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INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
El Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de Montmeló té per objectiu ser una eina 
estratègica per treballar la igualtat entre dones i homes, dins l’organització municipal.  
 
L’Administració Local és un organisme clau i de referència per a dur a terme polítiques 
i accions d’igualtat de gènere. La transversalitat i una planificació estratègica, que 
queden recollides en aquest Pla, són les eines per desenvolupar polítiques amb 
perspectiva de gènere.. 
 
Els Plans interns d’Igualtat de Gènere són, per tant, els principals instruments que 
adopten diferents organismes locals per l’elaboració de polítiques igualitàries. En 
aquest sentit, el paper de les administracions locals és el d’assumir un rol més ampli 
que passa per impulsar polítiques de gènere, l’execució i seguiment d’aquestes. Amb 
aquestes funcions, el Pla intern d’Igualtat de l’àmbit local permet posicionar 
l’Ajuntament com una figura de primer ordre davant la ciutadania. És a dir, 
l’administració es veu impulsada a pensar en els problemes des de la  desigualtat 
social i veure com els pot resoldre. 
 
Un Pla Intern d’Igualtat també reforça el compromís polític per part del govern local, 
oposició, agents socials, etc. S’incorpora el desenvolupament de les dones des d’una 
òptica global i no només reduïda a l’àmbit del benestar. A més, s’estimula la 
coordinació interdepartamental de la corporació per dur a terme un treball conjunt. 
Finalment, es promou la participació activa dels agents socials, s’estableixen 
indicadors de seguiment i avaluació fàcilment identificables i consensuats per aquelles 
i aquells que han participat en l’elaboració del pla. 
 
 
PLA INTERN D’IGUALTAT 
 
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes 
estableix, en l’article 46 que un Pla intern d’Igualtat és un conjunt de mesures 
ordenades, adoptades després de realitzar un diagnòstic de la situació, tendents a 
assolir en la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i eliminar la 
discriminació de sexe. En aquest sentit, la finalitat de fer una planificació amb 
perspectiva de gènere és aconseguir la igualtat d’oportunitats real entre dones i homes 
respectant les seves diversitats. Aquest Pla intern d’Igualtat, per tant, guiarà l’actuació 
municipal en matèria de gènere i serà la base per poder implementar accions 
concretes dins l'organització municipal. 
 
Un dels conceptes clau que és el fil conductor d'aquest Pla, és la “Transversalitat de 
Gènere”, fonamental quan volem dur a terme polítiques d’igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes en qualsevol àmbit. La transversalitat és la traducció de la paraula 
anglesa “Mainstreaming” que significa la incorporació de la perspectiva de gènere en 
els diferents àmbits d'intervenció de les polítiques públiques que impulsa l'Ajuntament. 
La dimensió de la igualtat i la dimensió de gènere s’ha de tenir en compte en totes les 
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polítiques locals, des de la fase de planificació, estudiant-ne els efectes en les 
situacions respectives de dones i homes quan s’apliquen, supervisen i avaluen. 
 
Aquest pla constitueix un punt de partida i un marc de referència alhora de definir i 
decidir actuacions integrades de gènere i per la igualtat d'oportunitats. En primer lloc, 
manté la idea de la transversalitat de gènere, en segon lloc, s’ha realitzat amb la 
voluntat que sigui útil per donar respostes concretes a curt, mig i llarg termini, i 
finalment, és flexible, modificable i adaptable en el temps en funció de l'evolució de la 
realitat municipal i les polítiques de l'Ajuntament. 
 
El Pla intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Montmeló 2017-2019 s'ha estructurat en els 
següents eixos: 
 
�Diagnosi de Gènere, a través del disseny previ d’una graella d’indicadors, per 
conèixer i reflectir la situació i la percepció de dones i homes en el consistori. Els 
àmbits analitzats són: 
 
 1. Política d’igualtat d’oportunitats 
 
 2. Polítiques d’impacte en la societat i de responsabilitat social 
 
 3. Comunicació, imatge i llenguatge 
 
 4. Representativitat de dones i homes i distribució del personal 
 
 5. Desenvolupament i promoció 
 
 6. Retribució 
 
 7. Assetjament, actituds sexistes i percepció de discriminació 
 
 8. Condicions laborals 
 
 9. Conciliació de la vida laboral, personal i familiar 
 
�Anàlisi  exhaustiu de cada àmbit i de cada indicador que s’avalua assenyalant les 
problemàtiques i necessitats que afecten de forma diferenciada a homes i dones. 
 
�Disseny d’un Pla d’Acció  per corregir, modificar o introduir la transversalitat de 
gènere en l’administració local de Montmeló. 
 
El document final és un conjunt de pàgines que recullen l’anàlisi de la realitat de 
l’Ajuntament de Montmeló que permet conèixer principalment tres aspectes: 
 
  - de quina manera estan distribuïts les dones i els homes en el consistori 
 
  - el nivell d’integració de la perspectiva de gènere en les polítiques que  
  dissenya i implementa l’ajuntament, i 
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  - el nivell de sensibilitat cap a les desigualtats de gènere. 
 
Per tant, aquest Pla Intern d’Igualtat ha de ser la base sobre la qual planificar i 
dissenyar accions i polítiques d’igualtat d’oportunitats dins del consistori. Així, l’anàlisi 
de la realitat del consistori és imprescindible per conèixer des de quin punt partim i així 
poder fer propostes flexibles i obertes, per implementar un pla d’acció, adaptades a les 
necessitats canviants de la nostra organització.  
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MARC JURÍDIC 
 
 
La igualtat de dones i homes és un principi jurídic universal reconegut a diversos 
textos internacionals, europeus, de l’Estat Espanyol i de Catalunya. Aquest principi 
constitueix un pilar bàsic de les societats democràtiques i vertebra el reconeixement 
de drets i llibertats de les dones en diferents àmbits de la vida. 
 
Aquest reconeixement formal ha permès un progrés en el cos legislatiu i també en el 
context institucional, amb el desenvolupament de polítiques públiques d’igualtat de 
gènere i d’estructures i organitzacions específiques. 
 
Hi ha un important desplegament normatiu, en els diferents nivells institucionals, que 
propugna el respecte al principi d’igualtat de dones i homes i fonamenta la 
implementació de les polítiques d’igualtat en tots els àmbits socials. 
 
A nivell europeu,  les primeres directrius i disposicions jurídiques en matèria d’igualtat 
de tracte entre les dones i els homes queden recollides al Tractat de Roma de 1957 , 
que imposa l’obligació als Estats Membres de garantir l’aplicació del principi d’igualtat 
salarial per un mateix treball. Ho trobem en el seu article 119 d’igualtat de remuneració 
entre dones i homes i segueix, paulatinament, amb l’elaboració i l’adopció de diverses 
directives. Entre elles, destaca la Directiva 76/207/CEE relativa al principi d’igualtat de 
tracte de homes i dones en l’accés a l’ocupació, en la formació i la promoció 
professionals i en les condicions de treball. 
 
Amb l’entrada en vigor del Tractat d’Amsterdam l’any 1999 , el principi d’igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes es converteix en un principi bàsic i fonamental en la 
concepció de la ciutadania europea. Per una banda, els articles 2 i 3 TCE regulen la 
igualtat d’oportunitats com a missió i objectiu que ha de ser present a totes les 
polítiques comunitàries, facultant les institucions comunitàries, en el marc de llurs 
competències, a adoptar mesures adequades per a lluitar contra la discriminació per 
raó de sexe (article 13 TCE). 
 
Per l'altra, l'article 141 TCE consagra les accions positives com a mesures que, 
malgrat atorgar un tracte diferent, no poden ser considerades discriminatòries ni poden 
vulnerar el dret d’igualtat: “(...) amb la finalitat d’assolir una igualtat real a la pràctica, el 
principi d’igualtat de tracte no impedeix que els estats membres mantinguin o adoptin 
mesures que suposin avantatges específics per a facilitar al sexe menys representat el 
desenvolupament d’una activitat laboral o per a prevenir o compensar avantatges en la 
carrera professional”. 
 
A l’Estat espanyol , la Constitució  propugna la igualtat com un dels drets fonamentals 
de l’ordenament jurídic en el seu article 14.  A més, en l’article 9.2  CE imposa l’acció 
positiva a tots els poders públics, encomanant-los a promoure les condicions per tal 
que la igualtat sigui real i efectiva. Per últim cal mencionar l’article 35 CE, on es parla 
del dret al treball de totes les persones espanyoles, el dret a la lliure elecció de 
professió i ofici, el dret a la promoció en el treball i a una remuneració suficient per 
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mantenir les seves necessitats i les de la seva família, especificant que en cap cas pot 
fer-se cap discriminació per raó de sexe. 
 
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igual tat efectiva entre dones i 
homes  preveu tota una sèrie de mesures concretes a implantar tant en les empreses 
com en les administracions publiques. La llei es refereix “a la generalitat de les 
polítiques publiques a Espanya, tant estatals com autonòmiques i locals”. 
 
Entre els punts principals de la normativa s’hi destaca: 
 
Art 3: afegeix com a forma de discriminació la maternitat/paternitat, l’assumpció 
d’obligacions familiars i l’estat civil. 
 
Art 7: relaciona les actuacions d’assetjament de forma clara, diferenciant assetjament 
sexual i assetjament per raó de sexe (verbal i físic). 
 
Art 11: dóna garantia jurídica a les accions positives en qualsevol àmbit com a defensa 
i foment de la igualtat de gènere. 
 
“Amb la finalitat de fer efectiu el dret constitucional de la igualtat, els poders públics 
han d’adoptar mesures específiques a favor de les dones per corregir situacions 
patents de desigualtat de fet respecte als homes. Aquestes mesures, que s’han 
d’aplicar mentre subsisteixin aquestes situacions, han de ser raonables i 
proporcionades en relació amb l’objectiu perseguit en cada cas.” 
 
Art 15: consagra el principi de transversalitat de gènere, en afirmar que "el principi 
d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes informarà, amb caràcter 
transversal, l'actuació de tots els Poders Públics. Les Administracions públiques 
l'integraran, de forma activa, en l'adopció i execució de les seves disposicions 
normatives, en la definició i finançament de les polítiques públiques en tots els àmbits i 
en el desenvolupament del conjunt de totes les seves activitats". 
 
Art 20: estableix la necessària adequació de les estadístiques amb perspectiva de 
gènere. 
 
Art 44: reconeix els drets de les persones envers la conciliació de la seva vida laboral i 
personal, determinant els permisos maternals i paternals per llei. 
 
Art 46: estableix els continguts d’un Pla intern d’Igualtat, que es poden resumir en: 
 
Mesures d’accés al treball, mesures de classificació professional, mesures de 
promoció i formació, mesures en la retribució, mesures en l’ordenació del temps de 
treball, mesures de conciliació de la vida laboral i personal o familiar i prevenció de 
l’assetjament sexual. 
 
Pel que fa a l’administració pública, cal destacar el capítol I del títol V de La Llei 
orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, on 
s’estableixen els criteris d’actuació de les administracions públiques: 
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Art 51: “Les Administracions públiques, en l’àmbit de les seves respectives 
competències i en aplicació del principi d’igualtat entre dones i homes, haurien de: 
 
Esmenar els obstacles que impliquin el manteniment de qualsevol tipus de 
discriminació amb la finalitat d’oferir condicions d’igualtat efectiva entre dones i homes 
en l’accés a l’ocupació publica i en el desenvolupament de la carrera professional. 
 
Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, sense menystenir la 
promoció professional. 
 
Fomentar la formació en igualtat, tant en l’accés a l’ocupació publica com al llarg de la 
carrera professional. 
 
Promoure la presencia equilibrada de dones i homes en els òrgans de selecció i 
valoració. 
 
Establir mesures efectives de protecció enfront de l’assetjament sexual i l’assetjament 
per raó de sexe. 
 
Establir mesures efectives per a eliminar qualsevol discriminació retributiva, directa o 
indirecta, per raó de sexe. 
 
Avaluar periòdicament l’efectivitat del principi d’igualtat en el seus respectius àmbits 
d’actuació” 
 
Per la seva banda el Text Refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’emple at públic , 
aprovat per reial decret legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre, obliga als governs locals a 
elaborar plans d'igualtat, en la seva disposició addicional vuitena: 
 
Les Administracions Públiques estan obligades a respectar la igualtat de tracte i 
d'oportunitats en l'àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, hauran d'adoptar mesures 
dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes. 
 
Sense perjudici del que es disposa en l'apartat anterior, les Administracions Públiques 
hauran d'elaborar i aplicar un pla d'igualtat a desenvolupar en el conveni col·lectiu o 
acord de condicions de treball del personal funcionari que sigui aplicable, en els 
termes previstos en el mateix. 
 
Per últim cal anomenar l’Ordre del Ministeri de la Presidència PRE/525/2005 , de 7 
de març, mitjançant la qual s’estableixen diverses mesures dirigides a afavorir la 
igualtat entre dones i homes. Entre d’altres, s’hi destaca: 
 
Art 1.3: A l'Administració General de l'Estat i els organismes públics i empreses que 
depenguin d'ella, els òrgans de selecció de personal tindran composició paritària. 
 
Art 7.1: Mesures de promoció de la igualtat de gènere en l'accés a l'ocupació pública: 
totes les convocatòries dels processos selectius per a l'accés a l'ocupació pública 
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inclouran, si escau, l'esment a la baixa representació de persones d'algun dels dos 
sexes. 
 
Art 7.2e: Es procurarà obtenir la paritat entre homes i dones en la composició dels 
òrgans col·legiats de l'Administració General de l'Estat i en els comitès d'experts. 
 
Pel que fa a Catalunya,  cal destacar alguns articles de l’Estatut d’autonomia de 
Catalunya(2006) : 
 
Art 4.3: Els poders públics de Catalunya han de promoure els valors de la llibertat, la 
democràcia, la igualtat, el pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió social, 
l'equitat de gènere i el desenvolupament sostenible. 
 
Art 19: Drets de les dones: “Totes les dones tenen dret al lliure desenvolupament de 
llur personalitat i capacitat personal, i a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, 
lliures d'explotació, maltractaments i de tota mena de discriminació. Les dones tenen 
dret a participar en condicions d'igualtat d'oportunitats amb els homes en tots els 
àmbits públics i privats”. 
 
Art 41: “Perspectiva de gènere: 
 
Els poders públics han de garantir el compliment del principi d'igualtat d'oportunitats 
entre dones i homes en l'accés a l'ocupació, en la formació, en la promoció 
professional, en les condicions de treball, inclosa la retribució, i en totes les altres 
situacions, i també han de garantir que les dones no siguin discriminades a causa 
d'embaràs o de maternitat. 
 
Els poders públics han de garantir la transversalitat en la incorporació de la 
perspectiva de gènere i de les dones en totes les polítiques públiques per a aconseguir 
la igualtat real i efectiva i la paritat entre dones i homes. 
 
Les polítiques públiques han de garantir que s'afrontin de manera integral totes les 
formes de violència contra les dones i els actes de caràcter sexista i discriminatori; han 
de fomentar el reconeixement del paper de les dones en els àmbits cultural, històric, 
social i econòmic, i han de promoure la participació dels grups i les associacions de 
dones en l'elaboració i l'avaluació d'aquestes polítiques. 
 
Els poders públics han de reconèixer i tenir en compte el valor econòmic del treball de 
cura i atenció en l'àmbit domèstic i familiar en la fixació de llurs polítiques econòmiques 
i socials. 
 
Els poders públics, en l'àmbit de llurs competències, i en els supòsits que estableix la 
llei, han de vetllar perquè la lliure decisió de la dona sigui determinant en tots els casos 
que en puguin afectar la dignitat, la integritat i el benestar físic i mental, en particular 
pel que fa al propi cos i a la seva salut reproductiva i sexual”. 
 
Art 56.3: “Són electors i elegibles els ciutadans de Catalunya que estan en ple ús de 
llurs drets civils i polítics, d'acord amb la legislació electoral. La llei electoral de 
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Catalunya ha d'establir criteris de paritat entre dones i homes per a l'elaboració de les 
llistes electorals”. 
 
Art 153: Polítiques de gènere: “Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en 
matèria de polítiques de gènere, que, respectant el que estableix l'Estat en exercici de 
la competència que li atribueix l'article 149.1.1 de la Constitució, inclou en tot cas: 
 
La planificació, el disseny, l'execució, l'avaluació i el control de normes, plans i 
directrius generals en matèria de polítiques per a la dona, i també l'establiment 
d'accions positives per a aconseguir eradicar la discriminació per raó de sexe que 
s'hagin d'executar amb caràcter unitari per a tot el territori de Catalunya. 
 
La promoció de l'associacionisme de dones que acompleixen activitats relacionades 
amb la igualtat i la no discriminació i de les iniciatives de participació. 
 
La regulació de les mesures i els instruments per a la sensibilització sobre la violència 
de gènere i per a detectar-la i prevenir-la, i també la regulació de serveis i recursos 
propis destinats a aconseguir una protecció integral de les dones que han patit o 
pateixen aquest tipus de violència. 
 
A nivell de Catalunya cal destacar també la Llei 8/2006 de 5 de juliol, de mesures de 
conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les 
administracions públiques de Catalunya. Aquesta llei, com afirma el seu preàmbul, 
“impulsa un canvi de perspectiva que ha de permetre avançar del concepte de 
conciliació al concepte de reorganització de la vida personal, familiar i laboral (...), 
promou la revalorització i el reconeixement social del treball reproductiu i de cura i la 
revalorització de la vida personal i familiar, amb el complement d'altres mesures que 
incideixen en la reorganització de la vida laboral, personal i familiar de les persones, 
com l'adaptació de l'horari dels serveis, la flexibilització dels horaris i l'adopció de 
mesures que afavoreixin la corresponsabilitat d'homes i dones en la cura dels menors 
o les persones dependents”. 
 
Cal tenir en compte també l’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, de l 
14 de març de 2006 , que estableix que totes les estadístiques relatives a persones 
que elabori la Generalitat i els organismes vinculats o dependents d'aquesta es 
recolliran, compilaran,analitzaran i presentaran desagregades per sexes. L'obligació 
s'estén a tots els registres públics, fitxers automatitzats de dades personals, censos, 
estudis d'opinió, sondeigs, enquestes i d'altres similars, així com també a les 
sol·licituds i atorgaments de subvencions, ajuts o beques. 
 
Per últim, cal tenir en compte la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de 
dones i homes . Aquesta llei, introdueix al seu preàmbul mecanismes per la 
transversalitat de gènere,estratègies per garantir el dret d’igualtat efectiva de dones i 
homes per mitjà de les polítiques de contractació pública, les subvencions, els ajuts, 
les beques, les llicències administratives i el nomenament paritari en els òrgans de 
presa de decisions. Incorpora també la perspectiva intersectorial per atendre a la 
discriminació múltiple. 
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Cal destacar els articles següents: 
 
Article 6: Funcions dels ens locals de Catalunya 
 
f) Elaborar, aprovar, executar i avaluar els plans d’igualtat de dones i homes destinats 
al personal a llur servei. 
 
Article 15: Plans d’igualtat de dones i homes del sector públic 
 
1. Les institucions de la Generalitat, l’Administració de la Generalitat i els organismes 
públics vinculats o que en depenen, i també les entitats, públiques i privades, que 
gestionen serveis públics, han d’aprovar, en el termini de dos anys a partir de l’entrada 
en vigor d’aquesta llei, un pla d’igualtat de dones i homes destinat al personal que hi 
presta serveis, que s’ha de definir en el conveni col·lectiu o en l’acord de condicions de 
treball, amb l’objectiu de garantir l’aplicació efectiva del principi d’igualtat de tracte i 
d’oportunitats de dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe amb relació 
a l’accés al treball remunerat, al salari, a la formació, a la promoció professional i a la 
resta de les condicions de treball. 
 
4. Els plans d’igualtat de dones i homes del sector públic han de complir els requisits 
següents: 
 
Fixar, amb l’elaboració prèvia d’una diagnosi de la situació, els objectius concrets 
d’igualtat efectiva a assolir, les estratègies i les pràctiques a adoptar per a aconseguir-
los, i també l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius 
fixats. 
 
Tenir en compte, entre altres, els àmbits d’actuació relatius a la representativitat de les 
dones, l’accés, la selecció, la promoció i el desenvolupament professionals, les 
condicions laborals, la conciliació de la vida personal, laboral i familiar, la violència 
masclista, la prevenció de riscos laborals amb perspectiva de gènere, la comunicació 
inclusiva i l’ús d'un llenguatge no sexista ni androcèntric, i també l’estratègia i 
l’organització interna de l’organisme. 
 
Tenir en compte els representants del treballadors i de les treballadores a l'hora 
d'elaborar-los i aprovar-los. 
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METODOLOGIA 
 
La metodologia que hem escollit per a fer el Pla Intern d’Igualtat ha consistit en escollir 
instruments que ens permetessin mesurar la realitat des de la perspectiva de gènere a 
través d’eines que facin emergir i visualitzar diferències i desigualtats associades al 
gènere. 
 
La voluntat d’introduir la visió de gènere, tant en el plantejament com en el 
desenvolupament dels instruments d’anàlisi i en la interpretació, ens ha portat a posar 
especial atenció a certs indicadors que ajudin a fer visibles desigualtats que sovint són 
subtils. 
 
Des del moment que es pren la decisió política i tècnica per part de l’Ajuntament de 
dur a terme el pla intern d’igualtat, el Departament de Recursos Humans lidera el 
procés de comunicació i suport a l’elaboració d’aquest. S’implica a la representació de 
les seccions sindicals de l’Ajuntament i a la Regidoria de Dona i Igualtat. Des del 
Departament de Recursos Humans es comunica a tota la plantilla a través d’un correu 
electrònic que s’iniciarà un Pla Intern d’Igualtat, en què consisteix un pla intern 
d’igualtat i es demana la col·laboració de la plantilla per respondre el qüestionari.  
 
FASES PER A L’ELABORACIÓ DEL PLA INTERN D’IGUALTAT 
 
Compromís de la Institució  Moment de decisió política i tècnica de posar en 

marxa un Pla Intern d’Igualtat a l’Ajuntament de 
Montmeló 

Reunió inicial  Moment de definició i planificació de tot el procés. 
Es concreten  les  persones  referents,  la  
temporització  del procés  de  treball  i  es  delimiten  
la  informació  i  la documentació necessàries. 

Recull d’informació i 
documentació 

L’Ajuntament   de Montmeló emet   tota   la   
informació   i documentació necessària per a la 
Diagnosi de Gènere. 

Qüestionari  Es realitza un qüestionari dirigit a tot el personal de 
l’Ajuntament,  per tal  de conèixer la percepció que 
tenen de la igualtat de dones i homes en el 
consistori. 

Diagnosi de Gènere  En aquesta fase es tracta de recollir i analitzar la 
informació, tant  quantitativa  com  qualitativa.  Amb  
la  diagnosi  de gènere, es busca obtenir un mapa 
de les característiques de l'Ajuntament de 
Montmeló, els processos i les pràctiques que hi 
tenen lloc. Aquesta fase pretén valorar un conjunt 
d'indicadors per a l'assoliment de la igualtat 
d'oportunitats real de les dones i els homes. 

Anàlisi de la informació  
i valoració d'indicadors 

Establiment d’una bateria d’indicadors que ens 
permetin recollir exhaustivament aspectes de 
diferents àmbits. 
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Procés de recopilació de dades estadístiques 
desagregades per sexe facilitades per l’Àrea de 
Recursos Humans sobre les condicions laborals de 
la plantilla, documentació  sobre  condicions  
laborals  (contractes,  accés,  selecció,  promoció, 
formació, convenis...). 
 
Qüestionari dirigit al personal de la plantilla per tal 
de recollir informació per a la diagnosi. L’objectiu és 
copsar les percepcions de les persones que 
treballen a l’Ajuntament sobre la igualtat entorn a 
diferents aspectes: condicions laborals, conciliació 
de la vida personal, familiar i laboral, etc. 
 
Valoració  de  cada  indicador  a  través  de  tota  la  
informació obtinguda: dades estadístiques, 
entrevistes, enquestes i revisió de documentació 
interna de l'Ajuntament. 

Pla d’Acció  Tenint en compte els resultats de la diagnosi, es 
realitza el Pla  d'Acció,  que  esdevé  la planificació 
de les accions en matèria d'igualtat de gènere que 
s'impulsaran des de l'Ajuntament de Montmeló 
Totes  les  accions  tenen  l'objectiu  de  corregir  les 
desigualtats de gènere identificades i van 
acompanyades d’una descripció, d'indicadors 
d'avaluació, de les àrees responsables i calendari 
per dur-les a terme. 

Aprovació del document  
 

L’aprovació definitiva del document es fa al Ple 
Municipal. 
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DIAGNOSI DE GÈNERE 
 
La Diagnosi ens ofereix una fotografia de la situació de la igualtat de gènere a 
l’Ajuntament en els àmbits que es defineixen prèviament. La finalitat és analitzar cada 
un dels àmbits amb perspectiva de gènere: 
 
Àmbit 1. Política d'Igualtat d'oportunitats 
Àmbit 2. Polítiques d'impacte en la societat i de responsabilitat social 
Àmbit 3. Comunicació, Imatge i Llenguatge 
Àmbit 4. Representativitat de dones i homes i distribució del personal 
Àmbit 5. Desenvolupament i promoció 
Àmbit 6. Retribució 
Àmbit 7. Assetjament, actituds sexistes i percepció de discriminació 
Àmbit 8. Condicions Laborals 
Àmbit 9. Conciliació de la vida laboral, personal i familiar 
 
 
ÀMBIT OBJECTIUS 
1. Política d’Igualtat d’Oportunitats  Grau d’integració de la igualtat 

d’oportunitats en l’estratègia i en la cultura 
de l’Ajuntament, i la incorporació 
sistemàtica de la perspectiva de gènere 
en totes les polítiques, en la presa de 
decisions i en les activitats portades a
terme en l’organització. 

2. Polítiques d’impacte en la societat i 
de responsabilitat social 

Valorar  com  l’Ajuntament  contribueix  a 
assolir la igualtat d’oportunitats en la 
societat i  fer  sensibilització  en  aquest  
tema.  La incorporació de la igualtat 
d’oportunitats en el  tracte  amb  el  seu  
entorn:  ciutadania, empreses 
proveïdores, empreses externes o
subcontractades, franquícies, etc. 

3. Comunicació, imatge i llenguatge  Valorar si la política d’igualtat 
d’oportunitats i els  seus  objectius,  
principis  i  valors  es comunica a totes les 
persones de l’empresa i si tot el personal 
està informat correctament de les accions 
portades a terme en matèria d'igualtat 
d'oportunitats. 
Valorar  com  l’organització  fa  visibles  
les dones i la seva contribució als resultats 
i èxits organitzatius. 
Valorar  la  neutralitat  en  la  imatge  que
projecta el consistori, tant en l’àmbit intern
com extern, i la neutralitat del llenguatge
utilitzat en la comunicació escrita i oral. 
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4. Representativitat   de   les   dones   i 
distribució del personal 

Veure  en  quina  mesura  les  dones  
estan representades en tots els àmbits, 
categories i nivells de l’organització. 
 

5. Desenvolupament i promoció  Comprovar  si  es  compleix  el  principi
d’igualtat d’oportunitats en la selecció del
personal (promoció interna o externa), en 
la formació del personal i en l’avaluació 
del rendiment. 

6. Retribució  Comprovar   el   compliment   del   principi 
d’igualtat retributiva, que estableix que, a 
llocs  de  treball  iguals  o  d’igual  valor  
els correspon igual retribució. 

7. Assetjament, actituds sexistes i 
percepció de discriminació 
 

Comprovar   la   no-existència   d’actituds 
sexistes,   de   tracte   discriminatori   i 
d’assetjament de cap tipus i l’existència de 
mecanismes per detectar, prevenir i actuar 
davant d’aquests comportaments. 

8. Condicions laborals  Comprovar que no hi ha discriminació per 
raó de  gènere  en el tipus de  contracte  i 
de jornada que fan les persones. 

9. Conciliació de la vida personal, 
laboral i familiar 
 

Comprovar  si  les  persones  de  tots  els 
departaments,   categories   i   nivells   de 
l’organització tenen la possibilitat de 
conciliar la feina amb la vida personal i 
familiar. 

 
 
En la DIAGNOSI DE GÈNERE hem combinat dues parts: 
 
La part d’anàlisi quantitativa, a través de les dades estadístiques de la plantilla i 
l’anàlisi del qüestionari que ha contestat la plantilla de l’Ajuntament de Montmeló. 
 
Abans exposem el perfil de la plantilla a través de les dades del departament de 
Recursos Humans i el perfil de les persones que han contestat l’enquesta. 
 
 
DADES DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT  
 
 
Taula 1. Composició de la plantilla per sexe: 
 

DONES HOMES % DONES % HOMES TOTAL 
124 107 54% 46% 231 

 
 
 



 

 

Gràfic 1. Composició de la plantilla per sexe

Font: Dades proporcionades per 

 
 
DADES DEL PERSONAL QUE HA CONTESTAT L’ENQUESTA
 
Abans, mostrem el perfil de les persones 
contestat  l’enquesta. En total han contestat 1
és una mostra prou representativa però ens ofereix una aproximació a la percepció 
d’una part de les persones que treballen al consistori 
 
 
Taula 2 : Sexe de les persones enquestades
 

Persones enquestades
Total 

 
Font : Dades obtingudes en el 

Desagregant les dades per sexe i per ca
A2, 6 del grup C1, 1 del grup C2 i3
 
Taula 3 : Categoria professional de les dones enquestades
 

Categoria Professional
A1 
A2 
C1 
C2 
E 
Total 

Font : Dades obtingudes en el 

 

HOMES
46%

Composició de la plantilla per sexe 

 
ades proporcionades per l’Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de Montmeló

DADES DEL PERSONAL QUE HA CONTESTAT L’ENQUESTA  

Abans, mostrem el perfil de les persones de la plantilla de l’Ajuntament que han 
n total han contestat 13 dones i34 homes . Podem dir que no 

és una mostra prou representativa però ens ofereix una aproximació a la percepció 
d’una part de les persones que treballen al consistori de Montmeló. 

: Sexe de les persones enquestades 

Persones enquestades  Dones  Homes  No s’ident
13 34 0

ades obtingudes en el qüestionari al personal de l’Ajuntament de Montmeló
 

Desagregant les dades per sexe i per categoria laboral, han contestat 3 dones del grup 
1 del grup C2 i3 del grup E. 

Categoria professional de les dones enquestades 

Categoria Professional   Dones 
   0 
3 
   6 
   1 
   3 
 13 

 
ades obtingudes en el qüestionari al personal de l’Ajuntament de Montmeló

DONES
54%

HOMES
46%

16 

 

de Montmeló 

de l’Ajuntament que han 
Podem dir que no 

és una mostra prou representativa però ens ofereix una aproximació a la percepció 

No s’ident ifiquen  
0 

Ajuntament de Montmeló. 

3 dones del grup 

Ajuntament de Montmeló. 



 

 

En quant els homes, han contestat 
del C1, 10 del C2 i 12 de l’E.
 
Taula 4 : Categoria professional dels homes enquestats
 

Categoria Professional
A1 
A2 
C1 
C2 
E 
Total 

Font : Dades obtingudes en el 

 
En total han contestat 47 persones de la plantilla 
 
També detallem les àrees de l’Ajuntament de les que formen part les persones que 
han contestat. Destaca especialment l’Àrea 
seguida de Serveis a les P
 
 
 
Gràfic 2 : Àrees de l’Ajuntament on treballen les persones enquestades
 

Font : Dades obtingudes en el 
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uant els homes, han contestat 1 home de la categoria A1,  3 de la categoria A2, 
de l’E. 

: Categoria professional dels homes enquestats 

Categoria Professional Homes 
1 
3 
8 
10 
12 
34 

 
ades obtingudes en el qüestionari al personal de l’Ajuntament de Montmeló

7 persones de la plantilla de l’Ajuntament de Montmeló

També detallem les àrees de l’Ajuntament de les que formen part les persones que 
han contestat. Destaca especialment l’Àrea d'Urbanisme, Mobilitat i Medi Amb
seguida de Serveis a les Persones i Ciutadania i Serveis Centrals i  Econ

: Àrees de l’Ajuntament on treballen les persones enquestades

 
ades obtingudes en el qüestionari al personal de l’Ajuntament de Montmeló

17 

de la categoria A2, 8 

Ajuntament de Montmeló. 

Ajuntament de Montmeló. 

També detallem les àrees de l’Ajuntament de les que formen part les persones que 
rbanisme, Mobilitat i Medi Ambient, 

Economia. 

: Àrees de l’Ajuntament on treballen les persones enquestades 

 

Ajuntament de Montmeló. 

Homes

Dones



 

 

 
Gràfic 3 : Edat de les persones enquestades
 

Font : Dades obtingudes en el 

 
El conjunt més important de dones que han contestat a les preguntes tenen entre 
50 anys i entre 50 i 60. I molts
 

<20 anys 20-30 anys

0
1

0 0

: Edat de les persones enquestades 

 
ades obtingudes en el qüestionari al personal de l’Ajuntament de Montmeló

El conjunt més important de dones que han contestat a les preguntes tenen entre 
0. I molts dels homes que han contestat, tenen entre
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Ajuntament de Montmeló. 

El conjunt més important de dones que han contestat a les preguntes tenen entre 40 i 
dels homes que han contestat, tenen entre50 i 60 anys. 

> 60 anys

1 1
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ÀMBIT 1: POLÍTICA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS 
 
Objectius: Valorar el grau d'integració de la igualtat d'oportunitats en l'estratègia i en la 
cultura de l'Ajuntament. 
 
 
CARTIPÀS MUNICIPAL  
 
Si es desagreguen les dades entre les diferents tinències d’alcaldia, observem com 
dues dones tenen la 3a i 4a tinència d’alcaldia davant de 2 homes als que els 
corresponen la primera i la segona tinença d’alcaldia. 
 

Taula 5: Tinències d’alcaldia per sexe 
 

 
Tinències d'alcaldia 

 
Dona 

 
Home 

 
   Alcaldia 

  
1 

 
   Primer Tinent d'Alcalde 

  
1 

 
   Segon Tinent d'Alcalde 

  
1 

 
   Tercer Tinent d'Alcalde 

 
1 

 

 
   Quart Tinent d'Alcalde 

 
1 

 

 
   Total 

 
2 

 
3 

 
 
Quant a la distribució de la Junta del Govern Local, hi ha 2 dones (40%) i 3 homes que 
assumeixen una regidoria (60%). 
 
 
EQUIP DE GOVERN 
 

Taula 6: Distribució de les àrees i les funcions entre dones i homes. 
 

ÀREA REGIDORIES DONES HOMES 

ALCALDIA I 
SEGURETAT 
CIUTADANA 

 

Alcaldia 

  

1 

Oficina de premsa i comunicació 

Participació ciutadana 
 

Protecció Civil 

Seguretat Ciutadana 
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SERVEIS CENTRALS  
I ECONOMIA 

Atenció Ciutadana 

  

1 

Compres i logística 

Gestió pressupostària i financera 

Recursos humans 
Sistemes i tecnologies de la 
informació i les comunicacions 

SERVEIS A LES 
PERSONES I 
CIUTADANIA 

Cultura i patrimoni 1 

  

Joventut 

1 Esports 

Festes i tradicions 

Educació 
1 

Salut Pública i consum 

URBANISME, 
MOBILITAT I MEDI 

AMBIENT 

Activitats i Serveis 

  1 
Espai públic 

Manteniment i serveis urbans 

Urbanisme 

Medi Ambient 
  1 

Mobilitat i Transport 
PROMOCIÓ 

ECONÒMICA, 
COMERÇ I TURISME 

Comerç i Turisme 

  
1 

Promoció Econòmica 

ACCIÓ SOCIAL 

Cooperació i solidaritat 

1 

  

Dona i Igualtat 

Gent Gran 

Serveis Socials 
 

 
Si analitzem amb perspectiva de gènere el repartiment de les àrees i regidories entre 
homes i dones, observem com de sis àrees, només dues són ocupades per dones. Els 
homes porten les àrees d’Alcaldia, l'àrea de Serveis Centrals i Economia, l’àrea 
d'Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient i l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i 
Turisme i les dones tenen assignades l'àrea de Serveis a les Persones i Ciutadania i 
l'àrea d'Acció Social. 
 
L’Ajuntament de Montmeló organitza les seves 6 àrees en 28 regidories que porten els 
4 regidors i 3 regidores.  
 
Si ens fixem en quines àrees hi ha més homes i dones, observem com les dones es 
troben a les Àrees d'Acció Social i d'Atenció a les Persones, que es correspondria amb 
el rol assignat tradicionalment a les dones d’atenció a les altres persones. 



 

 

 
L'Àrea de Serveis a les Persones i Ciutadania
estan ocupades totes per dones, 
tradicions, joventut, salut pública i consum
 
L'Àrea d'Acció Social és portada per una dona.
 
Les Àrees de Serveis Centrals i Economia, la d'Alcaldia i la de Promoció Econòmica, 
Comerç i Turisme la duen tres 
 
I, finalment, l’última àrea
exclusivament per homes: regidories d'activitats i serveis, espai públic, manteniment i 
serveis urbans, medi ambient, mobilitat i transport i urbanisme.
 
Aquest anàlisi ens indica, per t
com horitzontal: segregació vertical
dues de les 6 àrees i segregació horitzontal 
troben sobretot en l’Àrea d'Acció Social i Atenció a
veure amb els espais públics, les dones no hi són presents.
 
 

Gràfic 4

0 0

1 1

Àrea 
Alcaldia

Àrea 
Economia

L'Àrea de Serveis a les Persones i Ciutadania la duu una dona i les regidories també 
estan ocupades totes per dones, cultura i patrimoni, educació, esport
tradicions, joventut, salut pública i consum. 

és portada per una dona. 

Les Àrees de Serveis Centrals i Economia, la d'Alcaldia i la de Promoció Econòmica, 
tres homes. 

I, finalment, l’última àrea d'Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient
exclusivament per homes: regidories d'activitats i serveis, espai públic, manteniment i 
serveis urbans, medi ambient, mobilitat i transport i urbanisme. 

Aquest anàlisi ens indica, per tant, que es produeix una clara segregació tant vertical 
segregació vertical perquè només dues dones són responsables de 

segregació horitzontal en algunes àrees en tant que les dones es 
troben sobretot en l’Àrea d'Acció Social i Atenció a les Persones i en l’àrea que té a 
veure amb els espais públics, les dones no hi són presents. 

Gràfic 4 : Homes i dones responsables d'àrea 
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la duu una dona i les regidories també 
cultura i patrimoni, educació, esports, festes i 

Les Àrees de Serveis Centrals i Economia, la d'Alcaldia i la de Promoció Econòmica, 

Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient és portada 
exclusivament per homes: regidories d'activitats i serveis, espai públic, manteniment i 

egregació tant vertical 
perquè només dues dones són responsables de 

en algunes àrees en tant que les dones es 
les Persones i en l’àrea que té a 

 



 

 

Gràfic 5 : Distribució de les regidories d’homes i dones

 
 
PLE MUNICIPAL  
 
El Ple Municipal de l’Ajuntament de Montmeló està constituït per 7
dones (un 46,15%). 

 
Taula 7: Distribució de dones i homes en el Ple Municipal
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l’Ajuntament de Montmeló està constituït per 7 homes

Distribució de dones i homes en el Ple Municipal
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COMITÈ DE L'AJUNTAMENT
 
Pel que fa a la representació sindical, la distribució de dones i homes és la següent.
 
El Comitè de l’Ajuntament està format per 
les treballadores que tenen una relació laboral
del comitè és UGT i no hi ha representació de cap altre sindicat.
 
 

Taula 8: Homes i do
 

DONES 

5 
 

Font: Dades proporcionades per 

 
En resum, si sumem el total de dones i homes que tenen una funció sindical, veiem 
que hi ha 5 dones (33%) i 10 homes (67%) a l’
és una representació paritària.
 
 

Gràfic 7 : Nombre de dones i homes en la representació sindical.
 
 

 
Font: Dades proporcionades per l’Àrea de Recursos Humans de l’

 

HOMES
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COMITÈ DE L'AJUNTAMENT  

Pel que fa a la representació sindical, la distribució de dones i homes és la següent.

El Comitè de l’Ajuntament està format per 15 persones i representen als treballadores i 
que tenen una relació laboral i funcionarial. El sindicat representant 

del comitè és UGT i no hi ha representació de cap altre sindicat. 

Homes i dones en el Comitè de l’Ajuntament 

HOMES % DONES % HOMES TOTAL

10 33% 67% 15

ades proporcionades per l’Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de Montmeló

En resum, si sumem el total de dones i homes que tenen una funció sindical, veiem 
que hi ha 5 dones (33%) i 10 homes (67%) a l’Ajuntament de Montmeló
és una representació paritària. 

: Nombre de dones i homes en la representació sindical.

ades proporcionades per l’Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de Montmeló

DONES
33%

HOMES
67%
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Pel que fa a la representació sindical, la distribució de dones i homes és la següent. 

ls treballadores i 
El sindicat representant 

 

TOTAL 

15 

Ajuntament de Montmeló. 

En resum, si sumem el total de dones i homes que tenen una funció sindical, veiem 
Ajuntament de Montmeló i, per tant, no 

: Nombre de dones i homes en la representació sindical. 

 

Ajuntament de Montmeló. 



 

 

ÀMBIT 2: POLÍTIQUES D'IMPACTE EN LA SOCIETAT I
RESPONSABILITAT SOCIAL
 
 
Objectius: Valorar com l'Ajuntament contribueix a assolir la igualtat d'oportunitats 
societat i fer sensibilització en aquest tema.
 
Per analitzar aquest àmbit introduirem a través de taules i gràfics les respostes de la 
plantilla que ha contestat el qüestionari sobre percepció de la igualtat.
 
Per obtenir informació sobre aquest àmbit hem 
 
 
 

Gràfic 8: Creu que l’Ajuntament dóna importància a la igualtat entre dones i homes?
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importància a aquest aspecte. També hi ha 7  dones i 9  homes que creuen que sovint
es té en compte la igualtat entre dones i homes. Poques persones opinen que 
l’Ajuntament no ho té mai en compte (2) o que de forma puntual.
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ÀMBIT 2: POLÍTIQUES D'IMPACTE EN LA SOCIETAT I
RESPONSABILITAT SOCIAL  

Objectius: Valorar com l'Ajuntament contribueix a assolir la igualtat d'oportunitats 
societat i fer sensibilització en aquest tema. 

Per analitzar aquest àmbit introduirem a través de taules i gràfics les respostes de la 
tilla que ha contestat el qüestionari sobre percepció de la igualtat. 

Per obtenir informació sobre aquest àmbit hem feta la plantilla la següent pregunta:

Creu que l’Ajuntament dóna importància a la igualtat entre dones i homes?

ades obtingudes en el qüestionari al personal de l’Ajuntament de Montmeló

'homes 18  i 3 dones creuen que sempre l’Ajuntament dóna 
a aquest aspecte. També hi ha 7  dones i 9  homes que creuen que sovint

es té en compte la igualtat entre dones i homes. Poques persones opinen que 
l’Ajuntament no ho té mai en compte (2) o que de forma puntual. 
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ÀMBIT 2: POLÍTIQUES D'IMPACTE EN LA SOCIETAT I  DE 

Objectius: Valorar com l'Ajuntament contribueix a assolir la igualtat d'oportunitats a la 

Per analitzar aquest àmbit introduirem a través de taules i gràfics les respostes de la 
 

a la plantilla la següent pregunta: 

Creu que l’Ajuntament dóna importància a la igualtat entre dones i homes? 

 

Ajuntament de Montmeló. 

l’Ajuntament dóna 
a aquest aspecte. També hi ha 7  dones i 9  homes que creuen que sovint 

es té en compte la igualtat entre dones i homes. Poques persones opinen que 



 

 

 
Gràfic 9: Creu que l'Ajuntament inclou la igualtat de gènere en alguna de les seves 
àrees? 
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Un grup important  d'homes 15  i 3 dones creuen que l’Ajuntament sempre inclou la 
igualtat de gènere en alguna de les seves àrees. També hi ha 10homes i 8  dones que 
creuen que sovint inclou la igualtat de gènere en alguna de les seves àrees
persones opinen que l’Ajuntament no ho 
consideren que ho inclou de forma puntual.
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Creu que l'Ajuntament inclou la igualtat de gènere en alguna de les seves 

ades obtingudes en el qüestionari al personal de l’Ajuntament de Montmeló.

Un grup important  d'homes 15  i 3 dones creuen que l’Ajuntament sempre inclou la 
igualtat de gènere en alguna de les seves àrees. També hi ha 10homes i 8  dones que 

inclou la igualtat de gènere en alguna de les seves àrees
persones opinen que l’Ajuntament no ho inclou mai (2 homes) i 6 homes i 2 dones 

de forma puntual. 
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Creu que l'Ajuntament inclou la igualtat de gènere en alguna de les seves 

 

personal de l’Ajuntament de Montmeló. 

Un grup important  d'homes 15  i 3 dones creuen que l’Ajuntament sempre inclou la 
igualtat de gènere en alguna de les seves àrees. També hi ha 10homes i 8  dones que 

inclou la igualtat de gènere en alguna de les seves àrees. Poques 
i 6 homes i 2 dones 



 

 

ÀMBIT 3: COMUNICACIÓ, IMATGE I LLENGUATGE
 
Objectius: Valorar si la política d'igualtat d'oportunitats i els seus objectius, principis i 
valors es comunica a totes les persones de l'empresa i si tot el personal està informat 
correctament de les accions portades a terme en matèria d'igualtat d'oportunitats.
 
L’enquesta també va tenir per objectiu 
treballadores sobre accions que tenen a veure amb la igualtat de gènere i, 
específicament amb el llenguatge inclusiu a través 
 
Manifesteu si creieu que és important que l
en utilitzar un llenguatge que inclogui tant homes com dones
 
Gràfic 10: Utilitzar un llenguatge qu
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ÀMBIT 3: COMUNICACIÓ, IMATGE I LLENGUATGE  

Valorar si la política d'igualtat d'oportunitats i els seus objectius, principis i 
valors es comunica a totes les persones de l'empresa i si tot el personal està informat 
correctament de les accions portades a terme en matèria d'igualtat d'oportunitats.

’enquesta també va tenir per objectiu saber el grau de coneixement de les persones 
treballadores sobre accions que tenen a veure amb la igualtat de gènere i, 
específicament amb el llenguatge inclusiu a través del següent enunciat:

que és important que l'ajuntament desenvolupi accions 
en utilitzar un llenguatge que inclogui tant homes com dones. 

Utilitzar un llenguatge que inclogui tant homes com dones 

ades obtingudes en el qüestionari al personal de l’Ajuntament de Montmeló

es respostes obtingudes a través d’aquesta pregunta vam copsar que 23 hom
es van considerar que desenvolupar accions d'igualtat en utilitzar un llenguatge 

inclusiu és important davant d'1home que va creure que no era important.
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Valorar si la política d'igualtat d'oportunitats i els seus objectius, principis i 
valors es comunica a totes les persones de l'empresa i si tot el personal està informat 
correctament de les accions portades a terme en matèria d'igualtat d'oportunitats. 

el grau de coneixement de les persones 
treballadores sobre accions que tenen a veure amb la igualtat de gènere i, 

del següent enunciat: 

'ajuntament desenvolupi accions d'igualtat 
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copsar que 23 homes 
desenvolupar accions d'igualtat en utilitzar un llenguatge 

re que no era important. 



 

 

Manifesteu  el vostre grau d'acord o desaco
 
Gràfic 11: Intento utilitzar un llenguatge i
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També es va preguntar directament si creien que utilitzaven un llenguatge inclusiu i 
gairebé totes les persones van estar totalment o bastant d’acord en què sí que 
l’empraven. 
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gairebé totes les persones van estar totalment o bastant d’acord en què sí que 
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rd amb les següents afirmacions. 

 

 

personal de l’Ajuntament de Montmeló. 

També es va preguntar directament si creien que utilitzaven un llenguatge inclusiu i 
gairebé totes les persones van estar totalment o bastant d’acord en què sí que 



 

 

ÀMBIT 4: REPRESENTATIVITAT DE LES DON
PERSONAL 
 
 
Objectius: Veure en quina mesura les dones estan representades en tots els àmbits, 
categories i nivells de l'organització.
 
Anàlisi: 
 
La plantilla de l’Ajuntament 
quals hi ha 124 dones(54%) i1
plantilla equilibrada. 
 
 

Taula 
 

DONES 
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ESTRUCTURA PER EDATS
 
Si analitzem l’estructura per edats de les persones que treballen a l’Ajuntament de 
Montmeló, observem com hi ha 35  dones menors de 30  anys (un 28% de les dones), 
un grup de dones que té entre 31 i 40, on hi ha 22 dones (un 18%), un grup de dones 
que té entre 41 i 50, on hi ha 31 dones (un 25%) i finalment, el grup que té de 51 a 60 

HOMES
46%

ÀMBIT 4: REPRESENTATIVITAT DE LES DON ES I DISTRIBUCIÓ DEL 

Objectius: Veure en quina mesura les dones estan representades en tots els àmbits, 
categories i nivells de l'organització. 

La plantilla de l’Ajuntament de Montmeló està formada per 231 persones, entre les 
%) i107 homes(46%), una distribució de dones i homes de la 

Taula 9. Composició de la plantilla per sexe 

HOMES % DONES % HOMES TOTAL
107 54% 46% 231 

ades proporcionades per l’Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament 
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ESTRUCTURA PER EDATS 

l’estructura per edats de les persones que treballen a l’Ajuntament de 
Montmeló, observem com hi ha 35  dones menors de 30  anys (un 28% de les dones), 

té entre 31 i 40, on hi ha 22 dones (un 18%), un grup de dones 
, on hi ha 31 dones (un 25%) i finalment, el grup que té de 51 a 60 
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Objectius: Veure en quina mesura les dones estan representades en tots els àmbits, 

persones, entre les 
%), una distribució de dones i homes de la 

TOTAL 
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l’estructura per edats de les persones que treballen a l’Ajuntament de 
Montmeló, observem com hi ha 35  dones menors de 30  anys (un 28% de les dones), 

té entre 31 i 40, on hi ha 22 dones (un 18%), un grup de dones 
, on hi ha 31 dones (un 25%) i finalment, el grup que té de 51 a 60 



 

 

anys, on comptem 32 dones (representant el 26% de les dones) també hi ha 4 dones 
de més de 61 anys (un3%). 
 
Quant als homes, el grup més nombrós té entre 4
indica que un 29% dels homes tenen aquesta edat, seguit del grup d’homes que
entre 51 i 60 anys i on es troben 
 
 

Taula 10. Grups d’edats de la plantilla de l’Ajuntament segons sexe
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de 31 a 40 
de 41 a 50 
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Gràfic 13: Franges d’edat de les dones i homes de la plantilla de l’Ajuntament
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anys, on comptem 32 dones (representant el 26% de les dones) també hi ha 4 dones 
de més de 61 anys (un3%).  

, el grup més nombrós té entre 41 i 50 anys, on hi ha 
% dels homes tenen aquesta edat, seguit del grup d’homes que

0 anys i on es troben 28 homes, un 26%. 

Grups d’edats de la plantilla de l’Ajuntament segons sexe

Dones  % Dones  Homes  %Homes  Total 
35 28% 13 12% 48
22 18% 25 23% 47
31 25% 31 29% 62
32 26% 28 26% 60
4 3% 10 9% 14

124   107   231
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anys, on comptem 32 dones (representant el 26% de les dones) també hi ha 4 dones 
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% dels homes tenen aquesta edat, seguit del grup d’homes que té 

Grups d’edats de la plantilla de l’Ajuntament segons sexe 

Total  % Total 
48 40% 
47 41% 
62 54% 
60 52% 
14 13% 

231   
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Gràfic 14:  Franges d'edat de les dones de la plantilla de l'Ajuntament.
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Gràfic 15:  Franges d'edat dels homes de la plantilla de l'Ajuntament.
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ESTRUCTURA PER ÀREES
 
Aquest anàlisi s’ha fet tenint en compte els organigrames 
l’Ajuntament. Per tant, manquen algunes persones que es troben de forma 
treballant a l’Ajuntament. No obstant, amb aquestes dades podem fer
dels sectors més feminitzats o més masculinitzats, que és l’objectiu d’aquest apartat.
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de la plantilla fixa de 
. Per tant, manquen algunes persones que es troben de forma temporal 

No obstant, amb aquestes dades podem fer-nos una idea 
dels sectors més feminitzats o més masculinitzats, que és l’objectiu d’aquest apartat. 
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Taula 11 : Distribució de dones i homes en les àrees de l’Ajuntament. 

 

ÀREA Dones % Dones Homes % Homes 

Alcaldia 3 2% 0 0% 

Administració Especial 0 0% 1 1% 

Arxiu 1 1% 0 0% 

Biblioteca 3 2% 0 0% 

Cultura 2 2% 2 2% 

Educació 6 5% 0 0% 

Joventut 1 1% 0 0% 

Escola Música 5 4% 6 6% 

Esports 24 19% 12 11% 

Gerència 0 0% 1 1% 

Informàtica 0 0% 1 1% 

Intervenció 3 2% 2 2% 

Festes i Tradicions 1 1% 1 1% 

Medi Ambient 0 0% 1 1% 

Serveis Grals - OAC 3 2% 1 1% 

Policia Local 4 3% 26 24% 

Promoció econòmica 1 1% 2 2% 

Conserges 4 3% 6 6% 

RRHH 2 2% 0 0% 

Serveis Generals 13 10% 2 2% 

Serveis Generals-OAC 3 2% 2 2% 

Serveis Socials 13 10% 1 1% 

Urbanisme 1 1% 4 4% 

Urbanisme-Brigada 11 9% 33 31% 

Residència Can Dotras 20 16% 3 3% 

  124 100% 107 100% 
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Aquesta taula ens dóna informació per veure si es produeix segregació ocupacional 
horitzontal entesa com la distribució no uniforme de dones i homes en un àmbit o en 
un tipus d'activitat determinada. La segregació ocupacional horitzontal  fa que les 
dones es concentrin en llocs de treball que s’associen a rols assignats tradicionalment 
a les dones, amb una remuneració i uns valors socials inferiors als que ocupen homes. 
Moltes vegades són una prolongació del treball domèstic i de cura (mestres, 
treballadores familiars, atenció...). Aquesta segregació està estretament lligada amb 
els estereotips de gènere i a com els treballs s’associen simbòlicament a dones i a 
homes. El fet és que encara avui, els estereotips tenen una forta influència en l’elecció 
d’estudis, en la branca professional i en els processos de selecció de personal.  



 

 

La distribució de dones i homes a l’
segregació ocupacional ho
majoritàriament per 33 homes i per 11
majoritàriament per homes (26
Can Dotras formada majoritàriament pe
 
La taula reflecteix diferents àrees que só
com és el cas de la Biblioteca, 
de Recursos Humans, formada per 2
 
 
Gràfic 16: Distribució de les dones i homes en les àrees de l’
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ANTIGUITAT DE LA PLANTILLA
 
Per seguir construint una radiografia de la plantilla tenint com a referència la variable 
sexe, comprovem com els homes te
persones que fa més temps que trebal
porten més de 30 anys, un 5
ha un grup important (52) que porta 
dones. Aquests anys es poden veure reflectits en el gràfic, a través d’un pic im
d’incorporació de dones.  
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La distribució de dones i homes a l’Ajuntament de Montmeló mostra aquesta 
segregació ocupacional horitzontal sobretot en les àrees de la Brigada

homes i per 11 dones i en la policia local, composa
majoritàriament per homes (26 homes i 4 dones) i, per altra banda tenim la Residència 
Can Dotras formada majoritàriament per 20  dones i 3 homes. 

La taula reflecteix diferents àrees que són clarament feminitzades o masculinitzades 
iblioteca, on les tres persones que hi treballen són dones o l’Àrea 

e Recursos Humans, formada per 2 dones. 

Distribució de les dones i homes en les àrees de l’Ajuntament de 

ades proporcionades pel departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Montmeló

ANTIGUITAT DE LA PLANTILLA  

Per seguir construint una radiografia de la plantilla tenint com a referència la variable 
sexe, comprovem com els homes tenen més antiguitat que les dones. Entre les 
persones que fa més temps que treballen a l’Ajuntament hi ha un 6% dels homes que 

de 30 anys, un 5% que en porta entre 26 i 30 anys. Quant a les dones, hi 
) que porta menys de 5 anys, suposant un 42

dones. Aquests anys es poden veure reflectits en el gràfic, a través d’un pic im
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Antiguitats Dones
Mes de 30 anys 
de 26 a 30 anys 
de 21 a 25 anys 
de 16 a 20 anys 
de 11 a 15 anys 22
de 5 a 10 anys 26
Menys de 5 anys 52
Total 124
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Taula 12. Antiguitat de la plantilla per sexe 

Dones  % Dones Homes %Homes 
3 2% 6 6% 
7 6% 5 5% 
8 6% 10 9% 
6 5% 12 11% 

22 18% 16 15% 
26 21% 32 30% 
52 42% 26 24% 

124   107   
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Gràfic 1 7: Antiguitat de la plantilla per sexes 
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GRUPS I CATEGORIES PROFESSIONALS
 
Les categories professionals del personal treballador de l’administració pública segueixen la 
classificació marcada per la Llei 3/2012, del 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del 
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Gràfic 1 8: Antiguitat de les dones de la plantilla. 
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Gràfic 19 : Antiguitat dels homes de la plantilla. 
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GRUPS I CATEGORIES PROFESSIONALS  

Les categories professionals del personal treballador de l’administració pública segueixen la 
classificació marcada per la Llei 3/2012, del 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del 
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mercat laboral a partir del qual s’estableixen categories i subcategories en funció de la titulació 
exigida: 
 
 
Grup A, titulació superior, dividit en dos subgrups A1 i A2. 
 
Grup C, titulació tècnica o Educació Secundària Obligatòria, dividida en dos subgrups C1 i C2. 
 
Grup E, agrupacions professionals. 
 
 

Taula 13 : Grup professional de la plantilla de l’Ajuntament 
 

Grup Dones % Dones Homes %Homes Total  

A1 1 1% 6 6% 7 

A2 28 23% 15 14% 43 

C1 23 19% 31 29% 54 

C2 22 18% 17 16% 39 

E 50 40% 38 36% 88 

Total 124 100% 107 100% 231 

 
Font: Dades proporcionades per l'Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de Montmeló. 

 

 
El grup professional més nombrós a l’Ajuntament de Montmeló és l'E, amb un total de 88 
persones, de les que 50 són dones. Després, el següent grup més destacable és el C1 amb 54 
treballadors i treballadores. 
 
Presentant les dades desagregades per sexe, veiem que el grup més nombrós de dones es troba 
en la categoria laboral E, on hi ha 50 dones (40% del total de les dones) seguida de A2 amb 28 
dones (23% del total de dones). Els homes de la plantilla de Montmeló són majoritàriament de la 
categoria E, amb 38 homes. També és important la presència d’homes a la categoria C1, amb un 
total de 31. 
 
Si comparem homes i dones, la categoria que presenta més diferències proporcionalment és la A1 
amb 1 dona i 6 homes. També hi ha valors poc equitatius en l'A2, amb 28 dones i 15 homes, i en 
la E amb 50 dones i 38 homes. 
 
El gràfic mostra la distribució de dones i homes entre les diferents categories laborals. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gràfic 20: Grup professional de la plantilla de l’Ajuntament segons sexe
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Taula 14. Nombre total de dones i homes en els grups professionals superiors A1 i A2
 

Grup Dones

A1 

A2 

Total 
 

Font: Dades proporcionades per 

 
 

Gràfic 2 1
 

Font: Dades proporcionades per 
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Nombre total de dones i homes en els grups professionals superiors A1 i A2

Dones  % Dones Homes %Homes  

1 3% 6 50%

28 97% 15 50%

29 100% 21 100%
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1: Dones i homes en les categories A1 i A2 
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Ajuntament de Montmeló. 

Nombre total de dones i homes en els grups professionals superiors A1 i A2 

 Total  

50% 7 

50% 27 

100% 34 
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Si s’analitzen detalladament com es distribueixen homes i dones en les categories professionals 
superiors A1 i A2de la plantilla de l’Ajuntament, s’observa que en la categoria A1 hi ha més homes 
ocupant la categoria laboral més alta i en la categoria A2hi ha més dones que homes. 
 

Taula 15. Direcció segons sexe 
 

Categoria laboral Homes Dones 

Director/a 0 1 

Gerent 1 0 

Interventor/a 1 0 

Secretari/a 0 1 
Total 2  2 

 
Font: Dades proporcionades per l'Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de Montmeló. 

 
Si s’analitza la distribució d’alts càrrecs per sexe de la plantilla de l’Ajuntament, veiem que hi ha 2 
dones ocupant llocs de responsabilitat i direcció davant de 2 homes que ocupen un lloc similar. 
 
Pel que fa a l’àrea de policia local de Montmeló, el total de la plantilla és de 30 persones. Entre 
aquestes, hi ha 26 homes i 4 dones, sense comptar al personal administratiu d’aquesta àrea. Per 
tant, és una dada que reflecteix la segregació ocupacional associat al cos de policia. En els 
càrrecs més alts, s’observa que gairebé tot són homes: 1 sotsinspector, 2 sergents, 3 caporals, 1 
caporal (dona). I els agents de policia es reparteixen en 20 homes i 3 dones. 
 
 

Taula 16. Policia Local. Categoria professional i nombre total per sexe 
 

Categoria professional Dones Homes 

Sotsinspector/a Policia 0 1 

Sergent/a de la Policia 0 2 

Caporals de Policia 1 3 

Agents de Policia 3 20 

Total 4 26 
 

Font: Dades proporcionades per l'Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de Montmeló. 
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ÀMBIT 5: DESENVOLUPAMENT I PROMOCIÓ 
 
Objectius: Comprovar si es compleix el principi d’igualtat d’oportunitats en la selecció del personal 
(promoció interna o externa), en la formació del personal i en l’avaluació del rendiment. 
 
Anàlisi: 
 
Promocions dels darrers dos anys. 
 

Taula 17:  Promocions internes per sexes (2015 i 2016) 
 

Any Dones Homes 
2015 1* 1 
2016   

 
* Una dona agent que passa a ser caporal. 

 
Font: Dades proporcionades per l'Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de Montmeló. 

 
 
Només hi ha hagut dues promocions internes entre el 2015 i el 2016 i va ser una promoció de 
caporal i de sergent. 
 
Convocatòries de personal del 2015 al 2016 a l’Ajuntament de Montmeló. 
 
D’altra banda, també s’ha volgut analitzar totes les convocatòries dels darrers dos anys i quina ha 
estat la participació de dones i homes, no només en quantitat sinó també en quines places s’han 
presentat. Així, observem com s’han presentat un total de 160  dones i de 276 homes. D’entre les 
dones, s’han presentat majoritàriament en places d’administratives, de treballadores socials, 
educadores socials i agents de policia. En moltes d’aquestes places veiem com les dones es 
continuen presentant en llocs de feina associats tradicionalment al gènere femení, és a dir, a llocs 
de feina on es duen a terme tasques de secretariat, de cura i atenció a les persones. 
 
 
Quant als homes, també es percep una segregació important en tant que es presenten 
majoritàriament a places d’agents de policia local, oficials de jardineria i operaris de serveis. Per 
tant, també es produeix una segregació horitzontal, entesa com la orientació d’homes en àrees 
tradicionalment assignades a homes. 
 

Taula 18: Nombre de dones i homes presentats per a ocupar llocs de treball convocats  
per l'Ajuntament des del 2015 fins al 2016 

 

Data Resum Dones Homes Total % Dones %Homes Persones 
seleccionades     presentades presentats   presentades presentats 

2015 Agent de Policia Local 15 101 116 12,93% 87,07% 4 homes 

2015 Sergent (promoció interna) 0 1 1 0,00% 100,00% 1 home 



 

39 
 

2015 Caporal (promoció interna) 1 2 3 33,33% 66,67% 1 dona 

2016 Agent de la Policia Local 38 109 147 25,85% 74,15% 3 homes 

2016 Agent de la Policia Local per mobilitat 1 9 10 10,00% 90,00% 1 home 

2016 Borsa de treball d'agents cívics 8 3 11 72,73% 27,27% en procés 

2016 Borsa de treball d'administratius 33 13 46 71,74% 28,26% en procés 

2016 Borsa de treball d'auxiliars de la llar 10 0 10 100,00% 0,00% en procés 

2016 
Borsa de treball de treballadores 
familiars 7 1 8 87,50% 12,50% en procés 

2016 
Borsa de treball d'operaris de 
jardineria 3 17 20 15,00% 85,00% en procés 

2016 Borsa de treball d'oficials de jardineria 6 0 6 100,00% 0,00% en procés 

2016 
Borsa de treball d'operaris de neteja 
viària 5 11 16 31,25% 68,75% en procés 

2016 Borsa de treball d'educadors socials 16 6 22 72,73% 27,27% en procés 

2016 
Borsa de treball de treballadors 
socials 17 3 20 85,00% 15,00% en procés 

  TOTAL 160 276 436       
 

Font: Dades obtingudes en la pàgina web de l’Ajuntament de Montmeló i de l'Àrea de Recursos Humans  

 
 
També hem volgut veure la participació de dones i homes en els tribunals dels processos de 
selecció i veiem la presència de dones en les àrees més feminitzades i la presència d’homes les 
places més masculinitzades. 
 

Taula 19 : Membres dels tribunals de selecció 
 

Data Resum Dones Homes Total 
    membres del tribunal membres del tribunal   

2015 Agent de Policia Local 2 3 5 

2015 Sergent (promoció interna) 2 3 5 

2015 Caporal (promoció interna) 2 3 5 

2016 Agent de la Policia Local 2 3 5 

2016 Agent de la Policia Local per mobilitat 2 3 5 

2016 Borsa de treball d'agents cívics 1 2 3 
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2016 Borsa de treball d'administratius en procés en procés 0 

2016 Borsa de treball d'auxiliars de la llar 3 2 5 

2016 Borsa de treball de treballadores familiars en procés en procés 0 

2016 Borsa de treball d'operaris de jardineria en procés en procés 0 

2016 Borsa de treball d'oficials de jardineria en procés en procés 0 

2016 Borsa de treball d'operaris de neteja viària en procés en procés 0 

2016 Borsa de treball d'educadors socials en procés en procés 0 

2016 Borsa de treball de treballadors socials en procés en procés 0 
  TOTAL 14 19 33 

 
Font : Taula facilitada per l’Àrea de Recursos Humans de l'Ajuntament de Montmeló. 
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ÀMBIT 6: RETRIBUCIÓ 
 
Objectius: Comprovar el compliment del principi d’igualtat retributiva, que estableix que, a llocs de 
treball igual o d’igual valor els correspon igual retribució. 
 
Anàlisi 
 
En aquest apartat, mostrarem, en primer lloc, l’anàlisi de les dades salarials facilitades per l’Àrea 
de Recursos Humans de l’Ajuntament i, en segon lloc, la percepció de les persones enquestades 
de la plantilla de l’Ajuntament sobre igualtat retributiva. Les desigualtats salarials o les diferències 
retributives entre dones i homes són unes de les principals manifestacions de desigualtat de 
gènere en l’ocupació. Està recollit en l’article 28 de l’Estatut dels treballadores el qual reconeix el 
principi d’igual salari per feines d’igual valor. Abans d’entrar en l’anàlisi particular de les 
retribucions salarials a l’Ajuntament de Montmeló, volem exposar dades referents a la diferència 
de salaris o bretxa salarial, que es va situar en el 25,9% a Catalunya, prenent com a referència 
última l’Enquesta d’estructura salarial del 2012, que situava com a indicador el salari brut anual. 
 
Per analitzar les retribucions de la plantilla de l’Ajuntament de Montmeló hem fet servir les dades 
relatives als salaris anuals bruts, inclosos complements i plusos i amb jornada laboral completa. 
Per fer l’estudi, doncs, hem calculat el sou que cobrarien tots els treballadors i totes les 
treballadores en cas que fessin el 100% de la jornada laboral i treballessin els 12 mesos de l’any. 
 
En aquest sentit, les retribucions es realitzen a partir del concepte de retribucions bàsiques i 
complementàries. Les retribucions bàsiques van associades al grup professional o categoria que 
ocupa la persona, és a dir, si és un A1, A2, C1, C2 o E . Pel que fa a les complementàries, són les 
que retribueixen les característiques específiques del lloc de treball, la carrera professional o bé el 
rendiment. En el cas de l’antiguitat, aquesta va lligada a la persona i no al lloc de treball. Per això, 
hem restat el valor del trienni (antiguitat). 
 

Taula 20: Quadre resum calaixos retributius segons sexe: 
 

Forquilles retributives Dones Homes % Dones % Homes 
          

Menys de 22.000 € 74 41 59,68% 38,32% 

De 22.001 a 25.000 € 14 11 11,29% 10,28% 

De 25.001 a 28.000 € 0 5 0,00% 4,67% 

De 28.001 a 31.000 € 11 2 8,87% 1,87% 

De 31.001 a 34.000 € 14 28 11,29% 26,17% 

De 34.001 a 37.000 € 3 0 2,42% 0,00% 

De 37.001 a 40.000 € 7 14 5,65% 13,08% 



 

 

De 40.001 a 43.000 € 0 

De 43.001 a 46.000 € 0 

Més de 46.000 € 1 
Total 124  

 
Font: Dades proporcionades per 

 
Si analitzem com es troben distribuïts homes i dones entre les diferents 
dissenyades pel seu anàlisi, observem com les dones tenen un pes considerable en les forquilles 
que reben una retribució més baix
22.000 € bruts anuals, on hi ha 74 dones i sup
suposen un 38,32% del total. 
 
El segon conjunt amb més pes entre les dones és el que
anuals, on hi ha 14 dones, sent la segona franja en la que supera els barems dels 
pels homes.  
 
Entre els salaris rebuts pels homes cal destacar que, entre les retribucions més altes, a la forquilla 
retributiva de més de 46.000€ ens trobem 
 
El segon conjunt amb més pes 
anuals, on hi ha 28 homes, sent la segona franja en la que supera els barems dels salaris rebuts 
per les dones. 
 

Gràfic 22: Quadre 
 

 
Font: Dades proporcionades per 
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Si analitzem com es troben distribuïts homes i dones entre les diferents 
dissenyades pel seu anàlisi, observem com les dones tenen un pes considerable en les forquilles 
que reben una retribució més baixa. El grup més nombrós es troba entre qui 

€ bruts anuals, on hi ha 74 dones i suposen el 59,68% del total de dones i 41

El segon conjunt amb més pes entre les dones és el que cobra entre 22.00
dones, sent la segona franja en la que supera els barems dels 

Entre els salaris rebuts pels homes cal destacar que, entre les retribucions més altes, a la forquilla 
€ ens trobem 4 homes del total de 5 treballadors

El segon conjunt amb més pes entre els homes és el que cobra entre 31.001
homes, sent la segona franja en la que supera els barems dels salaris rebuts 

Quadre resum calaixos retributius segons sexe
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de Montmeló. 

Si analitzem com es troben distribuïts homes i dones entre les diferents forquilles retributives 
dissenyades pel seu anàlisi, observem com les dones tenen un pes considerable en les forquilles 

a. El grup més nombrós es troba entre qui cobra menys de 
osen el 59,68% del total de dones i 41 homes, que 

.001 € i  25.000 € bruts 
dones, sent la segona franja en la que supera els barems dels salaris rebuts 

Entre els salaris rebuts pels homes cal destacar que, entre les retribucions més altes, a la forquilla 
treballadors i treballadores. 

1.001€ i  34.000 € bruts 
homes, sent la segona franja en la que supera els barems dels salaris rebuts 

resum calaixos retributius segons sexe 

 

Ajuntament de Montmeló. 
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A continuació analitzem les retribucions mitjanes per tal d’obtenir un anàlisi més rigorós tenint en 
compte dos conceptes: 
 
1.-Sou base  (que no inclou complements de destí o específics inclosos en el salari final).
 
Per analitzar les retribucions del personal de l’
Sempre estem parlant de mitjanes i volem aclarir que en cap cas estem dient que p
de treball homes i dones percebin sous diferents. Per tant, el que fem és analitzar els grups 
professionals i en fem les mitjanes de retribució per sexe.
 
 

Taula 21
 

Categoria Laboral Dones 

    

A1            59.391,04 

A2            32.763,13 

C1            26.119,21 

C2            20.056,80 

E            14.323,23 

Total          152.653,41 
 

Font: Dades proporcionades per 

 
 

Gràfic 23: Mitjana salarial d'homes i dones de l'Ajuntament de Montmeló
 
 

Font: Dades proporcionades per 
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A continuació analitzem les retribucions mitjanes per tal d’obtenir un anàlisi més rigorós tenint en 

(que no inclou complements de destí o específics inclosos en el salari final).

Per analitzar les retribucions del personal de l’Ajuntament de Montmeló, compararem mitjanes. 
estem parlant de mitjanes i volem aclarir que en cap cas estem dient que p

de treball homes i dones percebin sous diferents. Per tant, el que fem és analitzar els grups 
professionals i en fem les mitjanes de retribució per sexe. 

1: Mitjana salarial de dones i homes anual. 

Homes Diferència 

  salarial Percentual

59.391,04 €     49.528,73 €       9.862,31 €  19,91%

32.763,13 €     36.034,94 €  -    3.271,82 €  -

26.119,21 €     33.271,14 €  -    7.151,94 €  -21,50%

20.056,80 €     24.771,01 €  -    4.714,21 €  -19,03%

14.323,23 €     17.131,05 €  -    2.807,82 €  -16,39%

152.653,41 €   160.736,88 €  -    8.083,47 €    

ades proporcionades per l'Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de Montmeló

Mitjana salarial d'homes i dones de l'Ajuntament de Montmeló

 
Dades proporcionades per l'Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de Montmeló.

A2 C1 C2 E
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A continuació analitzem les retribucions mitjanes per tal d’obtenir un anàlisi més rigorós tenint en 

(que no inclou complements de destí o específics inclosos en el salari final). 

, compararem mitjanes. 
estem parlant de mitjanes i volem aclarir que en cap cas estem dient que pel mateix lloc 

de treball homes i dones percebin sous diferents. Per tant, el que fem és analitzar els grups 

Valor 

Percentual 

19,91% 

-9,08% 

21,50% 

19,03% 

16,39% 

de Montmeló. 

Mitjana salarial d'homes i dones de l'Ajuntament de Montmeló 

 

Recursos Humans de l’Ajuntament de Montmeló. 

Dones

Homes



 

44 
 

La mitjana global de remuneracions econòmiques a l’Ajuntament de Montmeló és de 24.434,52 
€,(una vegada neutralitzades les reduccions de jornada i excloent les jubilacions parcials). El salari 
mitjà dels homes és de 27.487,45 € i el salari mitjà de les dones és de 21.799,87 €, és a dir, entre 
el salari mitjà de dones i homes veiem que hi ha una diferència de5.687,88€.  
 
Si analitzem la mitjana salarial de cada categoria laboral comparant homes i dones, veiem que a 
la categoria A1els homes cobren de mitjana 49.528,73€ bruts anuals i les dones 59.391,04€ bruts 
anuals. Hi ha una diferència favorable a les dones de 9.862,31€.  
 
Una de les categories que presenta una bretxa salarial alta és la categoria C1, amb una diferència 
salarial de 7.151,94€ i a la categoria C2, on la diferència és de 4.714,21€. La mitjana del salari 
brut anual que cobren a la categoria A2 també presenta diferències en tant que la mitjana de les 
dones és de 32.763,13 € i els homes cobren de mitjana 36.034,94 €, 3.271,82 € més a l’any que 
les dones. La categoria laboral que presenta menys diferències després de l'A1 és la E, amb una 
diferència de 2.722,51€. El grup d'homes C1 té una retribució superior que les dones del grup A2. 
 
Per tal de conèixer el per què es produeixen aquestes diferències salarials hem volgut analitzar 
els complements aplicats a les retribucions bàsiques. En feines equivalents, els complements 
salarials són un dels principals focus de discriminació salarial, perquè els criteris per al cobrament 
d’alguns d’aquests complements poden ser arbitraris o bé respondre a pautes de treball encara 
“en masculí”. Entre els complements i plusos salarials que se sumen a la retribució fixada per a 
cada categoria professional es troben els complements pel treball nocturn, en diumenges i festius, 
a torns, o en jornades laborals de tarda o partida. Per tant, ens sembla important fer una distinció 
entre retribucions bàsiques i retribucions complementàries. 
 
 
· Retribucions bàsiques 
 
Les retribucions bàsiques a l’Ajuntament són iguals per totes les persones tal com s’estableix en 
l'Acord regulador de les condicions laborals del personal funcionari i laboral al servei de 
l'Ajuntament de Montmeló i Residència Can Dotras. Existeix equiparació retributiva entre el 
personal funcionari i laboral, donat que el salari base ve donat per la Llei de pressupostos de 
l'Estat sense existir cap discriminació entre homes i dones. 
 
 
· Retribucions complementàries 
 
On es poden detectar diferències salarials és en l’aplicació dels complements. El complement 
específic, per exemple s’elabora en base a la puntuació resultant de cada lloc de treball i s’hi 
sumen els riscos associats. Això segurament explica les distàncies retributives percebudes en les 
categories C1 i C2. Aquesta darrera la formen principalment personal del cos policial, sobretot 
agents i pel personal de la brigada de l'Ajuntament. Per tant, el salari associat a aquests llocs de 
feina vindrà incrementat pels complements específics i també amb complements de destí lligats a 
la tipologia de jornades: torns rotatius, condicions especials de treball... on hi ha, per tant, més 
presència masculina. En aquest grup, les dones ocupen majoritàriament llocs d’auxiliars 
administratives o administratives i educadores. 
 



 

 

A mode de conclusió podem dir que les diferències en les retribucions s’acaben produint en 
l’aplicació dels complements. I ara ho estudiem més detalladament, recollint els diferents 
complements salarials amb les dades desagregades per sexe. Primer mostrem 
salari base entre dones i homes de les diferents categories laborals, on les diferències no són 
altes. 
 
Si seguim amb l’anàlisi i dividim per 14 pagues la mitjana del salari brut anual obtenim un sou 
mensual aproximat que ens permet 
 
 

Taula 22 : Mitjana del Salari mensual d’homes i dones per categoria laboral
 

Categoria Laboral 
   

A1             
  

A2             
  

C1             
  

C2             
  
E             

 
Font: Dades proporcionades per 

 
 

Gràfic 24 : Mitjana del Salari base mensual d’homes i dones per categoria laboral
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A mode de conclusió podem dir que les diferències en les retribucions s’acaben produint en 
l’aplicació dels complements. I ara ho estudiem més detalladament, recollint els diferents 
complements salarials amb les dades desagregades per sexe. Primer mostrem 
salari base entre dones i homes de les diferents categories laborals, on les diferències no són 

Si seguim amb l’anàlisi i dividim per 14 pagues la mitjana del salari brut anual obtenim un sou 
mensual aproximat que ens permet veure quina diferència salarial reben homes i dones al mes.

: Mitjana del Salari mensual d’homes i dones per categoria laboral

Dones Homes 
Diferència

salarial
    
            4.242,22 €       3.537,77 €         

    
            2.340,22 €       2.573,92 €  -      

    
            1.865,66 €       2.376,51 €  -      

    
            1.432,63 €       1.769,36 €  -      

    
            1.023,09 €  1.223,65 € 

roporcionades per l'Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de Montmeló
 

: Mitjana del Salari base mensual d’homes i dones per categoria laboral

ades proporcionades per l'Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de Montmeló

A2 C1 C2 E
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A mode de conclusió podem dir que les diferències en les retribucions s’acaben produint en 
l’aplicació dels complements. I ara ho estudiem més detalladament, recollint els diferents 
complements salarials amb les dades desagregades per sexe. Primer mostrem una taula amb el 
salari base entre dones i homes de les diferents categories laborals, on les diferències no són molt 

Si seguim amb l’anàlisi i dividim per 14 pagues la mitjana del salari brut anual obtenim un sou 
veure quina diferència salarial reben homes i dones al mes. 

: Mitjana del Salari mensual d’homes i dones per categoria laboral 

Diferència 
salarial 

       704,45 €  
  

      233,70 €  
  

      510,85 €  
  

      336,73 €  
  
  

Ajuntament de Montmeló. 

: Mitjana del Salari base mensual d’homes i dones per categoria laboral 

 

Ajuntament de Montmeló. 

Dones

Homes



 

 

2.- Anàlisi dels complements salarials
específic 
 
Si ens fixem en el complement que reben les persones que treballen a l’
en relació a la seva antiguitat  
d’aquest complement en les categories A1 i C2
 

Taula 23 : Mitjana de l’Antiguitat d’homes i dones per categoria laboral
 

Categoria Laboral 

 
A1 

 
A2 

 
C1 

 
C2 

 
E 

 
 
 

Gràfic 25 : Diferència de retribució 
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Quant al complement de destí
desenvolupat en funció del grup de titulació, la responsabilitat de direcció o comandament, 
especialització i complexitat de la tasca. El grau personal recull la progressió assolida per la 
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Anàlisi dels complements salarials : antiguitat, complement de destí i complement 

Si ens fixem en el complement que reben les persones que treballen a l’Ajuntament de Montmeló
 ens adonem que els homes cobren més retribucions en funció 

en les categories A1 i C2.  

: Mitjana de l’Antiguitat d’homes i dones per categoria laboral

PROMIG ANTIGUITAT 

Dones Homes 

  
86,16 199,76 

  
94,42 64,69 

  
97,18 91,60 

  
56,25 77,40 

  
18,38 24,09 

: Diferència de retribució d'antiguitat per homes i dones

proporcionades per l'Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de Montmeló

destí , és el concepte que retribueix el nivell del lloc de treball
desenvolupat en funció del grup de titulació, la responsabilitat de direcció o comandament, 
especialització i complexitat de la tasca. El grau personal recull la progressió assolida per la 

A2 C1 C2

Dones Homes
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: antiguitat, complement de destí i complement 

Ajuntament de Montmeló 
ens adonem que els homes cobren més retribucions en funció 

: Mitjana de l’Antiguitat d’homes i dones per categoria laboral 

Diferència 
salarial 

 
-113,60 

 
29,73 

 
5,58 

 
-21,15 

 
-5,71 

d'antiguitat per homes i dones 

 

Ajuntament de Montmeló. 

, és el concepte que retribueix el nivell del lloc de treball 
desenvolupat en funció del grup de titulació, la responsabilitat de direcció o comandament, 
especialització i complexitat de la tasca. El grau personal recull la progressió assolida per la 

E



 

 

persona dins del sistema de carrera vertical municipal. La determin
figura en el catàleg de llocs de treball atenent a criteris de qualificació i de rang jeràrquic i en 
funció dels intervals que per a cada subgrup de classificació i per a cada tipologia de llocs d’acord 
amb els intervals de nivell màxim i mínim segü
 
Grup A1: 22 a 30 
Grup A2: 20 a 26 
Grup C1: 16 a 22 
Grup C2: 14 a 18 
Grup AP: 12 a 14 
 

Taula 24 : Mitjana del Complement Destí d’homes i dones per categoria laboral
 

Categoria 
Laboral Dones

 
A1 705,19 

 
A2 508,36 

 
C1 368,15 

 
C2 307,62 

 
E 152,64 
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Gràfic 26 : Diferència de complement de destí entre homes i dones
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persona dins del sistema de carrera vertical municipal. La determinació del nivell de cada lloc 
figura en el catàleg de llocs de treball atenent a criteris de qualificació i de rang jeràrquic i en 
funció dels intervals que per a cada subgrup de classificació i per a cada tipologia de llocs d’acord 

ell màxim i mínim següents: ̈

: Mitjana del Complement Destí d’homes i dones per categoria laboral

PROMIG COMPLEMENT DESTI 

Dones Homes 
Diferència

  
705,19 € 663,42 € 

  
508,36 € 527,25 € -

  
368,15 € 363,82 € 

  
307,62 € 306,72 € 

  
152,64 € 259,44 € -106,80 

ades proporcionades per l'Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de Montmeló

: Diferència de complement de destí entre homes i dones

A2 C1 C2 E
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ació del nivell de cada lloc 
figura en el catàleg de llocs de treball atenent a criteris de qualificació i de rang jeràrquic i en 
funció dels intervals que per a cada subgrup de classificació i per a cada tipologia de llocs d’acord 

: Mitjana del Complement Destí d’homes i dones per categoria laboral 

Diferència 
salarial 

 
41,77 € 

 
-18,89 € 

 
4,33 € 

 
0,90 € 

 
106,80 € 

Ajuntament de Montmeló. 

: Diferència de complement de destí entre homes i dones 

 

Dones

Homes
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En aquest sentit, les dones reben una mitjana de complement de destí més elevada que els 
homes en la categoria A1 (41,77€ de mitjana més que els homes). En canvi, el complement de 
destí és més elevat entre els homes de la categoria A2 i E i s'observa igualtat de complements en 
les categories C1 i C2. 
 
 
El complement específic és el concepte que retribueix les condicions particulars dels llocs de 
treball segons consti en el catàleg de llocs de treball, tenint en compte els factors com 
responsabilitat i dificultat tècnica que s’atribueix als llocs de treball en funció de l'esforç intel·lectual 
i les habilitats necessàries per a la resolució de problemes derivats de les tasques encomanades 
al lloc i els coneixements i competències exigides per a la seva execució. També es valora la 
responsabilitat determinada en funció de l’impacte de les decisions, la responsabilitat sobre els 
recursos gestionats, siguin econòmics, humans o d’altre tipus, interns o externs a l’organització. 
Els criteris de valoració dels llocs de treball són per exemple: 
 
  · Competència: tècnica o especialitzada, gerencial o directiva, i interacció humana. 
 
  · Solució de problemes: marc de referència i exigència dels problemes. 
 
  · Responsabilitat: llibertat per actuar, magnitud i impacte. 
 
Aquest complement també valora els següents aspectes: 
 
  · Especial dedicació: s’atribueix als llocs de treball que requereixen de manera regular una 
  jornada superior a la establerta amb caràcter general. 
 

· Emergències socials: s’atribueix als llocs que exigeixen de manera regular una 
disponibilitat fora de la seva jornada per activar‐se en cas d’emergències. 

 
  · Perillositat: s’atribueix als llocs que exigeixen la prestació regular d’activitats d’especials i 
  clara perillositat. 
 

· Incompatibilitat: s’atribueix als llocs que de manera regular estiguin afectats per una 
incompatibilitat de caràcter especial. 

 
  · Distribució de jornada: s’atribueix als llocs que exigeixen de manera regular una prestació 
  horària continuada de 24 hores per respondre al servei. 
 

 · Dedicació o rotació de cossos especials: s’atribueix als llocs dels cossos especials que 
 de manera regular estiguin sotmesos a jornades superiors a les establertes amb caràcter 
general o que la seva jornada inclogui rotacions pel cobriment del servei. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Taula 25 : Mitjana del Complement específic d’homes i
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Gràfic 27 : Diferència de complement específic entre homes i dones
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És en aquest complement on es detecten les diferències més e
dones perceben un import de complement específic més elevat. Als nivells C1 i C2, 
els que destaquen. En canvi, en la categoria A2 
específic igualat. 
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PROMIG COMPLEMENT ESPECÍFIC
Categoria 
Laboral 

    
A1 1.553,71 
  

A2 802,70 
  

C1 609,77 
  

C2 509,66 
  
E 280,94 

: Mitjana del Complement específic d’homes i dones per categoria laboral

ades proporcionades per l'Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de Montmeló.

: Diferència de complement específic entre homes i dones

ades proporcionades per l'Àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament de Montmeló

s en aquest complement on es detecten les diferències més elevades en la categoria A1
dones perceben un import de complement específic més elevat. Als nivells C1 i C2, 
els que destaquen. En canvi, en la categoria A2 els homes i dones perceben un complement 

A2 C1 C2 E

PROMIG COMPLEMENT ESPECÍFIC 

Dones Homes 
Diferència

salarial
    

1.553,71 € 1.049,37 € 504,34 
    

802,70 € 793,56 € 
    

609,77 € 897,68 € -287,91 
    

509,66 € 790,88 € -281,22 
    

280,94 € 550,97 € -270,03 
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dones per categoria laboral 

Recursos Humans de l’Ajuntament de Montmeló. 

: Diferència de complement específic entre homes i dones 

 

Ajuntament de Montmeló. 

en la categoria A1 on les 
dones perceben un import de complement específic més elevat. Als nivells C1 i C2, són els homes 

rceben un complement 

Dones

Homes

Diferència 
salarial 

504,34 € 
  

9,14 € 
  

287,91 € 
  

281,22 € 
  

270,03 € 
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Per tant, les diferències salarials vénen donades en la seva majoria pels complements salarials. 
En el grup C1, C2i AP(Agrupacions Professionals)és on es troben majors diferències, els 
complements específics dels homes són més elevats que les dones. En el cas del C1 es 
concentra personal masculí del cos de policia local, que reben més plusos que hem esmentat. 
 
Així, tot i ser tasques equiparables a nivell de formació,són més valorades les masculinitzades ja 
que també els complements són més elevats. 
  



 

 

ÀMBIT 7: ASSETJAMENT, ACTITUDS SEXISTES I
 
Objectius: Comprovar la no existència d’actituds sexistes, de 
de cap tipus i l’existència de mecanismes per detectar, prevenir i actuar davant d’aquests 
comportaments. 
 
Per obtenir informació sobre aquest àmbit, vàrem formular les següents preguntes al qüestionari 
que es va passar al personal de l'Ajuntament.
 
Manifesti el seu grau d'acord o desacord amb les següents afirmacions.
 
 

Gràfic 28: Les dones reben un tracte poc respectuós per par
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Per conèixer l’existència d’actituds sexistes, de tracte discriminatori i d’assetjament, es va 
demanar a la plantilla si pensaven que les dones rebien un tracte poc respectuós per part d’alguns 
companys i companyes i la resposta majoritària 
què això era així. 
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ÀMBIT 7: ASSETJAMENT, ACTITUDS SEXISTES I  PERCEPCIÓ DE DISCRIMINACIÓ

existència d’actituds sexistes, de tracte discriminatori i d’assetjament 
de cap tipus i l’existència de mecanismes per detectar, prevenir i actuar davant d’aquests 

Per obtenir informació sobre aquest àmbit, vàrem formular les següents preguntes al qüestionari 
r al personal de l'Ajuntament. 

Manifesti el seu grau d'acord o desacord amb les següents afirmacions. 

Les dones reben un tracte poc respectuós per part d'alguns companys i companyes

obtingudes en el qüestionari al personal de l’Ajuntament de Montmeló

Per conèixer l’existència d’actituds sexistes, de tracte discriminatori i d’assetjament, es va 
demanar a la plantilla si pensaven que les dones rebien un tracte poc respectuós per part d’alguns 

la resposta majoritària va ser que estaven totalment en desacord amb 

Bastant en 
desacord

Bastant d'acord Totalment 
d'acord

6 6
5

4 4

0
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PERCEPCIÓ DE DISCRIMINACIÓ 

tracte discriminatori i d’assetjament 
de cap tipus i l’existència de mecanismes per detectar, prevenir i actuar davant d’aquests 

Per obtenir informació sobre aquest àmbit, vàrem formular les següents preguntes al qüestionari 

t d'alguns companys i companyes 

 

Ajuntament de Montmeló. 

Per conèixer l’existència d’actituds sexistes, de tracte discriminatori i d’assetjament, es va 
demanar a la plantilla si pensaven que les dones rebien un tracte poc respectuós per part d’alguns 

estaven totalment en desacord amb 



 

 

Gràfic 29: L’Ajuntament afavoreix un ambient lliure d’assetjament?
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Majoritàriament les persones que han contestat creuen que l’Ajuntament sí propicia un ambient 
lliure d’assetjament. Però, a la vegada, també creuen que hi ha més casos d’assetjament dels que 
es denuncien. 
 

Gràfic 30: Pensa que hi ha més casos d’assetjament
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L’Ajuntament afavoreix un ambient lliure d’assetjament?

obtingudes en el qüestionari al personal de l’Ajuntament de Montmeló

Majoritàriament les persones que han contestat creuen que l’Ajuntament sí propicia un ambient 
lliure d’assetjament. Però, a la vegada, també creuen que hi ha més casos d’assetjament dels que 
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L’Ajuntament afavoreix un ambient lliure d’assetjament? 

 

Ajuntament de Montmeló. 

Majoritàriament les persones que han contestat creuen que l’Ajuntament sí propicia un ambient 
lliure d’assetjament. Però, a la vegada, també creuen que hi ha més casos d’assetjament dels que 

dels que es denuncien? 

 

de Montmeló. 
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ÀMBIT 8: CONDICIONS LABORALS 
 
Objectius: Comprovar que no hi hagi discriminació per raó de gènere en el tipus de contracte i de 
jornada que fan les persones. 
 
Anàlisi 
 
TIPOLOGIA DE LES CONTRACTACIONS 
 
En els darrers anys s’ha avançat en el reconeixement de la igualtat de gènere i s’han fet 
actuacions per tal d’assolir-la, però les desigualtats en l’ocupació encara hi són presents. 
 
En aquest apartat observarem si aquestes desigualtats es produeixen a l’Ajuntament de Montmeló 
fixant-nos en les condicions laborals de dones i homes, que són el conjunt d’elements que 
defineixen la situació de la persona treballadora: el tipus de contracte i la jornada laboral, el salari 
o la remuneració, entre d’altres. 
 

Taula 26 : Tipologia de contractació de la plantilla amb dades desagregades per sexe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Font: Dades proporcionades pel departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Montmeló. 

 
Per tant, a l’Ajuntament de Montmeló hi ha 6 homes que són fixos i 21 dones que també ho són. 
Destaquem també que hi ha 36 dones amb contracte temporal ja que hi ha més dones que es 
troben en contractes subjectes a programes concrets. També ens indiquen que hi ha més homes 
funcionaris (32) que dones funcionàries (22), entre el personal laboral interí hi ha menys dones 
(45) que homes (55). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Dones % Dones Homes % Homes 
Personal 
Funcionari 22 18% 32 30% 
Personal 
laboral fixe 21 17% 6 6% 
Personal 
laboral Interí 45 36% 55 51% 
Personal 
temporal 36 29% 14 13% 
Total 124 100% 107 100% 



 

 

Gràfic 31
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JORNADA DE TREBALL 
 

Taula 
 

Tipus de 
Jornada Dones

Jornada 
completa 87

 
Temps 
parcial 37

Total 124
 

Font: Dades proporcionades 

 
Quant a les jornades de treball, hi ha 5
més dones (37) que homes (25) fan una jornada a temps parcial.
sovint recauen més en les dones. En altres paraules, les dones són proporcionalment més 
presents que els homes en unes modalitats de contracte que ofereixen menys garanties 
(d’estabilitat, de permanència a l’ocupació, de beneficis socials o de projecció professional) que 
els contractes a jornada completa. I també acostumen a ser contractes que donen menys 
protecció davant de situacions com l’embaràs o la maternitat, que dificulten la promoció 
professional o l’accés a determinats complements salarials o a formació.
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Gràfic 31 : Tipologia de contracte per raó de sexe 

ades proporcionades pel departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Montmeló
 

Taula 27: Tipus de jornada laboral per sexe 

Dones Homes % Dones % Homes
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Ajuntament de Montmeló. 
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Recursos Humans de l’Ajuntament de Montmeló. 
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Gràfic 32 : 
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Recursos Humans de l’Ajuntament de Montmeló. 



 

 

ÀMBIT 9: CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL,
 
Objectius: Comprovar si les persones de tots 
l’organització tenen la possibilitat de conciliar la feina amb la vida personal i familiar.
 
Anàlisi 
 
CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR. PERMISOS , EXCEDÈNCIES I BAIXES PE
INCAPACITAT LABORAL 
 
La conciliació de la vida laboral, familiar i personal és la possibilitat d’una persona de fer 
compatibles l’ocupació i les responsabilitats familiars, a més del propi espai personal, com ara les 
activitats d’oci o els estudis. Intentar fer compatibles tot
actives en el mercat laboral. I aquesta exigència doble pot portar a que les dones busquin una 
reducció de jornada o a temps parcial o l’abandonament temporal del treball.
 
L’horari laboral i la manca de flexibili
indirecta per les dones o per les persones que assumeixen responsabilitats familiars.
 
En aquest sentit, les polítiques o mesures de conciliació tenen per objectiu facilitar aquesta 
combinació d’activitats laborals, domèstiques o personals, a través de propostes de reorganització 
del temps de treball. 
 
Per obtenir informació sobre aquest àmbit, vàrem formular les següents preguntes al qüestionari 
que es va passar al personal de l'Ajuntament.
 

Gràfic 33: Les activitats que s'organitzen a l'
horaris que permeten compaginar la vida personal, familiar i laboral del personal?
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ÀMBIT 9: CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL,  LABORAL I FAMILIAR.

Objectius: Comprovar si les persones de tots els departaments, categories i nivells de 
l’organització tenen la possibilitat de conciliar la feina amb la vida personal i familiar.

CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR. PERMISOS , EXCEDÈNCIES I BAIXES PE

La conciliació de la vida laboral, familiar i personal és la possibilitat d’una persona de fer 
compatibles l’ocupació i les responsabilitats familiars, a més del propi espai personal, com ara les 
activitats d’oci o els estudis. Intentar fer compatibles tots els espais és l'objectiu 
actives en el mercat laboral. I aquesta exigència doble pot portar a que les dones busquin una 
reducció de jornada o a temps parcial o l’abandonament temporal del treball. 

L’horari laboral i la manca de flexibilitat en la distribució del temps pot portar una discriminació 
indirecta per les dones o per les persones que assumeixen responsabilitats familiars.

En aquest sentit, les polítiques o mesures de conciliació tenen per objectiu facilitar aquesta 
activitats laborals, domèstiques o personals, a través de propostes de reorganització 

Per obtenir informació sobre aquest àmbit, vàrem formular les següents preguntes al qüestionari 
que es va passar al personal de l'Ajuntament. 

Les activitats que s'organitzen a l'Ajuntament, com reunions o jornades es fan 
que permeten compaginar la vida personal, familiar i laboral del personal?

 
ades obtingudes en el qüestionari al personal de l’Ajuntament de Montmeló
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LABORAL I FAMILIAR.  

els departaments, categories i nivells de 
l’organització tenen la possibilitat de conciliar la feina amb la vida personal i familiar. 

CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR. PERMISOS , EXCEDÈNCIES I BAIXES PER 

La conciliació de la vida laboral, familiar i personal és la possibilitat d’una persona de fer 
compatibles l’ocupació i les responsabilitats familiars, a més del propi espai personal, com ara les 

és l'objectiu de moltes dones 
actives en el mercat laboral. I aquesta exigència doble pot portar a que les dones busquin una 

 

tat en la distribució del temps pot portar una discriminació 
indirecta per les dones o per les persones que assumeixen responsabilitats familiars. 

En aquest sentit, les polítiques o mesures de conciliació tenen per objectiu facilitar aquesta 
activitats laborals, domèstiques o personals, a través de propostes de reorganització 

Per obtenir informació sobre aquest àmbit, vàrem formular les següents preguntes al qüestionari 

juntament, com reunions o jornades es fan en 
que permeten compaginar la vida personal, familiar i laboral del personal? 

 

Montmeló. 



 

 

Gràfic 34: Amb el seu horari laboral, pot conciliar vida personal, familiar i laboral?
 

Font : Dades obtingudes en el 

 
 

Taula: 28: Mesures de Conciliació dels anys 201
 
 

  
Mesures 
  
Excedència voluntària per cura de fills/es
Excedència voluntària per cura de familiars
Permís maternitat 
Permís paternitat 
Permís per atendre fills/es prematurs
Permís per atendre fills/es amb discapacitat
Permís mort * 
Accident o malaltia d'un familiar fins 2on grau
Permís sense retribució per atendre
Permís de flexibilitat horària recuperable
Reduccions jornada amb la totalitat
Reduccions jornada d’un terç o meitat cura fills
Totals 

 
La plantilla que va contestar a l’enquesta va respondre que sovint pot conciliar la seva vida 
familiar, personal i laboral. Les dades obtingudes des de RRHH en relació a les mesures de 
conciliació demanades els darrers anys indiquen que només dues dones van acollir
reducció de jornada per guarda legal de fills/es durant el 2015 i una durant el  2016.
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Amb el seu horari laboral, pot conciliar vida personal, familiar i laboral?

 
obtingudes en el qüestionari al personal de l’Ajuntament de Montmeló

Mesures de Conciliació dels anys 2015 i 2016 per sexe

2016 2015
  

Dones Homes Dones 
      

voluntària per cura de fills/es 0 0 0 
voluntària per cura de familiars 0 0 0 

4 0 5 
0 4 0 

prematurs 0 0 0 
discapacitat 0 0 0 

0 0 0 
familiar fins 2on grau 0 0 0 

retribució per atendre familiars 0 0 0 
horària recuperable 0 0 0 

Reduccions jornada amb la totalitat retribucions 0 0 0 
terç o meitat cura fills 1 0 2 

5 4 7 
 

La plantilla que va contestar a l’enquesta va respondre que sovint pot conciliar la seva vida 
laboral. Les dades obtingudes des de RRHH en relació a les mesures de 

conciliació demanades els darrers anys indiquen que només dues dones van acollir
reducció de jornada per guarda legal de fills/es durant el 2015 i una durant el  2016.
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Amb el seu horari laboral, pot conciliar vida personal, familiar i laboral? 

 

Ajuntament de Montmeló. 

per sexe 

2015 
  

Homes 
  

0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 

La plantilla que va contestar a l’enquesta va respondre que sovint pot conciliar la seva vida 
laboral. Les dades obtingudes des de RRHH en relació a les mesures de 

conciliació demanades els darrers anys indiquen que només dues dones van acollir-se a la 
reducció de jornada per guarda legal de fills/es durant el 2015 i una durant el  2016. 



 

 

Gràfic 35: Personal de l'ajuntament que va gaudir del permís de maternitat/paternitat 

 

 
Font: Dades proporcionades pel 
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Personal de l'ajuntament que va gaudir del permís de maternitat/paternitat 
durant els anys  2015- 2016 

proporcionades pel departament de Recursos Humans de l’Ajuntament de Montmeló.

2015 2016

5 4

4 4
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Personal de l'ajuntament que va gaudir del permís de maternitat/paternitat  

 

Recursos Humans de l’Ajuntament de Montmeló. 
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ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ I VALORACIÓ DELS 
INDICADORS 
 
El que es pretén en aquest apartat és analitzar cada indicador. Descriurem cada àmbit amb els 
seus indicadors a través d’informació quantitativa i qualitativa i el resultat ideal que s’hauria 
d’assolir. Avaluarem cada indicador seguint l’escala simple i intuïtiva establerta basada en tres 
colors que ens permetran conèixer l’estat de la situació d’una manera visual segons el color 
assignat: 
 
Vermell: indicarà que la situació que es pretén valorar amb l’indicador és molt poc satisfactori i 
que l’organització hauria de dissenyar i implantar accions per millorar-lo.  
 
Ambre: Indicarà que s’està duent a terme alguna acció o que hi ha un esforç o una voluntat per 
millorar l’aspecte que es valora amb l’indicador. Però la situació encara no és satisfactòria i cal 
seguir treballant per millorar-la. 
 
Verd: Indica que la situació o l’aspecte relacionat amb l’indicador és satisfactori des del punt de 
vista de la igualtat d’oportunitats i que no és necessari dissenyar accions específiques. 
 
 
VALORACIÓ/ANÀLISI DE RESULTATS DE LA DIAGNOSI DE GÈ NERE 
 
INDICADORS 
 
 
ÀMBIT 1. Política d'igualtat d'oportunitats 
 
 
1.1. Existència d’una cultura a l’Ajuntament on es fomenti la  igualtat  entre  dones  i homes, la  
paritat entre els sexes i la no discriminació. 
 
1.2. Existència d'un pla d'igualtat d'oportunitats. 
 
1.3. Existència d’un departament, d’una comissió o d’una persona responsable. 
 
1.4. Es fan activitats informatives per comunicar al personal tècnic i polític el pla intern d'igualtat i 
la seva implantació. 
 
1.5. Es  fan accions de sensibilització sobre igualtat de gènere. 
 
1.6. Integra l’Ajuntament la transversalitat de gènere en les  polítiques  internes  i de personal i en 
la presa de decisions i actuacions de la pràctica diària. 
   
1.7. L’Ajuntament té un pressupost assignat per dur a terme el conjunt d’accions previstes al pla 
d’igualtat d’oportunitats. 
 
1.8. Existència de mesures de sensibilització i formació en matèria d’igualtat d’oportunitats. 
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1.1. Existència d’una cultura a l’Ajuntament on es fomenti la igualtat entre dones i homes, la paritat 
entre els sexes i la no discriminació. 
 
La informació per tal d’avaluar si es duu a terme aquest indicador l’hem extret del qüestionari 
realitzat a la plantilla de l'Ajuntament. En general hi ha un cert acord en la resposta a l'afirmar que 
es fomenta la igualtat entre dones i homes en el dia a dia, perquè es fomenta la no discriminació.  
 
1.2. Existència d’un pla d’igualtat d’oportunitats. 
 
Al desembre de 2006 es va finalitzar un document marc de referència per l'Ajuntament de 
Montmeló que va ser la Diagnosi de Gènere i igualtat d'oportunitats. Aquest document va definir 
un punt de partida pel desenvolupament d'actuacions municipals integrades de gènere i per tal de 
promoure l'avenç de les dones en una participació equilibrada entre els àmbits públics i domèstics. 
 
Al desembre de 2008 es va finalitzar el document del Pla Municipal per a la igualtat d'oportunitats 
entre dones i homes a Montmeló. Proposta oberta, flexible, que es va adaptant a la realitat 
municipal i a les polítiques transversals de l'Ajuntament. 
 
1.3. Existència d’un departament, d’una comissió o d’una persona responsable de la igualtat 
d’oportunitats en l’organització. 
 
Dins l'estructura de l’Ajuntament de Montmeló no hi ha un departament, una comissió o persona 
responsable de la igualtat, però sí que hi ha l’Àrea d’Acció Social. Dins aquesta àrea hi ha la 
Regidoria de Dona i Igualtat que té com a àmbit competencial, la Igualtat de gènere.  
 
Les accions relacionades amb la Igualtat de gènere es duen a terme a l’Ajuntament a través de la 
regidoria de Dona i Igualtat en dues vessants: 
 
- Accions de sensibilització i informació a la ciutadania (8 de març, 25 de novembre, ...) 
 
- I atenció directa a través del Servei d'Atenció a la Dona (PUNT DONA). 
 
El PUNT DONA de Montmeló ofereix a les dones tant informació, orientació i assessorament com 
primera atenció i acompanyament en diferents àmbits de la vida (personal, social, familiar, laboral, 
etc.). En aquest sentit, els serveis que ofereix la institució són: 
 
•Punt d'informació personalitzada: s'informa sobre serveis i recursos municipals, comarcals i de 
Catalunya, per al conjunt de la ciutadania. 
•Servei d'atenció social personalitzada: es realitza la primera acollida i recepció de la demanda. La 
professional de referència i d'acord amb la situació concreta estableix un pla d'intervenció. 
•Acollida i suport psicològic: s'atén de manera individual i/o en grup, dones que necessiten una 
atenció psicològica especialitzada, fruit d'experiències traumàtiques i/o que pateixin situacions de 
violència de gènere. També es fa un tractament de situacions derivades de conflictes en la parella, 
relacions familiars conflictives que puguin patir les dones.  
•Servei d'assessorament jurídic: s'ofereix una primera informació i una orientació bàsica de tipus 
legal dels passos a seguir en cada procés concret i d'acord amb cada situació, en diferents àmbits 
(violència domèstica, orientació en temes d'habitatge, dret de família, temes laborals, situacions 
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de desemparament), així com un seguiment del procés judicial, en cas que aquest existeixi, 
mantenint contacte directe amb els professionals que el tramitin.  
 
1.4. Es fan activitats informatives per comunicar al personal tècnic i polític el pla intern d’igualtat  i  
la  seva implantació. 
 
Dins del marc de realització del Pla Intern d’Igualtat s’han fet diferents accions. En primer lloc s’ha 
creat una Comissió del Pla Intern d’Igualtat de Gènere, format per les següents persones:  
 
1. Tècnica de Recursos Humans 
2. Representant del Comitè de Seguretat i Salut de l’Ajuntament 
3. Tècnica auxiliar del Departament d’Alcaldia i Comunicació 
4. Treballadora social responsable tècnica d’Igualtat 
5. Gerent  
 
En segon lloc, abans d’informar al personal del consistori de l’elaboració del Pla Intern d’Igualtat, 
s’ha informat als i les representants sindicals d’aquest i, seguidament, s’ha procedit a informar a la 
plantilla, sol·licitant la seva col·laboració responent el qüestionari de percepció d’igualtat. 
 
Una vegada finalitzat el Pla Intern d’Igualtat es faran sessions de treball amb diferents àrees del 
consistori per veure com s’implementen les accions dissenyades per corregir situacions de 
desigualtat detectades. 
 
1.5. Es fan accions de sensibilització a la plantilla sobre igualtat de gènere. 
 
La posada en marxa d’una acció d’igualtat, com és la diagnosi pel pla intern d’igualtat, afavoreix 
que els conceptes d’igualtat de gènere s’incorporin en les reunions i en converses diàries. Ara bé, 
fins ara, dins l'àmbit intern de la plantilla de l'Ajuntament, no s'acostuma a fomentar mesures de 
sensibilització sobre igualtat d'oportunitats de gènere o formacions específiques per al personal, ja 
es tracti de tallers d'assetjament per raó de sexe o bé de sessions formatives en llenguatge 
inclusiu. 
 
1.6. Integra l’Ajuntament la transversalitat de gènere en les polítiques internes i de personal i en la 
presa de decisions i actuacions de la pràctica diària. 
 
L’Ajuntament integra la transversalitat de gènere en les polítiques internes i de personal en la 
presa de decisions i en les actuacions diàries, contribuint d'aquesta manera a la reducció de la 
desigualtat de fet existent entre homes i dones. En aquest sentit, l’Ajuntament de Montmeló, 
compta amb una regidoria específica, la regidoria de Dona i Igualtat, que vetlla per la Igualtat i que 
també esdevé un factor determinant per al desenvolupament d’aquest tipus d’accions polítiques. 
 
1.7. L’Ajuntament té un pressupost assignat per dur a terme el conjunt d’accions previstes al pla 
d’igualtat d’oportunitats. 
 
L’Ajuntament de Montmeló té assignat un pressupost específic per accions o programes d’igualtat 
de gènere, amb el nom de partida de Despeses de funcionament politiques d'igualtat. 
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Enguany s'ha apostat per dur a terme el Pla Intern d'Igualtat de l'Ajuntament de Montmeló. 
S'estudiarà l'assignació pressupostària per tal de cobrir les despeses que es derivin de la 
implementació del Pla d'Acció en futurs exercicis. 
 
1.8. Existència de mesures de sensibilització i formació en matèria d’igualtat d’oportunitats. 
 
En general a l'Ajuntament no es realitzen accions de sensibilització sobre igualtat de gènere per al 
personal intern com formacions, tallers, cursos o altres accions de sensibilització enfocats cap a 
aquest aspecte. Tot i així es realitzen mesures de sensibilització en matèria d'igualtat 
d'oportunitats al conjunt de la ciutadania, en la commemoració de dies significatius. 
 
 
 
SÍNTESI I VALORACIÓ DE L’ÀMBIT 1: 

 
Àmbit Variables i indicadors de gènere Punt fort Punt En 

   feble procés 
1.1. L’Ajuntament fomenta i facilita la igualtat entre   X 

 dones i homes, la paritat i la no discriminació.    
1.2. Existeix un Pla Intern d’Igualtat entre dones i   X  

 homes a l’Ajuntament.     
1.3. Existència d’un departament, d’una comissió o X    

 d’una  persona  responsable  de  la  igualtat     
 d’oportunitats en l’organització.     

1.4. Es realitzen activitats informatives per informar   X  
 
 

tant al personal tècnic com polític de 
l'existència i evolució del pla d'igualtat     

1.5. Es fan accions tant informatives com 
formatives a la plantilla de l'ajuntament 
relacionada amb la igualtat.  X   

1.6. Integra l’Ajuntament la transversalitat de  
 gènere en les polítiques internes i de personal    X  

 i en la presa de decisions i actuacions de     
 la pràctica diària.     

1.7. L’Ajuntament té un pressupost assignat per 
 dur a terme el conjunt d’accions previstes al  X    

  pla d’igualtat d’oportunitats.     
1.8. Existència  de  mesures  de  sensibilització  i  X   

 formació en matèria d’igualtat d’oportunitats.     
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OBJECTIUS I PROPOSTES DE L'ÀMBIT 1 
 
POLÍTICA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS 
 
 
Objectius a assolir 
 
 
�Incloure  la  perspectiva  de  gènere  i  la igualtat   d’oportunitats   com   a   eix transversal, que 
es visualitzi a l’hora de treballar en l’organització. 
 
�Fer difusió interna i externa del pla intern d’igualtat. 
 
 
Propostes d'accions per dur a terme 
 
 
�Revisar i incloure la perspectiva de gènere en l’organització. 
 
�Dur a terme un pla de comunicació i difusió interna del pla intern d’igualtat: taulell d’anuncis, 
intranet, correu  electrònic,  reunions i presentacions, també en publicacions, etc. 
 
�Presentació del  Pla Intern d’Igualtat en el Ple Municipal. 
 
 
 
 
ÀMBIT 2. Polítiques d'impacte en la societat i de responsabilitat social 
 
2.1. L’Ajuntament  treballa amb dades desagregades per sexe.   
 
2.2. Es realitzen actuacions de  sensibilització i per a l’assoliment de la igualtat de gènere. 
  
2.3. Incorpora l'Ajuntament la perspectiva de gènere en les actuacions municipals, en el disseny 
de serveis, en la identificació de problemàtiques, en les propostes de solucions i també en 
l'assignació de recursos. 
 
2.4. L’Ajuntament té en compte en les seves relacions amb empreses proveïdores i contractades 
ETT, externes i franquícies que siguin socialment responsables i socialment compromeses amb 
els principis d’igualtat i no discriminació. 
 
2.5.L’Ajuntament té en compte la perspectiva gènere en les seves relacions amb associacions, 
entitats i altres institucions amb qui hi estableix relacions i activitat. 
 
2.6. Participació campanyes, esdeveniments i projectes per promoure la igualtat d’oportunitats. 
 
 
El que pretenem en aquest apartat és veure si l’Ajuntament de Montmeló inclou la perspectiva de 
gènere en l’activitat política municipal en l’àmbit extern –dirigit a la ciutadania, amb el tracte amb 
entitats, empreses i institucions. Analitzem aquest àmbit a través de 6 indicadors: 
 
2.1. L’Ajuntament treballa amb dades desagregades per sexe. 
 
Únicament treballen amb dades segregades per sexe, el departament de Recursos Humans i 
l'àrea d'Acció Social. La resta de la plantilla de l'Ajuntament no té incorporada la mirada de 
gènere. Per tant, una mesura d'igualtat a implementar seria incloure aquesta variable en els 
diferents aspectes que afectin el conjunt de la corporació.  
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Durant la realització del Pla Intern, en concret durant la diagnosi quantitativa, s’han incorporat 
noves mirades que poden explicar-se en funció del sexe de les persones. 
 
2.2. Es realitzen actuacions de sensibilització i per a l’assoliment de la igualtat de gènere. 
 
Tal com s'ha esmentat prèviament, des de la regidoria de Dona i Igualtat i el servei Punt Dona, es 
realitzen diferents activitats que tenen a veure amb la igualtat d'oportunitats entre gèneres a la 
població de Montmeló. Fem una valoració positiva de les accions de sensibilització dirigides a la 
ciutadania, les accions d’apoderament de les dones, tota la tasca realitzada des de la Regidoria, 
les campanyes de sensibilització realitzades pel consistori durant les diades amb alguna 
associació així com la visibilitat que es fan de les accions, dels serveis dirigits a les dones del 
municipi, web, etc. 
 
2.3. Incorpora l’Ajuntament la perspectiva de gènere en les actuacions municipals, en el disseny 
de serveis, en la identificació de problemàtiques, en les propostes de solucions i també en 
l’assignació de recursos. 
 
L’administració, a través de les polítiques públiques, pot vetllar per tal de mantenir o restablir un 
equilibri que sovint es trenca o trontolla per l’efecte de les dinàmiques del sistema i que es poden 
produir tant dins com fora de l’Ajuntament. Per tant, incorporar la igualtat d’oportunitats com a 
principi orientador en la gestió diària de l’ajuntament li permetrà prendre consciència i dissenyar 
polítiques que afavoreixin tant homes com dones.  
 
En resum, l’Administració local esdevé un escenari ideal per a dur a terme polítiques d’igualtat 
d’oportunitats. I és que són les administracions més properes a la ciutadania, les que poden 
conèixer millor les seves problemàtiques i necessitats, i per tant, les que poden donar una 
resposta més eficaç i efectiva a les demandes de les persones del municipi.  
 
2.4. L’Ajuntament té en compte en les seves relacions amb empreses proveïdores i contractades, 
ETT, externes i franquícies que siguin socialment responsables i compromeses amb els principis 
d’igualtat i no discriminació. 
 
L’Ajuntament sí té en compte que les empreses amb qui contracta un servei siguin socialment 
responsables i també s’ha tingut en compte que aquestes estiguin compromeses amb els principis 
d’igualtat. A més, també es valoren altres estàndards, com ara que l'empresa sigui competent en 
aquells àmbits pels quals ha estat contractada. L’últim exemple de contractació regit per aquests 
principis, és la licitació del Servei de neteja dels CEIP’s Sant Jordi i Pau Casals, on un dels criteris 
de puntuació ha estat afavorir a les dones en situació de risc d’exclusió social. 
 
2.5. L’Ajuntament té en compte la perspectiva de gènere en les seves relacions amb associacions, 
entitats i altres institucions amb qui hi estableix relacions i activitat. 
 
La regidoria de Dona i Igualtat de l'Ajuntament de Montmeló col·labora amb entitats i associacions 
per dur a terme al municipi algunes activitats al llarg de l'any a favor de la igualtat entre gèneres. 
La col·laboració entre ajuntaments i entitats locals és de cabdal importància per a la repercussió 
que pot arribar a tenir a nivell de la població. 
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2.6. Participació en campanyes, esdeveniments i projectes per promoure la igualtat d’oportunitats. 
 
L'Ajuntament ha emprès externament campanyes de sensibilització o projectes per promoure la 
igualtat d'oportunitats, tal com hem indicat anteriorment. Des de la regidoria de Dona i Igualtat i el 
servei Punt Dona es realitzen cada any diferents activitats i esdeveniments per a la població. 
 
 
SÍNTESI I VALORACIÓ DE L’ÀMBIT 2: 
 

Àmbit Variables i indicadors de gènere Punt 
fort 

Punt 
feble 

En 
procés   

2.1. L’Ajuntament treballa amb dades 
desagregades per sexe.   X 

     

2.2. 
Es realitzen actuacions de sensibilització i 
per a l'assoliment de la igualtat de gènere.   X 

     
2.3.  Incorpora l’Ajuntament  la perspectiva  de   X 

  
gènere  en  les  actuacions  municipals,  en  
el disseny de serveis, en la identificació de    

  

problemàtiques, en les propostes de 
solucions i també en l'assignació de 
recursos.    

         
2.4.  L’Ajuntament  té en  compte en les  seves X   
  relacions   amb   empreses   proveïdores   i    
  contractades, externes i franquícies que    

  
siguin socialment responsables i 
compromeses amb els principis d'igualtat i     

  no discriminació.    
        
2.5.  L’Ajuntament té en compte la perspectiva de X   

  
gènere en les seves relacions amb 
associacions, entitats i altres institucions    

  amb qui hi estableix relacions i activitat.    
        
2.6. Participació  en campanyes, esdeveniments 

i projectes per promoure la igualtat 
d'oportunitats. 
 

X   
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OBJECTIUS I PROPOSTES DE L'ÀMBIT 2 
 
POLÍTIQUES D’IMPACTE EN LA SOCIETAT I DE RESPONSABILITAT SOCIAL 
 
 
Objectius a assolir 
 
 
�Mantenir el pressupost i recursos per a dur a terme accions d'igualtat i el pla d'acció. 
 
 
Propostes d'accions per dur a terme 
 
 
� Implantar el Pla Intern d’Igualtat  per dur a terme les propostes d’accions.    
 
�Realitzar accions de sensibilització en igualtat d’oportunitats. 
 
 
 
 
 
 
ÀMBIT 3. Comunicació , imatge i llenguatge 
 
 
3.1. L’Ajuntament incorpora el  llenguatge inclusiu,  tant internament com externament, en la 
comunicació oral i escrita.   
 
3.2. Existeix  alguna  persona amb les funcions de donar eines i facilitar  que  la documentació 
interna i externa no sigui sexista. 
 
3.3. Existència, distribució i difusió d’una guia de llenguatge inclusiu. 
 
3.4. La imatge de l’Ajuntament és acurada amb la perspectiva de gènere, a través dels diferents 
canals de comunicació: web, xarxes socials, intranet, revistes internes, documentació 
institucions, mitjans de comunicació, actes, etc. 
 
3.5. Comunicació interna sobre el Pla Intern d’igualtat. 
 
3.6. Comunicació externa del Pla Intern d’Igualtat. 
 
3.7. Existeix  un  manual  de llenguatge no sexista per al personal de l’Ajuntament. 
 
 
En aquesta part valorem tots els aspectes que fan referència a la comunicació, la imatge i el 
llenguatge que s'utilitza dintre i des de l'Ajuntament de Montmeló. Per la seva difusió pública, és 
d'una gran rellevància la imatge que s'ofereix des de l'Ajuntament, ja sigui a través dels seus 
canals de comunicació i difusió (web municipal, xarxes socials, butlletins municipals, etc.) com 
també a través del llenguatge que s'utilitza. Tanmateix, també és important tenir cura de totes 
aquestes qüestions a un nivell intern, donat que la imatge de la plantilla i del seu entorn acaba 
tenint un gran impacte cap enfora d'una manera instantània. 
 
3.1. L’Ajuntament incorpora el llenguatge inclusiu, tant internament com externament, en la 
comunicació oral i escrita. 
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Es considera que tant a nivell del conjunt de la societat com entre el personal de l'Ajuntament de 
Montmeló, no hi ha una consciència generalitzada de la utilització d'un llenguatge inclusiu. Hi ha 
un desconeixement de les repercussions que tenen en les dones les diferents expressions 
lingüístiques de tipus sexista.  
 
Malgrat tot, algunes persones estarien disposades a utilitzar un llenguatge inclusiu però no estan 
suficientment formades per a posar-lo en pràctica, de manera que una formació en aquest camp 
seria una bona mesura d'actuació. 
 
A nivell intern, s'observa que es fa l'esforç en el llenguatge escrit de no discriminar per raó de 
sexe, ja sigui en actes de plens, en convenis o en processos de selecció. Per exemple,s'utilitza 
sovint la fórmula de distinció per sexes: els i les aspirants, els admesos i les admeses, els 
treballadors i les treballadores, etc. Tanmateix, és fàcil adonar-se que el llenguatge inclusiu no 
està suficientment arrelat en el personal, ja que no s'usen habitualment els genèrics que 
alleugerien el llenguatge amb formes com ciutadania, funcionariat, el personal o la plantilla, etc. 
 
 
3.2. Existeix alguna persona amb les funcions de donar eines i facilitar que la documentació 
interna i externa no sigui sexista. 
 
L'Ajuntament no ha anomenat cap persona treballadora que s'encarregui ni de manera total ni 
parcial d'oferir eines a la resta de la plantilla per tal que no es produeixi documentació, tant interna 
com externa, de tipus sexista. Aquesta és una tasca que, en cas que se'n tingui consciència, es 
realitza de manera individual dins la plantilla. 
 
 
3.3. Existència, distribució i difusió d’una guia de llenguatge inclusiu. 
 
L'Ajuntament, per ara, no ha creat ni ha distribuït cap guia de llenguatge inclusiu perquè el 
personal tingui algunes pautes al respecte. 
 
És convenient poder disposar d'una guia de llenguatge inclusiu que sigui accessible, tant per la 
plantilla com per la ciutadania, i en la qual el personal de l'Ajuntament hi pugui acudir ràpidament 
sempre que ho consideri oportú. 
 
Guia d'usos no sexistes: http://llengua.gencat.cat/permalink/c2f7c918-5382-11e4-8f3f-000c29cdf219 

 
 
3.4. La imatge de l’Ajuntament és acurada amb la perspectiva de gènere, a través dels diferents 
canals de comunicació: web, xarxes socials, intranet, documentació institucions, mitjans de 
comunicació, actes, etc. 
 
Una de les principals fites dels diferents mitjans i canals de comunicació hauria de ser la 
contribució en la integració d'una diversitat social i d'una mirada de gènere. Per tant el llenguatge 
hi juga un paper important, en tant que aquest ha de ser inclusiu i ha d’evitar estereotips. 
L’Ajuntament, com a ens local i públic ha de vetllar també per transmetre aquest llenguatge acurat 
a través dels diferents canals de comunicació. 
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3.5. Comunicació interna sobre el Pla Intern d’Igualtat. 
 
Els plans per la igualtat d'oportunitats són un tipus particular de polítiques de gènere, el propòsit 
de les quals és afectar les diferents dimensions de la discriminació per aconseguir la igualtat real 
substantiva entre homes i dones.  
 
Si bé l'objectiu d'un Pla Intern d'Igualtat és assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i 
homes d'una mateixa organització o sector determinats, és necessari comunicar al personal 
integrant de l'ens l'evolució d'aquest Pla, des de la seva gestació fins a la seva aprovació final. 
Des de la presa de la decisió de procedir a l'elaboració d'un Pla Intern d'Igualtat, passant pel 
procés d'investigació i la implementació, fins a l'aplicació de mesures d'actuació innovadores a 
favor de la igualtat d'oportunitats, l'Ajuntament ha d'informar a tot el personal de la plantilla de 
l'evolució i procediment de cadascuna de les fases. 
 
A través del departament de Recursos Humans, s’ha comunicat a tota la plantilla l’elaboració d’un 
Pla Intern d’Igualtat i s’ha demanat la participació de la plantilla per omplir el qüestionari i conèixer 
la seva valoració sobre la igualtat, dins la fase de diagnosi. 
 
 
3.6. Comunicació externa del Pla Intern d’Igualtat. 
 
Un Pla Intern d'Igualtat no ha de servir exclusivament per a la plantilla d'una organització. Si bé és 
cert que és necessari informar a tot el personal intern de l'evolució del Pla, també és important que 
això arribi a la població local, ja sigui a través de Plens o actes públics, amb la finalitat de donar a 
conèixer la visió i els interessos a treballar, en aquest cas, per part de l'Ajuntament. 
 
 
3.7. Existeix un manual de llenguatge no sexista per al personal de l’Ajuntament. 
 
De la mateixa manera com succeeix amb una guia de llenguatge inclusiu, no existeix cap manual 
de llenguatge no sexista per a la plantilla de l'Ajuntament de Montmeló, de manera que seria 
convenient executar-ne un d'específic o realitzar algunes sessions formatives per part 
d'especialistes. 
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SÍNTESI I VALORACIÓ DE L’ÀMBIT 3: 
 

Àmbit Variables i indicadors de gènere Punt Punt En 
  Fort Feble procés 
3.1. L’Ajuntament incorpora el llenguatge inclusiu,   X 
 tant  internament  com  externament,  en  la    
 comunicació oral i escrita.    
     
3.2. Existeix alguna persona amb les funcions de 

donar eines i facilitar que la documentació  X  
 interna i externa no sigui sexista.    
     
3.3. Existència, distribució i difusió d’una guia de   X 
 llenguatge inclusiu.    
3.4. La imatge de l’Ajuntament és acurada amb la   X 
 perspectiva de gènere, a través dels diferents    

 
canals de comunicació:  web,  xarxes  socials,
intranet, revistes internes, documentació,    

 
institucions, mitjans de comunicació, actes, 
etc.    

     
3.5. Comunicació interna sobre el Pla Intern 

d’Igualtat. 
 

X 

  
3.6. Comunicació externa del Pla Intern d’Igualtat.   X 
     
3.7. Existeix un manual de llenguatge no sexista 

per al personal de l'Ajuntament  X  
     
 
 
OBJECTIUS I PROPOSTES DE L'ÀMBIT 3 
 
COMUNICACIÓ, IMATGE I LLENGUATGE 
 
Objectius a assolir 
 
 
�Utilitzar  un  llenguatge  inclusiu  i  no discriminatori. 
 
�Ús  no  sexista  del  llenguatge  en  la documentació interna i externa: material de difusió, web, 
actes públics, reunions... 
 
 
Propostes d'accions per dur a terme 
 
 
�Incloure el principi d’igualtat de gènere coma orientador a l’hora de comunicar-se. 
 
�Revisió del llenguatge i la imatge interna i externa  (actes,  web,  cartells,  mitjans  de 
comunicació, fotografies/anuncis...) que no sigui  discriminatòria  i  que  garanteixi  la presència 
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de dones i homes equitativa. 
 
�Elaborar una guia de llenguatge no sexista i fer-ne difusió. 
 
�Vetllar per l’ús del llenguatge inclusiu. 
 
�Fer formació específica i assessorament en llenguatge no sexista i llenguatge inclusiu, sobretot 
entre les persones que publiquen i redacten documents. 
 
 
 
 
 
ÀMBIT 4. Representativitat de les dones i distribució del personal 
 
 
4.1. Distribució de dones i homes per departaments i àrees municipals, categories professionals, 
nivells organitzatius, nivell de responsabilitat tècnica i política, per edat i per nivell de formació  
 
4.2 Distribució de dones i homes per tipus de contractació: personal funcionari/laboral indefinit 
 
4.3. Representativitat de les dones i els homes. Proporció per sexe en els càrrecs directius, 
l’Equip de Govern, Junta del Govern Local, el Ple Municipal i la representació dels i les 
treballadores. 
 
4.4. Accions positives per a promocionar dones en càrrecs on estan infrarepresentades 
 

 
En aquest apartat analitzem les condicions laborals en funció dels sexes per observar si es 
produeixen diferències o discriminacions. Els indicadors establerts fan referència a les tipologies 
de jornada laboral, els horaris i la seva flexibilitat, les incorporacions i els abandonaments més 
recents i la representativitat de dones i homes en la plantilla i en els diferents càrrecs de l'Equip de 
Govern municipal. 
 
4.1. Distribució de dones i homes per departaments i àrees municipals, categories professionals, 
nivells organitzatius, nivell de responsabilitat tècnica i política, per edat i per nivell de formació. 
 
La plantilla de l’Ajuntament de Montmeló està formada per 231 persones, entre les quals hi ha 124 
dones(54%) i107 homes(46%), una distribució de dones i homes de la plantilla equilibrada. 
 
Si desagreguem les dades per sexe i franges d'edat, el gruix més important d’homes i dones que 
treballen a l’Ajuntament tenen entre 41 i 50 anys (54%) on hi ha 62 persones que tenen aquesta 
edat. El grup de dones més important té menys de 30 anys, seguides de les de 51 a 60 anys i de 
41 a 50 anys. Quant als homes, un 29% tenen de 41 a 50 anys, seguits dels que en tenen entre 
51 i 60 on hi ha 60 homes, un 26%. 
 
Per seguir construint una radiografia de la plantilla tenint com a referència la variable sexe, 
comprovem com els homes tenen més antiguitat que les dones. Entre les persones que fa més 
temps que treballen a l’Ajuntament hi ha un 6% dels homes que porten més de 30 anys, un 5% 
que en porta entre 26 i 30 anys. Quant a les dones, hi ha un grup important (52) que porta menys 



 

71 
 

de 5 anys, suposant un 42% del total de dones. Aquesta xifra ve donada per noves incorporacions 
laborals a plans d'ocupació en el sector de cura de les persones. 
 
Presentant les dades desagregades per sexe i categoria professional, veiem que el grup més 
nombrós de dones es troba en la categoria laboral E, on hi ha 50 dones (40%) seguida de l’A2 
amb 28 dones (23% del total de dones). Els homes de la plantilla de Montmeló són 
majoritàriament de la categoria E, amb 39 homes (36%). També és important la presència 
d’homes a la categoria C1, amb un total de 31 (29%). 
 
Si comparem homes i dones, la categoria que presenta més diferències proporcionalment és la A1 
amb 1 dona i 6 homes. També hi ha valors poc equitatius en l'A2, amb 28 dones i 15 homes, i en 
la E amb 50 dones i 38 homes. 
 
 
4.2. Distribució de dones i homes per tipus de contractació: personal funcionari/laboral indefinit. 
 
Hi ha 6 homes i 21 dones que són personal laboral fixe a l’Ajuntament. Destaquem també que hi 
ha 45 dones i 55 homes com a persona laboral interí. Cal destacar l'increment de dones amb 
contracte eventual, sent el total de 36 dones i 15 homes ja que hi ha més dones que es troben en 
contractes subjectes a programes concrets. 
 
Desagregant les dades per sexe, ens indiquen que hi ha més homes funcionaris (32) que dones 
funcionàries (22). Així, entre el personal laboral hi ha més dones (66) que homes (61). 
 
 
4.3. Representativitat de les dones i els homes. Proporció per sexe en els càrrecs directius, l’Equip 
de Govern, Junta del Govern Local, el Ple Municipal i la representació dels i les treballadores. 
 
Si es desagreguen les dades entre les diferents tinències d’alcaldia, observem com dues dones 
tenen la 3a i 4a tinència d’alcaldia davant de 2 homes als que els corresponen la primera i la 
segona tinença d’alcaldia. 
 
Quant a la distribució de la Junta del Govern Local, hi ha 2 dones (40%) i 3 homes (60%). 
 
Si analitzem amb perspectiva de gènere el repartiment de les àrees i regidories entre homes i 
dones, observem com de sis àrees, només dues són ocupades per dones. Els homes porten les 
àrees d’Alcaldia, l'àrea de Serveis Centrals i Economia, l’àrea d'Urbanisme, Mobilitat i Medi 
Ambient i l’Àrea de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme i les dones tenen assignades l'àrea 
de Serveis a les Persones i Ciutadania i l'àrea d'Acció Social. 
 
L’Ajuntament de Montmeló organitza les seves 6 àrees en 28 regidories que porten els 4 regidors i 
3 regidores.  
 
Si ens fixem en quines àrees hi ha més homes i dones, observem com les dones es troben a les 
Àrees d'Acció Social i d'Atenció a les persones, que es correspondria amb el rol assignat 
tradicionalment a les dones d’atenció a les altres persones. 
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L'Àrea de Serveis a les Persones i Ciutadania la duu una dona i les regidories també estan 
ocupades totes per dones, cultura i patrimoni, educació, esports, festes i tradicions, joventut, salut 
pública i consum. 
 
L'Àrea d'Acció Social és portada per una dona que és la responsable de les regidories de 
Cooperació i Solidaritat, Dona i Igualtat, Gent Gran i Serveis Socials. 
 
Les Àrees de Serveis Centrals i Economia, la d'Alcaldia i la de Promoció Econòmica, Comerç i 
Turisme la duen homes. 
 
I, finalment, l’última àrea d'Urbanisme, Mobilitat i Medi Ambient és portada exclusivament per 
homes: regidories d'activitats i serveis, espai públic, manteniment i serveis urbans, medi ambient, 
mobilitat i transport i urbanisme. 
 
El Ple Municipal  de l’Ajuntament de Montmeló està constituït per 7 homes (53,85%) i 6 dones(un 
46,15%). 
 
 
4.4. Accions positives per a promocionar dones en càrrecs on estan infrarepresentades. 
 
S’han aplicat accions positives dins l'Ajuntament per a promocionar dones en càrrecs 
masculinitzats, com per exemple la Responsable de l’equip de Neteja Viària, lloc de treball molt 
masculinitzat històricament. 
 
 
SÍNTESI I VALORACIÓ DE L’ÀMBIT 4: 
 

Àmbit Variables i indicadors de gènere Punt 
Fort 

Punt 
Feble 

En 
procés 

4.1. Distribució de dones i homes per 
departaments i àrees municipals,  categories  
professionals, nivells organitzatius, nivell de 
responsabilitat tècnica  i  política,  per  edat  i  
per  nivell  de formació. 

X   

4.2. Distribució  de  dones i homes per tipus de 
contractació:personal, funcionari/laboral i 
indefinit. 

X   

4.3. Representativitat de les dones i els homes. 
Proporció per sexe en els càrrecs directius, 
l’Equip de Govern, Junta del Govern Local, el 
Ple Municipal i la representació dels 
treballadors i  les treballadores. 

X   

4.4. Accions positives per a promocionar dones 
encàrrecs on estan infrarepresentades. 

X   
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OBJECTIUS I PROPOSTES DE L'ÀMBIT 4 
 
 
REPRESENTATIVITAT DE DONES I HOMES A LA PLANTILLA 
 
Objectius a assolir 
 
 
�Assolir valors propers a la paritat. 
 
�Equilibrar la proporció de dones i homes a les diferents categories professionals. 
 
�Equilibrar la proporció de dones i homes encàrrecs de responsabilitat i de direcció. 
 
 
 
Propostes d'accions per dur a terme 
 
 
�Desglossar per sexe les dades de la plantilla i dels  càrrecs  per  edat,  nivell  d’estudis, 
antiguitat... 
 
�Elaborar un organigrama per sexes per tal de visualitzar proporció de dones i homes en cada 
àrea, unitat, nivell jeràrquic, etc. per tenir en compte a l’hora de dissenyar una acció. 
 
�L’anàlisi de la distribució de la plantilla per àrees  ens  mostra  una  clara  segregació 
horitzontal: les dones es troben majoritàriament en àrees associades tradicionalment al seu rol 
de cura i atenció a les  persones  i  els  homes  en  sectors considerats masculins. En aquest 
sentit, una acció seria treballar, a mig i llarg termini, per la paritat entre els sexes en àrees on 
estiguin infrarepresentades. És adir, incorporar dones en equips masculins i a la inversa. 
 
�Cal promocionar també la paritat entre dones i homes en els i les representants sindicals, en els 
comitès, comissions, juntes de personal. 
 
 
 
 
 
ÀMBIT 5. Desenvolupament i promoció 
 
 
5.1. Definició d’instruments i tècniques de selecció neutres. 
 
5.2. Neutralitat en el nom i en la descripció dels llocs de treball. 
 
5.3. Incorporació de la perspectiva de gènere en la política de desenvolupament del personal. 
 
5.4. Desenvolupament de campanyes o mesures positives per a fomentar la participació de 
dones en processos de promoció i formació. 
 
5.5. Proporció  de  dones  i homes  entre  les  persones que es presenten a processos de 
selecció i entre les que guanyen el lloc de treball. 
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5.6. Participació de dones en l’avaluació del procés de selecció. 
 
5.7. Accions de promoció interna de dones. 
 
 
L'Àmbit 5 està enfocat en l'anàlisi del grau de neutralitat en els diferents processos de promoció i 
de selecció de nou personal intern de l'Ajuntament de Montmeló. Des dels instruments i tècniques 
de selecció, passant per la descripció dels llocs de treball, fins a la iniciativa de mesures positives 
per fomentar la participació de dones en processos de promoció i formació, l'Ajuntament pren 
partida amb una posició molt determinada. En aquesta direcció s'analitzarà si l'organització adopta 
una perspectiva de gènere centrada en una neutralitat de condicions tant per a homes com per a 
dones. 
 
 
5.1. Definició d’instruments i tècniques de selecció neutres. 
 
En relació als processos selectius de nou personal, hem de dir que l’Ajuntament de Montmeló, en 
tant que administració pública, aplica el sistema d’accés al seu personal tal com s’estableix en la 
legislació vigent i als principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat. En aquest sentit, els principis 
impliquen que la plantilla no ha d’incórrer en discriminacions per raó de gènere i es seleccionen 
els perfils més idonis tenint en compte les capacitats i mèrits. Per tant, podem dir que l’Ajuntament 
no duu a terme processos de selecció discriminatoris i les entrevistes realitzades informen del fet 
que les proves per a la selecció del personal són neutres i tenen voluntat de ser el més objectives 
possible. 
 
 
5.2. Neutralitat en el nom i en la descripció dels llocs de treball. 
 
Durant la fase de diagnosi del Pla Intern d'Igualtat de l'Ajuntament de Montmeló, no s'han detectat 
discriminacions en relació als noms emprats o a les descripcions dels llocs de treball, tant si fan 
referència a noves places creades com també a places de substitució de persones que han hagut 
d'abandonar el lloc de treball per circumstàncies diverses. En la documentació de convocatòries 
de selecció i bosses de treball, s'ha apostat per un llenguatge generalment inclusiu, neutral, i s'ha 
intentat evitar imatges estereotipades. 
 
 
5.3. Incorporació de la perspectiva de gènere en la política de desenvolupament del personal. 
 
Fins a l'actualitat no s'ha considerat prioritària la inclusió de la perspectiva de gènere en el 
desenvolupament i la formació de la plantilla de l'Ajuntament de Montmeló, de manera que no es 
realitzen activitats específiques de sensibilització sobre temes de gènere als treballadors i a les 
treballadores. 
 
 
5.4. Desenvolupament de campanyes o mesures positives per a fomentar la participació de dones 
en processos de promoció i formació. 
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Des de l'Ajuntament no s'han impulsat campanyes o mesures positives concretes per fomentar la 
participació de dones en processos de promoció i formació. 
 
 
5.5.Proporció de dones i homes entre les persones que es presenten a processos de selecció i 
entre les que guanyen el lloc de treball. 
 
Un cop analitzades les convocatòries dels darrers dos anys i quina ha estat la participació de 
dones i homes, no només en quantitat sinó també en quines places s’han presentat, observem 
com s’han presentat un total de 160  dones i de 276 homes. D’entre les dones, s’han presentat 
majoritàriament en places d’administratives, de treballadores socials, educadores socials i agents 
de policia. Quant als homes, es presenten majoritàriament a places d’agents de policia local, 
oficials de jardineria i operaris de serveis. 
 
 
5.6.Participació de dones en l’avaluació del procés de selecció. 
 
Es constata la presència de dones en les àrees més feminitzades i la presència d’homes en les 
places més masculinitzades. 
 
 
5.7. Accions de promoció interna de dones. 
 
L’Ajuntament de Montmeló considera que és elemental que hi hagi una igualtat d'oportunitats 
entre homes i dones i, com a conseqüència, que es cerqui una proporció equitativa d'aquests i 
d'aquestes en les diferents àrees que composen una empresa o organització. 
 
 
SÍNTESI I VALORACIÓ DE L’ÀMBIT 5: 
 

Àmbit Variables i indicadors de gènere Punt 
Fort 

Punt 
Feble 

En 
procés 

5.1. Definició d’instruments i tècniques de 
selecció neutres. 

X   

5.2. Neutralitat en el nom i en la descripció dels 
llocs de treball. 

X   

5.3. Incorporació de la perspectiva de gènere en 
la política de desenvolupament del personal. 

X   

5.4. Desenvolupament de campanyes o  mesures
positives  per  a  fomentar  la  participació  de
dones en processos de promoció i formació. 

 X  

5.5. Proporció de dones i homes entre les 
persones que es presenten a processos de 
selecció i entre les que guanyen el lloc de 
treball. 

  X 
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5.6. Participació de dones en l’avaluació del 
procés de selecció. 

X   

5.7. Accions de promoció interna de dones. X   
 
 
OBJECTIUS I PROPOSTES DE L'ÀMBIT 5 
 
 
IGUALTAT D'OPORTUNITATS EN LA FORMACIÓ I PROMOCIÓ 
 
Objectius a assolir 
 
 
�Assolir valors propers a la paritat. 
 
 
Propostes d'accions per dur a terme 
 
 
�Es pot començar a treballar per fer accions que garanteixin la presència equilibrada de dones i 
homes en processos de selecció o en l'accés a càrrecs de responsabilitat. Una vegada comptem 
amb les dades desagregades per sexes que ens mostren les diferències, dissenyar accions 
correctores prèvies al procés (campanyes de promoció, de sensibilització, formació, ...) per 
animar a homes i dones a presentar-se en sectors tradicionalment associats a l'altre sexe. 
 
 
 
 
 
ÀMBIT 6. Retribució 
 
 
6.1. Retribució anual mitjanada les dones i dels homes. 
 
6.2. Assignació  de  llocs  de treball a categories professionals basada  en  un sistema  de  llocs  
de  treball neutre. 
 
 
 
Dins del marc d'un Pla intern d'Igualtat, un dels punts més rellevants per analitzar és el de les 
retribucions de la plantilla. Desagregar els salaris anuals del personal per sexe i per categoria 
laboral pot donar indicis de qualsevol factor discriminatori entre homes i dones, o bé justament tot 
el contrari, pot confirmar la igualtat retributiva per sexes dins d'una mateixa organització. Amb 
aquest propòsit, a continuació es detallen algunes dades referents a les retribucions de la plantilla 
de l'Ajuntament de Montmeló. 
 
 
6.1. Retribució anual mitjana de les dones i dels homes. 
 
La mitjana global de remuneracions econòmiques a l’Ajuntament de Montmeló és de 24.372,85 €, 
(una vegada neutralitzades les reduccions de jornada i excloent les jubilacions parcials). I si ens 
fixem en el salari mitjà de dones i homes veiem que hi ha una diferència de5.746,31€. És a dir, 
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mentre que els homes reben una mitjana del salari brut anual de 27.457,45 €, la mitjana del salari 
de les dones és de 21.711,14 €. 
 
Si analitzem la mitjana salarial de cada categoria laboral comparant homes i dones, veiem que hi 
ha equitat salarial la categoria A1, on els homes cobren de mitjana 49.528,73 euros bruts anuals i 
les dones 48.388,84 € bruts anuals. Hi ha una diferència de 1.139,89 € entre homes i dones.  
 
Una de les categories que presenta una bretxa salarial molt alta és la categoria C1, amb una 
diferència salarial de 7.151,94€ i a la categoria C2, on la diferència és de 4.714,21€. La mitjana 
del salari brut anual que cobren a la categoria A2 també presenta diferències en tant que la 
mitjana de les dones  és de 32.763,13 € i els homes cobren de mitjana 36.034,94 €, uns 3.271,82 
€ més a l’any que les dones. La categoria laboral que presenta menys diferències després de l'A1 
és la E, amb una diferència de 2.722,51€. El grup d'homes C1 té una retribució superior que les 
dones del grup A2. 
 
 
6.2. Assignació de llocs de treball a categories professionals basada en un sistema de llocs de 
treball neutre. 
 
La llei marca el grup professional de cada lloc de treball, per tant es segueixen les taules 
marcades per la legislació. 
 
Enguany, l’Ajuntament s’ha compromès a fer una valoració de llocs de treball. Així, en aquest 
subapartat es valora l’assignació de llocs de treball a nivells salarials en un sistema de valoració 
de llocs de treball neutre, per evitar que no es produeixi un resultat negatiu sobre cap col·lectiu.  
 
Moltes vegades les diferències venen marcades pels complements salarials, que és on hi ha una 
acció diferenciadora en benefici dels homes. 
 
 
 
SÍNTESI I VALORACIÓ DE L’ÀMBIT 6: 
 

Àmbit Variables i indicadors de gènere  Punts Punts En 
     Forts Febles procés 
6.1. Retribució anual mitjana de les dones i dels 

homes. 
   X 
    
    

6.2. Assignació  de  llocs  de  treball a  categories 
professionals basada en un sistema de llocs 
de treball neutre. 

 X   
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OBJECTIUS I PROPOSTES DE L'ÀMBIT 6 
 
 
IGUALTAT RETRIBUTIVA 
 
 
Objectius a assolir 
 
 
�Assolir la paritat en les franges salarials. 
 
�Equilibri en els percentatges de  dones i homes  que  accedeixen  a  complements específics. 
 
� Transparència retributiva. 
 
 
Propostes d'accions per dur a terme 
 
 
�Vetllar per la igualtat entre homes i dones amb l’assignació de complements retributius a través 
de l’anàlisi i la perspectiva de gènere inclosos dins la Valoració de Llocs de Treball. 
 
� Negociació col·lectiva com a eina clau per avançar en la igualtat efectiva entre homes i dones 
en l'àmbit laborals. 
 
 
 
 
 
ÀMBIT 7. Assetjament, actituds sexistes i percepció de discriminació 
 
7.1. Existència d’una persona, d’un comitè o d’una comissió responsable d’establir mesures per 
prevenir, detectar i actuar davant els casos d’assetjament. 
 
7.2. Sensibilització per evitar l’assetjament, les actituds sexistes i el tracte discriminatori. 
 
7.3. Existència i difusió de criteris per identificar l’assetjament. Existència i difusió de mecanismes  
per presentar i resoldre queixes i denúncies. 
 
7.4.Percepció de tracte discriminatori. 
 
7.5.Nombre de queixes,consultes i denúncies rebudes anualment, per sexes. 
 
 
L'Àmbit 7 està enfocat en la valoració de l'existència de possibles casos d'assetjament, actituds 
sexistes i la percepció del tracte discriminatori entre els treballadors i treballadores. Es tindrà en 
compte l'existència de comitès o comissions responsables per a prevenir i abordar casos 
d'assetjament, el grau de sensibilització de l'organització i el coneixement dels mecanismes 
d'actuació, així com s'intentarà, en cas que així hagi estat, de recollir situacions d'assetjament o 
discriminatòries que hagin tingut lloc en el si de l'Ajuntament. 
 



 

79 
 

 
7.1. Existència d’una persona, d’un comitè o d’una comissió responsable d’establir mesures per 
prevenir, detectar i actuar davant els casos d’assetjament. 
 
La Junta de Govern Local de data 28 d'abril de 2015 va aprovar el protocol per a la prevenció, la 
detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe o 
orientació sexual i altres discriminacions a la feina. 
 
L’assetjament psicològic i discriminatori (assetjament laboral, moral o mobbing). 
 
Assetjament per raó de sexe: qualsevol comportament realitzat en funció el sexe o orientació 
sexual d’una persona amb el propòsit o efecte d’atemptar contra la seva dignitat i de crear un 
entorn intimidador, degradant o ofensiu. 
 
Assetjament sexual: entès com qualsevol comportament verbal, no verbal o físic, de naturalesa 
sexual que tingui el propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, en 
particular quan es crea un entorn intimidador, degradant o ofensiu. 
 
Arrel d’aquest protocol, el 12 de maig de 2015 es constitueix i s’aprova per Decret la COMISSIÓ 
CONTRA L’ASSETJAMENT A LA FEINA <<per donar suport a les persones que es puguin estar 
considerant víctimes d’assetjament>>. Aquesta Comissió paritària la formen 3 homes i 3 dones. 
 
La comissió s’ha constituït sota el criteri que el nomenament de persones que tenen la formació i 
les aptituds necessàries per donar suport a les persones que puguin estar considerant víctimes 
d’assetjament. Les funcions de la Comissió són, entre altres donar suport a la persona que fa la 
queixa per identificar si un comportament pot ser susceptible o no de constituir assetjament, 
facilitar informació sobre les diferents opcions per resoldre directament el problema; facilitar 
informació i assessorament de com procedir, facilitar informació sobre les vies internes de 
resolució, informar dels drets i les obligacions, etc. 
 
 
7.2. Sensibilització per evitar l’assetjament, les actituds sexistes i el tracte discriminatori. 
 
S’ha fet difusió del protocol d’actuació contra l’assetjament a la feina entre la plantilla a través del 
Comitè de Personal i es va informar que estaria penjat a la Intranet per tal que sigui accessible per 
a totes les persones de l’Ajuntament. 
 
 
7.3. Existència i difusió de criteris per identificar l’assetjament. Existència i difusió de mecanismes 
per presentar i resoldre queixes i denúncies. 
 
El protocol explica què és l’assetjament, tipus, recomanacions de com actuar, qui forma la 
comissió i un circuit intern d’actuació, així com un formulari per presentar la denúncia. En el 
protocol es defineixen els criteris i s'explica amb exactitud les diferents tipologies d'assetjament: 
per raó de sexe, sexual, psicològic o moral. S'exposen també els drets i deures que té tot el 
personal afectat, així com les obligacions i els drets de totes les persones que ho puguin arribar a 
testimoniar. També s'ofereixen algunes orientacions pràctiques per a totes aquelles persones que 
es puguin sentir assetjades i per a aquelles altres que presenciïn alguna situació d'assetjament. 
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Així mateix, també acull algunes pautes de difusió del protocol per part de l'Ajuntament, a la 
vegada que estableix un assessorament i una assistència per a les persones afectades. El 
protocol dóna explicacions de les accions a seguir en cas de queixes i denúncies, així com el 
procés d'avaluació i seguiment que es duu a terme un cop s'han localitzat/denunciat els casos. 
 
El protocol explicita el procediment i les vies de resolució, protecció i resposta contra els casos 
d'assetjament que s'esdevinguin, desgrana tots els passos específics a seguir, i posa de manifest 
que una declaració de principis de l’Ajuntament de Montmeló que detallem a continuació: 
 
" A. COMPROMÍS DE L’AJUNTAMENT DE MONTMELÓ 
 
L’Ajuntament de Montmeló vol aconseguir un entorn de treball productiu, segur i respectuós per a 
totes les persones, motiu pel qual pren mesures de prevenció i abordatge de l’assetjament laboral 
mitjançant aquest protocol. 
 
Totes les dones i homes de l’Ajuntament de Montmeló i dels seus Organismes autònoms tenen 
dret a què es respecti la seva dignitat i, al mateix temps, l’obligació de tractar tothom amb qui es 
relacionen per motius laborals (clientela, proveïdors/es, col·laborador/es externs, etc.) amb 
respecte. Igualment, han de col·laborar perquè tothom sigui respectat. 
 
D’acord amb aquests principis, l’Ajuntament declara que l’assetjament sexual, l’assetjament per 
raó de sexe o qualsevol altre tipus d’assetjament físic o psicològic (discriminació, accions 
violentes, mobbing,...) no seran permesos ni tolerats en cap circumstància i, per tant, no han de 
ser ignorats, sinó sancionats amb contundència. 
 
Per aconseguir aquest propòsit, l’Ajuntament de Montmeló demana que cada una de les persones 
de l’organització, i especialment aquelles que tenen autoritat sobre altres, assumeixin les seves 
responsabilitats: 
 
• Evitant aquelles accions, comportaments o actituds d’assetjament psicològic, amb connotacions 
sexuals, per raó del sexe d’una persona o de qualsevol tipus, que són o puguin resultar ofensives, 
humiliants, degradants, discriminatòries, molestes, hostils o intimidatòries per algú. 
 
• Actuant de forma adequada i solidària davant d’aquests comportaments o situacions,d’acord 
amb les orientacions que estableix aquest protocol: evitant que s’agreugin, posant-los en 
coneixement de les persones adequades i demanant suport, tot ajudant aquelles persones que els 
puguin estar patint, cercant solucions adients per garantir els drets de les treballadores i els 
treballadors. 
 
L’Ajuntament de Montmeló es compromet a: 
 
• Difondre un protocol i facilitar oportunitats d’informació i formació per a tots els seus membres i, 
en especial, als comandaments, per contribuir a crear una major consciència sobre aquest tema i 
el coneixement dels drets, obligacions i responsabilitats de cada persona. 
 
• Donar suport i assistència específica a les possibles víctimes d’aquest tipus de situacions, 
nomenant una persona, o bé una relació de persones amb la formació i aptituds necessàries per a 
aquesta funció. 
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• Articular i donar a conèixer les diferents vies de resolució d’aquestes situacions dins de 
l’empresa. 
 
• Garantir que totes les queixes i denúncies es tractaran rigorosament i es tramitaran de forma 
justa, ràpida i amb confidencialitat. 
 
• Garantir que no s’admetran represàlies envers la persona assetjada que presenti queixa o 
denúncia interna o envers les persones que participin d’alguna manera en el procés de resolució. 
 
El protocol que acompanya aquesta declaració concreta aquests compromisos i serà revisat 
periòdicament." 
 
 
7.4. Percepció de tracte discriminatori. 
 
Del qüestionari realitzat es desprèn que, en general, no hi ha una percepció entre la plantilla de 
l'Ajuntament de Montmeló que es produeixi un tracte discriminatori per raó de sexe, ja sigui de 
tipus verbal, físic o psicològic. 
 
 
SÍNTESI I VALORACIÓ DE L’ÀMBIT 7: 
 

Àmbit Variables i indicadors de gènere  Positiva Negativa A 
        millorar 
7.1. Existència d’una persona, d’un comitè o d’una 

comissió responsable d'establir mesures 
X 

  
 per prevenir, detectar i actuar davant els    
 casos d'assetjament.    
7.2. Sensibilització  per  evitar  l’assetjament,  les X   

 
actituds sexistes i el tracte
discriminatori.     

7.3. Existència i difusió de criteris per identificar X   
 l’assetjament. Existència i difusió de    
 mecanismes per presentar i resoldre queixes i    
 denúncies.        
7.4 Percepció de tracte

discriminatori.     
X 

7.5 Nombre de queixes, consultes i 
denúncies rebudes anualment, per 
sexes  

X 
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OBJECTIUS I PROPOSTES DE L'ÀMBIT 7 
 
 
ASSETJAMENT, ACTITUDS SEXISTES I PERCEPCIÓ DE DISCRIMINACIO 
 
 
Objectius a assolir 
 
 
�Eliminar els casos d’assetjament sexual i laboral  que,  es  coneguin  o  no,  s’hagin produït o 
puguin haver. 
 
�Dur a terme un correcte tractament dels casos segons el protocol i l’aplicació de mesures 
correctores adequades a cada cas. 
 
 
Propostes d'accions per dur a terme 
 
 
�Segons l’enquesta, hi ha hagut persones que han conegut o viscut algun cas, tot i que   
l’Ajuntament no n’ha tingut coneixement. Per tant, tot i que l’Ajuntament té un protocol per la 
detecció i  tractament  d’aquests  casos  calen accions de sensibilització interna i externa per 
aconseguir eradicar aquest fenomen.  
 
�Fer accions de sensibilització i difusió dels protocols d’assetjament sexual i laboral, per  tal  que  
no  quedin  casos  sense denunciar. 
 
�Establir també canals de comunicació per tal que totes les persones treballadores en tinguin 
coneixement.  
 
�Es  podria  crear  un  servei  d’atenció  a l’assetjament extern per tal de preservar la intimitat i 
afavorir la detecció i denúncia de casos. 
 
 
 
 
 
 
ÀMBIT 8. Condicions laborals 
 
8.1. Percentatge de dones i homes en els diferents tipus de contracte i jornada. 
 
8.2. Flexibilitat d’horaris i de jornada per part del treballador o de la treballadora. 
 
 
En aquest apartat s'analitzen diferents variables sobre condicions laborals en funció dels homes i 
les dones de la plantilla de l'Ajuntament de Montmeló. Les tipologies de jornades laborals, el 
percentatge de baixes i acomiadaments per sexe, l'assignació d'horaris a persones i la flexibilitat 
horària, són els indicadors que ens ajudaran a veure si es produeixen discriminacions al respecte. 
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8.1. Percentatge de dones i homes en els diferents tipus de contracte i jornada. 
 
Per tant, a l’Ajuntament de Montmeló hi ha 6 homes que són fixos i 21 dones que també ho són. 
Destaquem també que hi ha 36 dones amb contracte temporal ja que hi ha més dones que es 
troben en contractes subjectes a programes concrets. També ens indiquen que hi ha més homes 
funcionaris (32) que dones funcionàries (22), entre el personal laboral interí hi ha menys dones 
(45) que homes (55). 
 
Quant a les jornades de treball, hi ha 5 homes menys que  dones que fan jornada completa i hi ha 
més dones (37) que homes (25) fan una jornada a temps parcial. Els contractes a temps parcial 
sovint recauen més en les dones. En altres paraules, les dones són proporcionalment més 
presents que els homes en unes modalitats de contracte que ofereixen menys garanties 
(d’estabilitat, de permanència a l’ocupació, de beneficis socials o de projecció professional) que 
els contractes a jornada completa. I també acostumen a ser contractes que donen menys 
protecció davant de situacions com l’embaràs o la maternitat, que dificulten la promoció 
professional o l’accés a determinats complements salarials o a formació. 
 
 
8.2. Flexibilitat d’horaris i de jornada per part del treballador o de la treballadora 
 
L’Ajuntament de Montmeló recull la flexibilitat d’horaris i de jornada en el Capítol I de l'Acord 
regulador de les condicions de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de 
Montmeló i de la Residència Can Dotras per als anys 2016-2020. Així, s’estableix la jornada 
laboral recollida en la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos Generals de l’Estat de l’any 
2012 que recull que aquesta no podrà ser inferior a 37 hores i mitja setmanal de mitjana en el 
còmput anual.  
 
En aquest sentit, les mesures de conciliació de la vida laboral i familiar estan recollides en l'Acord i 
quan es va preguntar a la plantilla sobre si creien que amb el seu horari laboral pot conciliar la 
vida laboral, familiar i personal va respondre el següent: 
 
  10 homes i 3 dones van dir que sovint 
  5 homes i 2 dones van dir que sempre 
 
 
SÍNTESI I VALORACIÓ DE L’ÀMBIT 8: 
 

Àmbit Variables i indicadors de gènere Positiva Negativa A 
    millorar 
8.1. Percentatge de dones i homes en els 

diferents tipus de contracte i jornada. 
X   
   

8.2 Flexibilitat d’horaris i de jornada per part del 
treballador o de la treballadora. 

X   
   

  
 
 



 

84 
 

 
OBJECTIUS I PROPOSTES DE L'ÀMBIT 8 
 
 
TIPUS DE CONTRACTACIÓ I CONDICIONS LABORALS 
 
 
Objectius a assolir 
 
 
�Assolir valors que tendeixin a la paritat. 
 
 
Propostes d'accions per dur a terme 
 
 
�Es poden dur a terme accions positives per equilibrar l’accés de dones i homes en plans 
d’ocupació en igualtat, definint el perfil de les places a ocupar i anar vetllant així, per la paritat. 
 
 
 
 
 
ÀMBIT 9. Conciliació de la vida personal, laboral i familiar 
 
9.1.  Existència de mesures per a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 
 
9.2. Facilitats que ofereix el consistori per demanar permisos o excedències condicions de 
reincorporació. 
 
9.3. Horaris de les reunions que afavoreixen la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.  
 
9.4. Percentatge de dones i d’homes que sol·liciten la baixa per maternitat/paternitat i excedència   
després d’un naixement.  
 
 
La conciliació de la vida laboral amb la personal i familiar és un dels factors més importants a 
considerar quan es tracta de tenir cura dels treballadors i les treballadores. En aquest apartat es 
valoren les mesures de conciliació que s'emprenen des del consistori, les facilitats per sol·licitar 
permisos o excedències, els horaris de les reunions, així com el percentatge de dones i homes 
que sol·liciten la baixa per maternitat/paternitat i/o una excedència després del naixement de fills i 
filles. 
 
 
9.1. Existència de mesures per a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 
 
Els permisos que ofereix l’Ajuntament de Montmeló es troben establerts en la normativa vigent en 
matèria de funció pública d'aplicació al personal funcionari de les administracions locals de 
Catalunya, sent la Generalitat de Catalunya l'administració de referència d'acord amb allò previst a 
l'article 136 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i article 300 del Decret Legislatiu 2/2003, de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Per tant, aquestes mesures han quedat recollides 
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en el conveni, el qual recull la jornada laboral, el calendari laboral, les vacances, permisos i 
llicències, reduccions de jornada, excedències, etc. 
 
9.2. Facilitats que ofereix el consistori per demanar permisos o excedències i condicions de la 
reincorporació. 
 
L’Ajuntament de Montmeló dóna totes les facilitats possibles a totes aquelles persones que 
sol·liciten permisos, excedències o bé es troben en condicions de reincorporació després d'una 
baixa. 
 
Les mesures de flexibilitat horària permet compaginar la vida personal i familiar amb la laboral. Per 
exemple, els marges d’entrada i sortida que es poden compensar treballant una tarda. 
 
 
9.3. Horaris de les reunions que afavoreixen la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 
 
Tot i que s’intenten fer les reunions en horaris que afavoreixin la conciliació de la vida laboral i 
familiar, hi ha reunions dins de l’horari laboral però n’hi ha que són fora. Això succeeix sobretot 
entre el personal polític i tècnic de l’Ajuntament. 
 
 
9.4. Percentatge de dones i d’homes que sol·liciten la baixa per maternitat/paternitat i excedència 
després d’un naixement. 
 
L'any 2015 hi va haver 5 dones que van agafar el permís per maternitat i l'any 2016 n' hi ha hagut 
4. Pel que fa als homes, l'any 2015 n'hi va haver 4 i al 2016, també 4.  
 
 
SÍNTESI I VALORACIÓ DE L’ÀMBIT 9: 
 

Àmbit Variables i indicadors de gènere Punts Punts En 
  Forts Febles procés 
9.1. Existència de mesures per a la conciliació de 

la vida personal, familiar i laboral. 
X 

  
     
9.2. Facilitats que ofereix el consistori per 

demanar permisos o excedències i 
condicions de reincorporació. 

X 

  
9.3. Horaris  de  les  reunions  que  afavoreixen  

la conciliació de la vida personal, familiar i   
X 

 laboral.    
9.4 Percentatge de dones i d’homes que 

sol·liciten la baixa per maternitat/paternitat i 
X 

  
 excedència després d'un naixement.    
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OBJECTIUS I PROPOSTES DE L'ÀMBIT 9 
 
 
CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL, PERSONAL I FAMILIAR 
 
 
Objectius a assolir 
 
 
�Gaudir de les mesures  que recull la Llei 7/2007 i la llei 8/2006 de mesures de conciliació. 
 
�Ampliar el nombre de dones i homes que concilien la vida laboral, familiar i personal. 
 
 
Propostes d'accions per dur a terme 
 
 
�El conveni vigent estableix per a tota la plantilla mesures en aquest sentit i no es detecten 
discriminacions. 
 
�Fomentar el coneixement de totes les mesures de conciliació que existeixen a l’Ajuntament. Pot 
ser a través de la creació d’un espai en la Intranet explicant les mesures. 
 
�Fomentar i promocionar les mesures de conciliació com és l’horari flexible i altres mesures com 
és el teletreball. 
 
�Fomentar l’ús de mesures de conciliació relacionades amb les tasques reproductives i de cura 
de la família en els homes. 
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PLA D’ACCIÓ 
 
La part final del Pla intern d’Igualtat recull un conjunt d’accions en funció dels resultats assolits per 
tal de dur a terme una millora i correcció de situacions de desigualtat detectades en el que s’intenti 
donar resposta a les preocupacions i necessitats de dones i homes. Es tracta de poder trobar 
solucions a possibles efectes negatius abans de prendre decisions. 
 
Les mesures que es proposen i que s'associen a cada àmbit són les que es detallen a continuació: 
 
ACCIONS POSITIVES:Són les accions o mesures que afavoreixen un col·lectiu discriminat. La 
finalitat d’aquestes accions és la de garantir l’accés als recursos en igualtat de condicions. I 
serveixen per eliminar barreres, tot i que no garanteixen necessàriament resultats.  
 
MESURES D’ACCIÓ POSITIVES:Aquestes accions són una modalitat de les accions positives 
però actuen sobre el punt d’arribada i garanteix els resultats perseguits. La finalitat és la d’igualar 
la situació i posició de dones i homes.  
 
Dins de les accions positives, podem trobar altres formes diverses: 
 
MESURES DE CONSCIENCIACIÓ I MESURES DE PROMOCIÓ: Es tracta de mesures 
deformació o de caràcter publicitari que pretenen crear un estat d’opinió i una sensibilització sobre 
un problema. Es poden orientar a tota la plantilla de l’Ajuntament o particularment a qui té poder 
de decisió en els procediments de contractació i promoció. Mesures d’aquest tipus són rellevants 
per assolir l’èxit d’altres mesures més contundents i que permetin eliminar les desigualtats de 
gènere. 
 
MESURES DE FACILITACIÓ, D’IMPULS O DE PROMOCIÓ: Són aquelles que pretenen eliminar 
la discriminació i aconseguir quotes d’igualtat real més elevades. Serien les que engloben 
diverses categories i estan orientades a corregir els defectes dels sistemes de selecció basats 
tradicionalment amb el mèrit, en els quals és freqüent que s’introdueixin prejudicis i pràctiques 
aparentment neutres. 
 
AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA INTERN D'IGUALTAT 
 
Personal responsable: 
 
 - Carme Palacios Manuel, Regidora de Dona i igualtat 
 - Montserrat Gallego Salavedra, Tècnica d'acció social 
 - Clara Palazón Huelves, Tècnica de recursos humans 
 - Mercè Bolart Vilaró, Tècnica auxiliar d'Alcaldia. 
 
El seguiment de les accions de millora proposades al Pla d'igualtat es farà mitjançant reunions 
semestrals del personal responsable amb informes, que s'hauran sol·licitat prèviament, dels 
diferents departaments implicats en les accions a realitzar. Es valorarà si les accions han estat 
realitzades amb èxit i en cas contrari s'indicaran els canvis adients.  
Un cop arribada la data de durada prevista, finalització del mandat de l'actual govern al 2019, el 
personal responsable realitzarà l'informe d'avaluació final del Pla d'igualtat per tal de donar compte 
al Ple de l'Ajuntament. 
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ÀMBIT 1: POLÍTICA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS 
 
Acció FORMALITZAR EL PLA INTERN D’IGUALTAT EN EL PLE MUNICIPAL 

  
Descripció Es tracta d’establir formalment el compromís de l’Ajuntament en relació a la 

igualtat de gènere a través de l’aprovació del Pla Intern d'Igualtat en el Ple 
Municipal.  

Indicadors Aprovació del Pla Intern d’Igualtat en el Ple Municipal de maig de 2017. 
  
Resultat Fer explícit el compromís polític de l’Ajuntament amb la igualtat de gènere i 

fer pública la voluntat d’incorporar la transversalitat de gènere en el 
consistori. 
Incorporar les accions proposades derivades de la diagnosi de gènere en 
les polítiques i accions del govern local. 
Document de compromís. 
Publicació als mitjans de comunicació. 

 
 
 
 
 
 
Responsabilitat Equip de Govern per a la redacció del compromís. 
 Oficina de premsa i Comunicació 
Calendari Juny de 2017. 
Cost de l’acció Aquesta acció no té cap cost. 
Avaluació  
 
 
Acció REGISTRAR PÚBLICAMENT EL PLA INTERN D’IGUALTAT 

  

Descripció 
Registrar el Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Montmeló en el registre 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

 
http://empresaiocupacio.gencat.cat/ca/treb_ambits_actuacio/emo_igualtat/treb_igualtat_oportunitats 
_dones_empreses_i_treball/treb_igualtat_empreses/emo_sie/emo_registre/ 

Indicadors Designació d’una persona per fer el registre. 
 Publicació al registre. 
Resultat Fer efectiu el registre del Pla Intern d’Igualtat. 
Responsabilitat Departament de Recursos Humans. 
Calendari Juny de 2017. 
Cost de l’acció Aquesta acció no té cap cost. 
 
 
Acció DIFUSIÓ DEL PLA INTERN D’IGUALTAT 

 
Descripció Fer difusió entre la plantilla i la ciutadania del Pla Intern d’Igualtat, així com 

les accions d’igualtat que es realitzen en aquest àmbit. 
Indicadors Publicacions realitzades. 
 Correus electrònics informatius. 
Resultat Difusió i comunicació del Pla Intern d’igualtat. 
Responsabilitat Departament de Recursos Humans 

Oficina de Premsa i Comunicació 
Calendari Curt termini (de juny a juliol de 2017): 
 -   Difusió del Pla Intern d’Igualtat. 
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 Curt-llarg termini (de juny de 2017 a maig de 2019). 
 -   Difusió polítiques públiques d’igualtat sempre que s'elaborin i s'apliquin. 
Cost de l’acció Disseny i maquetació i impressió: 4.000€ aprox. 
 
 
Acció AVALUACIÓ I SEGUIMENT DEL PLA INTERN D’IGUALTAT 
 2017-2019 
  
Descripció Fer el seguiment i l’avaluació a través de l’establiment d’indicadors del Pla 

Intern d’Igualtat 2017-2019. A partir dels resultats, preparar el Pla Intern 
d’Igualtat 2019-2022. 

 
 
Indicadors Establiment d’una persona encarregada de dur a terme el seguiment a  
 través del model d’indicadors. 
Resultat Avaluació i seguiment del Pla Intern d’Igualtat. 
Responsabilitat Regidoria de Dona i Igualtat. 

Departament de Recursos Humans 
Calendari 2017, 2018 i 2019. 
Cost de l’acció Aquesta acció no té cost si les assumeix una persona tècnica de 
 l’Ajuntament. 
 
 
ÀMBIT 2: POLÍTIQUES D’IMPACTE A LA SOCIETAT 
 
Acció PLECS DE CLÀUSULES DE CONTRACTACIÓ DE SERVEIS O OBRES 

AMB CRITERIS DE GÈNERE 
  
Descripció Introduir la perspectiva de gènere en els plecs de clàusules de les 

contractacions externes (obres, serveis, etc.) tal com marca la normativa 
vigent. Llei 17/2015 d'igualtat efectiva de dones i homes, en l'article 33, 
referent als contractes de les administracions públiques, on s’hi exposa “les
administracions públiques, en l’àmbit de les seves respectives 
competències, a través dels òrgans de contractació, i en relació amb 
l’execució dels contractes que subscriguin, poden establir condicions 
especials amb la finalitat de promoure la igualtat entre dones i homes en el 
mercat de treball, d'acord amb el que estableix la legislació del sector 
públic”. 

Indicadors Plecs de clàusules de contractació de serveis o obres. 
Resultat Introduir la perspectiva de gènere en el plec de clàusules de les 

contractacions externes. 
Responsabilitat Departament de Secretaria. 
Calendari Mig o llarg termini (en les properes contractacions). 
Cost de l’acció Aquesta acció no té cap cost. 
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ÀMBIT 3: IMATGE I LLENGUATGE 
 
Acció INTRODUIR LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN EL PLA DE 

COMUNICACIÓ DE L’AJUNTAMENT.  
 
Descripció Introduir la perspectiva de gènere en el pla de comunicació en el llenguatge, 

els continguts i les imatges.  
Indicadors Nombre de notícies que parlen d’homes i de dones. Nombre d'Imatges que 

representin homes i dones en diferents rols, trencant estereotips de gènere.
Llenguatge inclusiu. 

 
 
Resultat Assolir una comunicació amb llenguatge inclusiu. Oferir una imatge de 

l’Ajuntament que transmeti igualtat de gènere.  
Responsabilitat Àrea de Dona i Igualtat. 

Oficina de Premsa i Comunicació. 
Calendari 2017-2019. 
Cost de l’acció No té cap cost. 
 
 
ÀMBIT 4: REPRESENTATIVITAT DE LES DONES I HOMES I D ISTRIBUCIÓ DEL PERSONAL 
 
Acció RECOLLIR LES DADES DE LA PLANTILLA DESAGREGADES PER SEXE 

Descripció Tal com recull la llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre 
dones i homes, en el seu article 20, menciona la necessitat que les 
administracions, en l’elaboració dels seus estudis i estadístiques, incloguin 
de manera sistemàtica la variable sexe. 
La inclusió d’aquesta metodologia de treball que desagregui les dades ens 
permetrà analitzar i avaluar l’impacte de gènere de diferents accions. 

Indicadors Nombre d’àrees, serveis i categories laborals amb dades desagregades per 
sexe. 
Nombre de memòries amb dades desagregades per sexe. 

Resultat Garantir el compliment de la normativa legal vigent. 
Disposar d’informació actualitzada que permeti comprovar l’assoliment de 
resultats efectius en matèria d’igualtat entre els homes i les dones. 
Incorporar la variable de gènere en la definició, implantació i avaluació de 
les polítiques de recursos humans. 

Responsabilitat Departament de Recursos Humans. 
Recursos Aplicacions informàtiques adequades per a la generació de dades 

desglossades per sexe de totes les àrees i serveis. 
Calendari 2017: continuïtat i avaluació de resultats. 

2019: avaluació de resultats. 
Cost de l'acció Aquesta acció no té cap cost. 
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Acció  APLICACIÓ D’ACCIONS POSITIVES EN ÀREES O CATEGORIES 

LABORALS MASCULINITZADES I FEMINITZADES.  
 
Descripció Recollir les ocupacions en les que es produeix un desequilibri en la 

composició per sexes en l’ordre 80%-20%. 
Dur a terme una acció positiva experimental o prova pilot per garantir la 
incorporació de persones del sexe menys representat en aquelles àrees o 
llocs de treball on està infrarepresentat. 

Indicador Disminució de la segregació horitzontal a través del nombre de dones en 
ocupacions masculinitzades i el nombre d’homes en ocupacions 
feminitzades. 

 
 
Resultat Reduir la segregació horitzontal. 

Contribuir a l’eliminació dels estereotips de gènere que es troben  presents  
en  algunes  famílies  professionals  de l'organització. 

Responsabilitat Departament de Recursos Humans. 
Calendari 2017: valorar els resultats. 
Cost de l’acció Aquesta acció no té cap cost. 
 
 
 
ÀMBIT 5. DESENVOLUPAMENT I PROMOCIÓ 
 
Acció VETLLAR PER A LA INCLUSIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN EL 

PLA DE FORMACIÓ DE L'AJUNTAMENT 
 

Descripció L’objectiu de la formació és la sensibilització i integració del principi de 
transversalitat de gènere per tal que s’incorpori en la pràctica diària del 
personal de l’Ajuntament. 

Indicador Recollida d’informació que valora els canvis en la percepció de la igualtat de 
gènere.  

Resultat Introduir la perspectiva de gènere en el disseny de polítiques. 
Responsabilitat Departament de Recursos Humans. 

Regidoria de Dona i Igualtat. 
Calendari 2017: Implementació. 
 2018: Continuïtat i valoració de resultats. 
 2019: Continuïtat. 
Cost de l’acció El cost dependrà de si es contracta un agent extern per a l’assessorament i 

l’adaptació dels continguts amb perspectiva de gènere.  
 
 
 
 
 
 
 



 

92 
 

 
ÀMBIT 6: RETRIBUCIÓ I CONDICIONS LABORALS 
 
Acció ANÀLISI DE DONES I HOMES PER CATEGORIA LABORAL I 

RETRIBUCIÓ. 

Descripció Fer un anàlisi de la presència de dones i homes en cada categoria i nivell 
retributiu i determinar el salari mitjà anual per sexe, per col·lectius: 
funcionariat, laboral... per obtenir les dades comparades. 

Indicadors Veure la reducció de les diferències salarials entre dones i homes. 
Resultat Veure si es produeixen discriminacions indirectes en les retribucions de 

l’Ajuntament. Obtenir de forma sistemàtica l'avaluació de la política
retributiva de l’Ajuntament. 
Determinar si es produeixen desigualtats en l’accés als complements 
salarials entre dones i homes. 
Vetllar per la  neutralitat en l’assignació dels complements retributius. 

Responsabilitat Departament de Recursos Humans. 
Recursos Aplicacions informàtiques adequades per a la generació de dades 

desglossades per sexe a totes les àrees i serveis. 
Calendari 2017: continuïtat i avaluació de resultats. 
 2018 i 2019: avaluació de resultats. 
Cost de l’acció 22.000 € - cost de la Valoració de Llocs de Treball. 
 
 
ÀMBIT 7: ASSETJAMENT, ACTITUDS SEXISTES I PERCEPCIÓ  DE DISCRIMINACIO 
 
Acció ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ, COMUNICACIÓ I FORMACIÓ DELS 

PROTOCOLS D’ACTUACIÓ EN CASOS  D’ASSETJAMENT SEXUAL I 
LABORAL. 

Descripció Comunicar, novament, l'existència dels continguts i l’aplicació dels protocols 
d’assetjament sexual i/o per raó de sexe i també d’assetjament laboral. 
Mantenir la informació en un lloc visible d’Intranet. 

Indicadors Nombre d'actuacions sobre el Protocol d'assetjament. 
Nombre de suggeriments. 

Resultat Millorar el coneixement dels protocols d’assetjament sexual i laboral de les 
persones treballadores. 
Donar eines per a la detecció de casos d’assetjament i la seva canalització a 
través dels mitjans que s’hauran disposat per l’organització en els protocols 
d’assetjament. 

Responsabilitat Departament de Recursos Humans. 
Regidora de Dona i Igualtat. 
Comissió contra l'Assetjament a la Feina. 

Recursos Personal d’aquestes àrees. 
Calendari Juny 2017. 
Cost de l’acció Aquesta acció no té cap cost afegit. 
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ÀMBIT 8: CONDICIONS LABORALS (SALUT LABORAL)  
 
Acció PERSPECTIVA DE GÈNERE EN EL PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS

LABORALS. 
  
Descripció Revisar el Pla de Prevenció que estableix la llei orgànica 3/2007,de 22 de 

març, que estableix que les administracions públiques han de considerar les 
variables relacionades amb el sexe en matèria de prevenció de riscos 
laborals, per tal de detectar i prevenir possibles situacions en què els danys 
derivats del treball puguin aparèixer relacionats al sexe de les persones. 
Aquest Pla ha de garantir la incorporació de la perspectiva de gènere en els 
principis, objectius, continguts i protocols. 

Indicadors Protocol per a la protecció de la salut durant la maternitat i la lactància, 
inclòs al Pla de Prevenció de Riscos Laborals. 
Factors psicosocials afegits al Pla de PRL. 
Protocol per a la Prevenció de l’Assetjament Sexual inclòs en el Pla de PRL. 

Resultat Compliment del marc legal. 
Incloure la perspectiva de gènere en el Pla de Prevenció de Riscos
Laborals. 
Millorar el coneixement del Pla de Prevenció de Riscos Laborals. 

Responsabilitat Servei de Prevenció de Riscos Laborals. 
Calendari 2017: Elaborar dades del Servei de Prevenció de Riscos Laborals per sexe. 

2018: Fer la memòria amb les dades desagregades per sexe. 
2019: Valorar els resultats i continuar l’acció. 

Cost de l’acció 9.500 € 
 
 
Acció CONEIXEMENT I DISTRIBUCIÓ PERSONAL ALS ESPAIS DETREBALL I 

VALORACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL.  
  
Descripció Elaborar un document on s’especifiqui la ubicació de la plantilla en els 

espais. 
Fer un anàlisi i valoració de llocs de treball de l’Ajuntament per ajustar-los al 
nivell d’estudis i a la categoria laboral corresponent d’acord amb aquesta 
formació. 

Indicadors Document amb la ubicació i valoració dels llocs de treball. 
Resultat Millorar el coneixement del Pla de Prevenció de Riscos laborals. 
Responsabilitat Departament de Recursos Humans. 
Calendari Establir una data entre el 2017 i 2019. 
Cost de l’acció 22.000 € - Valoració dels Llocs de Treball. 
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ÀMBIT 9: CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR I  PERSONAL 
 
Acció CREACIÓ D’UN ESPAI A INTRANET AMB INFORMACIÓ SOBRE

MESURES DE CONCILIACIÓ I UNA BÚSTIA PER A DUBTES I
SUGGERIMENTS 

  
Descripció Dissenyar un conjunt de mesures de conciliació que s’hagin establert a 

l’Ajuntament, tant les dirigides a la cura i atenció de fills i/o filles com a la 
plantilla que no tingui fills i/o filles a càrrec. 
També es crearia una bústia de consultes i suggeriments adreçades a 
millorar l’accés a les mesures, la resolució de dubtes i el disseny i 
planificació de noves mesures de conciliació. 

Indicadors Nombre de consultes i suggeriments. 
Resultat Millorar el coneixement de les mesures de conciliació. 

Fomentar la participació de dones i homes en el disseny i accés a mesures 
de conciliació. 

Responsabilitat Departament de Recursos Humans. 
Oficina de Premsa i Comunicació. 

Calendari Novembre 2017. 
Cost de l’acció Aquesta acció no té cap cost afegit. 
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ANNEX 1. Qüestionari pel Pla Intern d'Igualtat de 
l'Ajuntament de Montmeló 
 
 
1. Indiqueu quin és el vostre sexe : 
 
 DONA  HOME 
 
 
2. Indiqueu quin és el vostre grup professional. 
 
 A1    A2     B    C1    C2       E 
 
 
3. Indiqueu al departament o àrea de l'Ajuntament q ue pertanyeu. 
 
 Àrea d'alcaldia i seguretat ciutadana. 
 Àrea de serveis centrals i economia. 
 Àrea d'urbanisme, mobilitat i medi ambient. (Inclou brigades) 
 Àrea de promoció econòmica, comerç i turisme. 
 Àrea de serveis a les persones i ciutadania. 
 Àrea d'acció social. 
 Residència centre de dia Can Dotras 
 
 
4. Indiqueu la vostra franja d'edat: 
 
 < 20 anys 
 entre 20 i 30 anys 
 entre 30 i 40 anys 
 entre 40 i 50 anys 
 entre 50 i 60 anys 
 > de 60 anys 
 
 
5. Creieu que l’Ajuntament dóna importància a la ig ualtat entre dones i homes? 
 
   Mai    Puntualment    Sovint    Sempre 
 
 
6. Creieu que l'Ajuntament inclou la igualtat de gè nere en alguna de les seves àrees? 
 
   Mai    Puntualment    Sovint    Sempre 
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7. Manifesteu si creu que és important que l'ajunta ment desenvolupi accions d'igualtat en 
utilitzar un llenguatge que inclogui tant homes com  dones. 
 
   Mai    Puntualment    Sovint    Sempre 
 
 
8. Manifesteu el vostre grau d'acord o desacord amb  les següents afirmacions: 
 
 * Intento utilitzar un llenguatge inclusiu i no sex ista a la feina 
 
   Totalment en desacord          Bastant en desacord          Bastant d'acord           Totalment d'acord 
 
 * Pel que fa als salaris, existeix una igualtat re tributiva entre dones i homes 
 
   Totalment en desacord          Bastant en desacord          Bastant d'acord           Totalment d'acord 
 
 * Les dones reben un tracte poc respectuós per part  d'alguns companys i companyes 
 
   Totalment en desacord          Bastant en desacord          Bastant d'acord           Totalment d'acord 
 
 
9. L’Ajuntament afavoreix un ambient lliure d’asset jament? 
 
   SI   NO   NS/NC 
 
 
10. Penseu que hi ha més casos d’assetjament dels q ue es denuncien? 
 
   SI   NO   NS/NC 
 
 
11. Les activitats que s'organitzen a l'ajuntament,  com reunions o jornades es fan en 
horaris que permeten compaginar la vida personal, f amiliar i laboral del personal? 
 
   Mai    Puntualment    Sovint    Sempre 
 
 
12. Amb el vostre horari laboral, podeu conciliar v ida personal, familiar i laboral? 
 
   Mai    Puntualment    Sovint    Sempre 
 
 
 
Si ho considereu podeu afegir comentaris sobre la i gualtat entre els treballadors i 
treballadores de l'Ajuntament de Montmeló. 


