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1.DECLARACIO DE COMPROMIS DE LA DIRECCIO

Fundació Tallers ha treballat des de sempre amb una orientació i voluntat decidida per la igualtat i la no discriminació
per raó de gènere.
Però ha arribat el moment de no tant sols seguir esforçant-se en aquesta línia, sinó de poder demostrar-ho a qui
s’escaigui. Cal donar el pas definitiu cap emprendre un Pla d’igualtat d’oportunitats. Un Pla d’igualtat d’oportunitats
efectiu i eficient entre dones i homes, tot aplicant criteris ètics i de responsabilitat social, demostrant-ho en la seva gestió
interna i externa i reforçant-ho amb l’acompliment de les normatives.
Es un ferm comprimís d’aquesta Gerència, que aquesta línia en matèria d’igualtat entre dones i homes, sigui extensa i
extensible a tota l’organització de Fundació Tallers i a tos el seu col·lectiu humà.
Recordem que la nostra raó de ser és el serveis per a la integració de les persones amb discapacitat i que, quin altre
servei millor els podem oferir que un model d’igualtat, sense discriminacions, en el que les oportunitats, la qualitat de
vida, la transmissió dels valors i la de les millors pràctiques igualitàries sigui el nostre nord.
Agraeixo d’antuvi l’esforç de tots i totes en la participació i aportacions per a la avaluació de la nostra realitat, el
disseny posterior del Pla, la seva implementació i, per sobre de tot, el seu manteniment i la seva millora. N’estic segur
que compto amb un equip de treball motor que impulsarà, engrescarà i reeixirà en fer que disposem d’un Pla d’igualtat
a l’alçada de les nostres necessitats i expectatives. Em teniu al costat i en sóc el primer compromès.
Hem de fer que sigui un procés participatiu, basat en les experiències, amb les il·lusions i l’esperit de respecte entre tot el
col·lectiu humà de Fundació Tallers. I no és fàcil. Som diversos i diferents. Però aquesta diferència i aquesta diversitat ha
de ser precisament l’ànima del nostre treball. Les polítiques de gènere dins la nostra organització s’han de basar en
l’equilibri emocional, la realitat de l’altra i les conviccions morals i ètiques del nostre col·lectiu humà.
El Pla d’igualtat amb el que em comprometo a participar i recolzar, ens ha de portar a:









Assolir una cultura a favor de l’equitat i de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, sensibilitzant a tota la
comunitat;
Garantir la no discriminació i la igualtat d’oportunitats en el desenvolupament i el creixement personal de tots
els membres del nostre col·lectiu
Afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral, en la mesura d’equilibri dels recursos i disponibilitats
Assolir una imatge interna i externa que transformi i millori permanentment una comunicació que empri un
llenguatge no sexista i on l’esforç, els resultats i el treball sigui compartits sense discriminació
Reforçar i equilibrar la participació de les dones en els nivells de responsabilitat i la seva representació en els
òrgans de govern de Fundació Tallers
Incorporar la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos laborals i aconseguir un entorn saludable i segur
Compartir amb totes les parts interessades del nostre col·lectiu (usuaris, familiars, professional, entitats públiques
i privades,…) la nostra aposta cap a la igualtat
Fomentar la formació i capacitació del major nombre possible i creixent de persones del nostre col·lectiu, en
l’orientació cap aquests reptes.

Estic convençut que Fundació Tallers hi té molt a guanyar amb la implantació d’un Pla d’igualtat d’oportunitats, atès
que ens aporta un reforç reconegut de la nostra cultura transversal, de servei social a les persones. Aporta igualment un
repte permanent d’estar amatents en evitar la discriminació, en renovar la motivació i en entendre que el nostre treball
es un compromís constant cap a la millora de la nostra societat. I aquesta millora no entén de discriminacions, ni de
negació d’oportunitats ni de distincions sexistes.
Us encoratjo a practicar un model d’igualtat concís, potent i engrescador, que sigui motiu d’orgull i referent de la nostra
identitat oberta, participativa, lliure i creixent.
Una salutació
Ricard Matas
Gerència
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2. PLA D’ACCIONS 2015-2018
El Pla d’Igualtat de Fundació Tallers es defineix en forma piramidal en cascada, els eixos, els objectius,
accions, responsables i temporalitat prevista per a dur-ho a terme. La planificació té una durada de tres
anys. A continuació, es determinen les accions que s’han dut a terme des de tota l’organització de forma
transversal

En relació al Pla d’accions elaborat des de 2014 a 2018 es descriu:
Quadre global descriptiu de l’estat de les accions (planificades, implementades o pendents)


Reflecteix en un sol full resumit i mitjançant colors representatius i per a cadascun dels objectius
planificats, l’estat de situació de les accions derivades

Justificació i comentaris sobre les accions implantades


Per a cadascuna de les accions a desplegar i dur a terme, incorpora els comentaris adients del
perquè s’ha assolit, realitzat o implantat o per què està pendent de realització



Igualment, indica les responsabilitats associades a cadascuna de les accions i, en funció de la
seva disponibilitat o existència, indica quina és la evidència documental que recolza el
comentari

 Memòria explicativa de la campanya 2015- 2018


Destacar en el pròxims anys la implementació del Pla Estratègic de l’Àrea Social que contempla
una nova forma de treball i un canvi de paradigma (model centrat en la persona)



Les persones que conformen el Comitè de Seguretat i Salut són les mateixes persones que
componen la comissió d’igualtat, que es reuneixen trimestralment. En aquestes reunions es
contempla un punt específic que és el Pla d’Igualtat. S’activarà de forma anual campanyes
específiques amb l’objectiu global de preservar les oportunitats igualitàries entre homes i dones



En les activitats formatives s’incorporarà la perspectiva de gènere promovent la igualtat entre
homes i dones de forma transversal
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DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT DE LES ACCIONS des del 2015 al 2018
OBJECTIUS
1.1. Garantir una cultura igualitària en matèria d’oportunitats
1.2. Fomentar la proactivitat envers la igualtat

2.1. Garantir un bon nivell de participació de la plantilla en matèria
d’igualtat

ACCIONS
a.1.1.1  Definir un model de gestió ètica corporativa ( canvi de model- model centrat en la persona)
a.1.1.2  Fomentar Campanyes anuals per la igualtat de gènere.
a.1.1.3  Declaració de compromís de la Direcció
a.1.1.4  Fomentar la formació continuada en igualtat.

3.1. Garantir una comunicació oral i escrita no sexista
3.2. Aconseguir una motivació fefaent i inequívoca de tot el
personal envers la igualtat de gènere

a.2.1.1  Definició d’un sistema de gestió per competències en perspectiva de gènere
a.2.1.2  Fomentar l’acció participativa de tothom de l’organització envers la política d’igualtat de sexe.
a.2.1.3  Activació bianual o triennal continuada d’anàlisi del clima laboral
a.2.1.4  Fomentar en el Comitè de Seguretat i Salut l’acció participativa de tothom en accions en favor de la igualtat
a.3.1.1Accions informatives periòdiques sobre l´ús del llenguatge no sexista
a.3.1.2 Fomentar l’ús de les eines de gestió en comunicació, (WEB, Bloc, xarxes socials ...) per a conscienciar a totes les parts
interessades en la perspectiva de gènere i no només de (dis)capacitats.

4.1. Garantir la igualtat d’oportunitats per a tot el personal
4.2. Fomentar la inclusió igualitària en tots el àmbits laborals
4.3. Garantir la igualtat de promoció.

a.4.1.1  Foment de la informació interna en matèria de igualtat
a.4.1.2  Fomentar en els processos de selecció de personal una discriminació positiva envers de la situació de paritat en el lloc de
treball vacant

5.1. Fomentar la incorporació equilibrada de gènere als llocs de
treball de direcció / comandament
6.1. Garantir la no discriminació en matèria de conciliació personal
i laboral
6.2. Fomentar el respecte pel recolzament i l’equilibri a necessitats
de dependència
7.1. Considerar las avaluacions de risc laboral en perspectiva de
gènere
7.2. Fomentar la conscienciació de pares, tutors i famílies en la
perspectiva de la igualtat
8.1. Garantir un nivell equilibrat i no discriminatori en la retribució
d’homes i dones

9.1. Fomentar i garantir la formació, capacitació i creixement
personal d’homes i dones de forma igualitària.
9.2. Garantir el major grau d’equilibri en les condicions laborals
entre homes i dones en quan a la participació en activitats
10.1. Garantir la igualtat en l’ús de les mesures de conciliació per
motius de mobilitat
10.2. Procurar la millor combinació de factors no discriminatoris per
afavorir la mobilitat en matèria de gènere
Acció executada / implantada

a.5.1.1  Fomentar la transversalitat dels llocs de treball i la polivalència sense discriminació, exercint una discriminació positiva en els
càrrecs de Responsabilitat dels diferents dispositius de forma equilibrada
a.6.1.1  Fomentar polítiques de compatibilitat de la vida personal i laboral prioritzant les demandes
a.6.1.2  Controls periòdics de percentatge de les excedències en perspectiva de gènere.
a.7.1.1 Fomentar actuacions encaminades a minimitzar els riscos en casos d’assetjament i abús sexual i/o per raó de sexe a la feina.
a.7.1.2 Inclusió d’articles, comentaris, capçaleres mediàtiques sobre la no discriminació i per la igualtat, emprant al màxim les noves
tecnologies.
a.7.1.3Posar cartells de sensibilització en els espais o punts d’informació de FT (plafons, menjador...)
a.8.1.1  Comunicar e informar de l’estudi de les bandes salarials per categoria i sexe al Comitè de Seguretat i Salut.
a.8.1.2  Control anual de seguiment del indicador diferencial en matèria de retribució.
a.8.1.3 Definició d’una política retributiva que en els pròxims quatre anys, la diferència entre categoria i funcions sigui inferior al 20%
(en el lloc de treball) en perspectiva de gènere
a.9.1.1  Elaboració del protocol de l’estoc de coneixement
a.9.1.2  Controls anuals de seguiment del indicador de sexe en relació a la formació
a.9.1.3 Elaborar una eina de gestió que permeti conèixer les condicions laborals (contractació, jornades a temps parcial o complert...)
a.10.1  Adequar els horaris de forma objectiva i amb perspectiva de gènere
a.10.2  Elaborar calendaris de mobilitat

Planificat i/o en fase d’execució

*Les accions no subratllades amb cap color, indiquen que encara són temes que no han estat treballats
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MODIFICACIÓ I COMENTARIS SOBRE LES ACCIONS PENDENTS
ACCIONS

a.1.1.1 La Comissió d’Igualtat

COMENTARIS

RESPONSABLE INTERN
Ricard Matas (Gerència)

Definir un model de gestió ètica corporativa:
Codi ètic vinculat al canvi de model (model
centrat en la persona)

Isabel Mañero
(Responsable Centre
Ocupacional)

La Comissió i Equip directiu determinarà de
forma anual, companyes específiques per a la
igualtat de gènere.

Isabel Santanach
(Responsable de Gestió
del Component Humà)
Isabel Mañero
(Responsable Centre
Ocupacional)
Neus Lisón (Responsable
d’USAP)

a.1.1.2  Campanyes anuals per la igualtat
de gènere.

EVIDÈNCIA DOCUMENTAL
Realització d’un curs d’ètica per
part de 5 treballadors i treballadores
de l’entitat.

Setmana de la Igualtat. ANNEX I
Visita al museu d’Història de
Catalunya

Ricard Matas (Gerència)

Isabel Santanach
(Responsable de Gestió
del Component Humà)

a.1.1.3  Declaració de compromís de la
Direcció

a.1.1.4  Fomentar la formació continuada a
tota l’organització en matèria d’igualtat

Difondre la Declaració de Compromís per part
de Gerència envers la igualtat ponderada,
revisada i validada per la Comissió d’Igualtat,
incorporada al Pla d’igualtat, i presentada i
comunicada al Comitè d’empresa
Es determinaran anualment les activitats
formatives amb el personal de FT (tant
professionals com personal usuari).
Accions formatives vinculades a competències
en perspectiva de gènere per a professionals.
Totes les formacions quedaran reflectides en el

FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA

Ricard Matas (Gerència)

Isabel Santanach
(Responsable de Gestió
del Component Humà)

La declaració de compromís per
part de gerència s’incorpora al
propi pla d’igualtat, a l’abast de
tothom

Setmana de la Igualtat: ANNEX I
Formació del servei de Inserció
Laboral: “La incorporació de la
dona amb discapacitat al mercat
de treball: I jo què puc fer” ANNEX II
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programa anual de cada any.
ACCIONS

COMENTARIS
Facilitar espais de debat multidisciplinari

a.2.1.2  Fomentar l’acció participativa de
tothom

ACCIONS

a.3.1.1  Accions informatives periòdiques de
foment del llenguatge no sexista

a.3.1.2  Fomentar l’ús de les eines de gestió
en comunicació (WEB, Butlletí, ..) per a
conscienciar a totes les parts interessades
(persones ateses, treballadors/es, famílies,
entitats, clients, proveïdors)

FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA

EVIDÈNCIA DOCUMENTAL
Jornada de gènere per a tothom
Setmana de la igualtat ANNEX I
Comissió d’igualtat està formada
per treballadors/es de diferents
perfils i serveis

Es farà una enquesta de clima laboral
extensible a tota l’organització (bianual o
triennal).
a.2.1.3  Anàlisi del clima laboral (bianual o
triennal )

RESPONSABLE INTERN
Isabel Santanach
(Responsable de Gestió
del Component Humà)

Isabel Santanach
(Responsable de Gestió
del Component Humà)

Seran enquestes voluntàries i anònimes.

COMENTARIS
Implantat el model de criteris d’emprar el
llenguatge sense discriminació de gènere. Es
treballarà per a què la documentació
corporativa aparegui el concepte igualtat en
perspectiva de gènere igual que diversitat
funcional

RESPONSABLE INTERN
Anna Sanpere
(Responsable de
comunicació)

FT disposa d’un conjunt d’eines de
comunicació diverses i orientades a diferents
parts interessades. S’ha de potenciar en les
xarxes socials, principalment en el bloc de FT i
la web.

Anna Sanpere
(Responsable de
comunicació)

Incorporar els logos d’igualtat en perspectiva
de gènere a les xarxes socials, e-mails...

S’engega el projecte de riscos
psicosocials, que inclou
1. Enquesta de clima de
lectura fàcil
2. Avaluació de riscos
psicosocials per part de
consultoria
3. Retorn de la situació i
propostes
4. Seguiment
EVIDÈNCIA DOCUMENTAL
Es crea nova web, la qual disposa
d’un acurat llenguatge i imatge
igualitari.

Isabel Santanach (CH)

Isabel Santanach
(Responsable de Gestió
del Component Humà

L’any 2018 s’implanta la nova web
de FT, amb un acurat llenguatge i
tractament de les imatges no
sexista
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ACCIONS

COMENTARIS
A FT no hi ha hagut episodis ni situacions de
discriminació per condicions de gènere. Ni en
selecció, ni en promoció ni en altres aspectes
de gestió del CH s’ha discriminat per raons de
gènere.

a.4.1.2  Fomentar les condicions igualitàries
en els processos de selecció (vacants)

Comunicar totes les vacants als diferents
dispositius de FT

9

RESPONSABLE INTERN
Isabel Santanach
(Responsable de
Component Humà).
Responsables de
dispositius

Equip d’USAP

Treballar per a la discriminació positiva de
forma equilibrada en els processos de selecció
de tots els dispositius
ACCIONS

a.5.1.1  Fomentar la discriminació positiva
en els llocs de treball de responsabilitat

ACCIONS

a.6.1.1  Garantir la no discriminació en
matèria de conciliació personal, familiar i
laboral

COMENTARIS
Igual com en el punt anterior, sense que hi
hagués discriminació.
Treballar per a la discriminació positiva de
forma equilibrada en càrrecs de responsabilitat

COMENTARIS
Igual com en el punt anterior, per tal de
conciliar la vida familiar i laboral, a FT s’ha
tingut sempre cura de no solapar les reunions o
horaris de treball amb situacions
discriminatòries en gènere.
Elaborar un manual d’acollida en perspectiva
de gènere
Activar control d’excedències per cura de fills i

FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA

RESPONSABLE INTERN
Isabel Santanach
(Responsable de
Component Humà).
Ricard Matas (Gerència)

RESPONSABLE INTERN
Isabel Santanach
(Responsable de
Component Humà).
Neus Lisón (Responsable
d’USAP)

EVIDÈNCIA DOCUMENTAL
Elaboració d’un nou protocol de
promoció interna que garantitza la
igualtat de condicions per a totes
les candidatures ANNEX III
Tot i que no es detecta situacions
de desigualtat en els processos de
selecció, s’està avançant en la
gestió per competències, fet que
inclou una selecció més objectiva,
al marge del gènere de la persona

EVIDÈNCIA DOCUMENTAL
A Fundació Tallers no es dóna
discriminació en els llocs de
responsabilitat. Tot i així, ens
marquem com objectiu la reducció
de la Segregació Horitzontal,
respectant sempre les prioritats de
la persona a promocionar
EVIDÈNCIA DOCUMENTAL
Actualment s’accepta tota petició
de excedència per cura de fills/es
o reduccions de jornada

MODIFICACIO I AMPLIACIO DEL PLA D’IGUALTAT 2019-2022
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gent gran en perspectiva de gènere

ACCIONS
a.7.1.1  Fomentar actuacions encaminades
a minimitzar els riscos en casos
d’assetjament i abús sexual i/o per
raó de sexe a la feina.

a.7.1.2  Fomentar la conscienciació de
pares, tutors i famílies en la perspectiva de la
igualtat
ACCIONS

a.8.1.2  Activar control anual de seguiment
del indicador diferencial en matèria de
retribució

Activar control de reducció de jornada per
conciliar vida familiar i laboral
COMENTARIS
Implementació del protocol d’abús sexual
Comunicar i implementar la Guia de sexo
afectivitat

Tècnic/a de PRL d’ASPY
Treballar en trobar mecanismes, accions que
minimitzin els riscos d’abús
Inclusió d’articles, comentaris, capçaleres
mediàtiques sobre la no discriminació i per la
igualtat, emprant al màxim les noves
tecnologies.
COMENTARIS
Gestió del Component Humà, realitzarà un
estudi de les bandes salarials de tots/es els/les
professionals de FT, en relació a les categories
laborals i es comunicarà al Comitè de
Seguretat i Salut.
Control de seguiment anual del indicador en
perspectiva de gènere

FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA

RESPONSABLE INTERN
Isabel Santanach
(Responsable de
Component Humà).

EVIDÈNCIA DOCUMENTAL
S’està treballant per realitzar una
formació en contenció física
Realització d’una guia de sexe i
afectivitat de lectura fàcil

Anna Sanpere
(Responsable de
comunicació)

S’ha fet pública la formació de la
jornada i la setmana de la igualtat

RESPONSABLE INTERN
Isabel Santanach
(Responsable de Gestió
del Component Humà)

EVIDÈNCIA DOCUMENTAL
Indicador de Distribució de
retribucions per sexes
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Fitxa de punts forts i àrees de millora.
Àmbit

Punts forts

Gestió organitzativa
igualitària

 Elaboració i ampliació del pla
d’igualtat, treballat des de l’any 2011
i en constant ampliació, essent
aquesta la segona ampliació
 Compromís i sensibilització del
personal respecte les desigualtats
 Compromís de la direcció

Participació i
implicació del
personal

 Canal USAP pels usuaris
 Anàlisi de riscos psicosocials, que
dóna peu a poder exterioritzar les
necessitats de cada treballador/a
 Existeix un comitè de Seguretat i Salut
que vetlla per la igualtat, i s’ha
generat una petita comissió paral·lela
que treballa únicament per la
igualtat

Llenguatge no sexista
ni discriminatori

 Les convocatòries de promoció
interna es fan sense discriminació
sexista
 La pàgina web s’ha elaborat
mantenint un llenguatge no sexista

Participació
igualitària en els llocs
de treball

Presència de dones
en càrrecs de
responsabilitat

Conciliació de la
vida personal i
professional

 No hi ha cap trava per què les dones i
homes treballin en qualsevol dels llocs
de treball de l’organització.
 Contractació no discriminatòria.
 Es tendeix a buscar l’equilibri (p.e. per
a professionals del CO es demanen
homes, atès que està desequilibrat
cap al sexe femení actualment).
 Actualment el percentatge de les
dones en càrrecs de responsabilitat
es del 60 %
 A l’equip Directiu, de 10 membres, hi
ha 5 dones i 5 homes.
 Existeix un protocol de promoció
interna que evita la discriminació per
qualsevol raó
 Es concedeixen els permisos i
excedències que es sol·liciten i son
d’acord
a
llei,
sense
cap

FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA

Àrees de millora
 Manca formació a nivell global, que
impliqui a tot el personal
 Manca formació constant que ajudi a la
sensibilització i acompanyi a tot el
personal a entendre que la igualtat cal
treballar-la diàriament
 Manca un compromís en tota la
organització, que no només englobi a
professionals
 Utilitzar canals de comunicació (web /
butlletí,...)
 Cal treballar de manera proactiva envers
la igualtat, ja que al comitè de Seguretat i
Salut es fa de manera reactiva.
 Crear canals de comunicació de
denúncia de la vulneració de la igualtat.
 Protocol·litzar la relació àrea Component
humà vs Comitè d’empresa per establir
aquests canals esmentats i facilitar i
agilitzar les reaccions.
 Ampliar el número de xerrades internes de
comunicació sobre la igualtat.
 Tot i que s’ha detectat una millora, cal
perfeccionar el llenguatge utilitzat en la
documentació interna
 Manca augmentar la sensibilització en
part de professionals
 Manca ús de llenguatge no sexista en la
comunicació interna informal

 Creació de la sistemàtica de seguiment
de tots els Indicadors d’igualtat, a través
de Comitès específics.

 Cal difondre el nou protocol de promoció
interna
 Cal incloure indicadors que avaluïn dades
relacionades amb la igualtat

 Hi ha drets adquirits d’antiguitat en el que
el cobrament és del 100% nen cas de
baixa (no discriminat entre homes i
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Prevenció de salut i
riscos laborals amb
perspectiva
de
gènere

problemàtica ni limitació (paternitat,
maternitat,….)
 S’ha començat a concedir la opció
de teletreball en casos concrets
 Els horaris de reunions es consensuen
per tal d’evitar perjudicar la
conciliació familiar.

dones).
 Hi ha desequilibri en les sol·licituds de
baixes (no ILT) i excedències (més
demanades per les dones).
 Cal incloure indicadors que avaluïn dades
relacionades amb la igualtat, com ara el
control de demanda d’excedència

 No hi ha discriminació per raó de
sexe.
 L’assetjament sexual (o la més
mínima orientació en aquest sentit),
es considera sempre com a MOLT
GREU
 Ha augmentat la sensibilitat respecte
assetjament sexual, detectant casos
concrets i actuant sobre ells.

 Cal definir un protocol de canalització
de les sospites o actituds d’assetjament
sexual (implicant Comitè d’empresa /
Dir. Component Humà i Responsables
d’àrea/servei).
 Manca capacitat resolutiva i de reacció
en els casos de sospita d’assetjament
sexual
 Comitè de Crisi (mateixos implicats +
Direcció).
 Sol·licitar a SPA que en els seus PPTs
(PowerPoints) s’hi inclogui la perspectiva
de gènere.
 Formació transversal com a model.
 Es valora com a necessària la formació
en contenció física per als professionals
de diversos serveis. (en procés)

Igualtat
retributiva
entre dones i homes

 Hi ha igualtat de salari entre dones i
homes (a igual lloc de treball i
responsabilitat). Aplicable a tota la
plantilla.

Condicions
igualitàries

 El nombre de dones i homes amb
contracte indefinit es superior al 50 %
de la plantilla.
 Les baixes per ILT estan equilibrades.

Mobilitat

laborals
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 La mobilitat es contemplada sempre
en la mesura de les possibilitats. S’han
fet moviments de treballadors d’un a
altre servei, per optimitzar la seva
mobilitat.
 Es contemplen les targes roses per la
utilització dels serveis públics, com a
resultat del dret assistit  ajuda a la
gestió.
 Tarja d’acompanyant per a fer els
desplaçaments.
 Aplicació del criteri de proximitat a la
residència, sempre que és possible
(p.e. Jonathan)
 Acords personalitzats factibles i no
discriminatoris.

FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA

 Activar un control sistemàtic i periòdic
ANUAL d’aquests indicadors.
 Treballar per l’equilibri pel que fa a les
reduccions de jornades (actualment
tant sols demanades per dones).
 Formacions fetes fora d’horari laboral,
comporten actualment més incidències
en dones que en homes.
 Treballar per establir un indicador
d’estoc de coneixement equilibrat.

 Adequar horaris de sortida per usuaris a
fi que agafin l’autobús de les 15 hores.

MODIFICACIO I AMPLIACIO DEL PLA D’IGUALTAT 2019-2022
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DIAGNOSI

Després de realitzar la diagnosi de la situació de Fundació Tallers a l’any 2018, detectem 3 àmbits
especialment destacats en sentit positiu, i 2 àmbits a treballar profundament

Com a àmbits positius, trobem el 2, 8 i 9, els quals fan referència a la participació/implicació del personal, la
igualtat retributiva i les condicions laborals.
Com a àmbits negatius, trobem el 3 i 7, els quals fan referència a l’ús del llenguatge no sexista i la prevenció
de la salut i riscos en perspectiva de gènere.
Fundació Tallers és una empresa compromesa amb les persones que hi treballen i les persones usuàries.
Aquest compromís, genera un retorn en la plantilla, la qual se sent compromesa amb l’empresa i tots els
seus projectes. Es genera un benefici mutu que es retroalimenta, i d’aquí les altes puntuacions en els tres
àmbits indicats.
D’altra banda, es detecta una manca d’alerta en quan al llenguatge. Si bé en actes, accions i projectes,
Fundació Tallers és una empresa que treballa per la igualtat de gènere i ho demostra a diari, manca l’ús de
llenguatge no sexista. Conscients d’aquesta mancança, s’està treballant per tal de fer conscient a tota la
organització de la importància d’un bon ús del llenguatge.
Respecte l’àmbit 7, el qual també obté una baixa puntuació, cal dir que d’una banda, la fortalesa dels
àmbits 2,8 i 9, especialment el 2, ajuden a reduir els riscos. Davant de la manca de necessitat, es redueix el
número d’actuacions. D’altra banda, fruit de l’esperit proactiu de l’empresa, i conscients que aquest no ha
de ser el motiu per dedicar menys esforços en un dels àmbits, s’està treballant per la prevenció de riscos
laborals i tot i que és un projecte no finalitzat encara, confiem en que en els propers anys obtinguem grans
resultats.

FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA
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PLA D’ACCIONS 2019-2022

El Pla d’Igualtat de Fundació Tallers es defineix en forma piramidal en cascada, els eixos, els objectius,
accions, responsables i temporalitat prevista per a dir-ho a terme. La planificació té una durada de tres anys.
A continuació, es determinen les accions que s’han dut a terme des de tota l’organització de forma
transversal

En relació al Pla d’accions elaborat des de 2019 a 2022 es descriu:
Quadre global descriptiu de l’estat de les accions



Reflecteix en un sol full resumit l’estat de situació de les accions derivades

Justificació i comentaris sobre les accions implantades


Per a cadascuna de les accions a desplegar i dur a terme, incorpora els comentaris adients del
perquè s’ha assolit, realitzat o implantat o per què està pendent de realització



Igualment, indica les responsabilitats associades a cadascuna de les accions i, en funció de la
seva disponibilitat o existència, indica quina és la evidència documental que recolza el
comentari

 Memòria explicativa de la campanya 2019- 2022


Destacar que es continua treballant sota el Model Centrat en la Persona, model que a dia
d’avui ja forma part de la cultura empresarial.



Les persones que conformen el Comitè de Seguretat i Salut són les mateixes persones que
componen la comissió d’igualtat, però s’ha creat, a més, una petita comissió paral·lela,
centrada únicament en Igualtat, que donarà suport en aquelles tasques més complexes o que
impliquin més dedicació



S’apostarà per un model de formació constant, indirecte i transversal, sota el qual es realitzaran
activitats que perdurin en el temps i es treballarà la sensibilització constant de tota persona
treballadora, independentment del càrrec assignat

FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA
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DESCRIPCIÓ DE LA PLANIFICACIÓ DE LES ACCIONS des del 2019 al 2022
OBJECTIUS

ACCIONS

1.GESTIO ORGANITZATIVA IGUALITARIA
1.1. Garantir una cultura igualitària en matèria d’oportunitats
1.2. Fomentar la proactivitat envers la igualtat
2.PARTICIPACIÓ I IMPLICACIÓ DEL PERSONAL
2.1. Garantir un bon nivell de participació de la plantilla en matèria
d’igualtat

3.LLENGUATGE NO SEXISTA NI DISCRIMINATORI
3.1. Garantir una comunicació oral i escrita no sexista
3.2. Aconseguir una motivació fefaent i inequívoca de tot el
personal envers la igualtat de gènere

4.PARTICIPACIO IGUALITARIA EN ELS LLOCS DE TREBALL
4.1. Garantir la igualtat d’oportunitats per a tot el personal
4.2. Fomentar la inclusió igualitària en tots el àmbits laborals
4.3. Garantir la igualtat de promoció.

5.PRESÈNCIA DE DONES EN CÀRRECS DE RESPONSABILITAT
5.1. Fomentar la incorporació equilibrada de gènere als llocs de
treball de direcció / comandament

1a  Definir un model de gestió ètica corporativa ( canvi de model- model centrat en la persona)
1b  Mantenir Campanyes anuals per la igualtat de gènere.
1c  Declaració de compromís de la Direcció
2a  Mantenir l’acció participativa de tothom de l’organització envers la política d’igualtat de sexe.
2b  Mantenir la formació continuada en igualtat.
2c  Ampliar l’avaluació de riscos psicosocials a tota la plantilla
2d  Fomentar en el Comitè de Seguretat i Salut l’acció participativa de tothom en accions en favor de la igualtat
3a  Mantenir les Accions informatives periòdiques sobre l´ús del llenguatge no sexista
3b  Fomentar l’ús de les eines de gestió en comunicació, (WEB, Bloc, xarxes socials ...) per a conscienciar a totes les parts interessades
en la perspectiva de gènere i no només de (dis)capacitats.
3c  Revisió de llenguatge utilitzat en la documentació interna
3d  Fomentar l’esperit crític en els equips de professionals, sensibilitzant de manera continuada en l’ús de llenguatge no sexista
4a  Foment de la informació interna en matèria de igualtat
4b  Fomentar en els processos de selecció de personal una discriminació positiva envers de la situació de paritat en el lloc de treball
vacant
4c  Utilització de llenguatge no sexista en les ofertes de feina (especialment en tasques fins ara masculinitzades)
4d  Garantir la no discriminació en processos de selecció interns
5a  Fomentar la transversalitat dels llocs de treball i la polivalència sense discriminació, exercint una discriminació positiva en els
càrrecs de Responsabilitat dels diferents dispositius de forma equilibrada
5b  Reduïr la segregació horitzontal i vertical en càrrecs de responsabilitat

6.CONCILIACIO DE LA VIDA PERSONAL I PROFESSIONAL
6.1. Garantir la no discriminació en matèria de conciliació personal
6a  Fomentar polítiques de compatibilitat de la vida personal i laboral prioritzant les demandes
i laboral
6b  Controls periòdics de percentatge de les excedències en perspectiva de gènere.
6.2. Fomentar el respecte pel recolzament i l’equilibri a necessitats
6c  Garantir la no discriminació en matèria de conciliació personal, familiar i laboral
de dependència
7.PREVENCIO DE SALUT I RISCOS LABORALS AMB PERSPECTIVA DE GENERE
7.1. Considerar las avaluacions de risc laboral en perspectiva de
7a Mantenir les actuacions encaminades a minimitzar els riscos en casos d’assetjament i abús sexual i/o per raó de sexe a la feina.
gènere
7b  Inclusió d’articles, comentaris, capçaleres mediàtiques sobre la no discriminació i per la igualtat, emprant al màxim les noves
7.2. Fomentar la conscienciació de pares, tutors i famílies en la
tecnologies.
perspectiva de la igualtat
7c Col·locar cartells de sensibilització en els espais o punts d’informació de FT (plafons, menjador...)
7d  Realitzar formació preventiva en violència de gènere, tan destinada a dones com a homes
8.IGUALTAT RETRIBUTIVA ENTRE DONES I HOMES
8.1. Garantir un nivell equilibrat i no discriminatori en la retribució
d’homes i dones

8a  Comunicar i informar de l’estudi de les bandes salarials per categoria i sexe al Comitè de Seguretat i Salut.
8b  Control anual de seguiment del indicador diferencial en matèria de retribució.
8c  Definició d’una política retributiva que en els pròxims quatre anys, la diferència entre categoria i funcions sigui inferior al 20% (en
el lloc de treball) en perspectiva de gènere

9.CONDICIONS LABORALS IGUALITARIES
9.1. Fomentar i garantir la formació, capacitació i creixement
personal d’homes i dones de forma igualitària.

FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA

9a  Elaboració del protocol de l’estoc de coneixement.
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9.2. Garantir el major grau d’equilibri en les condicions laborals
entre homes i dones en quan a la participació en activitats
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9b  Controls anuals de seguiment del indicador de sexe en relació a la formació
9c Elaborar una eina de gestió que permeti conèixer les condicions laborals (contractació, jornades a temps parcial o complert...)

10.MOBILITAT
10.1. Garantir la igualtat en l’ús de les mesures de conciliació per
motius de mobilitat
10.2. Procurar la millor combinació de factors no discriminatoris per
afavorir la mobilitat en matèria de gènere

FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA

a.10.1  Adequar els horaris de forma objectiva i amb perspectiva de gènere
a.10.2  Elaborar calendaris de mobilitat

MODIFICACIO I AMPLIACIO DEL PLA D’IGUALTAT 2019-2022
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JUSTIFICACIÓ I COMENTARIS SOBRE LES ACCIONS PENDENTS
ACCIONS
COMENTARIS
1.GESTIO ORGANITZATIVA IGUALITARIA
1.1. Garantir una cultura igualitària en matèria d’oportunitats
1.2. Fomentar la proactivitat envers la igualtat
Aplicar els coneixements adquirits en les
diverses formacions per definir un model de
gestió ètica corporativa: codi ètic vinculat al
1a: Definir un model de gestió ètica
canvi de model (model centrat en la persona)
corporativa ( canvi de model- model centrat
en la persona)

La comissió i Equip directiu determinarà de
forma anual, campanyes específiques per a la
igualtat de gènere

RESPONSABLE INTERN

Ricard Matas (Gerència)
Almudena Jiménez
(Responsable de GCH*)
Neus Lisón (Responsable
USAP)
Isabel
Mañero(Responsable CO**)
Isabel Mañero
(Responsable CO)
Neus Lisón (Responsable
USAP)

1b: Mantenir Campanyes anuals per la
igualtat de gènere.

Ricard Matas (Gerència)

Almudena Jiménez
(Responsable de GCH)
1c Publicar la Declaració de compromís de
la Direcció

Revisar i difondre la Declaració de Compromís
per part de gerència envers la igualtat.

2.PARTICIPACIÓ I IMPLICACIÓ DEL PERSONAL
2.1. Garantir un bon nivell de participació de la plantilla en matèria d’igualtat
Es determinaran anualment les activitats
2a Mantenir l’acció participativa de tothom formatives amb el personal de FT (tan
de l’organització envers la política d’igualtat
professionals com personal usuari)
de sexe.
Accions formatives vinculades a la igualtat

FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA

Ricard Matas (Gerència)

Almudena Jiménez
(Responsable de GCH)

EVIDÈNCIA DOCUMENTAL
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Totes les accions quedaran reflectides en el
calendari anual de formació
Utilitzar imputs formatius en el dia a dia per tal
de sensibilitzar tota la plantilla

2b Fomentar la formació global i
continuada

2c Ampliar l’avaluació de riscos psicosocials
a tota la plantilla

2d Fomentar en el Comitè de Seguretat i
Salut l’acció participativa de tothom en
accions en favor de la igualtat
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Almudena Jiménez
(Responsable de GCH)

Elaborar accions globals i continuades en el
temps per tal de mantenir i consolidar la
sensibilització en igualtat de gènere
S’ampliarà la formació a personal de diferent
categoria laboral, amb la intenció de fer
extensiva la sensibilització
Ampliar el número de grups que es puguin
beneficiar d’una avaluació de riscos
psicosocials.
Realitzar formacions en contenció física

Almudena Jiménez
(Responsable de GCH)
Almudena Jiménez
(Responsable de GCH)

Ampliar el protocol d’assetjament reflectint, al
màxim possible, les diferents situacions que es
puguin donar.

3.LLENGUATGE NO SEXISTA NI DISCRIMINATORI
3.1. Garantir una comunicació oral i escrita no sexista
3.2. Aconseguir una motivació fefaent i inequívoca de tot el personal envers la igualtat de gènere

3a Mantenir les Accions informatives
periòdiques sobre l´ús del llenguatge
no sexista

3b Fomentar l’ús de les eines de gestió en
comunicació, (WEB, Bloc, xarxes socials
...) per a conscienciar a totes les parts
interessades en la perspectiva de
gènere i no només de (dis)capacitats.
FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA

Implantat el model de criteris d’emprar el
llenguatge sense discriminació de gènere. Es
treballarà per a què la documentació
corporativa aparegui el concepte igualtat en
perspectiva de gènere igual que diversitat
funcional

Anna Sampere
(Responsable de
comunicació)

Contractar els serveis de consultoria per tal de
treballar la comunicació externa i interna

Anna Sampere
(Responsable de
comunicació)

Fer ús dels logos d’igualtat en perspectiva de
gènere a totes les vies de comunicació externa

Almudena Jiménez
(Responsable de GCH)

Almudena Jiménez

MODIFICACIO I AMPLIACIO DEL PLA D’IGUALTAT 2019-2022
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i interna

(Responsable de GCH)

Revisar i reeditar la documentació interna

Anna Sampere
(Responsable de
comunicació)

3c Revisar el llenguatge utilitzat en la
documentació interna

3d  Fomentar l’esperit crític en els equips de
Educar en el llenguatge no sexista en el nostre
professionals, sensibilitzant de manera
dia a dia, ja sigui via mail, rectificació verbal,
continuada en l’ús de llenguatge no
etc.
sexista
4.PARTICIPACIÓ IGUALITÀRIA EN ELS LLOCS DE TREBALL
4.1. Garantir la igualtat d’oportunitats per a tot el personal
4.2. Fomentar la inclusió igualitària en tots el àmbits laborals
4.3. Garantir la igualtat de promoció.
Extendre el contingut de les formacions en
matèria de igualtat de gènere a tota
4a  Foment de la informació interna en
l’organització
matèria de igualtat
Fer extensa a tota l’organització aquella
informació, actes, etc relacionats amb la
igualtat de gènere que es puguin dur a terme
Dur a terme la discriminació positiva,
4b  Fomentar en els processos de selecció
especialment en aquelles professions fins ara
de personal una discriminació positiva envers
masculinitzades, per tal de normalitzar la
de la situació de paritat en el lloc de treball
presència de dones i reduir la segregació
vacant
horitzontal

Almudena Jiménez
(Responsable de GCH)
Almudena Jiménez
(Responsable de GCH)

Anna Sampere
(Responsable de
comunicació)
Almudena Jiménez
(Responsable de GCH)
Almudena Jiménez
(Responsable de GCH)
Responsables de dispositius
Equip d’USAP

4c  Utilitzar un llenguatge no sexista en les
ofertes de feina (especialment en tasques fins
ara masculinitzades)

Revisar el contingut de les ofertes de feina i
evitar el llenguatge sexista, especialment en
aquelles fins al moment masculinitzades

Almudena Jiménez
(Responsable de GCH)

4d  Garantir la no discriminació en
processos de selecció interns

Creació d’una plantilla d’oferta de feina on es
reflecteixi, entre d’altres, les accions vers la
igualtat de gènere que duu a terme
l’organització

Almudena Jiménez
(Responsable de GCH)

FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA

Responsables de dispositius
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5.PRESÈNCIA DE DONES EN CARRECS DE RESPONSABILITAT
5.1. Fomentar la incorporació equilibrada de gènere als llocs de treball de direcció / comandament
A FT no es donen situacions de discriminació
Almudena Jiménez
5a  Fomentar la transversalitat dels llocs de
per condicions de gènere en els processos de
(Responsable de GCH)
treball i la polivalència sense
selecció
discriminació, exercint una
Ricard Matas (Gerència)
discriminació positiva en els càrrecs
Treballar la segregació horitzontal i vertical per
de Responsabilitat dels diferents
evitar que es donin situacions de igualtat en
dispositius de forma equilibrada
número, però no en perfil, donant peu a llocs
de treball masculinitzats i/o feminitzats
En càrrecs de responsabilitat es treballarà,
Almudena Jiménez
perquè aquells que ocupi la dona no siguin
(Responsable de GCH)
5b  Reduïr la segregació horitzontal i vertical
(respectant les preferències de cada
en càrrecs de responsabilitat
treballador/a), sempre llocs culturalment
Ricard Matas (Gerència)
feminitzats
6.CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL I PROFESSIONAL
6.1. Garantir la no discriminació en matèria de conciliació personal i laboral
6.2. Fomentar el respecte pel recolzament i l’equilibri a necessitats de dependència
Es treballarà cada cas de manera
Almudena Jiménez
individualitzada, amb l’objectiu de conciliar de
(Responsable de GCH)
la manera més eficaç la vida personal i
6a  Fomentar polítiques de compatibilitat de
professional.
Neus Lisón (Responsable
la vida personal i laboral prioritzant les
USAP)
demandes

6b  Realitzar controls periòdics de
percentatge de les excedències en
perspectiva de gènere.

6c  Garantir la no discriminació en matèria
de conciliació personal, familiar i laboral

FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA

Es desenvoluparan indicadors que puguin
ajudar a portar un control de les excedències
demanades i l’evolució de la tipologia de les
mateixes
Mantenir la concessió de excedències i
reduccions de jornada demanades pel
personal
Analitzar en profunditat les demandes de
excedència per cura de fills (numero de
peticions, i càrrec i sexe de la persona

Almudena Jiménez
(Responsable de GCH)

Almudena Jiménez
(Responsable de GCH)
Neus Lisón (Responsable
USAP)
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demandant)
Analitzar en profunditat les demandes de
reducció de jornada (numero de peticions, i
càrrec i sexe de la persona demandant)
Introduir el conveni laboral i protocol
d’assetjament en el manual d’acollida de tot el
personal
7.PREVENCIÓ DE SALUT I RISCOS LABORALS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE
7.1. Considerar las avaluacions de risc laboral en perspectiva de gènere
7.2. Fomentar la conscienciació de pares, tutors i famílies en la perspectiva de la igualtat
Revisar i ampliar el protocol d’assetjament
7a Mantenir les actuacions encaminades a
minimitzar els riscos en casos d’assetjament i
Comunicar i implantar la guia de sexe i
abús sexual i/o per raó de sexe a la feina.
afectivitat

7b  Incloure articles, comentaris, capçaleres
mediàtiques sobre la no discriminació i per la
igualtat, utilitzant al màxim les noves
tecnologies

7c  Col·locar cartells de sensibilització en els
espais o punts d’informació de FT (plafons,
menjador...)

7d  Realitzar formació preventiva en
violència de gènere, tan destinada a dones
com a homes

Contractar els serveis de consultoria per tal de
treballar la comunicació externa
Facilitar la lectura fàcil en aquella
documentació que representi eines de treball
Informar de les accions formatives no només
via mail als professionals, sinó de manera visual
als espais comuns de la fundació

Incloure la bústia de la igualtat, on tothom, de
manera anònima si així ho desitja, pugui
aportar comentaris, critiques constructives,
propostes de millora etc en relació a igualtat

Almudena Jiménez
(Responsable de GCH)
Tècnic/a de PRL de SEPRA
Anna Sampere
(Responsable de
comunicació)
Almudena Jiménez
(Responsable de GCH)
Anna Sampere
(Responsable de
comunicació)
Almudena Jiménez
(Responsable de GCH)
Anna Sampere
(Responsable de
comunicació)
Almudena Jiménez
(Responsable de GCH)
Tècnic/a de PRL de SEPRA
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8.IGUALTAT RETRIIBUTIVA ENTRE DONES I HOMES
8.1. Garantir un nivell equilibrat i no discriminatori en la retribució d’homes i dones
8a  Comunicar i informar de l’estudi de les
bandes salarials per categoria i sexe al
Comitè de Seguretat i Salut.

Retorn anual.

Almudena Jiménez
(Responsable de GCH)

8b  Realitzar un control anual de seguiment
de l’indicador diferencial en matèria de
retribució.

Per tal de poder traslladar la informació al
Comitè de Seguretat i Salut, es realitzarà
seguiment anual de les bandes salarials.

Almudena Jiménez
(Responsable de GCH)

9.CONCILIACIONS LABORALS IGUALITARIES
9.1. Fomentar i garantir la formació, capacitació i creixement personal d’homes i dones de forma igualitària.
9.2. Garantir el major grau d’equilibri en les condicions laborals entre homes i dones en quan a la participació en activitats
9a  Elaborar un protocol de l’estoc de
Creació d’una carpeta on poder incloure el
Almudena Jiménez
coneixement.
contingut de totes les formacions realitzades.
(Responsable de GCH)
Aquesta serà d’accés per a tota l’organització
9b  Realitzar controls anuals de seguiment
Elaborar nous indicadors que permetin
Almudena Jiménez
del indicador de sexe en relació a la formació controlar la igualtat- proporcionalitat en
(Responsable de GCH)
l’accés a la formació
9c Elaborar una eina de gestió que permeti
Redefinició dels indicadors en matèria de
Almudena Jiménez
conèixer les condicions laborals
RRHH, posant ènfasi en la igualtat
(Responsable de GCH)
(contractació, jornades a temps parcial o
complert...)
10.MOBILITAT
10.1. Garantir la igualtat en l’ús de les mesures de conciliació per motius de mobilitat
10.2. Procurar la millor combinació de factors no discriminatoris per afavorir la mobilitat en matèria de gènere
10a  Adequar els horaris de forma objectiva
Adequar els calendaris a les necessitats
i amb perspectiva de gènere
personals i de conciliació dels i les treballadores

*GCH: Gestió de Component Humà
** CO: Centre Ocupacional
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ACCIÓ 1. CONSOLIDACIÓ DE COMISSIÓ ÈTICA PER LA IGUALTAT
Descripció: consolidació de la comissió ètica per la igualtat, que vetlli per definir un model ètic corporatiu, i
vinculi la igualtat de gènere a aquest
Objectius:
1a.DEFINIR UN MODEL DE GESTIÓ ÈTICA CORPORATIVA
1b.MANTENIR CAMPANYES ANUALS PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE
1c.PUBLICAR LA DECLARACIO DE COMPROMIS DE LA DIRECCIÓ
Personal responsable: comissió ètica per la igualtat, que serà definida per gerència, RRHH, coordinació USAP i
coordinació CO
Mitjans i materials previstos per a la realització de l’acció:
 Suport informàtic
 Cursos de formació ètica
Període implantació: Maig 2019- Desembre 2022
Indicador de seguiment: actes de les reunions

ACCIÓ 2. CALENDARI ANUAL
Descripció: durant l’any 2019 es farà un recull de fotografies (12) de diferents persones de l’organització,
juntament amb una frase o reflexió en relació a igualtat de gènere. Les diferents fotografies i les reflexions, es
recopilaran en un calendari que serà exposat l’any 2020, on cada mes es farà pública una de les imatges.
Objectiu:
1b. MANTENIR CAMPANYES ANUALS PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE
Personal responsable: RRHH i personal de diferents serveis, assignat a realitzar la tasca.
Mitjans i materials previstos per a la realització de l’acció:
 Eines informàtiques per elaborar calendari anual
 Càmera de fotografiar
Període d’implantació: maig 2019- desembre 2020
Indicador de seguiment: llistat de fotografies realitzades, reflexions i en última instància, el calendari anual 2020
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ACCIÓ 3. ELABORACIÓ D’UN CONTE
Descripció: durant l’any 2020 es durà a terme la realització d’un conte, elaborat per tota l’organització però en
diferents fases. En l’elaboració hi formaran part treballadors i treballadores i/o persones vinculades a
l’organització, que voluntàriament vulguin participar. L’argument del mateix estarà relacionat directament amb
la igualtat de gènere. La programació s’iniciarà a principis de 2020, i serà al llarg de l’any 2021 quan se’n farà
entrega.
Objectiu:
1b. MANTENIR CAMPANYES ANUALS PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE
Personal responsable: RRHH i diferent personal a definir
Mitjans i materials previstos per a la realització de l’acció:
 Eines informàtiques
 Material d’oficina (fulls, bolis...)
Període d’implantació: gener 2020- desembre 2021
Indicador de seguiment: actes de les diferents reunions, i presentació del conte en format paper

AMBIT 2. PARTICIPACIÓ I IMPLICACIÓ DEL PERSONAL

ACCIO 4. IMPLANTACIÓ DE FORMACIÓ ANUAL EN IGUALTAT
Descripció: ampliar la formació en igualtat per a tota l’empresa, facilitant que aquesta sigui transversal i
permanent, i pugui arribar al màxim nombre de treballadors i treballadores possible. Es destinarà una part del
pressupost (no definida encara) a aquesta formació.
Objectius:
2a. MANTENIR L’ACCIÓ PARTICIPATIVA DE TOTHOM DE L’ORGANITZACIÓ ENVERS LA POLÍTICA D’IGUALTAT DE SEXE
2b. FOMENTAR LA FORMACIÓ GLOBAL CONTINUADA
7d. REALITZAR FORMACIÓ PREVENTIVA EN VIOLÈNCIA DE GÈNERE, TAN DESTINADA A DONES COM A HOMES
Personal responsable: RRHH amb responsables de serveis
Mitjans i materials previstos per a la realització de l’acció:
 Oferta formativa de diferents entitats
Període d’implantació: maig 2019- desembre 2022
Indicador de seguiment: número d’accions anuals realitzades i destinataris. Indicadors de formació
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ACCIÓ 5. TEST DE RISCOS PSICOSOCIALS
Descripció: Fundació Tallers ha elaborat un qüestionari de riscos psicosocials, que està en via de validació. La
intenció de l’empresa és poder fer ús de dit qüestionari i passar-lo a tota l’organització, per treballar amb
diferents grups a mesura que es detecten necessitats.
Objectius:
2c. AMPLIAR L’AVALUACIÓ DE RISCOS PSICOSOCIALS A TOTA LA PLANTILLA
Personal responsable: RRHH i responsables de diferents serveis, SEPRA (servei de prevenció aliè) I Núria Sánchez
(gerent de l’empresa ADIC i col·laboradora en el projecte).
Mitjans i materials previstos per a la realització de l’acció:
 Entitats de lectura fàcil
 Personal informàtic
 Entitats que formen part del projecte (SEPRA i ADIC)
Data implantació: gener 2019- desembre 2022 (inclou planificació, elaboració, validació i passassió a

tota

l’organització)
Indicador de seguiment: actes de les reunions dutes a terme, resultat del test
ACCIÓ 6. INCLUSIÓ DEL PUNT “IGUALTAT” EN L’ORDRE DEL DIA DE LES REUNONS DE COMITÈ SEGURETAT I SALUT
Descripció: s’inclourà el punt “Igualtat” en totes les reunions de comitè de seguretat i salut. Al llarg del temps
s’havia perdut l’hàbit de tractar aquest punt, i tan sols es feia quan es detectava una necessitat. L’acció pretén
treballar-ho de manera proactiva i constant
Objectius:
2d. FOMENTAR EN EL COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT L’ACCIÓ PARTICIPATIVA DE TOTHOM EN ACCIONS EN FAVOR
DE LA IGUALTAT
Personal responsable: comitè de seguretat i salut
Mitjans i materials previstos per a la realització de l’acció:
 No se’n descriuen, són recursos personals.
Data implantació: gener 2019- desembre 2022
Indicador de seguiment: actes de les reunions realitzades
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AMBIT 3. LLENGUATGE NO SEXISTA NI DISCRIMINATORI
AMBIT 4. PARTICIPACIÓ IGUALITARIA EN ELS LLOCS DE TREBALL

ACCIÓ 7. ELABORACIÓ D’UNA NOVA PLANTILLA D’OFERTES DE FEINA
Descripció: s’elaborarà una nova plantilla d’oferta de feina, no només més atractiva per a les persones
candidates, sinó que a la vegada no faci cap discriminació per sexe, i així ho especifiqui.
Objectius:
3b. FOMENTAR L’ÚS DE LES EINES DE GESTIÓ EN COMUNICACIÓ PER A CONSCIENCIAR A TOTES LES PARTS
INTERESSADES EN LA PERSPECTIVA DE GÈNERE I NO NOMÉS DE DISCAPACITATS
4c. UTILITZAR UN LLENGUATGE NO SEXISTA EN LES OFERTES DE FEINA
Personal responsable: RRHH i Anna Sampere (responsable de comunicació)
Mitjans i materials previstos per a la realització de l’acció:
 Recursos personals
 Programa informàtic de disseny
Data implantació: juny 2019
Indicador de seguiment: comunicat intern de presentació de nova plantilla d’oferta de feina i plantilla en si
mateixa
ACCIÓ 8. REVISIÓ DOCUMENTACIÓ INTERNA
Descripció: revisió de tota la documentació interna com ara protocols o plantilles varies, per tal de garantir la
utilització d’un llenguatge neutre.
Objectius:
3c. REVISAR EL LLENGUATGE UTILITZAT EN LA DOCUMENTACIÓ INTERNA
3d. FOMENTAR L’ESPERIT CRITIC EN ELS EQUIPS DE PROFESSIONALS, SENSIBILITZAR DE MANERA CONTINUADA EN L’ÚS
DE LLENGUATGE NO SEXISTA
Personal responsable: RRHH i Anna Sampere (responsable de comunicació), comissió igualtat
Mitjans i materials previstos per a la realització de l’acció:
 Documentació interna
Període d’implantació: Juny 2019 – desembre 2022
Indicador de seguiment: actes de les diferents reunions, i difusió de noves plantilles i documentació
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ACCIÓ 9. DIFUSIÓ DEL MANUAL D’ÚS DE LLENGUATGE NO SEXISTA
Descripció: es farà difusió del manual d’ús de llenguatge no sexista a tota la organització, ja que actualment
només ha arribat a una part de la plantilla.
Objectius:
3a. MANTENIR LES ACCIONS INFORMATIVES PERIÒDIQUES SOBRE L’ÚS DEL LLENGUATGE NO SEXISTA
Personal responsable: RRHH i Anna Sampere (responsable de comunicació)
Mitjans i materials previstos per a la realització de l’acció:
 Manual
Període d’implantació: Abril 2019- desembre 2019
Indicador de seguiment: actes de les diferents reunions, comunicat intern de difusió

AMBIT 4. PARTICIPACIÓ IGUALITARIA EN ELS LLOCS DE TREBALL
AMBIT 5. PRESÈNCIA DE DONES EN CÀRRECS DE RESPONSABILIAT
AMBIT 7. PREVENCIÓ DE LA SALUT I RISCOS LABORALS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

ACCIÓ 10. PUBLICACIONS RELACIONADES AMB IGUALTAT, i FER AMPLIACIÓ DE LA FORMACIÓ
Descripció:. es definiran un llistat de temes anuals a tractar, i sobre els quals es marcaran una mitjana de 2-3
publicacions anuals mínimes, extensives a l’organització. Aquestes també inclouran plafons informatius
Objectius:
4a. FOMENTAR LA FORMACIÓ INTERNA EN MATERIA D’IGUALTAT
7b. INCLOURE ARTICLES, COMENTARIS, CAPÇALERES MEDIÀTIQUES SOBRE LA NO DISCRIMINACIÓ I PER LA
IGUALTAT, EMPRANT AL MÀXIM LES NOVES TECNOLOGIES.
7c. COL·LOCAR CARTELLS DE SENSIBILITZACIÓ EN ELS ESPAIS O PUNTS D’INFORMACIÓ DE FT (PLAFONS,
MENJADOR...)
Personal responsable: Anna Sampere (responsable de comunicació) , RRHH i comissió d’igualtat
Mitjans i materials previstos per a la realització de l’acció:
 Articles, noticies, publicacions via internet
 Noticies d’actualitat
 Recursos informàtics
 Material d’oficina (fulls, impressora)
Període d’implantació: Gener 2020- desembre 2022
Indicador de seguiment: actes de les diferents reunions, número de publicacions realitzades
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ACCIÓ 11. AVALUACIÓ DE CANDIDATURES INTERNES I EXTERNES
Descripció: es treballarà la discriminació positiva per tal d’ equilibrar els equips, molt feminitzats o masculinitzats
segons el servei.
Objectius:
4b. FOMENTAR EN ELS PROCESSOS DE SELECCIO DE PERSONAL UNA DISCRIMINACIÓ POSITIVA ENVERS DE LA
SITUACIÓ DE PARTITAT EN ELS LLOCS DE TREBALL
4d. GARANTIR LA NO DISCRIMINACIÓ EN PROCESSOS DE SELECCIÓ INTERN
5a. FOMENTAR LA TRANSVERSALITAT DELS LLOCS DE TREBALL I LA POLIVALENCIA SENSE DISCRIMINACIÓ, EXERCINT
DISCRIMINACIÓ POSITIVA
5b. REDUÏR LA SEGREGACIÓ HORITZONTAL I VERTICAL EN ELS CARRECS DE RESPONSABILITAT
Personal responsable: RRHH i responsables dels diferents serveis
Mitjans i materials previstos per a la realització de l’acció:
 Plantilles oferta de feina no discriminatòria
 Comunicats interns de publicació d’oferta
Període d’implantació: Abril 2019- desembre 2022
Indicador de seguiment: actes i difusió de noves plantilles i documentació i indicadors de selecció (número de
dones i homes seleccionats per a cada servei, número de dones i homes promocionats...)

AMBIT 6. CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL I PROFESSIONAL

ACCIÓ 12. PUBLICACIO CONDICIONS EXCEDÈNCIA
Descripció: es publicarà un resum de les condicions i drets en demanar una excedència, per tal d’evitar que
aquestes no es demanin per manca d’informació
Objectius:
6c. GARANTIR LA NO DISCRIMINACIÓ EN MATERIA DE CONCILIACIÓ PERSONAL, FAMILIAR I LABORAL
Personal responsable: RRHH I Neus Lisón (responsable de USAP)
Mitjans i materials previstos per a la realització de l’acció:
 Conveni
 Comunicats interns
 Carta a treballadors
Període d’implantació: Maig 2019
Indicador de seguiment: plantilla del comunicat intern enviat a professionals, i de carta enviada a operaris/es
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ACCIÓ 13. CONTROL PERIODIC DE LES EXCEDÈNCIES DEMANADES
Descripció: anualment s’analitzaran els indicadors de demandes d’excedències per tal de veure i detectar
possibles tendències o desviacions a tractar
Objectius:
6a. FOMENTAR POLITIQUES DE COMPATILIBITAT DE LA VIDA PERSONAL I LABORAL PRIORITZANT LES DEMANDES
6b. REALITZAR CONTROLS PERIODICS DE PERCENTATGE DE LES EXCEDÈNCIES EN PERSPECTIVA DE GÈNERE
Personal responsable: RRHH I Neus Lisón (responsable de USAP)
Mitjans i materials previstos per a la realització de l’acció:
 Programa informàtic de gestió interna
Període d’implantació: gener 2019- desembre 2022
Indicador de seguiment: indicadors anuals ( número d’excedències demanades per dones i homes, i
desglossades per motiu)

AMBIT 7. PREVENCIO DE LA SALUT I RISCOS LABORALS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

.

ACCIÓ 14. Formació en contenció
Descripció: es realitzarà formació en contenció física a aquelles treballadores que ho desitgin i que treballin de
cara al públic, ja sigui aquest treballadors o ciutadans.
Objectius:
7a. MANTENIR LES ACTUACIONS ENCAMINADES A MINIMITZAR ELS RISCOS EN CASOS D’ASSETJAMENT I ABUS
SEXUAL I/O PER RAÓ DE SEXE A LA FEINA
7b. INCLOURE ARTICLES, COMENTARIS, CAPÇALERES MEDIÀTIQUES SOBRE LA NO DISCRIMINACIÓ I PER LA
IGUALTAT, UTILITZANT AL MÀXIM LES NOVES TECNOLOGIES
Personal responsable: RRHH, Neus Lisón (responsable de USAP), i personal tècnic del servei de prevenció aliè
Mitjans i materials previstos per a la realització de l’acció:
 Aula habilitada amb colchonetes i espaiosa
 Formadora, proporcionada pel servei de prevenció aliè SEPRA
Període d’implantació: gener 2019- març 2019
Indicador de seguiment: registre d’assistència a la formació
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ACCIÓ 15. REVISIÓ I PUBLICACIÓ DEL PROTOCOL D’ASSETJAMENT
Descripció: després de detectar que el protocol d’assetjament no és conegut a l’empresa, i tampoc reflecteix
totes les possibles situacions que es puguin donar, realitzarem, amb el suport del servei de prevenció aliè, una
revisió total del mateix, i finalment es donarà a conèixer a tota l’entitat. També s’incorporarà el document al
pack de benvinguda de les noves incorporacions.
Objectius:
7a. MANTENIR LES ACTUACIONS ENCAMINADES A MINIMITZAR ELS RISCOS EN CASOS D’ASSETJAMENT I ABUS
SEXUAL I/O PER RAÓ DE SEXE A LA FEINA
Personal responsable: Tècnic del servei de prevenció aliè, Isabel Mañero (responsable de centre ocupacional),
Neus Lisón (responsable de USAP) i Maria Tomico (responsable de Servei Inserció Laboral)
Mitjans i materials previstos per a la realització de l’acció:
 Documentació aportada pel servei de prevenció aliè
 Protocol actual
Període d’implantació: gener 2021- desembre 2022
Indicador de seguiment: existència i publicació del nou protocol d’assetjament

ACCIÓ 16. FINALITZACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE LA GUIA DE SEXE I AFECTIVITAT
Descripció: Fundació Tallers disposa d’una guia de sexe i afectivitat a la que li manca una revisió final. Aquesta
guia es finalitzarà en breu (manca imatge de la portada) i se’n farà difusió a l’empresa
Objectius:
7a. MANTENIR LES ACTUACIONS ENCAMINADES A MINIMITZAR ELS RISCOS EN CASOS D’ASSETJAMENT I ABUS
SEXUAL I/O PER RAÓ DE SEXE A LA FEINA
Personal responsable: Isabel Mañero (responsable de centre ocupacional), Neus Lisón (responsable de USAP)
Mitjans i materials previstos per a la realització de l’acció:
 Guia de sexe i afectivitat
 Entitats de guia de lectura fàcil
Període d’implantació: febrer 2019- desembre 2019
Indicador de seguiment: existència i publicació de la guia
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ACCIÓ 17. SEGUIMENT ANUAL DE BANDES SALARIALS
Descripció: es realitzaran seguiments anuals les bandes salarials per tal de detectar tendències i/o desviaments
en les mateixes i poder actuar de manera proactiva
Objectius:
8a. COMUNICAR I INFORMAR DE L’ESTUDI DE LES BANDES SALARIALS PER CATEGORIA I SEXE AL COMITÈ DE
SEGURETAT I SALUT
8b. REALITZAR UN CONTROL ANUAL DE SEGUIMENT DE L’INDICADOR DIFERENCIAL EN MATERIA DE RETRIBUCIO
Personal responsable: RRHH
Mitjans i materials previstos per a la realització de l’acció:
 Registre de retribucions
 Programa informàtic de gestió
Període d’implantació: gener 2019- desembre 2022
Indicador de seguiment: indicadors de seguiment i anuals (distribució salarial per sexe i categoria)

AMBIT 9. CONDICIONS LABORALS IGUALITARIES I
AMBIT 10. MOBILITAT

ACCIÓ 17. CREACIÓ DE CARPETA COMPARTIDA I ESPAI DE FORMACIÓ
Descripció: es crearà un espai digital comú per a tot el personal amb càrrecs de responsabilitat on poder
accedir al contingut de la formació realitzada per qualsevol persona de l’organització
Objectius:
9a. ELABORAR UN PROTOCOL DE L’ESTOC DE CONEIXEMENT
4a. FOMENTAR LA FORMACIÓ INTERNA EN MATERIA D’IGUALTAT
Personal responsable: RRHH i servei d’informàtica
Mitjans i materials previstos per a la realització de l’acció:
 Eines informàtiques (carpeta compartida, programa des gestió...)
 Material formatiu
Període d’implantació: setembre 2019- desembre 2022
Indicador de seguiment: existència de l’eina on recollir el material formatiu, comunicat intern informant de la
implantació de l’eina i número de formacions introduïdes.
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ACCIÓ 18. REVISIÓ INDICADORS
Descripció: es treballaran, ampliaran i revisaran els indicadors actuals per tal de poder obtenir resultats més
significatius que ajudin a detectar tendències i/o desviacions en igualtat de gènere.
Objectius:
8c. DEFINICIÓ D’UNA POLÍTICA RETRIBUTIVA QUE EN ELS PRÒXIMS QUATRE ANYS, LA DIFERÈNCIA ENTRE CATEGORIA
I FUNCIONS SIGUI INFERIOR AL 20% (EN EL LLOC DE TREBALL) EN PERSPECTIVA DE GÈNERE.
9b. REALITZAR CONTROLS ANUALS DE SEGUIMENT DE L’INDICADOR DE SEXE EN RELACIÓ A LA FORMACIO
9c. ELABORAR UNA EINA DE GESTIO QUE PERMETI CONEIXER CONDICIONS LABORALS
10a. ADEQUAR ELS HORARIS DE FORMA OBJECTIVA I AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

Personal responsable: RRHH
Mitjans i materials previstos per a la realització de l’acció:
 Programa intern de gestió
 Aplicacions informàtiques
Període d’implantació: setembre 2019- desembre 2022
Indicador de seguiment: existència de nous indicadors de seguiment per la igualtat (quadre de nous indicadors)
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A continuació mostrem de manera sintetitzada, el calendari d’implantació de les accions descrites

CURT TERMINI
ACCIO
Acció 1. Consolidació de comissió ètica per la igualtat
Acció 2. Calendari anual
Acció 3. Elaboració d’un conte
Acció 4. Implantació de formació anual en igualtat
Acció 5. Test de riscos psicosocials
Acció 6. Inclusió del punt “igualtat” en l’ordre del dia de les reunions
de comitè seguretat i salut
Acció 7. Elaboració d’una nova plantilla d’ofertes de feina
Acció 8. Revisió documentació interna
Acció 9. Difusió del manual d’ús de llenguatge no sexista
Acció 10. Publicacions relacionades amb igualtat, i fer ampliació de la
formació
Acció 11. Avaluació de candidatures internes i externes
Acció 12. Publicació condicions excedència
Acció 13. Control periòdic de les excedències demanades
Acció 14. Formació en contenció
Acció 15. Revisió i publicació del protocol d’assetjament
Acció 16. Finalització i distribució de la guia de sexe i afectivitat
Acció 17. Seguiment anual de bandes salarials
Acció 18. Creació de carpeta compartida i espai de formació
Acció 19. Revisió indicadors
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A continuació mostrem un quadre resum de les accions plantejades per a cadascun dels objectius específics

1a  Definir un model de gestió ètica corporativa ( canvi de model- model centrat en la persona)

Acció 1. Consolidació de comissió ètica per la igualtat

1b  Mantenir Campanyes anuals per la igualtat de gènere.

Acció 1. Consolidació de comissió ètica per la igualtat
Acció 2. Calendari anual
Acció 3. Elaboració d’un conte

1c  Publicar la declaració de compromís de la Direcció

Acció 1. Consolidació de comissió ètica per la igualtat

2a  Mantenir l’acció participativa de tothom de l’organització envers la política d’igualtat de sexe.

Acció 4. Implantació de formació anual en igualtat

2b  Mantenir la formació continuada en igualtat.

Acció 4. Implantació de formació anual en igualtat

2c  Ampliar l’avaluació de riscos psicosocials a tota la plantilla

Acció 5. Test de riscos psicosocials

2d  Fomentar en el Comitè de Seguretat i Salut l’acció participativa de tothom en accions en favor de la igualtat

Acció 6. Inclusió del tema igualtat en l’ordre del dia de les reunions de
comitè seguretat i salut

3a  Mantenir les Accions informatives periòdiques sobre l´ús del llenguatge no sexista
ATGE NO SEXISTA NI DISCRIMINATORI

Acció 9. Difusió del manual d’ús de llenguatge no sexista

3b  Fomentar l’ús de les eines de gestió en comunicació, (WEB, Bloc, xarxes socials ...) per a conscienciar a totes les parts
interessades en la perspectiva de gènere i no només de (dis)capacitats.

Acció 7. Elaboració d’una nova plantilla d’ofertes de feina

3c  Revisar el llenguatge utilitzat en la documentació interna

Acció 8. Revisió documentació interna

3d  Fomentar l’esperit crític en els equips de professionals, sensibilitzant de manera continuada en l’ús de llenguatge no
sexista RTICIPACIO IGUALITARIA EN ELS LLOCS DE TREBALL

Acció 8. Revisió documentació interna

4a  Foment de la informació interna en matèria de igualtat

Acció 10. Publicacions relacionades amb igualtat, i fer ampliació de la
formació
Acció 17. Creació de carpeta compartida i espais de formació

4b  Fomentar en els processos de selecció de personal una discriminació positiva envers de la situació de paritat en el lloc de
treball vacant

Acció 11. Avaluació de candidatures internes i externes

4c  Utilitzar un llenguatge no sexista en les ofertes de feina (especialment en tasques fins ara masculinitzades)

Acció 7. Elaboració d’una nova plantilla d’ofertes de feina

4d  Garantir la no discriminació en processos de selecció interns

Acció 11. Avaluació de candidatures internes i externes

5a  Fomentar la transversalitat dels llocs de treball i la polivalència sense discriminació, exercint una discriminació positiva en
els càrrecs de Responsabilitat dels diferents dispositius de forma equilibrada
NCIA DE DONES EN CÀRRECS DE RESPONSABILITAT

Acció 11. Avaluació de candidatures internes i externes

5b  Reduir la segregació horitzontal i vertical en càrrecs de responsabilitat
6.CON6a  Fomentar polítiques de compatibilitat de la vida personal i laboral prioritzant les demandes
CILIACIO DE LA VIDA PERSONAL I PROFESSIONAL

Acció 11. Avaluació de candidatures internes i externes
Acció 13. Control periòdic de les excedències demanades

6b  Realitzar controls periòdics de percentatge de les excedències en perspectiva de gènere.

Acció 13. Control periòdic de les excedències demanades
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Acció 12. Publicació condicions excedència

7.PRE7a Mantenir les actuacions encaminades a minimitzar els riscos en casos d’assetjament i abús sexual i/o per raó de sexe
a la feina.
VENCIO DE SALUT I RISCOS LABORALS AMB PERSPECTIVA DE GENERE

Acció 14. Formació en contenció
Acció 15. Revisió i publicació del protocol d’assetjament
Acció 16. Finalització i distribució de la guia de sexe i afectivitat

7b  Incloure articles, comentaris, capçaleres mediàtiques sobre la no discriminació i per la igualtat, emprant al màxim les
noves tecnologies.

Acció 14. Formació en contenció
Acció 10. Publicacions relacionades amb igualtat, i fer ampliació de la
formació

7c Col·locar cartells de sensibilització en els espais o punts d’informació de FT (plafons, menjador...)

Acció 10. Publicacions relacionades amb igualtat, i fer ampliació de la
formació
Acció 4. Implantació de formació anual en igualtat

7d  Realitzar formació preventiva en violència de gènere, tan destinada a dones com a homes T RETRIBUTIVA ENTR
DONES I HOMES
8a  Comunicar i informar de l’estudi de les bandes salarials per categoria i sexe al Comitè de Seguretat i Salut.

Acció 17. Seguiment anual de bandes salarials

8b  Realitzar controls anuals de seguiment del indicador diferencial en matèria de retribució.

Acció 17. Seguiment anual de bandes salarials

8c  Definició d’una política retributiva que en els pròxims quatre anys, la diferència entre categoria i funcions sigui inferior al
20% (en el lloc de treball) en perspectiva de gènere.CONDICIONS LABORALS IGUALITARIES

Acció 19. Revisió indicadors

9a  Elaborar un protocol de l’estoc de coneixement.

Acció 18. Creació de carpeta compartida i espais de formació

9b  Realitzar controls anuals de seguiment del indicador de sexe en relació a la formació

Acció 19. Revisió indicadors

19c Elaborar una eina de gestió que permeti conèixer les condicions laborals (contractació, jornades a temps parcial o
complert...) 0.MOBILITAT
10a  Adequar els horaris de forma objectiva i amb perspectiva de gènere

Acció 19. Revisió indicadors
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ANNEXES

ANNEX I: COMUNICAT INTERN SETMANA DE LA IGUALTAT

FUNDACIO
TALLERS

COMUNICAT INTERN

DE: Gestió Component Humà

DATA: 02/11/2015

CENTRE DE TREBALL : TOTS

DEPARTAMENT: TOTHOM

PER INFORMAR A: TOT EL PERSONAL PARTICIPANT
ASSUMPTE: AMPLIACIÓ TERMINI CONCURS DE FOTOGRAFIA A LA SET. DE LA IGUALTAT
Benvolguts companys/es,
La Setmana de la Igualtat és una iniciativa de l’Àrea Social que té per a objectiu fomentar la cultura del respecte i
sense cap discriminació segons l’orientació sexual, identitat de gènere, mitjançant diferents activitats dirigides a
persones i professionals.
Per aquest any, s’ha previst un Concurs de Fotografia sobre “igualtat de gènere” adreçat a usuaris/es dels
dispositius del CO i CET. Podem participar de forma individual i grupal amb un màxim de 6 persones. El premi un
sopar !!
Ampliació de la data de presentació de fotografies fins el divendres 6 de novembre!!!
Per això, necessitarem la col.laboració, implicació de cadascun de vosaltres per a fer-ho possible, donant el suport
necessari i fomentant les ganes de participar.
També necessitarem una comissió que valori totes les fotos que arribin. Pensem en la participació de professionals i
usuaris/es en aquesta comissió amb un mínim de cinc persones. Si esteu interessats/des podeu fer-ho arribar als
vostres Responsables o /i Component Humà.
D’altres activitats que estan previstes son:
. Cine Forum a Badia del Vallès amb la pel.lícula “Quiero ser como Beckam”.
.Curs de Cuina pràctica a l’Escola de Restauració de Grameimpuls de Santa Coloma de Gramenet
. Presentació de la Guia de Lectura fàcil de Sexeafectivitat
I moltes mes ....

Cordialment,
DATA: 02/11/2015

FUNDACIO
TALLERS

SIGNATURA EMISSOR: Isabel Santanach

COMUNICAT INTERN

DE: Gestió Component Humà

DATA: 07/03/2016

CENTRE DE TREBALL : TOTS

DEPARTAMENT: TOTHOM
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PER INFORMAR A: TOT EL PERSONAL
ASSUMPTE: SETMANA DE LA IGUALTAT DEL 7 AL 17 DE MARÇ DE 2016
Benvolguts companys/es,
Aquest any, les activitats proposades per a la Setmana de la Igualtat han sorgit de la Comissió d’activitats on varen
participar usuaris/es de CET i CO amb el suport dels professionals, tant de Badia com de Santa Coloma.
Les activitats que es portaran a terme a Fundació Tallers són:
- Mural de la igualtat que consistirà en aportar refranys, endevinalles, imatges, dibuixos relacionades amb la
igualtat. Es pot acompanyar cada imatge, dibuix o foto amb la frase “ La igualtat és......... “ o “la
discriminació és..............”. S’exposarà en els dos centres Badia i Santa Coloma. Enviar amb paper o correu
electrònic a: esther.medina@fundaciotallers.org
- Recull de receptes de cuina amb l’objectiu de poder elaborar un receptari de consulta. La recepta podrà anar
acompanyada d’una foto. Cal que siguin receptes fàcils de fer a casa nostre. Poden ser tant plats calents
com freds. Important posar el nom i cognom. Esperem les vostres receptes!! Les podeu enviar amb paper
o correu electrònic a: esther.medina@fundaciotallers.org
- Cine Forum a Badia i Santa Coloma. Els dies 15 i 16 de març tindrem “sessió de tarda de cinema amb
crispetes” a partir de les 15h.
No sense oblidar que aquestes són només algunes de les idees que han sorgit de la Comissió de l’activitat i
que en tenim moltes més que s’estudiaran per l’any vinent!!
Fem que aquestes activitats siguin un èxit donant el suport necessari i fomentant la participació de tots i totes les
persones que conformen l’organització.

DATA: 07/03/2016

FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA

SIGNATURA EMISSOR: Isabel Santanach
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COMUNICAT INTERN

DE: Gestió Component Humà

DATA: 06/03/2017

CENTRE DE TREBALL : TOTS

DEPARTAMENT: TOTHOM

PER INFORMAR A:
ASSUMPTE: SETMANA DE LA IGUALTAT- COM VESTIM EL COS? MARÇ 2017

Benvolguts companys/es,
El 8 de març és el Dia de la Dona- Setmana de la Igualtat, enguany tenim també
diferents propostes per fer-vos arribar, tant de la Comunitat com de la Comissió de
la Igualtat de l’any passat.
Recordar-vos que la comissió de la igualtat de l’any passat la varen formar:

Aquesta comissió va dibuixar un mapa d’idees de les quals no totes s’han portat a terme!! El seu MAPA D’IDEES de les
persones i destaca visita a Museus i Sessions d’experts.

Per aquest motiu, s’ha organitzat dos visites al MUSEU TÈXTIL I DE LA INDUMENTÀRIA de BARCELONA per a les
persones de la nostra entitat.
Visita Taller Com vestim el cos?
Dia: dimarts, 14 de març A LES 12:15H –Dispositiu productiu (CET)
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Dia: dimecres, 21 de març a les 10:15h – Dispositiu ocupacional (CO)
Tanmateix, també us faig arribar les propostes dels Ajuntaments dels nostres territoris,
AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

AJUNTAMENT DE BARBERÀ

Continuarem treballant per la igualtat i per això, si hi ha alguna persona
interessada en formar part de la comissió de la Igualtat, podeu posar-vos en
contacte amb el vostre Responsable o/i Component Humà.
Cordialment,

DATA: 06/03/2017

FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA

SIGNATURA EMISSOR: Isabel Santanach
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COMUNICAT INTERN

DE: Gestió Component Humà

DATA: 07/03/2018

CENTRE DE TREBALL : TOTS

DEPARTAMENT: TOTHOM

PER INFORMAR A: TOTHOM
ASSUMPTE: SETMANA DE LA IGUALTAT- DEL 8 AL 16 DE MARÇ DE 2018
Benvolguts companys/es,
El 8 de març és el Dia de la Dona- Setmana de la Igualtat, enguany tenim també diferents propostes per fer-vos
arribar, tant de la Comunitat com de la Comissió de la Igualtat que es va fer al 2016.
Recordar-vos que la comissió de la igualtat va elaborar un mapa d’idees amb diferents propostes, de les quals es van
desenvolupant al llarg dels 2 últims anys.
Destacaven les visites a Museus i sessions d’experts.
Enguany, s’organitzaran dos visites al MUSEU D’HISTÒRIA DE CATALUNYA de BARCELONA per a les
persones de la nostra entitat.
Visita guiada “ Una setmana dedicada a la dona”
Dia: dimarts, 13 de març A LES13:30H–Dispositiu Ocupacional (CO)
Dia: dijous, 25 de març a les 13h – Dispositiu productiu (CET)
Tanmateix, també us faig arribar les propostes dels Ajuntaments dels nostres territoris,
AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
Dimarts, 10 de març

AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS

DESTAQUEM
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Des de DINCAT han elaborat un document en lectura fàcil, explicant què és el que reivindiquem en
aquest dia. El podreu trobar en el següent enllaç:
http://www.dincat.cat/ca/publicacions-pr%C3%B2pies_4181 (S’adjunta també el material).
Des de FT, continuarem treballant per la igualtat i per això, si hi ha alguna persona interessada en formar part
de la comissió de la Igualtat, podeu posar-vos en contacte amb el vostre Responsable o/i Component Humà.
Enguany, caldrà renovar la comissió!
Cordialment,

DATA: 07/03/2018

FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA

SIGNATURA EMISSOR: Isabel Santanach
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ANNEX II: Publicació de la jornada de debat sobre la incorporació de la dona amb discapacitat al mercat de
treball I JO QUÈ PUC FER?
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ANNEX III: PROTOCOL DE PROMOCIÓ INTERNA
1. JUSTIFICACIÓ
FT dóna especial importància al creixement personal i professional de totes les persones treballadores. Per tant,
és important que totes elles tinguin oportunitat de conèixer i accedir amb candidatura interna a totes les ofertes
laborals que sorgeixin a l’organització i que puguin garantir el creixement desitjat.
2. ADREÇAT A
Equip de professionals de l’organització
3. OBJECTIUS
- Afavorir el creixement personal i professional de totes les persones treballadores
- Garantir un perfil competencial complert dintre de l’organitzacio
- Millorar el clima laboral i fomentar la transparència i transversalitat
- Reduïr l’absentisme
4. CAMP D’APLICACIO
Aplica als treballadors/es professionals de FT
5. METODOLOGIA
CIRCUIT

DOCUMENTACIÓ

RESPONSABLE

Notificació vacant:
El/la responsable del servei, davant de la necessitat de cobrir
una vacant, redactarà l’oferta de feina i li farà arribar a
Component Humà. Caldrà omplir tots els conceptes descrits
a l’oferta

Plantilla d’oferta

Resp. Servei 1

Publicació d’oferta:
Component humà enviarà un comunicat intern informant de
la vacant i del termini de recepció de CV.

Plantilla de comunicació interna
Oferta
redactada
i
proporcionada pel responsable
del servei

CH

Comunicació de l’interès:
Tota persona interessada en l’oferta, comunicarà tal interès al
seu/va responsable.

No es requereix.

Candidat/a
Res. Servei 1

De la mateixa manera, tot/a responsable de servei que valori
l’ oportunitat de promocionar un membre del seu equip, farà
la proposta de candidatura a CH
Serà la persona responsable del servei qui comunicarà
l’interès del/la treballador/a a Component Humà

No
es
electrònic

requereix.

Correu

Resp. Servei 1

Valoració candidatura:
Component Humà citarà a la persona candidata a entrevista
personal, i paral·lement demanarà feedback al seu/va
responsable actual per tal d’obtenir un perfil complert
A l’entrevista hi haurà present la persona candidata, el/la
responsable del servei que té la necessitat i CH

CV de la candidatura, extret de
GMS

CH
Resp. Servei 1

En cas de ser descartat/ada:
S’informarà a la persona candidata i al seu/va responsable
directe de tal decisió i els motius de la mateixa.

CH

En cas de ser seleccionat:
Es comunicarà la selecció del/a candidat/a a totes les parts
implicades (propi/a candidat/a, present i futur responsable)

CH

Les persones responsables de cada servei acordaran una

Resp. Servei 1 i
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data canvi.

2

El/la responsable actual comunicarà a Component Humà la
data de canvi

Resp. Servei 1

Component Humà informarà a gestoria sobre la variació de
contracte

Document variació de contracte

CH

Component
Humà
proporcionarà
la
documentació
necessària al/la responsable del servei actual, per tal que
el/la treballador/a signi la variació de contracte

Variació
de
contracte
proporcionada per gestoria

CH
Resp. Servei 1

La fitxa de la persona treballadora serà proporcionada al/la
responsable del servei futur, traslladant així tota la
documentació del treballador/a

Fitxa del treballador/a

Resp. Servei 1

* Resp. Servei 1: responsable del servei actual
* Resp. Servei 2: responsable del servei que té la vacant
6. AVALUACIÓ DEL PROTOCOL (no cal si després a sota torna a sortir revisat i aprovat)
7. DOCUMENTACIO RELACIONADA
Plantilla d’oferta
Plantilla de comunicació interna (crec que és la mateixa)
CV del candidat/a
Document variació de contracte
Modificació contracte proporcionat per gestoria
Fitxa de la persona treballadora
8. BIBLIOGRAFIA SUPORT
9. REGISTRES
10. NORMATIVA I ASPECTES A TENIR EN COMPTE
 El comunicat intern no eximeix de la selecció externa. Per tant, una mateixa oferta es pot publicar interna i
externament a la vegada per tal d’optimitzar el temps en cas de no trobar candidats interns
 Es permet informar a coneguts sobre l’existència de l’oferta
 El fet d’optar a una vacant interna no adjudica automàticament la plaça. Cal passar un procés de
selecció.
 Dita selecció tindrà com a objectiu trobar el millor perfil per la vacant, al marge de si la candidatura és
interna o externa.
 Tot candidatura interna proposada pel seu/va responsable serà entrevistada
 Serà la persona responsable del servei que té la necessitat qui decidirà quina és la millor candidatura.
 El fet de ser descartat per una oferta no impedeix presentar-se a d’altres, o la propera de iguals
característiques
 En cas de tractar-se d’un lloc de treball temporal, el contracte definirà la durada del mateix
 En cas de tracter-se d’un lloc de treball estable i amb intercanvi d’àrees, passat 6 mesos des de l’inici del
contracte, responsable i persona treballadora es reuniran per valorar la continuïtat. En cas de valoració
positiva per ambdues parts, es donarà per consolidat el lloc de treball.

ELABORAT
Data: 01/08/2018
Almudena Jiménez

Component Humà
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REVISAT (per comitè directiu) APROVAT (per comitè directiu)
Data: : 27/19/2018
Data: : 27/09/2018
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ANNEX IV: DIAGNOSI
DIAGNOSI
AMBIT 1: GESTIÓ ORGANITZATIVA IGUALITARIA

Fundacio Tallers disposa de pla d’igualtat des de l’any 2011, i tot i que queda un llarg camí per fer, anualment es
realitzen accions puntuals per tal de sensibilitzar a tot el personal en igualtat de gènere. Els últims anys s’ha
realitzat la setmana de la igualtat, amb activitats diverses al llarg de la setmana del 8 de març destinades totes
elles a treballar la igualtat de gènere.
D’altra banda, una petita representació de treballadors ha realitzat formació en ètica.
Cal dir, però, que es detecta que a nivell general, tot i que les persones treballadores són conscients de la
necessitat, caldria més sensibilització, tractada especialment de manera transversal i continuada en el temps,
que impliqui una conscienciació perpetuada.

AMBIT 2: PARTICIPACIÓ I IMPLICACIÓ DEL PERSONAL

2.1. PARTICIPACIÓ PER HORES
En relació a les hores de formació, podem dir que aquestes es distribueixen de manera equitativa, essent les
dones qui reben lleugerament més hores. Tenint en compte que el nombre de treballadores és inferior al de
treballadors, podem observar com, en proporció, són les dones qui reben més hores de formació.

Num hores

% respecte el total

DONA

6501

54%

HOME

5489

46%

Total general

11990

100%

2.2 PARTICIPACIO PER GRUP PROFESSIONAL
Pel que fa a la formació per grups professionals, és el personal tècnic qui rep més formació (44%) . En aquest cas,
han estat les dones qui fan augmentar el percentatge (un 30% enfront el 14% d’hores destinades als homes).
El segon grup en rebre més hores de formació ha estat el personal operari. En aquest cas, però , a diferencia de
l’anterior, aquest percentatge (33%) és especialment alt per les hores de formació destinades a homes (un 21%
enfront al 12% de dones).
Els percentatges van acord amb el número i distribució de treballadors/es per grup professional

GRUP PROFESSIONAL
A. DIRECCIÓ
B. COMANDAMENT
C. PERSONAL TÈCNIC
E. PERSONAL OPERARI
D. PERSONAL ADMINISTRATIU
Total general

FUNDACIO PRIVADA TALLERS DE CATALUNYA

DONA
% sobre el
Num
total
0
0%
1093
9%
3652,6
30%
1441,2
12%
314
3%
6500,8
54%

HOME
% sobre el
Num
total
1%
144
1102
9%
1719,8
14%
2460,4
21%
63
1%
5489,2
46%
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2.3. PARTICIPACIO PER DEPARTAMENT
Tenint en compte la formació per departaments, ha estat jardineria el servei que més hores de formació ha
rebut, destinada aquesta en major part a homes ja que és un servei molt masculinitzat. En el cas dels homes, el
segon departament amb més hores de formació ha estat l’industrial. La resta de departaments queden molt
lluny en quantitat d’hores
En el cas de les dones, les hores de formació ha estat més distribuïda, éssent el centre ocupacional on s’han
donat més, i seguit de serveis industrials, neteja d’interiors i USAP.

2.4. PARTICIPACIO PER OBJECTIU
En la major part dels casos, el motiu de la formació ha estat directament lligat a la feina i a la millora de
qualificació del professional per poder desenvolupar la seva tasca
DONA
OBJECTIU
ALTRES

Num

HOME
% sobre el
total

Num

% sobre el
total

1134

8%

1292

9%

MILLOR.QUALIF.

6334,4

46%

5070,2

37%

Total general

7468,4

54%

6362,2

46%
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2.5. PARTICIPACIO PER MODALITAT
Tot i que la formació online és present a l’empresa, queda molt lluny de la formació presencial, que representa
un 97% del total. En aquest cas, la diferència es dóna en la modalitat, però no hi ha diferències entre dones i
homes
DONA
% sobre el
Num
total
278
2%
7190,4
52%
7468,4
54%

MODALITAT
EN LÍNIA
PRESENCIAL
Total general

HOME
% sobre el
Num
total
170
1%
6192,2
45%
6362,2
46%

2.6. PARTICIPACIO PER LLOC
Respecte el lloc on realitzar la formació, s’han donat els dos casos, però aquesta és majoritàriament fora de
l’empresa. No s’observen diferències significatives entre dones i homes
DONA

HOME
% sobre el

% sobre el

LLOC

Num

total

Num

total

EXTERNA

6544,5

47%

5127,9

37%

INTERNA

923,9

7%

1234,3

9%

Total general

7468,4

54%

6362,2

46%

2.7. FORMACIÓ ESPECÍFICA EN IGUALTAT
Tan homes com dones han rebut formació específica en igualtat, que tot i no ser excessiva en quantitat d’hores,
sí és equitativa entre dones i homes.

DONA
% sobre el
Num
total

HOME
% sobre el
Num
total

459,5

415,5

53%

47%

Conclusió: com a conclusió, podem determinar que a Fundació Tallers no hi ha diferències significatives en
quant a la quantitat d’hores destinades a la formació de dones i homes. Sí s’observa, però, que aquestes hores
varien en funció del departament o grup professional. Si bé és cert que el grup de tècnics són qui més hores de
formació reben, aquest percentatge ve donat per les hores de formació que reben les dones majoritàriament.
D’altra banda, en el grup d’operaris (el segon que rep més formació), són els homes qui fan augmentar aquest
percentatge. Cal dir que per perfil de la plantilla de cada cas, les estadístiques entren dintre de la normalitat, ja
que el grup tècnic és majoritàriament femení, i el d’operaris masculí.
En la mateixa línia però centrant-nos en serveis concrets, és el la jardineria, especialment en el cas dels homes,
qui més formació ha rebut. En canvi, en el cas de les dones, les hores de formació han estat més distribuïdes,
essent el centre ocupacional (per volum de treballadors i perfil feminitzat) el que n’ha rebut més.
Pel que fa als objectius, modalitat i lloc, no observem diferències significatives, essent en la majoria de casos la
formació específica pel lloc de treball, presencial i fora de l’empresa respectivament, les preferents.
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Informar també que, al marge que el comitè de seguretat i salut tingui com a norma el seguiment del pla
d’igualtat, s’ha creat un comitè paral·lel que treballa únicament per aquesta, destinant el 100% dels esforços i
temps.

AMBIT 3: LLENGUATGE NO SEXISTA NI DISCRIMINATORI

Pel que fa a la comunicació, tan externa com interna, es treballa de manera constant i molt conscient per tal
que aquesta estigui exempta d’elements, frases, imatges, etc sexistes. L’any 2018 es va redissenyar la pàgina
web i es va treballar intensament per tal que garantís la igualtat de gènere en tots els sentits.
Si bé és un aspecte internament assolit i treballat, i l’organització es percep sensibilitzada, no existeix un protocol
de comunicació, ni s’ha donat formació en aquest àmbit a les persones responsables. Entenem que la
sensibilització no és suficient, i que cal revisar documentació i realitzar formació al respecte.

AMBIT 4: PARTICIPACIO IGUALITARIA EN ELS LLOCS DE TREBALL

4.1.GRUP PROFESSIONAL
Respecte el grup professional, i d’acord amb els serveis que ofereix l’empresa, veiem que el gruix important de
personal es concentra al d’operari, independentment del sexe, ja sigui en el cas de les dones com en els homes.
D’altra banda, observem que en el cas del homes, aquest grup representa un 81% del total (una gran part de la
plantilla masculina), mentre que en el cas de les dones, es queda en un 47%. En el cas de les dones, a més, el
segon grup amb més gruix de treballadores és el de personal tècnic, amb un 43% enfront d’un 13.6% en el cas
del homes.

DONES

GRUP PROFESSIONAL

Num

HOMES

% respecte
total dones

Num

% respecte
total homes

A. DIRECCIÓ

0

0

1

0,5%

B. COMANDAMENT

8

6,7%

10

4,5%

C. PERSONAL TÈCNIC

51

42,9%

30

13,6%

E. PERSONAL OPERARI

56

47,1%

179

81,0%

D. PERSONAL ADMINISTRATIU4

3,4%

1

0,5%

100,0%

221

100,0%

Total general

119

4.2.ACCÉS A L’ORGANITZACIÓ
En els últims 4 anys observem, com ja hem avançat anteriorment, un percentatge superior d’incorporacions
masculines. Si bé l’empresa ha crescut darrerament, els serveis on aquest creixement ha estat més destacable
han sigut aquells més masculinitzats, produïnt una major selecció d’homes que de dones.
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Num
DONA
HOME
Total general

49

% sobre el
total
39
30%
91
70%
130
100%

4.3.CONTRACTACIONS PER DEPARTAMENT EN ELS ULTIMS 4 ANYS
Tal i com comentàvem al punt anterior, els serveis on més destacable ha estat el creixement han sigut aquells
masculinitzats, com ara industrials o neteja viaria, produint així una major contractació d’homes en els últims 4
anys

DEPARTAMENT

DONA
% sobre el
Num
total

HOME
% sobre el
Num
total

ADMINISTRACIO

3

2%

0

0%

CENTRE OCUPACIONAL

10

8%

6

5%

CUINES EXTERNS

0

0%

1

1%

DEIXALLERIES

0

0%

1

1%

INDUSTRIAL

4

3%

25

19%

JARDINERIA

0

0%

15

12%

NETEJA INTERIORS

9

7%

7

5%

NETEJA VIARIA

3

2%

28

22%

OFISFERA

3

2%

7

5%

RH

1

1%

0

0%

SIL

4

3%

1

1%

TINTORERIA

2

2%

0

0%

Total general

39

30%

91

70%
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4.4. CONTRACTACIONS PER GRUP
A nivell de grup professionals, veiem que en el cas dels homes, el personal contractat en els últims 4 anys ha
estat, en ¾ parts, en el grup d’operaris. En canvi, en el cas de les dones, el volum de contractacions es
concentra en personal operari i tècnic, essent aquest segon lleugerament majoritari.

GRUP PROF.
B. COMANDAMENT
C. PERSONAL TÈCNIC
E. PERSONAL OPERARI
D. PERSONAL ADMINISTRATIU
Total general

DONA
% sobre el
Num
total
1
1%
20
15%
15
12%
3
2%
39
30%

HOME
% sobre el
Num
total
1
1%
13
10%
77
59%
0
0%
91
70%

Pel que fa al número de treballadors, doncs, veiem que el major nombre es concentra en el grup d’operaris, tan
en dones com homes, però en el cas d’ells aquest grup representa un percentatge altíssim, mentre que la
presencia de dones queda repartida entre altres grups, especialment aquells més tècnics. Així doncs, les
posicions de més responsabilitat estan ocupades majoritàriament per dones.
Pel que fa a les contractacions, els últims anys s’ha contractat més homes que dones, i aquestes contractacions
s’han donat majoritàriament en serveis com neteja viaria, jardineria o industrials. Aquest fet es dóna ja que en els
últims anys l’empresa ha adquirit nous serveis, i molts d’ells a dia d’avui encara estan molt masculinitzats.
Cal dir, però, que l’empresa és conscient de les diferències existents entre serveis, i en l’últim any es tendeix a
buscar un equilibri contractant homes en centre ocupacional, i dones als serveis de neteja viaria, per exemple.
No podem obviar, però, que al marge de la intencionalitat de l’empresa, hi ha una diferencia de candidatures
(més dones per vacants de centre ocupacional i més homes per jardineria o neteja viaria) que condicionen dita
intencionalitat.
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AMBIT 5: PRESÈNCIA DE DONES EN CÀRRECS DE RESPONSABILITAT

5.1. DESTIÓ PROMOCIONS PER GRUP PROFESSIONAL
En els últims 4 anys no s’han donat grans diferències en quan a nombre de promocions entre homes i dones, ja
que el 47% han sigut per a dones, i el 53% per a homes
D’altra banda, sí observem diferències en el perfil promocionat, ja que en el cas dels homes és majoritàriament
d’operaris, i en el cas de les dones ha estat especialment tècnics. Per tant, tot i que els homes són lleugerament
més promocionats, són elles qui ho fan en càrrecs de més responsabilitat. Destaquem també el cas de
comandaments, on 3 dones han estat promocionades, i cap home.

GRUP PROFESSIONAL

DONA
% sobre el
Num
total

HOME
% sobre el
Num
total

COMANDAMENT

3

8%

0%

PERSONAL ADMINISTRATIU

1

3%

1

3%

PERSONAL OPERARI

1

3%

7

19%

PERSONAL TÈCNIC

12

33%

11

31%

Total general

17

47%

19

53%

5.2.DESTI PROMOCIONS PER DEPARTAMENT
Tal i com comentàvem al punt anterior, els homes són promocionats en grups d’operaris, concretament en el
departament de producció.
Respecte les dones, aquestes són majoritàriament promocionades al centre ocupacional on, com dèiem, el
nombre de treballadores és superior al de treballadors. Per tant, les promocions per gènere són directament
proporcionals al nombre de treballadors o treballadores.

DEPARTAMENT

DONA
% sobre
Num
el total

HOME
% sobre el
Num
total

ADMINISTRACIO

1

3%

1

3%

CENTRE OCUPACIONAL

12

33%

5

14%

DEP.PRODUCCIO

2

6%

13

36%

SIL

1

3%

0

0%

UDAP

1

3%

0

0%

Total general

17

47%

19

53%

Fundació Tallers disposa d’un protocol de promoció interna, revisat l’any 2018, on no es fa cap discriminació
entre homes i dones, sinó que evalua les competències de la persona candidata. El protocol ha esta revisat però
encara no difós a tota l’organització
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AMBIT 6: CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL I PROFESSIONAL

A Fundació Tallers, és el cas dels homes el que hi dedica més percentatge a la corresponsabilitat. En els dos
casos el motiu major ha estat per cura de malalts fins a segon grau (un 50%), però aquest percentatge
augmenta especialment en el cas dels homes, amb un 37% enfront un 13% de les dones
Pel que fa a les maternitat/paternitat, són les dones qui fan més ús del dret

TIPUS DE MESURA

DONA

HOME

CORRESPONSABILTIAT A 1ER GRAU

7%

17%

CORRESPONSABILTIAT A 20N GRAU

4%

11%

CURA MALALT FINS A 2GRAU

13%

37%

MATRIMONI

1%

1%

P.MATERNITAT/PATERNITAT

7%

2%

Total general

32%

68%

Fundació Tallers vetlla per la conciliació del seu personal, i per aquest motiu es concedeixen els permisos
demanats. A més, en l’últim any, s’ha iniciat la concessió de dies de teletreball a algunes persones de
l’organització
Tot i que l’empresa està sensibilitzada amb la conciliació i s’han fet accions, manca un registre i uns indicadors
que reflecteixin totes i cadascuna d’elles per tal de veure l’evolució real amb el pas del temps.
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AMBIT 7: PREVENCIO DE SALUT I RISCOS LABORALS AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE

Fundació Tallers disposa d’un comitè de seguretat i salut, el qual es reuneix trimestralment, i on s’avalua
l’evolució en aquest aspecte, analitzant les situacions que es puguin anar donant i realitzant seguiments i
propostes de millora. Un dels punts de l’ordre del dia de dites reunions és la igualtat de gènere, el qual és
abordat en cas de necessitat.
L’empresa disposa d’un servei de prevenció aliè amb el que compta per qualsevol dubte a nivell de riscos
laborals. Una de les accions que s’estan planificant és la realització d’un curs de contenció física adreçat a
dones treballadores, ja que algunes d’elles pateixen per la possibilitat de patir agressions, ja sigui perquè
treballen al carrer, o amb perfils d’usuaris que en certs moments poden actuar de manera violenta. L’acció és
planificada de manera proactiva, per reduir els riscos psicosocials que es poden derivar del temor a una possible
agressió.
El servei de prevenció aliè, d’altra banda, desenvolupa avaluacions de riscos dels diferents llocs de treball de
l’empresa, i realitzant formacions en prevenció a les noves incorporacions.
Pel que fa als embarassos, en el moment en que una dona informa de la seva situació, i si així ho sol·licita, es
notifica al Servei de Prevenció Aliè, el qual realitza una avaluació especifica del lloc de treball i valora possibles
adaptacions per tal de reduir els riscos durant l’embaràs.
Fundació Tallers disposa d’un protocol d’assetjament. Tot i això, es considera que existeixen punts de millora, i la
intenció de l’empresa és fer una re definició del mateix. En la mateixa línia, es percep una sensibilització en quan
a l’assetjament, i tot i que en els moments en que hi ha hagut sospita s’ha comunicat, el protocol no defineix
clarament quin és el protocol a seguir, fent així que s’actuï de manera intuïtiva (que no sempre té perquè ser la
més adequada)

AMBIT 8: IGUALTAT RETRIBUTIVA ENTRE DONES I HOMES

8.1.MITJANA RETRIBUCIÓ ANUAL
A continuació desglossem els salaris per sexe i per grups professionals. Informar que en el càlcul hem obviat al
salari de gerència, ja que la seva figura es diferencia en tasques (i molts altres factors) de la resta de la plantilla i
per tant no és representativa.

SEXE

MITJANA

*Mitjana salari anual home sense tenir en compte el salari de direcció

RETRIBUCIONS
DONA

16.903,98

HOME

20.384,32*

DIFERÈNCIA

-3.480,34
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6.2.MITJANES PER GRUP PROFESSIONAL
GRUP PROFESSIONAL

DONA

HOME

A.DIRECCIO

0

61.617,08

B.COMANDAMENT

24.449,76

31.544,81 (+22.49%)

C. PERSONAL TÈCNIC

19.389,80

18.942,92 (-2.36%)

E. PERSONAL OPERARI

10.072,54

9.030,64

D. PERSONAL ADMINISTRATIU

13.703,83

22.018,92 (+37.76%)

TOTAL

16.903,98

29.230,89

(-11.54%)

Pel que fa a les retribucions, observem que la mitjana, tot i ser superior en els homes, és molt més proporcional
(diferencia de 3.480, 34€ entre dones i homes).
Fundació Tallers no fa diferenciació de salaris entre dones i homes, però al llarg dels anys les persones
adquireixen drets com ara l’antiguitat, que fan augmentar-lo. Tenint en compte (tal i com es pot observar a
continuació) que hi ha més homes que dones amb antiguitats superiors a 20 anys, aquesta petita diferencia de
3.480, 34 pot fàcilment venir donada per aquest motiu.
Tot i la bona intenció de l’empresa i els bons resultats actuals, detectem que manquen indicadors per avaluar i
controlar els canvis que es puguin donar, garantint la igualtat real en tot moment i evitant desviacions.

AMBIT 9: CONDICIONS LABORALS IGUALITARIES

9.1. COMPOSICIÓ DE LA PLANTILLA
La plantilla està composta per 340 persones treballadores, de les quals 221 (65%) són homes, i 119 (35% són
dones)
9.2. ANTIGUITAT
La major part de la plantilla, un 43%, té menys de 5 anys d’antiguitat, tot i que també cal valorar que existeix un
28% de la mateixa que fa més de 20 anys que en formen part. Valorem que en general, l’antiguitat és molt alta, i
l’alt percentatge d’antiguitats recents es deu a la necessitat de noves contractacions, les quals són provocades
pel creixement de l’empresa,
Entre dones i homes no es veuen grans diferències, a excepció de les inferiors a 5 anys, que és on es veu major
nombre d’homes, també degut a noves contractacions en sectors fins ara molt masculinitzats.
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DONA
ANTIGUITAT

HOME

55

Total general

Num

%

Num

%

Num

%

A.0-05

40

12%

104

31%

144

43%

B.05-10

14

4%

29

9%

43

13%

C.10-15

13

4%

14

4%

27

8%

D.15-20

11

3%

18

5%

29

9%

E.20-25

23

7%

36

11%

59

18%

F.25-30

16

5%

16

5%

32

10%

Total general

117

35%

217

65%

334

100%

9.3. EDAT
No es perceben pràcticament diferències entre dones i homes. La mitjana d’edat d’ambdós sexes està entre 43 i
44 anys, i no hi ha cap grup que destaqui per sobre de la resta, tenint una plantilla molt compensada.

SEXE
FRANGES EDAT

DONA

HOME

18-30

5%

11%

30-40

5%

11%

40-50

11%

24%

SEXE

Mitjana edat

50-60

11%

15%

DONA

44,0

60-

2%

4%

HOME

43,1

Total general

35%

65%

Total general

43,4

9.4. NIVELL D’ESTUDIS REGLATS
A nivell d’estudis, sí observem diferencies entre gènere. SI bé en els homes el gruix important està en personal
sense estudis, en el cas de les dones la majoria d’elles tenen, com a mínim, nivell de cicle formatiu. A més, el 26%
d’elles tenen estudis universitaris, en front de 5% dels homes

DONA
NIVELL ESTUDIS

Num

HOME

% respecte el total
% respecte el total
de dones

Num

% respecte el total

% respecte el total
d'homes

A. SENSE ESTUDIS

48

14%

40%

110

32%

50%

B. PRIMÀRIA

6

2%

5%

6

2%

3%

C. SECUNDÀRIA/ESO

3

1%

3%

13

4%

6%

D. BATXILLERAT

1

0%

1%

3

1%

1%

E. FP/CICLE FORMATIU

25

7%

21%

21

6%

10%

F. ESTUDIS UNIVERSITARIS

31

9%

26%

12

4%

5%

G. ALTRES

5

1%

4%

56

16%

25%

119

35%

100%

221

65%

100%

Total general
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9.5. CENTRE DE TREBALL
La major part de treballadors es concentra al centre de Santa Coloma, seguit de Badia i finalment Barcelona,
essent una distribució adequada a les dimensions i serveis proporcionalitats de cada centre, i no observant
diferències significatives entre dones i homes

CENTRE DE TREBALL

DONA
% respecte
total

Num

%respecte el
total de dones

HOME
% respecte
total

Num

%respecte el
total d'homes

BCN

7

2%

6%

2

1%

1%

STA COLOMA

95

28%

80%

195

57%

88%

BADIA

17

5%

14%

24

7%

11%

Total general

119

35%

100%

221

65%

100%

9.6. DEPARTAMENT
Respecte la presencia de dones i homes als diferents departaments, sí s’observen diferències significatives.
Centre ocupacional, neteja d’interiors i SIL (Servei Inserció Laboral), té més presencia de dones, essent aquests
diferencia molt significativa en el cas del centre ocupacional.
En canvi, jardineria, serveis industrials i neteja viaria té més presencia d’homes, essent aquesta diferencia més
significativa en els casos de jardineria i neteja viaria.

DONA

HOME

Num

% respecte el total

% respecte total
dones

RH

2

1%

2%

0

0%

0

JARDINERIA

7

2%

6%

71

21%

32%

INDUSTRIAL

28

8%

24%

48

14%

22%

NETEJA INTERIORS

21

6%

18%

18

5%

8%

CENTRE OCUPACIONAL

28

8%

24%

8

2%

4%

NETEJA VIARIA

4

1%

3%

41

12%

19%

ADMINISTRACIO

5

1%

4%

1

0%

0%

MANTENIMENT

0

0%

0

2

1%

1%

SIL

7

2%

6%

2

1%

1%

MARQUETING

1

0%

1%

0

0%

0

OFISFERA

6

2%

5%

14

4%

6%

DEIXALLERIES

0

0%

0

7

2%

3%

CUINES EXTERNS

1

0%

1%

1

0%

0%

STAFF TECNIC

0

0%

0

1

0%

0%

TINTORERIA

2

1%

2%

0

0%

0

BRIGADES TALLER

0

0%

0

2

1%

1%

USAP

4

1%

3%

0

0%

0

MENJADOR

2

1%

2%

1

0%

0%

GERENCIA

0

0%

0

1

0%

0%

CAPS DEPARTAMENTS

1

0%

1%

2

1%

1%

DIRECCIO BADIA

0

0%

0

1

0%

0%

119

35%

100%

221

65%

100%

DEPARTAMENT

Total general
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Num

% respecte el total

% respecte total
homes
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9.7. TIPUS DE CONTRACTE
A Fundació Tallers es valora l’estabilitat del personal, i per aquest motiu, tan dones com homes disposen, en la
major part dels casos (minim un 80%), de contracte indefinit, no observant diferències entre sexes
DONA
TIPUS CONTRACTE

Num

HOME

% respecte total

%respecte el total
de dones

Num

% respecte total

%respecte el total
d'homes
18%

EVENTUAL

13

4%

11%

39

11%

INDEFINIT

106

31%

89%

182

54%

82%

Total general

119

35%

100%

221

65%

100%
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9.8. TIPUS DE JORNADA
Pel que fa al percentatge de jornada, s’observa que en tan en homes com en dones, la major part de la
plantilla fa jornada completa. Tot i que també es donen casos de mitges jornades, no observem grans
diferències entre sexes, essent en proporció les dones qui més jornades completes realitzen

DONA

HOME

TIPUS DE
JORNADA

Num

%respecte
el total

% respecte
total dones

Num

% respecte
el total

% respecte
total home

COMPLETA

93

27%

78%

179

53%

81

PARCIAL

26

8%

22%

42

12%

19

Respecte la tipologia de la jornades, s’observen diferències, donant-se més casos de jornades partides en dones,
i torns de matí en homes. Aquesta diferència ve donada especialment pel departament on treballa cadascú. En
el cas de les dones, com hem dit anteriorment, moltes treballen a centre ocupacional, el qual té jornada
partida. En canvi, molts homes treballen a jardineria, on els horaris són intensius de matins

DONA
TIPUS DE JORNADA
JORNADA PARTIDA
TORN MATI
CAP DE SETMANA
Total general

Num
71
44
4
119

% respecte el total
21%
13%
1%
35%

HOME
% respecte total
dones
60%
37%
3%
100%

Num
37
143
41
221

% respecte el total
11%
42%
12%
65%

% respecte total
homes
17%
65%
19%
100%

9.9. EXTINCIO DE RELACIÓ LABORAL EN ELS ÚLTIMS 4 ANYS
En els últims 4 anys s’han donat moltes més extincions de lloc de treball en casos d’homes (un 68%) que dones
(un 32%), en gran part també degut a que hi ha més volum de treballadors operaris (que són qui generen més
rotació) homes que dones.

% sobre el
total

Num
DONA

75

HOME

157

32%
68%

Total general

232

100%

Pel que fa als motius d’acomiadament, la majoria de casos ha estat la finalització de contractes temporals. En el
cas del homes veiem, a més, que el segon motiu, també de pes, és la baixa voluntària. Recordem que Fundació
Tallers té més de 200 treballadors/es en centre especial de treball, on la intenció és que sempre que es pugui, el
personal pugui fer el salt a l’empresa ordinària, entenent així la baixa voluntària com un èxit en molts dels casos
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DONA

HOME

Num

% sobre el
total

Num

% sobre el
total

ACOMIADAMENT

10

4%

15

6%

BAIXA VOLUNTARIA

19

8%

41

18%

FINALITZACIO DE CONTRACTE

39

17%

80

34%

JUBILACIO

7

3%

17

7%

DEFUNCIO

0

0%

4

2%

Total general

75

32%

157

68%

MOTIU

59

AMBIT 10: MOBILITAT

Fundació Tallers disposa de tres centres, dos dels quals són els més utilitzats, ubicats a Santa Coloma de
Gramenet i Badia del Vallès.
Tots dos centres estan ubicats en zones de fàcil accés en transport públic, i de fàcil aparcament en el cas de fer
ús dels propis mitjans (cotxe, moto, etc).
Una part de treballadors realitza tasques fora dels dos centres referents, ja sigui perquè treballen a casa del client
o perquè les tasques es realitzen en entorns urbans. En aquests casos, es marca un punt de trobada de fàcil
accés i a partir d’aquest punt, l’equip es desplaça en una furgoneta que l’empresa posa a disposició.
Per aquelles persones que per necessitats dels serveis necessiten fer desplaçaments,

l’empresa retorna les

despeses en quilometratge o compres de bitllets de transport públic.
D’altra banda, cal dir que l’empresa troba dificultats en ajustar horaris del personal als horaris del transport
públic. Per tant, es pot garantir proximitat i mitjans, però no ajustaments exactes per reduir la despesa de temps
d’espera
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