, no destaca cap
resposta ja que ambdues han obtngut
un 50%. Per altra part, respecte a les
dones, sí que trobem una diferència, ja
que un 61,3% manifesta que sí que és
necessari la creació d’un protocol
contra l’assetjament, front a un 38,7%
que pensen que no.
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Pel que fa a la formació, a la
pregunta de si creuen necessari
una formació en assetjament, el
85,2% assenyala que sí, front a un
14,8% que pensa que no. Respecte
al grup de dones són quasi la
totalitat d’elles, un 90,9% les que
pensen que si és necessària
aquesta formació mentre que al
grup
d’homes
trobem
un
percentatge del 76,2% que pensen
que és necessària i un percentatge
del 23,8% que no.

Creus necessària la formació contra l’assetjament dins de l’Ajuntament?
Sexe
Dona
Creus que és

Sí

Recompte

Home
30

16

46

65,2%

34,8%

100,0%

% Dins de Sexe

90,9%

76,2%

85,2%

% del total

55,6%

29,6%

85,2%

Recompte

3

5

8

37,5%

62,5%

100,0%

% Dins de Sexe

9,1%

23,8%

14,8%

% del total

5,6%

9,3%

14,8%

Recompte

33

21

54

61,1%

38,9%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

61,1%

38,9%

100,0%

necessària la formació

% Dins de Creus que és necessària la

contra l'assetjament

formació contra l'assetjament dins de

dins de l'Ajuntament?

l'Ajuntament?

No

Total

% Dins de Creus que és necessària la
formació contra l'assetjament dins de
l'Ajuntament?

Total

% Dins de Creus que és necessària la
formació contra l'assetjament dins de
l'Ajuntament?
% Dins de Sexe
% del total
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Creu que és necessària la formació contra el llenguatge sexista dins de l’Ajuntament?
Sexe
Dona
Creus que és necessària

Sí

Recompte

Total

28

12

40

70,0%

30,0%

100,0%

% Dins de Sexe

84,8%

54,5%

72,7%

% del total

50,9%

21,8%

72,7%

Recompte

5

10

15

33,3%

66,7%

100,0%

15,2%

45,5%

27,3%

% del total

9,1%

18,2%

27,3%

Recompte

33

22

55

60,0%

40,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

60,0%

40,0%

100,0%

la formació contra el

% Dins de Creus que és

llenguatge sexista dins de

necessària la formació contra el llenguatge

l'Ajuntament?

sexista?

No

Home

% Dins de Creus que és necessària la
formació
contra el llenguatge sexista?
% Dins de Sexe
Total

% Dins de Creus que és
necessària la formació contra el llenguatge
sexista?
% Dins de Sexe
% del total

Respecte a la formació contra el
llenguatge sexista, com podem
observar a la taula de resultats i a la
gràfca, també trobem que la
majoria de la mostra de la plantlla,
un 72,7% manifesta que sí que és
necessària. Quasi la totalitat de les
dones, un 84,8%, manifesten la
necessitat d’aquesta formació. Pel
contrari, al grup d’homes, tan sols
un 54,5% creu en la necessitat
d’aquesta formació front a un 45,5%
que creu que no.
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Pel que fa a la necessitat d’un pla
d’igualtat, el 81,1% assenyala que sí
que és necessari front a un 18,9%.
Tant homes com dones presenten
un percentatge elevat a la resposta
de «sí», sent un 87,1% les dones i un
72,7% els homes. Cal destacar
també que són més els homes que
no ho veuen necessari que les
dones, en concret, un 60% d’homes
respecte a la mostra i un 40% de
dones respecte a la mostra.
Penses que és necessari la implantació d'un pla d'igualtat ?
Sexe
Dona
Penses que és

Sí

Recompte

Total

27

16

43

62,8%

37,2%

100,0%

% Dins de Sexe

87,1%

72,7%

81,1%

% del total

50,9%

30,2%

81,1%

Recompte

4

6

10

40,0%

60,0%

100,0%

12,9%

27,3%

18,9%

% del total

7,5%

11,3%

18,9%

Recompte

31

22

53

58,5%

41,5%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

58,5%

41,5%

100,0%

necessari la

% Dins de Penses que és

implantació d'un pla

necessari la implantació

d'igualtat ?

d'un pla d'igualtat ?

No

Home

% Dins de Penses que és
necessari la implantació d'un
pla d'igualtat ?
% Dins de Sexe
Total

% Dins de Penses que és
necessari la implantació
d'un pla d'igualtat ?
% Dins de Sexe
% del total
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Penses que és necessari la creació d'una Comissió d'Igualtat?
Sexe
Dona
Penses que és

Sí

Recompte

Home

Total

26

14

40

65,0%

35,0%

100,0%

necessari la

% Dins de Penses que és

creació d'una

necessari la creació d'una

Comissió

Comissió d'Igualtat?

d'Igualtat?

% Dins de Sexe

86,7%

63,6%

76,9%

% del total

50,0%

26,9%

76,9%

Recompte

4

8

12

33,3%

66,7%

100,0%

13,3%

36,4%

23,1%

% del total

7,7%

15,4%

23,1%

Recompte

30

22

52

57,7%

42,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

57,7%

42,3%

100,0%

No

% Dins de Penses que és
necessari la creació d'una
Comissió d'Igualtat?
% Dins de Sexe
Total

% Dins de Penses que és
necessari la creació d'una
Comissió d'Igualtat?
% Dins de Sexe
% del total

Per altra part, quant a la comissió
d’igualtat, un 76,9% manifesta
que sí que és necessària. La
resposta del sí és assenyalada per
un 65% de dones i un 35%
d’homes respecte a la mostra
general. Per altra part, trobem un
23,1%
que
no
considera
necessària esta comissió, sent un
33,3% de dones respecte al seu
gènere i un 36,4% d’homes
respecte al seu gènere.
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Estaries disposat/da a formar part de la Comissió d'Igualtat?
Sexe
Dona
Estaries

Si

Recompte

Total
Home

10

10

20

50,0%

50,0%

100,0%

disposada/t a

% Dins de formar part de la

formar part de

Comissió d'Igualtat?

la Comissió

% Dins de Sexe

41,7%

62,5%

50,0%

% del total

25,0%

25,0%

50,0%

Recompte

8

3

11

72,7%

27,3%

100,0%

% Dins de Sexe

33,3%

18,8%

27,5%

% del total

20,0%

7,5%

27,5%

Recompte

6

3

9

66,7%

33,3%

100,0%

% Dins de Sexe

25,0%

18,8%

22,5%

% del total

15,0%

7,5%

22,5%

Recompte

24

16

40

60,0%

40,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

60,0%

40,0%

100,0%

d'Igualtat?
No

% Dins de formar part de la
Comissió d'Igualtat?

Ns/NC

% Dins de formar part de la
Comissió d'Igualtat?

Total

% Dins de Estaries
disposada/t a formar part de la
Comissió d'Igualtat?
% Dins de Sexe
% del total

Respecte a si formarien part
d’aquesta comissió, la meitat de la
mostra de la plantlla manifesta que
sí, sent un 41,7% de les dones
respecte al seu gènere i un 62,5%
dels homes respecte al seu gènere.
Cal destacar que hi ha el mateix
nombre d’homes i de dones que
manifesten que sí que formarien
part de la comissió. Trobem també
un 27,5% de la mostra que
manifesta que no formaria part i un
22,5% que no ho sap o no contesta.
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A través de quins mitjans us soleu comunicar el personal de l’Ajuntament?

Reunions
Departament
Reunions
Generals
WhatsApp
Correu electrònic
Oralment
Intranet
Tauler d’anuncis
Telèfon
Altres

DONA
57,6
%
21,2
%
33,3
%
84,8
%
72,7
%
84,8
%
3%
81,8
%
6,1%

HOME
72,7%

TOTAL
63,6%

45,5%

30,9%

40,9%

36,4%

63,6%

74,4%

59,1%

67,3%

59,1%

74,5%

4,5%
77,3%

3,6%
80%

0%

3,6%

Respecte als mitjans més utlitzats a l’Ajuntament d’Almussafes cal destacar en primer
lloc la intranet, correu electrònic, oralment i les reunions de departament mentre que
les menys utlitzades són el tauler d’anuncis, reunions generals, WhatsApp i altres.
Respecte a la mostra de dones de la plantlla trobem amb majors percentatges el
correu electrònic, intranet i el telèfon amb un 84,8%, 84,8% i 81,8% respectvament.
Mentre que els menys utlitzats són el tauler d’anuncis amb un 3%, les reunions
generals amb un 21,2% i altres amb un 6,1%.
Per altra part, a la mostra dels homes de l’ajuntament, trobem els majors percentatges
el telèfon amb un 77,3%, les reunions de departament amb un 72,7%, el correu
electrònic amb un 63,6%, la intranet i oralment amb un 59,1% ambdues respostes.
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Creus que les dones i homes tenen accés igual a la presa de decisions en
l’Ajuntament?
Total

Sexe
Dona
Creus que les

Si

Recompte

Home
26

20

46

56,5%

43,5%

100,0%

% Dins de Sexe

81,3%

90,9%

85,2%

% del total

48,1%

37,0%

85,2%

Recompte

6

2

8

75,0%

25,0%

100,0%

% Dins de Sexe

18,8%

9,1%

14,8%

% del total

11,1%

3,7%

14,8%

Recompte

32

22

54

59,3%

40,7%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

59,3%

40,7%

100,0%

dones i homes

% Dins de Creus que les dones i homes tenen

tenen accés

accés igual a la presa de decisions

igual a la presa

en l'Ajuntament?

de decisions en
l'Ajuntament?
No

% Dins de Creus que les dones i homes tenen
accés igual a la presa de decisions
en l'Ajuntament?

Total

% Dins de Creus que les dones i homes tenen
accés igual a la presa de decisions
en l'Ajuntament?
% Dins de Sexe
% del total

Per últm, a la qüestó sobre sí que
pensen que tenen accés per igual a la
presa de decisions homes i dones a
l’Ajuntament, quasi la totalitat, és a dir,
un 85,2% manifesta que sí front a un
14,8%. En aquest cas, el percentatge
més important és el de les dones, amb
un 18,8% respecte al seu gènere i un
9,1% d’homes respecte al seu gènere.
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5.5. ANÀLISI DAFO
DEBILITATS

AMENACES

> Quasi el 60% de la mostra de la plantlla

> Un 26,8% assenyalen que no existeix

no ha rebut cap tpus de formació.

igualtat per ocupar llocs directus.

> Més del 65% dels homes respecte al seu

> Un 66,7% de la mostra no coneix el

gènere i més del 53% de les dones respecte

procediment d’actuació davant d’un cas

al seu gènere no han rebut cap formació.

d’assetjament sexual o per raó de sexe.

> La formació en línia presenta baixos

> Només un 50% de la plantlla

resultats i sorprenentment són tot dones.

partciparien en la Comissió d’Igualtat.

> El 88,5% manifesta que sí que cobra paga
extra, mentre que quatre dones i dos
homes assenyalen que no.
> Un 52,3% afrma no utlitzar la mesura de
conciliació d’horari fexible.

FORTALESES

OPORTUNITATS

> Un 97,7% confrma que si hi ha igualtat

> Un 85,2% de la plantlla creu que és

per accedir a un lloc de treball a

necessària la formació en assetjament

l’ajuntament.

sexual.

> Un 90,7% considera que si hi ha igualtat

> Un 56,6% opina que és necessari aplicar

per a promocionar a l’Ajuntament.

una guia de prevenció de l’assetjament.

> El 100% manifesta que hi ha igualtat entre

> Un 72,7% de la plantlla opina que sí que

homes i dones en l’accés als cursos

és necessari un manual de llenguatge

formatus.

inclusiu.
> Un 81,1% opina

que és

necessària la implantació d’aquest
Pla d’Igualtat.
>Un 76,9% respon afrmatvament a la
creació de la Comissió d’Igualtat.
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En l’anàlisi DAFO sobre els resultats del diagnòstc de la mostra de l’Ajuntament
d’Almussafes trobem bones oportunitats pel que fa a l’aplicació del pla d’igualtat,
entre elles contemplem les següents:


Actualment ens trobem en una societat que està augmentant el seu nivell de
conscienciació en material d’igualtat, també a la Comunitat Valenciana.



La comunitat Valenciana està fomentant polítques d’igualtat i per tant fereix la
possibilitat d’adherir-se a programes o campanyes relacionats amb temes
d’igualtat.



Existeixen possibilitats de diferents subvencions a causa de presentar un pla
d’igualtat i unes mesures o accions encaminades a aconseguir la igualtat.



Els ajuntaments de tota la Ribera Baixa estan començant a implantar els seus
respectus plans d’igualtat.



Oportunitat d’obtndre major puntuació en baremacions d’algunes bases o
concursos públics si es contemplen mesures o acciones encaminades a
aconseguir la igualtat a l’Ajuntament.

5.6. ANÀLISI DE LLENGUATGE SEXISTA
A contnuació exposem alguns dels exemples de llenguatge sexista que ens hem
trobat en la realització de l’anàlisi de diferents documents com sol·licituds, instàncies,
ordenances, borses de selecció, bans, pàgina web. S’observa clarament quins són els
canvis que s’ha de realitzar i que és el que s’ha de tndre en compte a l’hora d’escriure
qualsevol notcia o document dins de l’administració. Arran d’aquesta anàlisi,
pretenem donar una espenta per a seguir corregint els diversos documents que es
presenten a l’Ajuntament d’Almussafes, ja que una de les mesures que presentarà el
pla d’igualtat serà la correcció i el tacte del llenguatge, per tal d’aconseguir un
llenguatge inclusiu a l’Ajuntament.
5.6.1.DOCUMENTS, SOL·LICITUDS I INSTÀNCIES MÉS UTILITZADES
 Hoja de alta- cambio- variación de datos en el PMH.





Figuran empadronados > Figuran empadronados/as.
No fguran inscritos > No fguran inscritos/as.
El frmante > La persona frmante.
Propietario > Propietario/a.
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Propietario del inmueble > Persona propietaria del inmueble.
Para españoles mayores > Para españoles/as mayores.
Para extranjeros > Para persones extranjeras.
Programador informátco > Programador/a informátco.
Diplomado en artes > Diplomado/a en artes.
Arquitecto o ingeniero > Arquitecto/a o ingeniero/a.
Licenciado universitario > Licenciatura universitaria
Titulados de estudios superiores > Título de estudios superiores.

 Celebració cerimònia civil en dependència municipal:
 Sr Alcalde- President > Alcaldia-Presidència.
 Sol·licitud general:
 Sr Alcalde-President > Alcaldia- Presidència.
 Queixes i suggeriments:
 Sr Alcalde-President > Alcaldia-Presidència.
5.6.2. ORDENANCES MUNICIPALS
 Ordenança reguladora de les normes de partcipació ciutadana: Registre
municipal d’associacions.
 Certfcació del nombre de socis > Certfcació del nombre de persones
sòcies.


Reconegut als veïns en general > reconegut al veïnat en general.

 Ordenança reguladora d’us d’àrea d’aportacions de RSU i RSI en Almussafes.
 De los ciudadanos > de la ciudadanía.
 Alcanza a todos > Alcanza a todos/as.
 Los poseedores > Las personas poseedoras.
 Los productores, poseedores, y transportstas > las personas productoras,
poseedoras y transportstas.
5.6.3. BASES DE PROCESSOS SELECTIUS PER A BORSES DE TREBALL
 Bases del proceso selectvo de un trabajador/a social para la ejecución de un
programa de empleo temporal.









Requisitos de los aspirantes > Requisitos de las persona aspirantes.
Para ser admitdo > Para ser admitdo/a.
Como el nombre del aspirante > como el nombre de la persona
aspirante.
Lista provisional de admitdos y excluidos > lista provisional de personas
admitdas y excluidas.
Podrá ser admitdo > Podrá ser admitdo/a.
Integrado por los miembros > Integrado por miembros.
Presidenta > Presidencia.
Secretaria/o > Secretaría.



Intervención de los aspirantes > intervención de las personas aspirantes.
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Los aspirantes, El aspirante, admitdoss > Las personas aspirantes, la
persona admitda, admitdo/a...

 Bases que regulan la convocatoria para la construcción de una bolsa para la
provisión temporal de puestos de Trabajo de agente de policía local en el
ayuntamiento de Almussafes, mediante comisión de Servicios.























Los aspirantes dejarán > Las personas aspirantes dejarán.
Los aspirantes pasarán > Las personas aspirantes pasarán.
Una vez nombrados > Una vez hecho el nombramiento, una vez
nombrados/as.
En casa de ser sometdo > En caso de ser sometdo/a.
Para ser admitdos > para la admisión, para ser admitdos/as.
Ser funcionario de carrera > Ser funcionariado de carrera, ser
funcionario/a de carrera.
Los interesados harán > las personas interesadas harán.
El interesado cumple > la persona interesada cumple.
Al ser entrevistado > al realizarse la entrevista, al ser entrevistado/a.
El Sr. Alcalde > Alcaldía.
El concejal competente > La concejalía competente.
Lista provisional de admitdos y excluidos > Lista provisional de personas
admitdas y excluidas.
Presidente > Presidencia.
Secretario > Secretaría.
Los aspirantes convocados > Las personas aspirantes convocadas.
Acreditadas por los concursantes > Acreditadas por las personas
concursantes, acreditada por el/la concursante.
Doctor ens > Doctorado en...
Licenciado en... > Licenciatura en...
Diplomado en... > Diplomatura en...
Como profesor en los cursos > como docente en los cursos.
Los aspirantes, concursante, admitdo, aspirante.... > Las personas
aspirantes, concursantes, admitda, aspirante.
El alcalde > Alcaldía.

 Bases de la convocatoria para proveer en propiedad 3 plazas de Agente de
Policía Local, vacantes en plantlla, pertenecientes a la Escala de Administración
Especial, Subescala Servicios Especiales, categoría Agente, y encuadradas en la
Escala Básica a los efectos de la ley 6/1999 de la Coordinación de las Policías
Locales.




Los aspirantes > las personas aspirantes.
Para ser admitdos > Para ser admitdos/as, para su admisión.
Los aspirantes deberán > Las personas aspirantes deberán.

54























Ser funcionario de carrera > Ser funcionariado de carrera, ser
funcionario/a de carrera.
No hallarse suspendido ni inhabilitado > No encontrarse ante la
situación de suspenso ni inhabilitación, no hallarse suspendido/a ni
inhabilitado/a.
El Sr. Alcalde Presidente > Alcaldía-Presidencia.
Los aspirantes deberán > Las personas aspirantes deberán.
A petción del interesado > A petción de la persona interesada.
Jefe del cuerpo de la Policía > Jefatura del cuerpo de la Policía.
En su defecto, un funcionario > En su defecto, personal funcionario. En
su defecto, un funcionario/a.
Secretario > Secretaría.
Un representante >
Una persona representante, Un/una
representante.
Un técnico > Una persona técnico, Un/Una técnico.
Sr. Alcalde > Alcaldía.
La designación de los miembros > la designación de miembros , la
designación de los/las miembros.
Los respectvos suplentes > Los/las respectvos/as suplentes. Las
respectvas personas suplentes.
Lista de admitdos y excluidos > lista de personas admitdas y excluidas.
Asesores especialistas > asesores/as especialistas.
De Presidente y Secretario > De presidencia y secretaría.
No se encuentre impedidos o incapacitados > No se encuentren en
situación de impedimento o incapacidad.
Para ser califcado como apto > Para dar una califcación de apto/a.
Quedando exentos de realizarla aquellos ques > Quedando exentos/as
de realizarla quieness
El Alcalde > Alcaldía.

5.6.4. BANS MUNICIPALS
 Ban 18 de Juliol, 2017:
 Per la resta d’usuaris > Per la resta d’usuaris i usuàries.
 Ban 19 de Desembre, 2016:
 Jefe de protección civil > Jefatura de protección civil.
 Aconsejar a los vecinos > Aconsejar al vecindario.
 A los directores de los Centros escolares > A la dirección de los Centro
escolares.
 Ban 20 de Febrer, 2018:
 Per a que els més menuts > Per a que xiquets i xiquetes.
 Preguem als pares i als membres de les diferents comissions >
Preguem a les famílies i a les comissions.
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Garantr la seguretat dels xiquets > Garantr la seguretat de xiquets i
xiquetes.
Descans dels veïns > Descans del veïnat.

5.6.5. PÀGINA WEB DE L’AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES


Respectvamente a los miembros electos > Respectvamente a las personas
miembros electos/as.



Contacta con los concejales > Contacta con las concejalías.



Para concertar cita con los concejales > Para concertar cita con las concejalías.



Para concertar cita con el Alcalde > Para concertar cita con Alcaldía.



Si el solicitante fuera... > Si la persona solicitante fuera



Habla con el alcalde > Habla con Alcaldía.



Asociaciones de concejales > Asociaciones de concejales/as



Actuar como mediadores > Actuar como personas mediadores.



Por los concejales del grupo> Por los concejales/as de grupo.



La partcipación de los ciudadanos > la parifcación de la ciudadanía.



De todos los ciudadanos > De toda la ciudadanía.



Bienestar de nuestros vecinos > Bienestar de nuestro vecindario. Bienestar de
nuestros vecinos y vecinas.



Biblioteca para los estudiantes > Biblioteca para estudiantes, Biblioteca para
personas estudiantes.



Por nuestros propios vecinos > Por nuestros propios vecinos y vecinas.



La cultura a los ciudadanos > La cultura a la ciudadanía.



Acercarlos al ciudadano > Acercarlos a la ciudadanía.



Formación de adultos > Formación de personas adultas.



La escuela de adultos > La escuela de personas adultas.



Para los jóvenes > Para jóvenes, para la juventud



El joven como hecho global > La juventud como hecho global.



Entender y conocer al joven > Entender y conocer la juventud.



A magistrados, jueces y miembros del ministerio fscal > A magistrados/as,
jueces y miembros fscales.



Calidad de vida del ciudadano > Calidad de vida de la ciudadanía.
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5.7. ANÀLISI DE LES RETRIBUCIONS
Per a realitzar l’anàlisi de les retribucions de l’any 2018 s’han de fer certes
distncions amb les dades de què es disposa. Després de fer l’anàlisi general sobre
bretxa salarial, se separen les retribucions per tpus de contracte: funcionariat i
personal laboral.
Pel que fa al funcionariat i al personal laboral, se separen les retribucions per
Categoria Professional (A1, A2, B, C1, C2, A.P.) després de realitzar les anàlisis generals.
S’eliminen les places vacants, ja que no es poden incloure en cap d’ambdós sexes.
Els complements que es consideren són la suma dels complements de les
pagues extra, el complement de dest i els complements específcs. No es tenen en
compte els complements per productvitat, ja que no fgura als pressupostos a com
s’assignaran.

5.7.1. Càlcul de la diferència salarial total
A aquest apartat es calcula la diferència salarial de la totalitat dels treballadors i
treballadores de la plantlla de l’Ajuntament d’Almussafes, sense tndre en compte les
categories professionals, els complements ni l’antguitat.
Amb aquesta dada no podem afrmar que cap d’ambdós sexes cobra més per
realitzar una mateixa feina, sinó que es pot veure quin dels dos sexes ocupa llocs de
treball on les retribucions percebudes són més altes.


Sou mitjà dels homes: 25.612,35 € a l’any comptant complements, triennis i
pagues extra.



Sou mitjà de les dones: 29.008,28 € a l’any, comptant complements, triennis i
pagues extra.

 Els triennis mitjos dels homes són de 6,37 triennis.
 Els triennis mitjos de les dones són de 5,41 triennis.
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 La mitja dels complements salarials percebuts pels homes és de 15.451,585 €.
 La mitja dels complements salarials percebuts per les dones és de 16.231,43 €.
Les dones cobren un 11,71% més que els homes, en termes absoluts i sense
tenir en compte l’antguitat, els complements ni la categoria professional, uns 3.395,93
€ més de mitja a l’any.
La diferència entre els triennis mitjans totals és de 0,96, és a dir, les dones han
treballat, de mitja, 0,96 triennis menys que els homes.
La diferència entre els complements percebuts per dones i homes és d’un 4,8%, és a dir, les dones cobren un 4,8% més en complements que els homes, uns
779,84 € més de mitja a l’any.
5.7.2. Càlcul de la diferència salarial total al personal laboral


Sou mitjà dels homes: 20.473,04 € a l’any comptant complements, triennis i
pagues extra.



Sou mitjà de les dones: 26.396,94 € a l’any, comptant complements, triennis i
pagues extra.

 Els triennis mitjans dels homes són de 7 triennis.
 Els triennis mitjans de les dones són de 5 triennis.
 La mitja dels complements salarials percebuts pels homes és de 11.292,54 €.
 La mitja dels complements salarials percebuts per les dones és de 12.927,62 €.
Diferència salarial total és d’un -23,85%, és a dir, les dones amb contracte
laboral cobren un 23,85% més que els homes, en termes absoluts i sense tenir en
compte l’antguitat, els complements ni la categoria professional, uns 6.412,37 € més
de mitja a l’any.
La diferència entre els triennis mitjans totals és de 2, és a dir, les dones han
treballat, de mitja, 2 triennis menys que els homes. La diferència entre els
complements percebuts per dones i homes és d’un - 12,65%, és a dir, les dones cobren
un 12,65% més en complements que els homes, uns 1.635,08 € més de mitja a l’any.
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5.7.3. Càlcul de la diferència salarial total al funcionariat
 Sou mitjà dels homes: 30.751,655 € a l’any comptant complements, triennis i
pagues extra.


Sou mitjà de les dones: 31.619,62 € a l’any, comptant complements, triennis i
pagues extra.

 Els triennis mitjans dels homes són de 5,74 triennis.
 Els triennis mitjans de les dones són de 5,82 triennis.
 La mitja dels complements salarials percebuts pels homes és de 19.610,63 €.
 La mitja dels complements salarials percebuts per les dones és de 19.535,24 €.
La diferència salarial total és d’un -2,475%, és a dir, les dones cobren un 2,475%
més que els homes, en termes absoluts i sense tenir en compte l’antguitat, els
complements ni la categoria professional, uns 867,97 € més de mitja a l’any.
La diferència entre els triennis mitjans totals és de 0,081, és a dir, les dones han
treballat, de mitja, 0,081 triennis més que els homes. La diferència entre els
complements percebuts per dones i homes és d’un 0,386%, és a dir, les dones cobren
un 0,386% menys en complements que els homes, uns 75,39 € menys de mitja a l’any.
5.7.4. Càlcul de la diferència salarial del funcionariat per categoria laboral
Al següent apartat es fa el càlcul de la diferència salarial del personal funcionari
de l’Ajuntament d’Almussafes desagregant les dades per categoria i subcategoria
professional. Aquestes dades ens permeten saber si hi ha categories on algun dels dos
sexes cobra més que l’altre. S’analitza també, a més dels triennis que cobra cadascuna
de les persones, la diferència entre complements percebuts, ja que, segons afrmen els
estudis, les diferències més signifcatves als salaris del personal funcionari vénen
donades pels complements que es poden percebre.
GRUP A1.


El salari mitjà dels homes al grup A1 és de 52.539,98 € a l’any.



El salari mitjà de les dones al grup A1 és de 53.510,66 € a l’any.

 Els triennis mitjans dels homes al grup A1 són de 5,8 triennis.
 Els triennis mitjans de les dones al grup A1 són de 7,5 triennis.
 La mitja dels complements salarials percebuts pels homes al grup A1 és de
33.535,82 €.
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 La mitja dels complements salarials percebuts per les dones al grup A1 és de
33.752,65 €.
La diferència salarial al grup A1 és d’un -1,81%, és a dir, les dones al grup A1
cobren un 1,81% més que els homes, en termes absoluts i sense tenir en compte
l’antguitat, els complements ni la categoria professional, uns 970.68 € més de mitja a
l’any.
La diferència entre els triennis mitjans al grup A1 és d’1,7, és a dir, les dones
han treballat, de mitja, 1,7 triennis més que els homes. La diferència entre els
complements percebuts per dones i homes al grup A1 és d’un -0,64%, és a dir, les
dones cobren un 0,64% més en complements que els homes, uns 216,82 € més de
mitja a l’any.
GRUP A2.


El salari mitjà dels homes al grup A2 és de 42.298,41 € a l’any.



El salari mitjà de les dones al grup A2 és de 36.219,65 € a l’any.

 Els triennis mitjans dels homes al grup A2 són de 8,7 triennis.
 Els triennis mitjans de les dones al grup A2 són de 5,75 triennis.
 La mitja dels complements salarials percebuts pels homes al grup A2 és de
25.327,1 €.
 La mitja dels complements salarials percebuts per les dones al grup A2 és de
23.253,87 €.
La diferència salarial al grup A2 és d’un 16,78%, és a dir, les dones al grup A2
cobren un 16,78% menys que els homes, en termes absoluts i sense tenir en compte
l’antguitat, els complements ni la categoria professional, uns 6.078,76 € menys de
mitja a l’any.
La diferència entre els triennis mitjans al grup A2 és de 2,92, és a dir, les dones
han treballat, de mitja, quasi 3 triennis menys que els homes.
La diferència entre els complements percebuts per dones i homes al grup A2 és
d’un 9,92% és a dir, les dones cobren un 8,92% menys en complements que els homes,
uns 2.073,22 € menys de mitja a l’any.
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GRUP B.
El grup B de funcionariat solament compta amb una persona a l’Ajuntament
d’Almussafes. No és possible fer una anàlisi de les diferències salarials desagregades
per sexe a aquest grup.
GRUP C1.


El salari mitjà dels homes al grup C1 és de 28.162,47 € a l’any.



El salari mitjà de les dones al grup C1 és de 28.319,45 € a l’any.

 Els triennis mitjans dels homes al grup C1 són de 7,2 triennis.
 Els triennis mitjans de les dones al grup C1 són de 5,43 triennis.
 La mitja dels complements salarials percebuts pels homes al grup C1 és de
15.437,22 €.
 La mitja dels complements salarials percebuts per les dones al grup C1 és de
15.967,83 €.
La diferència salarial al grup C1 és d’un -0,55%, és a dir, les dones al grup C1
cobren un 0,55% més que els homes, en termes absoluts i sense tenir en compte
l’antguitat, els complements ni la categoria professional, uns 156,98 € més de mitja a
l’any.
La diferència entre els triennis mitjans al grup C1 és d’1,74, és a dir, les dones
han treballat, de mitja, 1,74 triennis menys que els homes. La diferència entre els
complements percebuts per dones i homes al grup C1 és d’un -3,33%, és a dir, les
dones cobren un 3,33% més en complements que els homes, uns 530,6 € més de mitja
a l’any.
GRUP C2


El salari mitjà dels homes al grup C2 és de 26.582,75 € a l’any.



El salari mitjà de les dones al grup C2 és de 23.535,19 € a l’any.

 Els triennis mitjans dels homes al grup C2 són de 6,8 triennis.
 Els triennis mitjans de les dones al grup C2 són de 6,18 triennis.
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 La mitja dels complements salarials percebuts pels homes al grup C2 és de
16.298,72 €.
 La mitja dels complements salarials percebuts per les dones al grup C2 és de
13.409,31 €.
La diferència salarial al grup C2 és d’un 12,95%, és a dir, les dones al grup C2
cobren un 12,95% menys que els homes, en termes absoluts i sense tenir en compte
l’antguitat, els complements ni la categoria professional, uns 3.047,56 € menys de
mitja a l’any.
La diferència entre els triennis mitjans al grup C2 és de 0,62, és a dir, les dones
han treballat, de mitja, 0,62 triennis menys que els homes.
La diferència entre els complements percebuts per dones i homes al grup C2 és
d’un 21,55%, és a dir, les dones cobren un 21,55% menys en complements que els
homes, uns 2.889,4 € menys de mitja a l’any.
AGRUPACIONS PROFESSIONALS


El salari mitjà dels homes al grup d’Agrupacions Professionals és de
21.159,83€ a l’any.



El salari mitjà de les dones al grup d’Agrupacions Professionals és de
19.943,66€ a l’any.

 Els triennis mitjans dels homes al grup d’Agrupacions Professionals són de
4,37 triennis.
 Els triennis mitjans de les dones al grup d’Agrupacions Professionals són de
4,25 triennis.
 La mitja dels complements salarials percebuts pels homes al grup
d’Agrupacions Professionals és de 12.484,64 €.
 La mitja dels complements salarials percebuts per les dones al grup
d’Agrupacions Professionals és de 11.292,54 €.
La diferència salarial al grup d’Agrupacions Professionals es calcula sostraient el
salari mitjà dels homes al salari mitjà de les dones i dividint el resultat entre el salari
mitjà de les dones. El resultat és d’un 6,1%, és a dir, les dones al grup d’Agrupacions
Professionals cobren un 6,1% menys que els homes, en termes absoluts i sense tenir

62

en compte l’antguitat, els complements ni la categoria professional, uns 1.216,16 €
més de mitja a l’any.
La diferència entre els triennis mitjans al grup d’Agrupacions Professionals és
de 0,125, és a dir, les dones han treballat, de mitja, 0,125 triennis menys que els
homes.
La diferència entre els complements percebuts per dones i homes al grup
d’Agrupacions Professionals és d’un 10,57%, és a dir, les dones cobren un 10,57%
menys en complements que els homes, uns 1.192,1 € menys de mitja a l’any.

5.8. DISTRIBUCIÓ DE LA PLANTILLA DESAGREGADA PER GÈNERE
5.8.1. Segregació horitzontal
En aquesta taula es refexa la distribució de la plantlla en cada departament
desagregada per gènere. Segons aquestes dades, hi ha un total de quaranta-set dones i
seixanta-tres homes repartts entre els vuit departaments que formen l’Ajuntament
d’Almussafes. Com podem observar a la taula, hi ha uns departaments masculinitzats i
altres feminitzats, perquè predomina un o altre gènere.
HOMES

DONES

ALCALDIA

-

1

SECRETARIA

-

10

URBANISME

14

4

POLICIA

21

7

ESPORTS, CULTURA,
EDUCACIÓ I JOVENTUT

9

18

BENESTAR SOCIAL I ADL

1

11

ECONOMIA

3

7

INFORMÀTICA

3

-

Estan feminitzats els departaments de Secretaria que compta amb el 100% de
dones i també el departament de Benestar Social i ADL en el que treballen onze dones i
únicament un home. En canvi, són sectors masculinitzats els departament d’urbanisme
amb catorze homes i quatre dones, el de policia amb vint-i-u homes i set dones i el
d’informàtca amb el 100% d’homes.
Aquesta segregació està relacionada amb els rols de gènere tradicionals de la
societat en la que vivim que te associades determinades tasques a les dones i altres als
homes. Per exemple, la cura i el suport d’altres persones, que estaria representat en el
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departament de Benestar Social, és un valor associat tradicionalment a allò femení. En
canvi, les feines d’enginyeria que estan representades als departaments d’Urbanisme i
Informàtca, són tasques tradicionalment masculines.
Actualment aquests rols de gènere s’estan trencant cada vegada més, però
com veiem a partr d’aquestes dades, encara estan molt presents en la nostra societat
i, conseqüentment, en les estructures laborals de l’Ajuntament d’Almussafes.
5.8.2. Segregació vertcal
CATEGORIES

FUNCIONARIS

PERSONAL LABORAL

HOMES

DONES

HOMES

DONES

HABILITATS

1

2

-

-

TÈCNICS

9

12

1

3

ADMINISTRATIUS

4

8

-

-

AUXILIARS

-

12

1

2

CONSERGES

4

5

1

4

ENCARREGATS BRIGADES

2

-

7

-

OFICIALS PEONS

3

-

-

-

PEONS

5

2

24

20

PROFESSORS

-

-

-

6

OFICIALS POLICIA

6

-

-

-

AGENTS

19

5

-

-

PERSONAL EVENTUAL

-

1

-

-

CONDUCTOR

-

-

2

-

Aquesta taula recull dades del 31/12/2016 de la distribució de dones i homes
que formen part de la plantlla de l’Ajuntament d’Almussafes dividits per categoria
professional. Segons aquesta taula el nombre de dones i homes que formen la plantlla
de l’Ajuntament d’Almussafes, si contem tant el funcionariat com el personal laboral,
és bastant equitatu encara que existeix una lleugera superioritat dels homes, ja que hi
ha 89 homes i 82 dones. Aquesta proporció equitatva es manté si dividim a la plantlla
entre personal funcionarial i personal laboral, ja que pel que en el primer grup hi ha 53
homes i 47 dones, mentre que en el personal laboral hi ha 36 homes i 35 dones. Però
aquest equilibri es desestabilitza si ens fxem en la distribució d’homes i dones en cada
categoria professional, ja que algunes estan més masculinitzades i altres més
feminitzades.
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Per una banda, pel que fa a les categories més feminitzades trobem
principalment la d’auxiliar que està ocupada totalment per dones, excepte per un
home en el grup de personal laboral. En el personal administratu també són majoria
les dones, ja que són el doble, vuit, respecte a quatre homes. També trobem majoria
de dones en el personal tècnic que està format per dotze dones i nou homes, encara
que aquesta diferència és menor comparada amb altres categories.
Per altra banda, pel que fa a les categories masculinitzades trobem dos grups
que no tenen cap dona, ja que estan formats 100% per homes: els ofcials peons i els
ofcials de policia. En la categoria d’agents també hi ha una gran diferència, ja que
dinou són homes i únicament cinc són dones. Per últm, la categoria peons està
bastant igualada encara que hi ha superioritat d’homes.

5.9. CONCLUSIONS DEL DIAGNÒSTIC
A contnuació, es presenten de manera sintettzada els resultats del diagnòstc
realitzat sobre la igualtat dins de l’Ajuntament d’Almussafes actualment. Mitjançant
aquestes conclusions podrem obtndre una imatge de la realitat a l’Ajuntament en
matèria d’igualtat. Arran d’aquesta informació, més endavant es proposaran i
plantejaran les mesures d’acció que s’hauran de dur a terme en matèria d’igualtat.
5.9.1. ÀREA D’ACCÉS A L’OCUPACIÓ
Quan a l’àrea d’accés a l’ocupació trobem resultats molts positus respecte a les
respostes en els qüestonaris, ja que quasi la totalitat de la mostra de la plantlla, 97,7%
confrma que si hi ha igualtat per accedir a un lloc de treball a l’ajuntament. Destaca el
fet que una dona ha assenyalat que no existeix aquesta igualtat, no sabem si per
alguna situació viscuda o perquè observa aquesta desigualtat sempre.
Malgrat això, com hem assenyat anteriorment en l’anàlisi de la distribució de la
plantlla, existeixen departaments i categories professionals masculinitzades i altres
feminitzades. Hi ha majoria d’homes en els departaments d’Informàtca, Urbanisme i
Policia; mentre que hi ha majoria de dones en els departaments de Benestar social,
ADL i Secretaria. A més, les categories professionals més masculinitzades són les de
ofcials peons, ofcials de policia i agents; mentre que les més feminitzades són
auxiliars, administratves i tècniques.
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Açò no signifca que hi haja barreres legals per a accedir a aquests llocs de
treball però sí que existeixen barreres culturals que fomenten que les dones tnguen
tendència a dedicar-se més a unes feines concretes i els homes a altres. Per tant, és
necessari fomentar un canvi de mentalitat que promoga la idea que tothom pot
realitzar correctament tota mena de feines independentment del seu gènere.
5.9.2. ÀREA DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL, PROMOCIÓ I FORMACIÓ
Respecte a la classifcació professional també trobem resultats generalment
positus en els qüestonaris. Quasi la totalitat de la mostra, un 90,7% considera que si
hi ha igualtat per a promocionar a l’Ajuntament, possiblement perquè aquesta
promoció va marcada per uns requisits igual per a tots i totes. Però també cal destacar,
que quatre dones pensen que això no és cert, per tant encara que hi han uns requisits
marcats, quatre dones de la mostra han viscut en primera persona que no o ho han
vist en altres persones.
Quan en lloc de preguntar sobre promoció en general es pregunta sobre
aconseguir llocs directus, els resultats varien. En aquest cas se sumen un total de nou
dones i dos homes (26,8%) els que assenyalen que no existeix aquesta igualtat per
aconseguir aquest tpus de lloc de treball.
Per altra part, sobre si a l’hora de promocionar es valora més l’antguitat que el
compliment d’objectus, els resultats són bastant diversos. La majoria dels homes
opina que no i la majoria de les dones opina que sí, sent un 50% dels resultats de la
mostra de la plantlla per al sí i un altre 50% per al no. En el cas que es valorara més el
temps de permanència, com assenyalen la majoria de les dones, els homes serien els
principals benefciats, ja que aquests generalment tenen més antguitat.
Respecte a la formació, els resultats obtnguts els podem valorar de manera
bastant negatva, ja que quasi el 60% de la mostra de la plantlla no ha rebut cap tpus
de formació. La diferencia per sexes és notable, més del 65% dels homes respecte al
seu gènere i més del 53% de les dones respecte al seu gènere no han rebut cap
formació durant aquest any. Cal actuar sobre aquesta situació, ja que la formació és
necessària i és important el reciclatge constant per a la millora dels llocs de treball.
A més, cal destacar que la poca formació que s’han rebut es realitza
majoritàriament de manera presencial, seguit per la semipresencial. La formació online
és la que té més baixos resultats i l’han usat únicament dones. Respecte a la pregunta
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sobre si la formació és fora o dins de l’horari laboral, el 90% afrma que ho fa fora de
l’horari laboral i el 10% dins, sent aquest últm grup únicament dones.
Aquests resultats són importants per a refexionar sobre la conciliació laboral,
familiar i personal. La majoria de les formacions són presencials i fora de l’horari
laboral, com assenyala un 90% de la mostra. Açò difculta la conciliació laboral i
familiar de les persones treballadores de l’Ajuntament. Les principals perjudicades són
les dones, ja que majoritàriament són aquestes les que dediquen més hores a la cura
dels flls i les persones dependents.
A més, es pot observar que del 10% de les persones que realitzen la formació
dins de l’horari laboral són tot dones, el que ens fa pensar que és l’única forma que
tenen per conciliar la seua vida laboral i familiar i atendre les carregues familiar que se
li atribueixen a la dona de manera incorrecta.
Malgrat això, cal destacar que més del 60% assenyala que hi ha facilitats i
compensacions quan els cursos són fora de l’horari laboral, com la compensació
d’hores. Per últm, respecte a l’accés als cursos formatus trobem que el 100%
manifesta que hi ha igualtat entre homes i dones per a realitzar la formació.

5.9.3. ÀREA DE RETRIBUCIONS
Pel que fa a les retribucions, del qüestonari a la plantlla, en l’interval de 15011800 euros, és on trobem la majoria d’homes i de dones, encara que les dones estan
en superioritat numèrica. Per altra part, respecte a la paga extra, la gran majoria, el
88,5%, manifesta que sí que la cobra, mentre que a resta, 4 dones i 2 homes
assenyalen que no. És un percentatge escàs, encara que es recomana informar de qui i
com es cobra la paga extra (com a paga afegida dues vegades a l’any o prorratejada).
Si analitzem les retribucions desagregades per gènere de la totalitat de la
plantlla, sense tenir en compte l’antguitat, els complements ni la categoria
professional, les dones cobren un 11,71% més que els homes. Però aquesta xifra pot
ser enganyosa, ja que no vol dir que les dones cobren més pel mateix treball perquè
aquesta és una estadístca general. Si observem l’escletxa salarial de gènere dins de
cada grup professional, veiem com la situació canvia notablement. És destacable que
en el grup A2 i C2 l’escletxa salarial de gènere siga tan alta: en el grup A2 és de 16,78%,
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és a dir, les dones al grup A2 cobren un 16,78% menys que els homes; mentre que en
el grup C2 és d’un 12,95%, és a dir, les dones al grup C2 cobren un 12,95% menys que
els homes. Malgrat açò, es valora positvament que en la resta de grups laborals les
diferències salarials de gènere són poc signifcatves.
5.9.4. ÀREA DE CONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIAR
A aquesta àrea s’analitza la forma en què la plantlla de l’Ajuntament
d’Almussafes percep i gaudeix de les mesures de conciliació. Hi ha un alt percentatge
de la mostra, un 52,3%, que afrma no utlitzar la mesura de conciliació d’horari fexible
que ofereix l’Ajuntament, encara que l’altra meitat afrma sí utlitzar-les. Es recomana
fomentar la utlització d’aquestes mesures de conciliació entre la plantlla, sobretot
entre els homes, ja que el 53,3% afrma no utlitzar-les front un 44,8% de les dones.
També pel que fa als dies d’assumptes propis, les dones són el grup que més utlitzen
aquesta mesura de conciliació de la vida laboral i familiar (un 93,3% front a un 85,7%
respecte als homes), encara que el percentatge d’utlització d’aquests és molt elevat,
en general (un 90,9% de la mostra afrma utlitzar-los tots).
Es recomana mantenir les mesures de conciliació existents i informar sobre
aquestes a la totalitat de la plantlla: horari fexible, borsa d’hores i assumptes propis i
introduir compensacions horàries quan les accions formatves es realitzen fora de
l’horari laboral. També es recomana la creació i implantació de la mesura de dies de
conciliació, degut a l’alt percentatge de la mostra que aplega a utlitzar tots els dies
d’assumptes propis.
Pel que fa a la discriminació en cas d’embaràs o lactància, dos homes han
afrmat que aquesta discriminació s’ha produït, encara que no sabem si en ells
mateixos, o en alguna dona.
5.9.5. ÀREA DE SALUT LABORAL I ASSETJAMENT
Respecte a l’assetjament sexual i/o per raó de sexe, cal remarcar que un 66,7%
de la mostra no coneix el procediment d’actuació davant d’un cas d’assetjament sexual
o per raó de sexe i que un 85,2% de la plantlla creu que és necessària més formació en
aquesta matèria. Un 56,6% opina que, segons la seua experiència a l’Ajuntament, és
necessari aplicar-ne un (més d’un 60% de les dones i la meitat dels homes això ho
remarquen).
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Es recomana, llavors, la publicació i informació a la plantlla de l’existència d’un
protocol contra l’assetjament sexista i/o per raó de sexe comú a tots els municipis de
la comarca ofert per la Mancomunitat de la Ribera Baixa en cas de ser necessari en
alguna ocasió.
5.9.6. LLENGUATGE I COMUNICACIÓ NO SEXISTA
A partr de l’anàlisi del llenguatge inclusiu de sol·licituds, instàncies,
ordenances, borses de selecció, bans, pàgina web concloem que, com a norma general,
no hi ha una comunicació igualitària, malgrat l’existència d’algunes excepcions. Per
tant serà recomanable la revisió de la documentació i la formació de la plantlla.
Pel que fa al llenguatge inclusiu en els qüestonaris, un 72,7% de la plantlla
opina que sí és necessària la formació en aquest tema, destaca que el 84,8% de les
dones ho afrmen. Mentre que les persones que opinen que no, són un 27,3% dones i
un 66,7% són homes. Es recomana, llavors, la publicació i la informació a la plantlla de
l’existència d’un manual contra el llenguatge sexista elaborat per l’equip d’igualtat de
la Mancomunitat de la Ribera Baixa.
Un elevat percentatge, un 81,1% de la mostra, opina que és necessària la
implantació d’aquest Pla d’Igualtat. Sobre la necessitat de la creació de la Comissió
d’Igualtat, un elevat percentatge, el 76,9% respon afrmatvament. Però hi ha disparitat
sobre si partciparia en aquesta Comissió, ja que només un 50% de la plantlla
partciparia en aquest òrgan.
És recomanable que totes les accions i anuncis referents a aquest Pla es
realitzen per reunions de departament, per correu electrònic, per intranet, ja que són
els mitjans de comunicació interdepartamental més utlitzats dins de l’organització de
l’Ajuntament d’Almussafes. També cal afegir la transmissió de contnguts de manera
oral, per la seua rapidesa i efectvitat.
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6. MESURES PER A L’AJUNTAMENT D’ALMUSSAFES
Aquestes són les mesures que s’han dissenyat per a cada àrea:
ÀREA D’ACCÉS A L’OCUPACIÓ.


Mantndre i reforçar procediments de selecció de personal no discriminatoris.



Incloure baremacions per a la inclusió de dones víctmes de violència de gènere
o dones amb necessitats especials en els llocs de treball.
Incloure els contnguts de la llei 9/2003 del 2 d’Abril per la igualtat entre dones
i homes de la Comunitat Valenciana als processos de selecció de personal.
Facilitar l’accés de les dones als llocs de treball en cas d’empat a les
baremacions. Acció positva. Temporal.
Possibilitar la partcipació d’ambdós sexes en la composició de les comissions
de baremacions.
Tindre un criteri de baremació per a les empreses que presenten un pla
d’igualtat en vigor.
Tindre un criteri de baremació per a les persones que presenten certa formació
en igualtat.







ÀREA DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL I FORMACIÓ.


Formació en matèria d’assetjament sexual i/o per raó de sexe.



Formació en llenguatge inclusiu.



Donar més visibilitat als cursos de formació i fomentar la partcipació de la
plantlla a cursos de formació relacionats amb els seus llocs de treball.



Contnuar amb accions per afavorir la realització de formació fora de l’horari
laboral en igualtat de condicions.
Fomentar la formació en matèria d’igualtat entre la plantlla de l’Ajuntament.



ÀREA DE RETRIBUCIONS.


Informació a tota la plantlla sobre les pagues, plusos socials o benefcis i
complements salarials als quals tenen accés segons el seu tpus de contracte.

ÀREA DE CONCILIACIÓ.
 Fomentar i difondre totes les mesures de conciliació existents a l’Ajuntament
d’Almussafes.
 Prioritat en elecció de vacances per al personal amb persones a càrrec o amb
flls/es menors de catorze anys.
 Fomentar l’ús de la formació en línia entre la plantlla de manera que milloren
la conciliació laboral i familiar.
 Creació de la mesura de dies de conciliació a l’Ajuntament d’Almussafes.
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ÀREA DE SALUT LABORAL, PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I/O PER RAÓ DE
SEXE.


Dotació en les farmacioles de productes d’higiene femenina.



Creació, implantació i difusió d’una guia contra l’assetjament sexual i/o per raó
de sexe.
ÀREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE NO SEXISTA.
 Compromís de l’alcaldia de l’Ajuntament d’Almussafes en matèria d’Igualtat.


Realització d’un comunicat en premsa, pàgina web i xarxes sobre la
implantació i compromís amb el pla d’Igualtat.

 Difusió de pla d’igualtat i de les seues mesures que es prenguen per a fomentar
la igualtat.


Creació i difusió de la comissió d’igualtat a l’Ajuntament d’Almussafes.



Revisió dels documents més utlitzats i escrits per a detectar possible llenguatge
sexista o discriminació entre homes i dones.
Creació d’una imatge corporatva que acredite l’ús de llenguatge inclusiu en la
documentació ofcial de l’Ajuntament.




Creació, implantació, difusió del manual de llenguatge inclusiu.



Fomentar l’ús de comunicació inclusiva i no sexista en tríptcs, icones, cartell i
documents habituals.



Creació d’un portal o arxiu on el personal de la plantlla tnga accés a tots els
manuals, protocols contra l’assetjament i manual de llenguatge inclusiu i a les
plantlles necessàries per a realitzar qualsevol tràmit.
Introducció de la perspectva de gènere en cada departament de l’Ajuntament
d’Almussafes.



A contnuació s’explica de manera detallada cadascuna de les mesures enunciades
anteriorment a partr de la següent estructura descriptva.


Nom: Nom i numero de la mesura.

 Temporalització: Data d’inici d’aplicació de la mesura i data fnal on es deixarà






d’aplicar. Cal recordar que la validesa màxima dels Pla d’Igualtat des de
l’entrada en vigor de la primera mesura és de quatre anys.
Objectus: la fnalitat de l’aplicació de la mesura s’exposa en aquest punt. Pot
haver-hi un o més objectus.
Descripció: a aquest apartat s’explica com s’ha d’aplicar la mesura i en què
consisteix.
Mecanismes i Indicadors d’Avaluació: ací s’exposa la forma de mesurar l’èxit
en l’aplicació de les accions proposades.
Personal Responsable: ací s’assenyala qui és l’òrgan responsable de l’aplicació
de la mesura.
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6.1. ÀREA D’ACCÉS A L’OCUPACIÓ
MESURA 1: Mantndre i reforçar els procediments de selecció de personal
no discriminatoris.
TEMPORALITZACIÓ: 1r any.
OBJECTIUS:





Reforçar les línies a seguir per a la selecció de personal.
Possibilitar l’accés per igual a l’Ajuntament d’Almussafes.
Garantr la igualtat d’oportunitats i erradicar els processos discriminatoris.
Millorar l’accés al treball de totes les persones interessades.

DESCRIPCIÓ:
Contnuar amb els processos de selecció i les borses de treball en igualtat de
condicions i de manera no discriminatòria, per tant, s’ha de revisar tots els processos
de selecció, borses, concursos per evitar qualsevol discriminació i primar sempre per la
igualtat d’oportunitat en l’accés al treball.
MECANISMES I INDICADORS D’AVALUACIÓ:
Comprovar en les ofertes publicades algun tpus de baremació o descripció
discriminatòria, a més de comprovar la paritat de sexes en aquestes ofertes i la
partcipació de manera desagregada per sexes, mantndre les que estan correctament
executades i eliminar els errors donant exemple per a futures ofertes o procediments.
PERSONAL RESPONSABLE:
 Departament de Secretaria (Personal).
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MESURA 2: Implantar programes per a la inclusió de dones víctmes de
violència de gènere o dones amb necessitats especials en els llocs de
treball.
TEMPORALITZACIÓ: 2n any.
OBJECTIUS:
 Fomentar la inclusió de dones en risc social al món laboral.
 Oferir més llocs de treball.
 Treballar per la igualtat de condicions al món laboral.
DESCRIPCIÓ:
Crear i difondre ofertes de treball per a les dones en risc social o bé ofertes on es
contemple a la baremació certs mèrits per a dones en risc o dones víctmes de
violència de gènere.
MECANISMES I INDICADORS D’AVALUACIÓ:





Comprovar en les ofertes ja publicades si es contempla baremació per a dones
víctmes de violència de gènere o amb necessitats especials.
Realitzar un informe on es contemple aquestes dones que ja s’han presentat a
altres ofertes o convocatòries en l’Ajuntament per tndre-les en compte en
futures seleccions.
Realitzar un informe sobre les possibles dones amb necessitats especials.

PERSONAL RESPONSABLE:


Departament de Secretaria (Personal).
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MESURA 3: Incloure els contnguts de la llei 9/2003 del 2 d’Abril per la
igualtat entre dones i homes de la Comunitat Valenciana als processos de
selecció de personal.
TEMPORALITZACIÓ: 1r any.
OBJECTIUS:







Fomentar el coneixement de la legislació sobre igualtat en totes les persones
treballadores.
Aconseguir la paritat en la selecció de personal.
Fomentar la formació en igualtat entre totes les persones treballadores de
l’ajuntament.
Millorar l’elecció dels candidats i candidates al lloc de treball.
Fomentar el coneixement sobre la legislació que tracta els temes d’igualtat.
Aconseguir igualtat d’oportunitats en tots els llocs de treball.

DESCRIPCIÓ:
Incloure a les bases de selecció la legislació referent a igualtat en la comunitat
valenciana i incloure també qüestons referents a igualtat en cas d’examen o concurs
per aconseguir un lloc de treball en l’Ajuntament.
MECANISMES I INDICADORS D’AVALUACIÓ:
Comprovar que les persones seleccionades han sigut valorades en funció d’aquesta
llei, comprovar i afegir si és el cas, material relacionat directament amb aquesta llei a
les proves selectves i revisar bases de selecció per observar si es contempla la llei.
PERSONAL RESPONSABLE:


Departament de Secretaria (Personal).
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MESURA 4: Facilitar l’accés de la dona als llocs de treball en cas d’empat a
les baremacions. Acció positva. És temporal.
TEMPORALITZACIÓ: 3r any.
OBJECTIUS:






Donar oportunitats a les dones de manera que no es done cap tpus de
discriminació.
Fomentar la partcipació tant de dones per aconseguir qualsevol lloc de treball.
Millorar l’àrea de treball amb partcipació d’ambdós sexes.
Fomentar l’accés a llocs de treball que es troben tpifcats pel gènere masculí.
Millorar l’ambient de treball amb paritat de sexes.

DESCRIPCIÓ:
Posar en marxa una acció positva. Ajudar en la difusió de les ofertes de llocs de treball
i fomentar la partcipació de les dones en aquestes, assegurant que es tndran en
compte perquè es busca aconseguir paritat a tots els llocs de treball. Es tracta d’una
acció positva, per tant, és una acció temporal fns a aconseguir la paritat de sexes a un
lloc de treball.
MECANISMES I INDICADORS D’AVALUACIÓ:
Anualment: informe sobre la plantlla desagregat per sexe i departaments per
comprovar la plantlla existent i la paritat.
PERSONAL RESPONSABLE:


Departament de Secretaria (Personal).
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MESURA 5: Possibilitar la partcipació d’ambdós sexes en la composició
de les comissions de baremacions.
TEMPORALITZACIÓ: 1r any.
OBJECTIUS:






Millorar les visions per a arribar a un acord en cas d’empat entre candidats.
Aconseguir la partcipació en igualtat de gènere en la comissió de baremació.
Millorar les condicions d’elecció de les persones que opten a un lloc de treball.
Aconseguir una comissió formada en igualtat i preparada.
Millorar la imatge paritària de cara a les persones aspirants.

DESCRIPCIÓ:
Crear les comissions de baremació de manera paritària, intentant sempre que
compten amb un nombre igual d’homes i de dones per a una millor selecció del
personal en igualtat d’oportunitats. Reservar places per a homes com per a dones.
MECANISMES I INDICADORS D’AVALUACIÓ:
Informe sobre les comissions creades amb els noms de les persones que partcipen en
la selecció.
PERSONAL RESPONSABLE:
 Departament de Secretaria (Personal).


Resta de departaments.
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MESURA 6: Tindre un criteri de baremació per a les empreses que
presenten un pla d’igualtat en vigor.
TEMPORALITZACIÓ: 2n any.
OBJECTIUS:






Afavorir la millor elecció de les empreses seleccionades.
Fomentar la puntuació en matèria d’igualtat.
Fomentar la integració de la igualtat en tots els llocs de treball.
Augmentar la formació en igualtat d’oportunitats entre les empreses
interessades en llocs de treball a l’Ajuntament d’Almussafes.
Primar per una empresa on es contemple la no discriminació.

DESCRIPCIÓ:
Contemplar en totes les bases de selecció, una clàusula destnada a la puntuació per a
empreses que presenten un pla d’igualtat en vigor.
MECANISMES I INDICADORS D’AVALUACIÓ:
Anualment o periòdicament revisar les bases de concursos per veure si està present el
criteri sobre el pla d’igualtat en les empreses.
PERSONAL RESPONSABLE:
 Departament de Secretaria (Contractació).


Resta de departaments.
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MESURA 7: Tindre un criteri de baremació per a les persones que
presenten certa formació en igualtat.
TEMPORALITZACIÓ: 2n any.
OBJECTIUS:




Afavorir la millor elecció de les persones seleccionades.
Fomentar la integració de la igualtat en tots els llocs de treball de l’Ajuntament.
Augmentar la formació en igualtat d’oportunitats entre les persones
interessades en llocs de treball de l’Ajuntament.

DESCRIPCIÓ:
Afegir a la baremació bàsica de les bases de selecció, alguns mèrits pel fet de presentar
formació en igualtat.
MECANISMES I INDICADORS D’AVALUACIÓ:



Revisar les bases de selecció de totes les borses o llocs de treball que ofereix
l’Ajuntament d’Almussafes.
Comprovar que les persones seleccionades han sigut valorades també per la
seua formació en igualtat.

PERSONAL RESPONSABLE:


Departament de Secretaria (Personal).
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6.2. ÀREA DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL, PROMOCIÓ I FORMACIÓ
MESURA 8: Formació en matèria d’assetjament sexual i/o per raó de sexe.
TEMPORALITZACIÓ: 1r any.
OBJECTIUS:


Identfcar aquells factors que puguen generar reclamacions per assetjament i
canalitzar adequadament les possibles queixes en aquesta matèria.



Prevenir futurs casos d’assetjament sexual i/o per raó de sexe.



Sensibilitzar a la plantlla en aquest àmbit oferint una formació bàsica que
ajuda a saber detectar casos d’assetjament i quin procediment han de seguir
tant si són víctmes com observadors.

DESCRIPCIÓ:
Realitzar una sessió formatva amb aspectes e idees bàsiques sobre l’assetjament
sexual i/o per raó de sexe, les maneres de fer front aquests casos i on es resumisquen
les principals idees i conceptes del Protocol d’assetjament a la plantlla. Aquesta sessió
tndrà lloc dins de l’horari laboral.
MECANISMES I INDICADORS D’AVALUACIÓ:
Anualment: Avaluació sobre la sessió formatva i les conclusions o resultats obtnguts.
També es realitzarà un informe d’assistència del personal.
PERSONAL RESPONSABLE:



Departament de Secretaria (Formació).
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MESURA 9: Formació en llenguatge inclusiu.
TEMPORALITZACIÓ: 1r any.
OBJECTIUS:


Conscienciar a la plantlla sobre el bon ús del llenguatge inclusiu en documents
públics.



Fomentar el coneixement per unes normes bàsiques d’escriptura que són
totalment inclusives.



Incorporar en tots els documents i borses o bases de selecció un llenguatge
inclusiu i no discriminatori.



Transmetre els contnguts del manual del llenguatge inclusiu a tota la plantlla.

DESCRIPCIÓ:
Incorporar una sessió formatva per a tractar els aspectes més generals, principals
idees i conceptes sobre el llenguatge inclusiu i la manera d’aplicar-lo, tal com es
contempla al manual del llenguatge inclusiu. Aquesta sessió tndrà lloc dins de l’horari
laboral.
MECANISMES I INDICADORS D’AVALUACIÓ:
Anualment: Avaluació sobre la sessió formatva i les conclusions o resultats obtnguts.
També es realitzarà un informe d’assistència del personal.
PERSONAL RESPONSABLE:


Departament de Secretaria (Personal).
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MESURA 10: Donar més visibilitat als cursos de formació i fomentar la
partcipació de la plantlla a cursos de formació relacionats amb els seus
llocs de treball.
TEMPORALITZACIÓ: 1r any.
OBJECTIUS:


Aconseguir una plantlla formada i al dia dels avanços, canvis i millores dels
seus llocs de treball.



Millorar l’atenció a la ciutadania amb innovacions i canvis.



S’impulsarà que la totalitat de la plantlla es forme.



Informar dels cursos de formació de manera individual i segons interessos,
sense distnció de sexe.

DESCRIPCIÓ:
Informar a la plantlla de tots els cursos que van eixint de totes les insttucions que
estguen relacionades amb llocs de treball de l’Ajuntament i que ajuden a millorar la
feina. També, es fomentarà la partcipació de tota la plantlla, almenys d’un curs per
any o de certes hores per any.
Per aconseguir els objectus s’enviaran per correu les ofertes formatves de manera
individualitzada i també s’impulsarà que tota la plantlla col·labore en la recerca i
difusió de cursos formatus.
MECANISMES I INDICADORS D’AVALUACIÓ:
Un informe amb la formació relacionada per lloc de treball, altre amb les persones que
cursen esta formació per departaments, i altre amb les persones que s’han format el
mínim establert.
PERSONAL RESPONSABLE:



Departament de Secretaria (Personal).
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MESURA 11: Contnuar amb accions per afavorir la realització de
formació fora de l’horari laboral en igualtat de condicions.
TEMPORALITZACIÓ: 1r any.
OBJECTIUS:


Promoure que la totalitat del personal puga cursar accions formatves referents
al seu lloc de treball fora de l’horari laboral.



Conciliar la vida laboral i familiar de la plantlla.



Fomentar l’acció formatva.



Facilitar a tota la plantlla de l’ajuntament almenys una formació a l’any.



Fomentar una formació en igualtat de condicions.

DESCRIPCIÓ:
Informar a totes les persones treballadores sobre les accions per afavorir la formació
fora de l’horari laboral on les hores computaran com a hores de treball.
MECANISMES I INDICADORS D’AVALUACIÓ:
Informe sobre les persones que realitzen cursos fora de l’horari laboral i hores
computades i informe amb el nombre d’hores que s’han computat per cursar accions
formatves fora de l’horari laboral l’any actual i l’any anterior.
PERSONAL RESPONSABLE:



Departament de Secretaria (Formació).
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MESURA 12: Fomentar la formació en matèria d’igualtat entre la
plantlla de l’Ajuntament.
TEMPORALITZACIÓ: 3r any.
OBJECTIUS:


Promoure que la totalitat del personal de l’Ajuntament d’Almussafes presente
formació en matèria d’Igualtat.



Implantar la consciència de gènere a la plantlla de l’Ajuntament.

DESCRIPCIÓ:
La promoció dels cursos de formació en matèria d’igualtat es farà mitjançant correu
electrònic i les hores cursades en accions formatves en matèria d’igualtat computaran
per hores treballades.
MECANISMES I INDICADORS D’AVALUACIÓ:
Anualment: Document comparatu amb el nombre de cursos en matèria d’igualtat
realitzats per la plantlla el present any i el nombre de cursos realitzats l’any anterior.
Certfcats de realització dels cursos per al còmput d’hores.
PERSONAL RESPONSABLE:



Departament de Secretaria (Formació).
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6.3. ÀREA DE RETRIBUCIONS
MESURA 13: Informació a tota la plantlla sobre les pagues, plusos socials
o benefcis i complements salarials als quals tenen accés segons el seu
tpus de contracte.
TEMPORALITZACIÓ: 3r any.
OBJECTIUS:


Donar a conèixer a tota la plantlla els plusos o benefcis socials que poden
tndre.



Informar sobre com, quan i perquè han de rebre la paga extra.



Fomentar l’interès de la plantlla per conèixer totes les possibilitats salarials
segons tpus de contracte.



Conèixer per part de la plantlla de la totalitat dels complements retributus.



Conèixer per part de la plantlla la manera de cobrament de la paga extra.

DESCRIPCIÓ:
Realitzar una sessió formatva sobre totes les opcions retributves a les quals poden
accedir els treballadors i treballadores, a més de correus electrònics informant sobre
aquest aspecte.
MECANISMES I INDICADORS D’AVALUACIÓ:
Comprovació d’assistència a les sessions que es realitzen i comprovació de recepció
dels correus electrònics.
PERSONAL RESPONSABLE:

 Departament de Secretaria (Personal).
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6.4. ÀREA DE CONCILIACIÓ
MESURA 14: Mantndre, fomentar i difondre totes les mesures de
conciliació existents a l’Ajuntament d’Almussafes.
TEMPORALITZACIÓ: 1r any.
OBJECTIUS:


Augmentar el coneixement sobre estes facilitats.



Millorar la conciliació laboral i familiar de la plantlla.



Compromís amb tot el personal per a donar resposta a les seues necessitats
familiars.



Fomentar l’ús per igual d’aquestes mesures.



Allargar les mesures existents, ja que aquestes funcionen de manera correcta
per a poder conciliar la vida laboral i familiar.



Garantr al personal la integració i l’ús d’aquestes mesures.



Fomentar l’interès a la plantlla d’utlitzar aquestes mesures.

DESCRIPCIÓ:
Difondre i fomentar l’ús de tota la plantlla de les diferents mesures de conciliació
existents perquè tot el personal conega les possibilitats que tenen i fomentar també
que aquestes mesures siguen utlitzades.
Les mesures existents per a la plantlla de l’Ajuntament contnuen durant 4 anys més,
posat que demostren conciliar la vida laboral i familiar de manera correcta i d’aquesta
manera també es fomentarà un major ús d’aquestes.
MECANISMES I INDICADORS D’AVALUACIÓ:
Realitzar un document on es recullen totes les mesures de conciliació i totes les seues
característques i informe sobre els treballadors i treballadores que han fet ús de les
mesures de conciliació.
PERSONAL RESPONSABLE:

 Departament de Secretaria (Personal).
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MESURA 15: Prioritat en elecció de vacances per al personal amb
persones a càrrec o amb flls/es menors de catorze anys.
TEMPORALITZACIÓ: 3r any.
OBJECTIUS:


Aconseguir la cohesió entre les seues vacances i les vacances estvals dels
menors.



Millorar la conciliació de la vida laboral i familiar de les persones treballadores
amb aquestes característques.



Promoure una conciliació adequada per a reduir càrregues familiars.



Garantr una millor fexibilitat horària per adaptar-se a les necessitats de les
persones dependents.

DESCRIPCIÓ:
La plantlla amb flls/es menors de catorze anys o persones dependents, tndrà
preferència en el torn d’elecció de vacances, dies de conciliació i assumptes propis
durant els períodes no lectus.
MECANISMES I INDICADORS D’AVALUACIÓ:
Elaboració d’un document on es contemple nombre, data de naixement i flls/es i/o
persones dependents a càrrec de les persones que vulguen adherir-se a aquesta mesura
i document amb la planifcació de les vacances de la plantlla.
PERSONAL RESPONSABLE:

 Departament de Secretaria (Personal).
 Resta de departaments.
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MESURA 16: Fomentar l’ús de la formació en línia entre la plantlla de
manera que milloren la conciliació laboral i familiar.
TEMPORALITZACIÓ: 1r any.
OBJECTIUS:


Millorar la conciliació de la vida laboral i familiar eliminant els desplaçaments.



Afavorir la realització de les accions formatves dins de l’horari laboral.



Facilitar i fomentar la formació en la plantlla.

DESCRIPCIÓ:
Es fomentarà la realització de cursos formatus en modalitat en línia enfront d’altres
modalitats de formació per aconseguir una bona conciliació laboral i familiar de les
persones treballadores.
MECANISMES I INDICADORS D’AVALUACIÓ:
Realització d’un informe on es contemple el nombre de cursos de formació en cada
modalitat de l’any vigent i de l’any anterior i el nombre de persones que han realitzat
cada modalitat de manera que es compare el canvi any rere any.
PERSONAL RESPONSABLE:

 Departament de Secretaria (Personal).
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MESURA 17: Creació de la mesura de dies de conciliació a l’Ajuntament
d’Almussafes.
TEMPORALITZACIÓ: 3r any.
OBJECTIUS:





Millorar la conciliació de la vida laboral i familiar.
Oferir altres alternatves a les existents en conciliació.
Oferir una millor conciliació amb diferents opcions de mesures.

DESCRIPCIÓ:
És una nova possibilitat més de conciliació, per la qual es disposarà de 3 dies extres
anomenats de conciliació a l’any. Aquests dies es demanaran amb una sol·licitud a
alcaldia. Les hores hauran de ser compensades abans d’aquest dia de conciliació.
MECANISMES I INDICADORS D’AVALUACIÓ:
Anualment. Revisió de totes les persones que han utlitzat els documents de sol·licitud
de dies de conciliació i informe obre les persones que han utlitzat aquests dies i les
hores a compensar.
PERSONAL RESPONSABLE:

 Departament de Secretaria (Personal).
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6.5. ÀREA DE SALUT LABORAL, PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL
I/O PER RAÓ DE SEXE
MESURA 18: Dotació en les farmacioles de productes d’higiene femení.
TEMPORALITZACIÓ: 2n any.
OBJECTIUS:




Promoure la necessitat de la inclusió d’aquests productes d’higiene femenina en
totes les farmacioles com a elements essencials.
Garantr l’accés lliure a tots els productes necessaris d’higiene.
Proporcionar tots els productes per a cobrir necessitats d’higiene femenina.

DESCRIPCIÓ:
Incorporar a les farmacioles de l’Ajuntament d’Almussafes productes d’higiene
femenina.
MECANISMES I INDICADORS D’AVALUACIÓ:
Trimestralment s’ha de comprovar els productes que hi ha a la farmaciola, entre ells
contemplar el estoc d’aquests productes d’higiene femenina.
PERSONAL RESPONSABLE:

 Departament de Secretaria (Personal).
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MESURA 19: Creació, implantació i difusió d’una guia contra
l’assetjament sexual i/o per raó de sexe.
TEMPORALITZACIÓ: 1r any.
OBJECTIUS:
 Transmetre els contnguts de la guia a tota la plantlla.
 Conèixer per part del personal el procediment a seguir i dels seus drets en cas
de produir-se un cas d’assetjament.
 Informar a tota la plantlla sobre els seus drets en matèria d’assetjament sexual
i/o per raó de sexe.
 Sensibilitzar al personal sobre l’assetjament sexual i/o per raó de sexe.
 Garantr la seguretat de les persones víctmes o possibles víctmes d’aquests
casos.
 Comprendre la diferència entre el que és assetjament per raó de sexe i
assetjament sexual.
 Aprendre a saber detectar situacions d’assetjament dins de l’entorn de treball.
 Portar a terme mesures necessàries per a fer front i eliminar les possibles
situacions d’assetjament.
 Formar a tota la plantlla perquè actuen de manera adequada en situacions
d’assetjament sexual i/o per raó de sexe.
DESCRIPCIÓ:
Establir informació relatva a l’assetjament sexual per a poder defnir, prevenir,
detectar, denunciar i eliminar casos d’assetjament sexual i/o per raó de sexe de manera
que el personal de l’Ajuntament tnga on recolzar-se en cas de ser víctma o persona
observadora d’acte d’assetjament. Amb la fnalitat de garantr una efcaç prevenció
d'aquells comportaments causants d'assetjament, es procedirà a la divulgació del
contngut del present Protocol en tots els nivells de l'organització, facilitant que tots els
treballadors i treballadores tnguen accés a una còpia del mateix i s'elaborarà i
distribuirà un manual que facilitarà el coneixement d'actuació quan es donen conductes
d'assetjament. En el procés d’informació del personal de nou ingrés, siga fx o temporal,
es donarà a conèixer la present guia, facilitant-los l’accés a còpia escrita d'aquesta.
MECANISMES I INDICADORS D’AVALUACIÓ:
Anualment es realitza informe amb casos aportats durant l’any desagregats per sexe,
les resolucions, i un altre informe amb les mesures i el procediment a aplicar contra
l’assetjament i la formació que es destna a aquest f.
PERSONAL RESPONSABLE:
 Departament de Secretaria (Personal).
 Departament de Policia
 Departament de Benestar Social
 Caps de la resta de departaments
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6.6. ÀREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE NO SEXISTA.
MESURA 20: Compromís de l’alcaldia de l’Ajuntament d’Almussafes en
matèria d’Igualtat.
TEMPORALITZACIÓ: 1r any.
OBJECTIUS:


Comprometre’s per ambdues parts a posar en marxa el pla d’igualtat de
l’Ajuntament.



Acceptar per part de l’Alcaldia a comprometre’s amb la igualtat.



Oferir al personal i al poble una imatge del treball per la igualtat.



Comprometre a posar en marxa les mesures del Pla d’Igualtat.

DESCRIPCIÓ:
Signatura per part de l’Alcaldia, d’estar d’acord amb la realització i els contnguts del
Pla, del document ofcial de Compromís amb la Igualtat, per a donar validesa a totes les
accions que es facen a partr de l’aplicació del Pla. És el primer pas a seguir per part de
l’organització per a començar a imposar les polítques d’Igualtat del Pla.
MECANISMES I INDICADORS D’AVALUACIÓ:
Acordar amb el ple, la posada en marxa del I Pla d’igualtat en l’Ajuntament
d’Almussafes i anualment reunió de la comissió d’igualtat on es valore el compliment
de les mesures aplicades i on es contemplen diferents opcions de mantndre, modifcar
o eliminar alguna d’aquestes mesures per la igualtat.
PERSONAL RESPONSABLE:
 Alcaldia
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MESURA 21: Realització d’un comunicat en premsa, pàgines web i xarxes
sobre la implantació i compromís amb el pla d’Igualtat a l’Ajuntament.
TEMPORALITZACIÓ: 1r any.
OBJECTIUS:



Difondre la implantació d’un pla d’igualtat a tot el municipi d’Almussafes.
Transmetre valors i consciència de gènere a tota la població.

DESCRIPCIÓ:
Publicació d’una nota de premsa en diversos mitjans de comunicació locals, com xarxes
socials, blogs, aplicacions mòbils... per a la divulgació de l’inici i implantació del Pla
d’igualtat. S’enviarà a través de la pàgina web o mitjançant el correu electrònic.
MECANISMES I INDICADORS D’AVALUACIÓ:
Llistat dels mitjans de comunicació i publicacions realitzades.
PERSONAL RESPONSABLE:
 Personal de comunicació.
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MESURA 22: Difusió del pla d’igualtat i de les seues mesures que es
prenguen per a fomentar la igualtat.
TEMPORALITZACIÓ: 1r any.
OBJECTIUS:










Transmetre cadascuna de les mesures plantejades al Pla d’Igualtat entre dones i
homes a tota la plantlla.
Difondre el pla d’igualtat al municipi d’Almussafes a la pàgina web.
Transmetre la consciència de gènere dins i fora de l’Ajuntament d’Almussafes.
Servir com a exemple per als altres municipis i empreses en igualtat.
Consensuar amb la plantlla l’aprovació o modifcació de les mesures.
Implicar a tot el personal en el desenvolupament de les mesures i del pla.
Transmetre els objectus plantejats del pla i les mesures a aplicar.
Explicar totes les mesures a desenvolupar per a fer-ho de la millor manera.
Conscienciar a tota la plantlla sobre la importància de la igualtat.

DESCRIPCIÓ:
Una vegada aprovat el pla d’igualtat per l’Alcaldia i les seues mesures d’igualtat, es
difondrà a la totalitat de la plantlla, d’aquesta manera tot el personal tndrà
coneixement de la funció del pla i de les mesures que s’aplicaran i, per tant, podran
aportar tot el que consideren per a una possible revisió. La difusió es realitzarà en una
reunió de manera que es contemplen totes les mesures i es publicarà a la pàgina web
de l’Ajuntament.
MECANISMES I INDICADORS D’AVALUACIÓ:
Registre on es contempla les persones que han rebut la còpia del pla i de les mesures
pertnents i nombre de descàrregues i visites del pla a pàgina web.
PERSONAL RESPONSABLE:
 Departament de Secretaria (Personal).


Resta de departaments
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MESURA 23: Creació i difusió de la comissió d’igualtat a l’Ajuntament
d’Almussafes.
TEMPORALITZACIÓ: 1r any.
OBJECTIUS:









Crear un organisme que s’encarregue d’organitzar les mesures i la seua
aplicació.
Vetllar pel compliment de les mesures aplicades en el pla d’igualtat.
Convocar i dotar de contnguts les reunions que es realitzen cada any.
Promoure la perspectva de gènere entre tota la plantlla.
Prendre les mesures correctores o complementàries necessàries per a garantr
la consecució dels objectus plantejats.
Promoure la partcipació i la perspectva de gènere entre la plantlla.
Donar a conèixer a tota la plantlla, les persones que formen la Comissió i les
seues funcions.
Implicar a tot el personal per a la col·laboració, en la mesura del possible, amb la
Comissió.

DESCRIPCIÓ:
Es crea una comissió d’igualtat, la qual serà l’encarregada d’impulsar el Pla, sota la
supervisió de l’equip d’igualtat. La Comissió d’Igualtat estarà formada pel personal de
l’Ajuntament, tenint en compte que la partcipació serà voluntària i es procurarà que hi
haja rotació i que hi haja presència equilibrada d’homes i dones. Per a pertànyer a la
mateixa serà recomanable, però no obligatori, posseir una formació mínima en Igualtat
d’Oportunitats entre dones i homes, perspectva de gènere, assetjament, o algun dels
aspectes a tractar dins del pla d’igualtat. Aquesta comissió tndrà la tasca de reunir-se
una vegada a l’any per fer les comprovacions pertnents i fer que aquest pla d’igualtat
es comprometa amb les seues funcions, objectus i mesures. Una vegada creada la
comissió es difondrà per part de l’equip d’igualtat a tota la plantlla assegurant-se de
què reben el coneixement sobre el funcionament de la comissió, les reunions i les
formes de comunicació entre el personal que la integra.
MECANISMES I INDICADORS D’AVALUACIÓ:
 Informe amb les persones per departament de la plantlla que formen aquesta
comissió cada any.
 Informe anual de l’aplicació de les mesures proposades, o modifcació o inclusió
de noves mesures i la seua difusió entre el personal de la plantlla.
PERSONAL RESPONSABLE:
 Departament de Secretaria (Personal).


Resta de departaments.
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MESURA 24: Revisió dels documents més utlitzats i escrits per a detectar
possible llenguatge sexista o discriminació entre homes i dones.
TEMPORALITZACIÓ: 1r any.
OBJECTIUS:








Comprovar si existeixen paraules o usos lingüístcs als escrits i documents
interns on es done llenguatge sexista.
Observar si en els escrits hi ha discriminació de gènere directa o indirecta.
Corregir totes les errades tant als escrits, documents, bans, bases...
Sensibilitzar a la plantlla per a previndre estes errades.
Elaborar una sèrie de pautes o manual on guiar-se de manera que no es realitze
cap discriminació ni ús sexista del llenguatge.
Observar si pot hi haure algun tpus de discriminació entre homes i dones.
Previndre casos de llenguatge no sexista o discriminació en un futur.

DESCRIPCIÓ:
Es realitzarà la revisió d’alguns documents interns com bases de selecció, registres,
sol·licituds i bans de manera que es comprovarà si existeix algun tpus de
discriminació o ús sexista del llenguatge. Seguidament, s’anotaran els errors i les seues
correccions pertnents que ajudarà a no tornar a cometre aquest tpus d’errades, ja que
moltes d’elles es troben molt invisibilitzades i de manera indirecta i involuntària. Per
últm, es donaran ferramentes, en aquest cas es proporcionarà un manual per a
corregir este tpus d’errades i millorar per a futures publicacions.
MECANISMES I INDICADORS D’AVALUACIÓ:
Correcció de tots els escrits revisats i informe sobre la revisió dels escrits.
PERSONAL RESPONSABLE:
 Tots els departaments.
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MESURA 25: Creació d’una imatge corporatva que acredite l’ús de
llenguatge inclusiu en la documentació ofcial de l’Ajuntament.
TEMPORALITZACIÓ: 1er any.
OBJECTIUS:
•

Fer visible els textos en els que s’utlitza un llenguatge inclusiu.

•

Identfcar fàcilment quins textos estan escrits en llenguatge inclusiu.

DESCRIPCIÓ:
Es dissenyarà una imatge que s’afegirà a tots els textos i documents de l’Ajuntament
d’Almussafes dels que s’haja revisat que estan escrits en un llenguatge inclusiu.
MECANISMES I INDICADORS D’AVALUACIÓ:
• Comprovar que s’ha dissenyat aquesta imatge corporatva per a acreditar l’ús
de llenguatge inclusiu.
• Comprovar que s’utlitza aquesta imatge en els textos escrits en llenguatge
inclusiu i que el personal encarregat de redactar documents en llenguatge
inclusiu té accés a aquesta imatge.
PERSONAL RESPONSABLE:
•

Departament de Comunicació.
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MESURA 26: Creació, implantació i difusió del manual de llenguatge
inclusiu.
TEMPORALITZACIÓ: 1r any.
OBJECTIUS:







Conèixer els usos de llenguatge inclusiu a utlitzar en els escrits interns.
Modifcar els escrits amb llenguatge sexista o discriminatori.
Fomentar l’interès per part de la plantlla de conèixer aquest manual, formar-se
i aprendre d’ell.
Conscienciar a la plantlla de la necessitat d’utlitzar aquest llenguatge.
Oferir a la plantlla recursos per a evitar l’ús sexista del llenguatge.
Sensibilitzar a la plantlla sobre com utlitzar el llenguatge correctament.

DESCRIPCIÓ:
Creació del manual per a donar directrius sobre el llenguatge inclusiu. Amb la fnalitat
de garantr l’ús del llenguatge no sexista, es procedirà a la divulgació del contngut del
manual en tots els nivells de l'organització, facilitant a tots els treballadors i
treballadores l’accés en una forma fsica o digital.
El principal objectu serà informar de manera clara i específca, a totes les treballadores
i treballadors, de les formes de llenguatge que han d‘utlitzar, dels objectus que es
pretenen aconseguir amb aquest manual; realitzant amb aquesta fnalitat les
comprovacions i els seguiments que s'estmen necessaris.
MECANISMES I INDICADORS D’AVALUACIÓ:




Revisió anual per part de la comissió d’igualtat sobre la implantació d’aquest
manual. Assegurar-se que totes les persones tnguen accés a una còpia del
manual.
Anàlisi dels escrits a partr de la implantació del manual de llenguatge inclusiu.

PERSONAL RESPONSABLE:

 Departament de Secretaria (Personal).
 Resta de departaments.
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MESURA 27: Fomentar l’ús de comunicació inclusiva i no sexista en
tríptcs, icones, cartells i documents habituals.
TEMPORALITZACIÓ: 1r any.
OBJECTIUS:





Difondre a tot el municipi una imatge d’igualtat i no discriminació.
Transmetre una visió no sexista i inclusiva d’ambdós sexes.
Fomentar l’ús del llenguatge i la imatge no sexista entre la plantlla.
Promoure una perspectva de gènere en el municipi i municipis del voltant.

DESCRIPCIÓ:
Es revisarà totes les publicacions en tríptcs, icones, cartells i xarxes socials publicats per
l’Ajuntament d’Almussafes per a observar si existeix algun tpus de llenguatge sexista o
imatge sexista i discriminatòria de manera que es produiran les revisions oportunes per
a fomentar una imatge inclusiva i que aquest error no passen en futures publicacions.
Una vegada revisats i corregits, es plantejarà revisar qualsevol publicació que es
presente posteriorment tant en imatges com en textos perquè aquestes fomenten una
imatge inclusiva de cara a la població i totes les persones que estguen a l’abast
d’aquestes publicacions.
MECANISMES I INDICADORS D’AVALUACIÓ:



Comprovació de les xarxes socials, textos, icones, tríptcs...
Anualment revisió d’aquestes publicacions per si estan seguint les normes de
llenguatge i imatge inclusius.

PERSONAL RESPONSABLE:
 Personal de comunicació.
 Resta de departaments.
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MESURA 28: Creació d’un portal o arxiu on el personal de la plantlla
tnga accés a tots els manuals, protocols contra l’assetjament, manual de
llenguatge inclusiu i a les plantlles necessàries per a realitzar qualsevol
tràmit.
TEMPORALITZACIÓ: 2n any.
OBJECTIUS:





Aconseguir que tota la plantlla tnga present el pla d’igualtat i es consciencie
amb aquest tema.
Oferir una ferramenta per al personal de l’Ajuntament on es troben tot tpus de
documents necessaris.
Millorar les relacions entre departaments en l’Ajuntament.
Facilitar qualsevol tràmit bàsic de l’ajuntament i fer-lo de manera més ràpida.

DESCRIPCIÓ:
Crear un portal o una carpeta o qualsevol recurs informàtc on tot el personal
treballador de l’Ajuntament accedisca a qualsevol tpus de document que necessite
com pla d’igualtat, mesures d’igualtat, creació i característques de la comissió
d’igualtat, característques de promoció, informació sobre paga extra, mesures de
conciliació, plantlla per a fer ús d’aquestes mesures, plantlla per a permisos, plantlla
de vacances, de baixes...
A més, trobaran el manual del llenguatge no sexista on podran consultar tots els dubtes
que van sorgint en la redacció de qualsevol document o publicació, i també el protocol
contra l’assetjament sexual i/o per raó de sexe, que podran consultar de manera
anònima per saber com fer front a aquestes situacions i quines són les conseqüències
per a l’agressor i per a la víctma.
MECANISMES I INDICADORS D’AVALUACIÓ:
Anualment comprovar si s’utlitza aquest mitjà en les seues funcions i observar si és
possible, el nombre de vistes a aquest portal o arxiu.
PERSONAL RESPONSABLE:
 Departament de Secretaria (Personal).


Departament de tecnologies de la informació i comunicació.
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MESURA 29: Introducció de la perspectva de gènere en cada
departament de l’Ajuntament d’Almussafes.
TEMPORALITZACIÓ: 1r any.
OBJECTIUS:







Difondre a tot el municipi una imatge d’igualtat i no discriminació.
Transmetre una visió no sexista i inclusiva d’ambdós sexes.
Fomentar l’ús del llenguatge i la imatge no sexista entre la plantlla.
Promoure una perspectva de gènere a Almussafes i els municipis del voltant.
Aconseguir que cada àrea complisca els requisits bàsics d’igualtat.
Facilitar l’avaluació del progrés en la implementació del Pla d’Igualtat.

DESCRIPCIÓ:
Introduir la necessitat d’incloure en cada tasca que es faça a l’Ajuntament contnguts de
la infuència que aquesta puga tndre en matèria d’igualtat, i les dades que es puguen
extraure desagregades per sexe. D’aquesta forma es treballarà en equip per aconseguir,
la inclusió de la igualtat des d’una perspectva global i en totes les polítques que es
realitzen.
MECANISMES I INDICADORS D’AVALUACIÓ:



Inclusió de totes les dades desagregades pel sexe.
Comprovació de la inclusió d’aspectes d’igualtat en cada departament.

PERSONAL RESPONSABLE:
 Tots els departaments.
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7. DEPARTAMENT DE POLICIA
7.1. DIAGNÒSTIC DEL DEPARTAMENT DE POLICIA
Al següent apartat es fa una anàlisi diferenciada per a aquest departament a
petció d’Ernesto Serrano, Inspector Cap de la Policia Local d’Almussafes. Aquest
departament, per la seua idiosincràsia, la seua organització pròpia i els seus
mecanismes de formació, establiment de torns i repartment de tasques, podria haver
trastocat les xifres de les anàlisis del funcionariat comú, fent necessari una anàlisi
individual.
Aquest departament el conformen un total de vint-i-vuit agents, repartnt-se en
set dones i vint-i-un homes, amb una proporció del 25% de dones i 75% d’homes. La
totalitat de la plantlla del Departament de Policia Local està conformada per tres grups:
la secció administratva, la secció de proximitat i barri i la secció de seguretat ciutadana.
Els horaris i la disponibilitat de cadascuna d’aquestes és diferent i propi. Generalment,
els i les agents encarregats de la secció administratva realitzen un horari de 8 a 14.30
de dilluns a divendres. El personal que es destna a la secció de proximitat i barri realitza
un horari de 8 a 15.00 de dilluns a divendres, excepte que siguen convocats per a
esdeveniment o festvitats locals. A més, aquest personal pot ser requerit per a cobrir
baixes de la secció operatva. La secció operatva realitza torns de 8 hores les 24 hores
del dia. Cada persona d’aquesta últma secció treballa setmanes alternes i no es tenen
en compte festvitats. Si hi ha necessitat de canviar els torns, es pot comunicar aquest
canvi, generalment dins de cada grup.
Les vacances solen organitzar-se com marca el conveni, entre els mesos de juliol,
agost i setembre. Però en el mes de juliol són les festvitats locals d’Almussafes i es
requereixen els màxims efectus possibles. Per aquesta raó, el període vacacional es
concentra durant els mesos d’agost i setembre. Pel que fa a la promoció dins del
departament, queda supeditada a què hi haja una plaça lliure del rang superior. Es
realitza un concurs-oposició per accedir a aquest lloc de treball on es valoren els criteris
reglats per llei com la formació rebuda, l’antguitat i experiència. La formació de la
plantlla del departament de Policia Local s’organitza de manera diferent a la resta de
funcionariat. Es disposen de 40 hores de formació a l’any retribuïdes. Aquesta formació
difcilment pot ser compaginada amb l’acompliment de la tasca pròpia de la professió
durant les hores de servei i, per aquesta raó, les hores de formació són hores
retribuïdes.
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7.1.1. QÜESTIONARIS
S’analitzaran solament aquells ítems que des del Departament d’Igualtat de la
Mancomunitat de la Ribera Baixa s’han considerat que tenen inferència directa en els
resultats i que al Departament de Policia poden trobar-se singularitats respecte als
altres departaments de l’Ajuntament d’Almussafes.
COMPOSICIÓ DE LA MOSTRA
S’han recollit onze qüestonaris del Departament de Policia Local. Aquestes onze
persones són quatre dones i set homes, un 36,4% i un 63,6%, respectvament. Aquesta
variable es creuarà amb totes les següents per tal de fer una anàlisi amb perspectva de
gènere de les dades.

Vàlids

Dona
Hom
e
Total

Freqüència Percentatge
4
36,4
7
63,6
11

100,0
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Pel que fa a les responsabilitats familiars, set persones (un 63,64% de la mostra)
han contestat al qüestonari que tenen almenys una responsabilitat familiar, ja siga per
tndre flls menors d’edat o per tndre a persones majors dependents al seu càrrec. Una
persona de la plantlla, un home, assenyala que té flles o flls menors de 3 anys. Aquest
home representa un 14,3% dins del gènere i un 9,1% de la mostra. Cinc persones, dues
dones i tres homes, marquen que tenen flles o flls d’entre 3 i 7 anys. Representen un
45,5% de la mostra i un 50% i un 42,9% del sexe respectvament. Només un home
assenyala que té flls o flles menors d’edat entre 8 i 14 anys. Representa 9,1% de la
mostra i el 14,3% del sexe masculí. Dues persones de la mostra han assenyalat que
tenen flles o flls menors d’edat majors de 14 anys. Aquests dos homes representen un
18,2% de la mostra i un 28,6% dins del sexe masculí. Una persona, un home, ha marcat
que té una persona dependent al seu càrrec. Representa un 9,1% de la mostra. Quatre
persones de la mostra han assenyalat que no tenen cap persona al seu càrrec. Açò
suposa un 36,4% del total. Aquestes quatre persones es divideixen en dues dones (50%
del sexe femení) i dos homes (28,6% del sexe masculí).

Sexe

Filles i/o flls menors de 3 anys

Total

Dona

Home

de la mostra

0

1 (14,3%)

1 (9,1%)

2(50%)

3 (42,9%)

5 (45,5%)

0

1 (14,3%)

1 (9,1%)

0

2 (28,6%)

2 (18,2%)

()

1 (14,3%)

1 (9,1%)

2 (50%)

2 (28,6%)

36,4% ()

Filles i/o flls menors entre 3 i 7
anys
Filles i/o flls menors entre 8 i 14
anys
Filles/flls menors majors de 14
anys
Una o més persones majors
dependents al meu càrrec
Cap persona dependent al meu
càrrec
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4
3
2
1
Don
a
Hom
e

0

D’aquestes dades es pot extraure informació interessant per a l’anàlisi de la
corresponsabilitat que es pretén realitzar. No s’ha d’oblidar que la corresponsabilitat
s’entén com el repartment de les tasques familiars de manera equilibrada entre homes
i dones, aspecte que incideix directament en la igualtat entre sexes a l’organització que
es persegueix amb aquest document. S’analitza a contnuació si cada persona té o no
responsabilitats familiars i es desagregaran les dades per sexe.
Com es pot apreciar a la taula següent, cinc homes i dues dones (el 71,4% i el
50% del sexe, respectvament) afrmen tndre responsabilitats familiars, ja siga per
tndre flls menors com per tndre persones majors dependents al seu càrrec. Açò
suposa un 63,6% de la mostra, com ja s’ha assenyalat anteriorment.
Aquestes dades són interessants per creuar-les més avant amb la sol·licitud de
permisos, utlització de dies d’assumptes propis i d’horari fexible, fent la comparatva
per esclarir si tant els homes com les dones fan ús d’aquestes mesures de conciliació
per parts iguals.
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Tens cap responsabilitat familiar (per flls o per persones majors dependents)?
Sexe
Tens
cap
Sí
responsabilitat
familiar (per flls o per
persones
majors dependents)?

No

Total

Total

Dona

Home

Recompte
% dins de Tens cap
responsabilitat
familiar
(per flls o per persones
majors
dependents)?

2

5

7

28,6%

71,4%

100,0%

% dins de Sexe

50,0%

71,4%

63,6%

% del total
Recompte

18,2%
2

45,5%
2

63,6%
4

% dins de Tens cap
responsabilitat
familiar
(per flls o per persones
majors
dependents)?

50,0%

50,0%

100,0%

% dins de Sexe

50,0%

28,6%

36,4%

% del total
Recompte

18,2%
4

18,2%
7

36,4%
11

% dins de Tens cap
responsabilitat
familiar
(per flls o per persones
majors
dependents)?

36,4%

63,6%

100,0%

% dins de Sexe

100,0%

100,0%

100,0%

% del total

36,4%

63,6%

100,0%
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ÀREA D’ACCÉS A L’OCUPACIÓ
Respecte a la pregunta de si
existeix igualtat d’oportunitats en
quant l’accés al treball en
l’Ajuntament d’Almussafes un
72,% de la mostra opina que sí. Hi
ha tres persones, dues dones i un
home, que opinen que no existeix
aquesta igualtat. Aquestes tres
persones representen el 27,3%
restant de la mostra. Respecte al
sexe, dins de les persones que
opinen que sí que existeix
aquesta igualtat, els sis homes
corresponents conformen el
85,7%; en canvi, només el 50% de
les dones (dos) opinen que
existeix aquesta igualtat.
Creus que hi ha igualtat d'oportunitats per a homes i dones en quant a l'accés al
treball en l'Ajuntament?
Sexe
Total
Creus que hi ha igualtat
d'oportunitats
per
a
homes i dones en quant a
l'accés
al
treball
en
l'Ajuntament?

Total

Sí

No

Recompte

Dona
2

Home
6

8

% Dins de Creuss?

25,0%

75,0%

100,0%

% Dins de Sexe

50,0%

85,7%

72,7%

% del total
Recompte

18,2%
2

54,5%
1

72,7%
3

% Dins de Creuss?

66,7%

33,3%

100,0%

% Dins de Sexe

50,0%

14,3%

27,3%

% del total
Recompte

18,2%
4

9,1%
7

27,3%
11

% Dins de Creuss?

36,4%

63,6%

100,0%

% Dins de Sexe

100,0%

100,0%

100,0%

% del total

36,4%

63,6%

100,0%
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ÀREA DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL, PROMOCIÓ I FORMACIÓ
A la pregunta “Creus que hi ha igualtat d’oportunitats per a homes i dones en
quant a la promoció en l’Ajuntament?”, set persones, dues dones i cinc homes, opinen
que sí. Açò suposa un 63,6% de la mostra, amb un 50% de les dones i un 71,4% dels
homes. Però quatre persones, dues dones i dos homes, opinen que no. Açò suposa un
36,4% de la mostra, un 50% de les dones i un 28,6% dels homes.
Creus que hi ha igualtat d'oportunitats per a dones i homes en quant a la promoció
en l'Ajuntament?
Sexe
Total
Creus que hi ha igualtat
d'oportunitats per a dones i
homes en quant a la promoció
en l'Ajuntament?

Sí

No

Total

Dona

Home

Recompte

2

5

7

% Dins de Creuss?

28,6%

71,4%

100,0%

% Dins de Sexe

50,0%

71,4%

63,6%

% del total
Recompte

18,2%
2

45,5%
2

63,6%
4

% Dins de Creus...?

50,0%

50,0%

100,0%

% Dins de Sexe

50,0%

28,6%

36,4%

% del total

18,2%

18,2%

36,4%

Recompte

4

7

11

% Dins de Creuss?

36,4%

63,6%

100,0%

% Dins de Sexe

100,0%

100,0%

100,0%

% del total

36,4%

63,6%

100,0%
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Tampoc hi ha unanimitat a la pregunta “Veus les mateixes oportunitats per a
dones i homes d’aconseguir llocs directus en l’Ajuntament?”. Un total de set persones,
una dona i sis homes opinen que sí. Aquestes persones suposen un 63,6% de la mostra.
Hi ha quatre persones, el 36,4% restant, tres dones i un home, que opinen que no. Això
suposa que un 75% de les dones i un 14,3% dels homes pensen que no existeix aquesta
igualtat.
Veus les mateixes possibilitats per a dones i homes d'aconseguir llocs directus en
l'Ajuntament?
Sexe
Total
Veus les mateixes
possibilitats per a
dones
i
homes
d'aconseguir llocs
directus
l'Ajuntament?

Total

Sí

No

Dona

Home

Recompte

1

6

7

% Dins de Veuss?

14,3%

85,7%

100,0%

% Dins de Sexe

25,0%

85,7%

63,6%

% del total
Recompte

9,1%
3

54,5%
1

63,6%
4

% Dins de Veuss?

75,0%

25,0%

100,0%

% Dins de Sexe

75,0%

14,3%

36,4%

% del total

27,3%

9,1%

36,4%

Recompte

4

7

11

% Dins de Veuss?

36,4%

63,6%

100,0%

% Dins de Sexe

100,0%

100,0%

100,0%

% del total

36,4%

63,6%

100,0%
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Quan es realitza la pregunta “Creus que es valora més el temps de permanència
a l’organització que el compliment d’objectus a l’hora de promocionar?”, les respostes
són molt dispars. Quatre persones opinen que sí, un 36,4% de la mostra, quatre homes,
el 57,1% del sexe. Les set persones restants opinen que no, un 63,6% de la mostra,
dividits entre les quatre dones (100% del seu sexe) i tres homes (el 42,9% del seu sexe).
Creus que es valora més el temps de permanència en l'Ajuntament que el
compliment d'objectus a l'hora de promocionar en l'Ajuntament?
Sexe
Total
Creus que es valora més el
temps de permanència en
l'Ajuntament
que
el
compliment
d'objectus a l'hora de
promocionar
en
l'Ajuntament?

Total

Sí

No

Recompte

Dona
0

Home
4

4

% Dins de Creuss?

,0%

100,0%

100,0%

% Dins de Sexe

,0%

57,1%

36,4%

% del total
Recompte

,0%
4

36,4%
3

36,4%
7

% Dins de Creuss?

57,1
%

42,9%

100,0%

% Dins de Sexe

100,
0%

42,9%

63,6%

% del total

36,4
%
4

27,3%

63,6%

7

11

% Dins de Creuss?

36,4
%

63,6%

100,0%

% Dins de Sexe

100,
0%

100,0%

100,0%

% del total

36,4
%

63,6%

100,0

Recompte
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A la pregunta “Has rebut algun tpus de formació durant aquest any relacionada en el
teu lloc de treball?”, un 81,8% de la plantlla, nou persones, tres dones i sis homes, ha
contestat que sí. Un 25% de les dones (una) i un 14,3%, dels homes no han rebut
formació durant aquest any (dues persones en total, un 18,2% de la mostra).
Has rebut algun tpus de formació durant aquest any relacionada amb el teu lloc de
treball?
Sexe
Total
Has rebut algun tpus de
formació durant aquest any
relacionada amb el teu lloc de
treball?

Sí

No

Total

Recompte

Dona
3

Home
6

9

% Dins de Has...?

33,3%

66,7%

100,0%

% Dins de Sexe

75,0%

85,7%

81,8%

% del total
Recompte

27,3%
1

54,5%
1

81,8%
2

% Dins de Hass?

50,0%

50,0%

100,0%

% Dins de Sexe

25,0%

14,3%

18,2%

% del total
Recompte

9,1%
4

9,1%
7

18,2%
11

% Dins de Hass?

36,4%

63,6%

100,0%

% Dins de Sexe

100,0%

100,0%

100,0%

% del total

36,4%

63,6%

100,0%
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De les nou persones que sí que han rebut formació durant l’últm any, nou (dues dones
i set homes), un 81,9% de la mostra, ho ha fet de manera presencial; dues persones,
que són dos homes, ho ha fet de manera semipresencial, un 18,2% de la mostra; i
quatre persones ho han fet de forma online, el 36,4% de la mostra. Poden haver-hi
persones que hagen cursat formació d’una, de dos o de les tres modalitats.
Dona

Home

Total

Presencial

2 (50%)

6 (85,7%)

8 (72,7%)

Semipresencial

0

2 (28,6%)

2 (18,2%)

On-line

1 (25%)

3 (42,9%)

4 (36,4%)

De les nou persones que treballen al Departament de Policia de l’Ajuntament
d’Almussafes i sí que han cursat formació relacionada amb el seu àmbit laboral, una
dona i un home han cursat entre 1 i 25 hores de formació durant l’últm any, el 22,2%
7
6
5
4

Don
a
Hom
e

3
2
1
0

Presenci
al

SemiPresencial

Online

dels nou membres; dues dones i dos homes han cursat entre 26 i 50 hores de formació
durant l’últm any, representant així un 44,4% de la mostra; un altre home ha cursat
entre 51 i 100 hores de formació, representant l’11,1% de la mostra I, per a fnalitzar,
dos homes han cursat més de 100 hores de formació al llarg del darrer any, el 22,2% de
la mostra restant. Aquestes xifres impliquen que un 75% de les dones han cursat
formació referent a la seua feina l’any passat. El percentatge augmenta quan ens
referim als homes, sent un total del 85.71% d’aquests els que han cursat formació.
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Quantes hores en total has dedicat a formació aquest any?

Quantes
1-25 hores
hores
en
total
has
dedicat
a
formació
26-50 hores
aquest any?

51-100 hores

Més de
100 hores

Total

Recompte
% Dins de Quantess?
% Dins de Sexe
% del total
Recompte
% Dins de Quantess?
% Dins de Sexe
% del total

Sexe
Dona
1
50,0%
33,3%
11,1%
2
50,0%
66,7%
22,2%

Home
1
50,0%
16,7%
11,1%
2
50,0%
33,3%
22,2%

Total
2
100,0%
22,2%
22,2%
4
100,0%
44,4%
44,4%

Recompte
% Dins de Quantess?
% Dins de Sexe
% del total
Recompte
% Dins de Quantess?
% Dins de Sexe
% del total
Recompte
% Dins de Quantess?
% Dins de Sexe
% del total

0
,0%
,0%
,0%
0
,0%
,0%
,0%
3
33,3%
100,0%
33,3%

1
100,0%
16,7%
11,1%
2
100,0%
33,3%
22,2%
6
66,7%
100,0%
66,7%

1
100,0%
11,1%
11,1%
2
100,0%
22,2%
22,2%
9
100,0%
100,0%
100,0%
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Veus les mateixes possibilitats per a homes i dones d'accedir a cursos de formació?

Sexe
Veus les mateixes
possibilitats per a
homes i dones
d'accedir a cursos
de
formació?

Sí

Total

Dona

Home

Total

Recompte

4

7

11

% Dins de Veus s?

36,4%

63,6%

100,0%

% Dins de Sexe

100,0%

100,0%

100,0%

% del total

36,4%

63,6%

100,0%

Recompte

4

7

11

% Dins de Veuss?

36,4%

63,6%

100,0%

% Dins de Sexe

100,0%

100,0%

100,0%

% del total

36,4%

63,6%

100,0%

Per altra banda, el cos de
Policia Local d’Almussafes veu
igualtat d’oportunitats a l’hora
d’accedir

a

cursos

de

formació. Les onze persones
que conformen la mostra
opinen que sí que hi ha
aquesta igualtat.
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Realitzes sempre la formació dins de l'horari laboral?
Sexe
Total
Realitzes
sempre
la
formació dins de
l'horari laboral?

Sí

No

Total

Recompte

Dona
0

Home
1

1

% Dins de Realitzess?

,0%

100,0%

100,0%

% Dins de Sexe

,0%

14,3%

10,0%

% del total
Recompte

,0%
3

10,0%
6

10,0%
9

% Dins de Realitzess?

33,3%

66,7%

100,0%

% Dins de Sexe

100,0%

85,7%

90,0%

% del total
Recompte

30,0%
3

60,0%
7

90,0%
10

% Dins de Realitzess?

30,0%

70,0%

100,0%

% Dins de Sexe

100,0%

100,0%

100,0%

% del total

30,0%

70,0%

100,0%

Hi ha disparitat respecte a l’horari d’impartció de la formació que rep la plantlla de
Policia d’Almussafes. Quan es pregunta si les accions formatves les realitzen sempre
dins de l’horari laboral, un 10% de les 10 persones que han contestat a aquest ítem
afrma que sí (1 persona, un home) i el 90% restant afrma que no (les altres 9 persones,
sis homes i tres dones).
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També existeix disparitat quan
es

pregunta

facilitats

si

o

s’ofereixen

compensacions

quan els cursos són fora de
l’horari laboral. Sis persones,
una

dona

i

cinc

homes,

contesten que sí que es donen
facilitats

o

compensacions

quan es realitzen els cursos
fora

de

l’horari

laboral.

Suposen un 20% i un 38,5%
respectvament pel que fa al
sexe i un 33,3% de les persones que han contestat aquesta pregunta. La resta de
persones, quatre dones i huit homes, contesten que no hi ha compensacions. Suposen
un 66,7% de la plantlla.
S'ofereixen facilitats o compensacions per part de l'Ajuntament quan els cursos són
fora de l'horari laboral?
Sexe
Total
S'ofereixen facilitats o
compensacions per
part de l'Ajuntament
quan els cursos són
fora
de
l'horari
laboral?

Sí

No

Total

Dona

Home

3

5

8

37,5%

62,5%

100,0%

% Dins de Sexe

100,0%

71,4%

80,0%

% del total
Recompte

30,0%
0

50,0%
2

80,0%
2

% Dins de S'ofereixen
s?

,0%

100,0%

100,0%

% Dins de Sexe

,0%

28,6%

20,0%

% del total
Recompte

,0%
3

20,0%
7

20,0%
10

30,0%

70,0%

100,0%

% Dins de Sexe

100,0%

100,0%

100,0%

% del total

30,0%

70,0%

100,0%

Recompte
%
Dins
S'ofereixens?

de

%
Dins
S'ofereixens?

de
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ÀREA DE CONCILIACIÓ
Sols un 36,4% de la mostra contesta favorablement a la pregunta “Sols utlitzar
les mesures d’horari fexible?”. Aquest percentatge es reparteix en dues dones i dos
homes, amb un 50% i un 28,6% de cada sexe, respectvament. El percentatge restant de
la mostra, un 63,6%, les dues dones restants i cinc homes, no utlitzen les mesures
d’horari fexible (aquestes xifres representen el 50% de les dones i el 71,4% dels
homes).
Sols utlitzar les mesures d'horari lexible que oferix l'Ajuntament?
Sexe
Sols
utlitzar les
mesures
d'horari
fexible que
ofereix
l'Ajuntame
nt?

Total

Sí

No

Total

Dona

Home

Recompte

2

2

4

% Dins de Solss?

50,0%

50,0%

100,0%

% Dins de Sexe

50,0%

28,6%

36,4%

% del total
Recompte

18,2%
2

18,2%
5

36,4%
7

% Dins de Solss?

28,6%

71,4%

100,0%

% Dins de Sexe

50,0%

71,4%

63,6%

% del total

18,2%

45,5%

63,6%

Recompte

4

7

11

% Dins de Solss?

36,4%

63,6%

100,0%

% Dins de Sexe

100,0%

100,0%

100,0%

% del total

36,4%

63,6%

100,0%
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Sols utlitzar tots els dies d'assumptes propis?
Sexe
Sols utlitzar tots els
dies d'assumptes
propis?

Sí

No

Total

Total

Dona

Home

Recompte

3

2

5

% Dins de Sols...?

60,0%

40,0%

100,0%

% Dins de Sexe

75,0%

28,6%

45,5%

% del total
Recompte

27,3%
1

18,2%
5

45,5%
6

% Dins de Solss?

16,7%

83,3%

100,0%

% Dins de Sexe

25,0%

71,4%

54,5%

% del total

9,1%

45,5%

54,5%

Recompte

4

7

11

% Dins de Solss?

36,4%

63,6%

100,0%

% Dins de Sexe

100,0%

100,0%

100,0%

% del total

36,4%

63,6%

100,0%

Respecte als dies d’assumptes propis, els percentatges també són dispars. Cinc
persones, tres dones i dos homes (el 75% i el 28,6% del sexe, respectvament)
contesten afrmatvament a la pregunta de si solen utlitzar-los. Aquestes cinc persones
conformen el 45,5% de la mostra. En canvi, les altres sis persones restants diuen que no
solen utlitzar aquesta mesura. Eixes sis persones les conformen una dona i els cinc
homes restants (25% i 71,4% del sexe), en un total del 54,5% de la mostra.
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En creuar les dades de les persones que tenen alguna responsabilitat familiar
amb les persones que utlitzen les mesures de conciliació, tant d’horari fexible com l’ús
dels dies d’assumptes propis, i desagregant les dades per sexe, s’extrauen algunes
conclusions.
De les persones que sí que tenen responsabilitats familiars, solament una dona
es benefcia de la mesura d’horari fexible que proporciona l’Ajuntament d’Almussafes.
En canvi, sí que la utlitzen tres persones (una dona i dos homes) que no tenen cap
responsabilitat familiar. Les set persones restants no utlitzen aquesta mesura, encara
que sis d’elles sí que tenen responsabilitats familiars.
Respecte a la utlització dels dies d’assumptes propis, només una dona que té
responsabilitats familiars, utlitza aquesta mesura. Quatre persones més, dues dones i
dos homes també la utlitzen, encara que no tenen flls menors ni cap ascendent
dependent. Les sis persones restants no utlitzen tots els dies d’assumptes propis.

Tens cap responsabilitat familiar
(per flls o per persones majors
dependents)?

Sols utlitzar les mesures

Sí

d'horari fexible que ofereix
l'Ajuntament?

Sols utlitzar tots els dies

No

Sí

d'assumptes propis?
No

Sí

No

Dona

1

1

Home

0

2

Dona

1

1

Home

5

0

Dona

1

2

Home

0

2

Dona

1

0

Home

5

0
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A la pregunta sobre discriminació per motu d’embaràs o lactància, un home i
una dona han contestat que sí que han presenciat o han sofrit un cas de possible
discriminació. Açò suposa un 18,2% de la mostra. El percentatge restant afrma que mai
ha presenciat cap cas discriminatori en qüestó d’embaràs o lactància, un 81,8%.
En cas de lactància o embaràs, siga en el teu cas o e de companyes, has observat
algun tpus de discriminació?
Sexe
En cas de lactància o
embaràs, siga en el teu cas o
e de companyes, has
observat algun tpus de
discriminació?

Sí

No

Total

Total

Dona

Home

Recompte

1

1

2

% Dins de En cass?

50,0%

50,0%

100,0%

% Dins de Sexe

25,0%

14,3%

18,2%

% del total

9,1%

9,1%

18,2%

Recompte

3

6

9

% Dins de En cass?

33,3%

66,7%

100,0%

% Dins de Sexe

75,0%

85,7%

81,8%

% del total

27,3%

54,5%

81,8%

Recompte

4

7

11

% Dins de En cass?

36,4%

63,6%

100,0%

% Dins de Sexe

100,0%

100,0%

100,0%

% del total

36,4%

63,6%

100,0%

Per a fnalitzar, i respecte a l’espai dedicat als comentaris i suggeriments al fnal del
qüestonari, s’han registrat dues aportacions:


“Quan es pregunta per qüestons directes d’igualtat, potser caldria preguntar si
és l’home o la dona qui es troba en situació de desigualtat”.



“Estudi específc en l’Àrea de Seguretat Ciutadana”.
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7.1.2. CONCLUSIONS DEL DIAGNÒSTIC
A aquest apartat es presenten les conclusions de l’anàlisi de resultats que s’ha
fet al Departament de Policia d’Almussafes. L’anàlisi i la presentació dels resultats busca
esclarir la situació d’aquest departament en matèria d’igualtat, tant en la utlització dels
drets efectus que ja existeixen com la percepció de la mateixa a l’organització de
l’Ajuntament. A més, amb aquestes conclusions es busca proposar millores, plantejar
canvis i establir una voluntat conjunta per a mantenir els aspectes que funcionen bé.
COMPOSICIÓ DE LA MOSTRA
S’han recollit 11 qüestonaris d’agents de policia d’un total de 28 agents. Es pot
parlar d’una baixa partcipació en el Departament de Seguretat ciutadana d’Almussafes,
ja que implica un 39,28% del total de la plantlla.
ÀREA D’ACCÉS A L’OCUPACIÓ
A la pregunta de si consideren que existeix igualtat en l’accés a l’ocupació a
l’Ajuntament d’Almussafes, un 27,3% de les persones que han contestat al qüestonari
opinen que no, dues dones i un home. És un percentatge baix, encara que cridaner.
Seria interessant esclarir el perquè d’aquestes respostes i si responen a una desigualtat
que prové de l’estructura social o si és pels processos selectus per accedir a aquests
llocs de treball.
ÀREA DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL, PROMOCIÓ I FORMACIÓ
A aquesta àrea també es troben discrepàncies respecte als criteris de promoció.
Un 36,4% de la mostra opina que no existeix igualtat en la promoció i el mateix
percentatge opina que tampoc hi ha igualtat en l’accés a llocs directus. Hi ha quatre
persones que són quatre homes que opinen que es valora més el temps de
permanència a l’Ajuntament que el compliment d’objectus a l’hora de promocionar.
Caldria esclarir quines són les raons per les quals una part de la mostra opina que no hi
ha igualtat en la promoció. Es recomana també informar sobre el procediment de
promoció que hi ha als cóssos de seguretat d’Almussafes.
Respecte a la formació del cos de Policia d’Almussafes, es pot dir que el
percentatge de gent que s’ha format durant l’últm any és molt alt, un 81,8%. Aquestes
xifres s’expliquen perquè aquest cos gaudeix de 40 hores de formació retribuïda a l’any
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i des del Departament s’impulsa aquesta formació. La modalitat de formació més
utlitzada és la presencial seguida per l’online.
El 90% de la plantlla afrma no realitzar la formació dins de l’horari laboral.
Aquest alt percentatge s’explica perquè és difcil compaginar el desenvolupament de la
tasca d’agent amb la formació, i, per tant, han de realitzar-la en altres hores. Cal
destacar que, si bé aquestes hores estan compensades econòmicament, s’ha de buscar
la forma de poder conciliar-les familiarment.
Un 20% conclou que no existeixen facilitats ni compensacions quan
s’imparteixen les accions formatves fora de l’horari laboral, encara que les hores són
retribuïdes. Caldria esclarir si les despeses que s’ocasionen pel desplaçament es
compensen també i, si no és així, pensar en la possibilitat de compensar-les.
ÀREA DE CONCILIACIÓ
Respecte a la conciliació de la vida familiar, laboral i professional, un 63,6% de la
plantlla no utlitza les mesures d’horari fexible i un 54,5% de la mostra no utlitza tots
els dies d’assumptes propis de què disposa. Aquestes dades també impliquen que
només una dona amb responsabilitats familiars utlitza l’horari fexible i tots els dies
d’assumptes propis. Amb l’anàlisi de dades es conclou que les persones que no tenen
responsabilitats familiars utlitzen més aquestes dues mesures de conciliació que les
persones que sí que tenen alguna responsabilitat familiar. Cal recordar que aquestes
mesures no van dirigides exclusivament a gent que té responsabilitats familiars, sinó a
tota la plantlla, ja que serveixen també per a la millor conciliació de la vida laboral i de
la vida personal. Es necessita recordar, informar i impulsar l’ús d’aquestes mesures al
departament de Seguretat Ciutadana d’Almussafes.
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7.2. MESURES PER AL DEPARTAMENT DE POLICIA
A contnuació es plantegen les mesures proposades pel Departament d’Igualtat
de la Mancomunitat de la Ribera Baixa. Aquestes mesures, sorgides arran del
diagnòstc, es proposen amb l’objectu d’aconseguir la igualtat efectva entre dones i
homes al departament de Policia Local. Hi ha mesures que poden ser adaptades del Pla
d’Igualtat Intern general, però hi ha mesures que, per les característques pròpies del
grup de funcionariat de la Policia Local, han de ser específques per a aquest
departament.
Mesures del pla d’igualtat general aplicables al Departament de Policia Local



Mesura 7. Tindre un criteri de baremació per a les persones que presenten
certa formació en igualtat.



Mesura 24. Revisió dels documents més utlitzats i escrits per a detectar
possible llenguatge sexista o discriminació entre homes i dones.



Mesura 25. Creació, implantació i difusió del manual de llenguatge inclusiu.



Mesura 26. Fomentar l’ús de comunicació inclusiva i no sexista en tríptcs,
icones, cartells i documents habituals.



Mesura 28. Introducció de la perspectva de gènere en cada departament de
l’Ajuntament d’Almussafes.
Mesures Pròpies del Departament de Policia Local


Fomentar la imatge de dones policia a les xarxes socials i a la web municipal.



Proposar la presència equilibrada de dones i homes a les comissions de
valoració per a la provisió de llocs de treball.



Assegurar la partcipació paritària de dones i homes a les accions formatves.



Incloure al Pla de Formació accions formatves en matèria d’igualtat:
llenguatge inclusiu, violència de gènere, conciliació, impacte de gènere.



Fomentar la partcipació en accions formatves on el sexe estga
infrarepresentat.



Formació obligatòria en matèria de prevenció, detecció i atenció a víctmes de
violència de gènere i assetjament sexual i/o per raó de sexe.
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MESURA 1: Fomentar la imatge de dones policia a les xarxes socials i a la
web municipal.
Temporalització:
Inici d’Aplicació de la Mesura: Primer any d’aplicació del Pla.
Final d’Aplicació de la Mesura: Quart any d’aplicació del Pla.
Objectus:


Visibilitzar al col·lectu femení als cossos de seguretat ciutadana del municipi
d’Almussafes.

Descripció:
Es realitzaran publicacions sobre dones policia, tant de dins de la plantlla del
Departament de la Policia Local com de fora d’aquesta, a les xarxes socials, revistes del
municipi i pàgines web.
Mecanismes i indicadors d’avaluació:
Nombre de publicacions d’aquestes característques al llarg de l’any.
Personal Responsable:
Departament de comunicació.
Departament de Policia Local.
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Mesura 2: Proposar la presència equilibrada de dones i homes a les
comissions de valoració per a la provisió de llocs de treball.
Temporalització:
Inici d’Aplicació de la Mesura: Segon any d’aplicació del Pla.
Final d’Aplicació de la Mesura: Quart any d’aplicació del Pla.
Objectus:


Fomentar la partcipació paritària en diferents funcions dins del Departament.



Aconseguir la partcipació en igualtat de gènere en la comissió de baremació.

Descripció:
Es tracta de formar comissions de baremació dels processos de selecció paritàries, és a
dir, que la presència d’un sexe no supere el 60% del total de membres ni estga per
sota del 40%.
Mecanismes i indicadors d’avaluació:
Nombre de persones integrants de les comissions de baremació desagregant les dades
per sexe.
Personal Responsable:
Presidència i Secretaria de la comissió de baremació.
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Mesura 3: Assegurar la partcipació paritària de dones i homes a les
accions formatves
Temporalització:
Inici d’Aplicació de la Mesura: Primer any d’aplicació del Pla.
Final d’Aplicació de la Mesura: Quart any d’aplicació del Pla.
Objectus:


S’impulsarà que la totalitat de la plantlla es forme a les àrees que consideren
oportunes, sense distnció de sexe.



Es procurarà una partcipació equilibrada de la plantlla del Departament de
Policia Local en les accions formatves.

Descripció:
S’impulsarà que tota la plantlla col·labore en la recerca i difusió de cursos formatus,
així com en la realització d’aquests.
Mecanismes i indicadors d’avaluació:
Nombre d’accions formatves cursades per la plantlla del Departament desagregant
les dades per sexe.
Personal Responsable:
Totalitat del Departament de Policia Local.
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Mesura 4: Incloure al Pla de Formació accions formatves en matèria
d’igualtat: llenguatge inclusiu, violència de gènere, conciliació, impacte
de gènere.
Temporalització:
Inici d’Aplicació de la Mesura: Primer any d’aplicació del Pla.
Final d’Aplicació de la Mesura: Quart any d’aplicació del Pla.
Objectus:


Promoure que la totalitat del personal del Departament tnga formació en matèria d’Igualtat.



Implantar la consciència de gènere a la plantlla de la Policia Local.

Descripció:
S’impulsarà la realització d’aquests cursos de formació des del personal que ostente
càrrecs d’Ofcial al Departament.
La promoció dels cursos de formació en matèria d’igualtat es farà mitjançant correu
electrònic.
Mecanismes i indicadors d’avaluació:
Nombre d’accions formatves realitzades en matèria d’igualtat desagregant les dades
per sexe.
Personal Responsable:
Ofcials del Departament de Policia Local d’Almussafes.
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Mesura 5: Fomentar la partcipació en accions formatves on el sexe
estga infrarepresentat.
Temporalització:
Inici d’Aplicació de la Mesura: Tercer any d’aplicació del Pla.
Final d’Aplicació de la Mesura: Quart any d’aplicació del Pla.
Objectus:
Formar de manera paritària a la plantlla del Departament de Policia Local als diversos
eixos que compon la seguretat ciutadana.
Descripció:
Amb aquesta mesura es pretén que la plantlla es forme de manera paritària als
diferents aspectes que té la seguretat ciutadana. Es tracta de, si es detecta que un
d’aquests eixos, a les accions formatves, està polaritzat per sexe, impulsar la formació
del sexe contrari, el que menys assisteix, a aquest tema.
Mecanismes i indicadors d’avaluació:
Nombre d’accions formatves realitzades, desagregant les dades per sexe.
Personal Responsable:
Totalitat del Departament de Policia Local.
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Mesura 6: Formació obligatòria en matèria de prevenció, detecció i
atenció a víctmes de violència de gènere i assetjament sexual i/o per raó
de sexe.
Temporalització:
Inici d’Aplicació de la Mesura: Primer any d’aplicació del Pla.
Final d’Aplicació de la Mesura: Quart any d’aplicació del Pla.
Objectus:
Conèixer per part del personal el procediment a seguir i dels seus drets en cas
d’aparèixer un cas de violència o d’assetjament i conscienciar a la plantlla sobre
aquesta matèria, tant fora de l’Ajuntament com dins.
Descripció:
Amb la realització obligatòria per a tota la plantlla en aquestes matèries es busca
conscienciar sobre la situació actual i millorar la prevenció d’aquestes conductes, així
com conèixer el tractament i el procediment de les víctmes en cas que ocórreguen.
Mecanismes i indicadors d’avaluació:
Nombre de persones que s’han format en aquesta matèria cada any, desagregant les
dades per sexe.
Personal Responsable:
Cos d’Ofcials del Departament de Policia Local.
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8. RECURSOS
Per a portar endavant aquest pla i complir els objectus plantejats, és necessari
comptar amb una sèrie de recursos o mitjans, tant personals com econòmics. Els
recursos econòmics seran, per una banda, el que coste realitzar cada mesura concreta
plantejada. I, per altra banda, els possibles generats en contractar personal especialitzat
en matèria d’igualtat.
Pel que fa als recursos personals, per a l’elaboració d’aquest Pla s’ha comptat
amb dos tècnics d’igualtat del departament d’Igualtat de la Mancomunitat de la Ribera
Baixa, que s’han encarregat de diagnostcar la realitat d’aquest Ajuntament amb
perspectva de gènere i han plantejat les mesures d’actuació. A més, Ajuntament
d’Almussafes compta en aquest moments amb l’assessorament puntual de l’equip
d’igualtat de la Mancomunitat de la Ribera Baixa.
Per últm, la Comissió d’Igualtat de l’Ajuntament d’Almussafes, serà
l’encarregada de fer el seguiment i l’avaluació d’aquest I Pla d’Igualtat Intern de
l’Ajuntament d’Almussafes. Aquesta comissió estarà formada de manera voluntària per
persones de la plantlla d’ambdós gèneres de la manera més equitatva possible, com
desenvoluparem en l’apartat següent.
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9. SEGUIMENT I AVALUACIÓ
9.1. Comissió d’igualtat
La Comissió d’Igualtat serà l’encarregada de dur endavant el seguiment i
l’avaluació de cada mesura d’aquest pla. La seua funció serà la de controlar el
compliment d’aquest pla d’igualtat i podrà proposar possibles millores o modifcacions
per tal que siga més efcient i pràctc. A més haurà d’atendre els possibles casos de
discriminació entre homes i dones en l’Ajuntament d’Almussafes, assessorar i ajudar de
la millor manera possible.
La Comissió d'Igualtat estarà formada de manera paritària i preferentment les
persones que la integren hauran de tenir formació en igualtat, en el cas contrari,
podran rebre aquesta formació. Aquesta formació és important, ja que proporciona
mitjans perquè puguen realitzar les seues funcions adequadament i garantr l’efcàcia
del pla. De la gestó del Pla d'Igualtat es farà càrrec la Comissió d'Igualtat.
La Comissió d'Igualtat es regirà pels següents principis:



La partcipació en la mateixa serà voluntària i es procurarà que hi haja una
rotació dels seus membres.
Per pertànyer al mateix serà recomanable, però no obligatori, posseir una
formació mínima en Igualtat d'Oportunitats entre dones i homes o en
perspectva de gènere.

La gestó del Pla consistrà en partcular a:






Vetllar pel compliment dels objectus del Pla d’Igualtat i per l'execució de les
actuacions.
Organitzar l'execució de les actuacions.
Garantr la realització del seu seguiment i avaluació.
Prendre les mesures correctores o complementàries necessàries per a garantr
la consecució dels objectus plantejats.
Convocar i dotar de contngut les reunions de la Comissió d'Igualtat.
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Membres voluntaris de la Comissió d’Igualtat:
1. Laura Acuña.
2. Raquel Girona.
3. Sonia Mart.
4. Juana Castllo.
5. MºAngeles Ferrandis.
6. Elena Baldoví.
7. Manuel Lozano.
8. Antonio Guisado
9. S. Manuel Duart.
10. Alfonso Lopez.
11. Olga Baldovi
La Comissió d'Igualtat tndrà les següents funcions:
 Controlar el compliment de les mesures del pla d’igualtat.
 Comprovar el seguiment del cronograma de les mesures.
 Realitzar el seguiment del funcionament del Protocol.
 Conèixer i informar-se sobre tots els casos de desigualtat que s'hagen produït en
l'Ajuntament.
 Avaluar amb caràcter anual, el desenvolupament dels sistemes de prevenció i
del Protocol d'Actuació.
Així mateix, la Comissió nomenarà una persona instructora, que s’encarregarà de les
següents funcions:
 Informar sobre el funcionament del pla i sobre les mesures o accions a aplicar.
 Acompanyar i assessorar a qui ha patt assetjament o discriminació per
assegurar que no es prenen represàlies.
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9.2. Temporalització
Aquest pla d’igualtat té una vigència de quatre anys, del 2019 al 2022. Cadascuna de les
mesures s’ha programat segons els cronogrames que es mostren a contnuació.
9.2.1. Cronograma general
1r ANY

2n ANY

3r ANY

ÀREA D’ACCÉS A L’OCUPACIÓ
1. Mantndre i reforçar procediments
de
selecció
de
personal
no
discriminatoris.
2. Incloure baremacions per a la
inclusió de dones víctmes de violència
de gènere o dones amb necessitats
especials en els llocs de treball.
3. Incloure els contnguts de la llei
9/2003 del 2 d’Abril per la igualtat
entre dones i homes de la Comunitat
4. Facilitar l’accés de les dones als llocs
de treball en cas d’empat a les
baremacions.
5. Possibilitar la partcipació d’ambdós
sexes en la composició de les
comissions de baremacions.
6. Tindre un criteri de baremació per a
les empreses que presenten un pla
d’igualtat en vigor.
7. Tindre un criteri de baremació per a
les persones que presenten certa
formació en igualtat.
ÀREA DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL I FORMACIÓ
8. Formació en matèria d’assetjament
sexual i/o per raó de sexe.
9. Formació en llenguatge inclusiu.
10. Donar més visibilitat als cursos de
formació i fomentar la partcipació de
la plantlla a cursos de formació
relacionats amb els seus llocs de
treball.
11. Contnuar amb accions per afavorir
la realització de formació fora de
l’horari laboral en igualtat de
condicions.
12. Fomentar la formació en matèria
d’igualtat entre la plantlla de
l’Ajuntament.
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4t ANY

ÀREA DE RETRIBUCIONS
13.Informació a tota la plantlla sobre
les pagues, plusos socials o benefcis i
complements salarials als quals tenen
accés segons el seu tpus de contracte.
ÀREA DE CONCILIACIÓ LABORAL I FAMILIAR
14. Fomentar i difondre totes les
mesures de conciliació existents a
l’Ajuntament d’Almussafes.
15. Prioritat en elecció de vacances per
al personal amb persones a càrrec o
amb flls/es menors de catorze anys.
16. Fomentar l’ús de la formació en
línia entre la plantlla de manera que
milloren la conciliació laboral i familiar.
17. Creació de la mesura de dies de
conciliació
a
l’Ajuntament
d’Almussafes.
ÀREA DE SALUT LABORAL, PREVENCIÓ DE
L’ASSETJAMENT SEXUAL I/O PER RAÓ DE SEXE
18. Dotació en les farmacioles de
productes d’higiene femenina.
19. Creació, implantació i difusió d’una
guia contra l’assetjament sexual i/o per
raó de sexe.
ÀREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE NO SEXISTA
20. Compromís de l’alcaldia de
l’Ajuntament d’Almussafes en matèria
d’Igualtat.
21. Realització d’un comunicat en
premsa, pàgina web i xarxes sobre la
implantació i compromís amb el pla
d’Igualtat.
22. Difusió de pla d’igualtat i de les
seues mesures que es prenguen per a
fomentar la igualtat.
23. Creació i difusió de la comissió
d’igualtat a l’Ajuntament d’Almussafes.
24. Revisió dels documents més
utlitzats i escrits per a detectar
possible
llenguatge sexista o
discriminació entre homes i dones.
25. Creació d’una imatge corporatva
que acredite l’ús de llenguatge inclusiu
en la documentació ofcial de
l’Ajuntament.
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26. Creació, implantació, difusió del
manual de llenguatge inclusiu.
27. Fomentar l’ús de comunicació
inclusiva i no sexista en tríptcs, icones,
cartell i documents habituals.
28. Creació d’un portal o arxiu on el
personal de la plantlla tnga accés a
tots els manuals, protocols contra
l’assetjament i manual de llenguatge
inclusiu i a les plantlles necessàries per
a realitzar qualsevol tràmit.
29. Introducció de la perspectva de
gènere en cada departament de
l’Ajuntament d’Almussafes.

9.2.2. Cronograma del departament de Policia
Mesures pròpies

1r ANY

1. Fomentar la imatge de dones policia
a les xarxes socials i a la web
municipal.
2. Proposar la presència equilibrada de
dones i homes a les comissions de
valoració per a la provisió de llocs de
treball.
3. Assegurar la partcipació paritària de
dones i homes a les accions formatves.
4. Incloure al Pla de Formació
accions formatves en matèria
d’igualtat:
llenguatge
inclusiu,
violència de gènere, conciliació,
impacte de gènere.
5. Fomentarla partcipació en accions
formatves on
el
sexe
estga
infrarepresentat.
6. Formació obligatòria en matèria de
prevenció, detecció i atenció a víctmes
de violència de gènere i assetjament
sexual i/o per raó de sexe.
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2n ANY

3r ANY

4t ANY

