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6

PRESENTACIÓ

La igualtat de gènere és un valor que deu estar
present en tots els àmbits de la vida d’una forma
real i sense transfons. Per tant, és la nostra
responsabilitat, com a responsables públics, fer tot
el que està a les nostres mans per acabar amb les
discriminacions i desigualtats de gènere que ens
impedeixen avançar com a persones i com a
societat.

Andreu Salom Porta

La necessitat d’unir-se a aquesta causa és
fonamental, tant per a nosaltres com a persones,

Alcalde de l’Ajuntament
de l’Alcúdia.

com per al nostre municipi, si volem que l’Alcúdia siga un municipi amb una
realitat millor, més igualitària i més justa.
L'imperatiu, per tant, d’impulsar el I Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de l’Alcúdia
va ser un repte que volíem aconseguir, i que, gràcies a l’esforç de totes les
persones implicades, ara és una realitat. Amb aquest, volem donar exemple des
de dins de l’ajuntament, i mostrar com és possible construir una realitat més
igualitària i democràtica si treballem totes les persones a una.
És a l’ajuntament, òrgan principal i fonamental del nostre poble, per on hem de
començar a aplicar aquesta perspectiva. Açò marcarà el camí a seguir, i ens
permetrà, a més a més de crear un clima laboral igualitari i respectuós amb totes
les persones, transmetre a la nostra ciutadania tots aquests valors que ara

.
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aprendrem nosaltres.

Hui en dia, cap acció social o política, siga en l’ambit
local, estatal o internacional, s'hauria d’entendre
sense la perspectiva transversal de gènere. La
necessitat actual d’incorporar la igualtat en tots els
àmbits formals i informals de la vida és una idea que
ha de regir la política, la societat i, per descomptat,
totes les actuacions i comportaments que efectuem
nosaltres en el dia a dia.
Anna Pérez Narro

El treball, que al llarg de la història han fet

Regidora d’Igualtat.

centenars de dones per a obrir-se camí en un món

Ajuntament de l’Alcúdia.

regit per homes, ha possibilitat que hui tinguem
més veu que mai i que siga possible avançar cap

a una societat millor i més igualitària.
Per tal de seguir contribuint a aquest treball, es posa en marxa el I Pla d’Igualtat
de l’Ajuntament de

l’Alcúdia. Una iniciativa que continua amb la feina

començada per aquelles dones, i que permet que tot el seu esforç no siga en va.
Gràcies a totes les persones que tant internament com externa han participat en
la realització d’aquest projecte. Un projecte que es posa dins de l’ajuntament,
però esperem que no s’ature ací, sinó que es puga estendre a tot el teixit
associatiu així com a la ciutadania i que, en un futur pròxim, tot el poble tinga
l’orgull de prendre partit en la lluita per la igualtat de gènere.
Hi ha molta feina per fer fins que el nostre objectiu de construir una societat
nos fermes perquè sols així podrem millorar i créixer.
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igualitària siga totalment real, però no hem d'acovardir-nos, hem de mantenir-
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1. INTRODUCCIÓ
La problemàtica de la desigualtat de gènere afecta a tots els àmbits i
esferes de la societat, el que fa que siga necessari el treballar de manera
conjunta per assolir una societat lliure de discriminacions i desigualtats de
gènere. Un dels aspectes més importants a l’hora d’assolir la igualtat de gènere
és garantir la igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes a l’àmbit laboral,
ja que és el que permetrà a les dones ser independents econòmicament i, per
tant, acabar amb els rols i estereotips de gènere tradicionals.
Aquesta és la voluntat de l’Ajuntament de l’Alcúdia, garantir un entorn
laboral igualitari lliure de discriminacions basades en el sexe de les persones, el
que fa que adquireixa el compromís d’elaborar, dissenyar i implantar el I Pla
d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de l’Alcúdia 2019-2022 perquè s'erigisca
l'element vertebrador de la igualtat de gènere que garantisca la no discriminació
i la igualtat de gènere en el consistori.
El I Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de l’Alcúdia és el document en
què es plasma la ferma estratègia que cal desenvolupar per part del consistori
per tal d’avançar en el camí per la igualtat real de dones i homes, una estratègia
basada en el treball constant, i que, a més, té com a principal objectiu lliurar
l’entorn laboral de l’ajuntament de possibles discriminacions de gènere.
Aquest pla està construït sobre la base d’un exhaustiu diagnòstic de la
realitat de les persones treballadores del consistori i ciutadania per tal de trobar
la informació necessària relativa a la igualtat de gènere tant dins de
les accions plantejades al dia a dia de les persones i millorar la seua satisfacció
al lloc de treball per poder desenvolupar la feina quotidiana sense que cap tipus
de discriminació puga interferir en el benestar de les dones i homes.
Sense dubte, el camí que s’ha de recórrer no és senzill i de segur que trobarem
nombroses resistències a la igualtat de gènere perquè volem propiciar una
transformació social àmplia i profunda tant a la societat com a l’administració
local. Malgrat les dificultats que pogueren donar-se, no podem perdre de vista
l’objectiu d’aquest pla que és una societat més igualitària i més justa.
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2. MARC JURÍDIC
Nombrosos organismes internacionals i nacionals van començar a
treballar per la igualtat real de dones i homes anys enrere, i han donat lloc a
extensa legislació específica dirigida a protegir les dones de les discriminacions
que pateixen a tots els àmbits, inclòs el laboral.
Concretament, l'Organització de les Nacions Unides fou el primer fòrum
internacional que va analitzar i qüestionar la situació de discriminació que
estaven patint les dones al món mitjançant les Conferències Mundials sobre la
Dona. Fruit de tot aquest anàlisi, es van desenvolupar tractats internacionals que
tenien l’objectiu de protegir els drets de les dones com la Convenció sobre
l'Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la Dona.
Cal destacar la IV Conferència Mundial Sobre la Dona que va tenir lloc a
Pequín l'any 1995 perquè fou en aquest moment, on es canvia l’òptica de lluita
contra les discriminacions i es comença a parla de gènere i no només de les
dones. També sorgeixen conceptes tan fonamentals com l'empoderament de les
dones, el mainstreaming de gènere i la perspectiva de gènere.
Pel que fa a les discriminacions concretes relacionades amb el mercat
laboral, un dels organismes internacionals que va establir una sèrie de normativa
específica per a garantir l’accés i la permanència de les dones al mercat laboral
en igualtat de condicions i evitar qualsevol tipus de discriminació basada en el
sexe és l’Organització Internacional dels Treballadors, que va establir la
per tal d’assolir els seus principals objectius.
Aquesta introducció es va fer mitjançant quatre convenis amb què tracta
d’assolir la igualtat real de dones i homes a l’àmbit laboral.
-

Conveni 100, signat l’any 1951, que tracta sobre la igualtat en la
remuneració.

-

Conveni 111, signat l’any 1958, en què es tracten les discriminacions al
treball i l’ocupació a què son sotmeses les dones.
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necessitat d’introduir la perspectiva de gènere a les activitats que desenvolupa

-

Conveni 156, signat l’any 1981, on es regulat la situació de les
treballadores i treballadors amb responsabilitats familiars.

-

Conveni 183, signat l’any 2000, en què es desenvolupen una sèrie de
mesures dirigides a la protecció de la maternitat.
A més del treball dut a terme des dels organismes internacionals, des de

l’àmbit comunitari també s’ha treballat i es continua treballant per acabar amb la
problemàtica de la desigualtat de gènere.
L’any 1957 es va signar a Roma el Tractat constitutiu de la Comunitat
Econòmica Europea que, en l’article 141, fixava el principi d’igualtat de retribució
entre treballadores i treballadors que desenvolupen treballs d’igual valor, principi
que més endavant es recull a la Directiva 75/117/CEE.
D’altra banda, també es va establir a la Directiva 86/378/CEE, modificada
posteriorment per la Directiva 96/97/CE, el dret a la igualtat d’accés a les
prestacions de la seguretat social, i a la Directiva 76/207/CEE es va materialitzar
el principi d’igualtat de tracte a relació a les condicions de treball i l’accés
l’ocupació, al treball autònom i a la formació professional.
Tot el treball que s’ha dut a terme des de l’àmbit internacional i comunitari
s’ha vist reflectit en l’àmbit nacional, on també s’ha establert normativa dirigida
específicament a assolir la igualtat de gènere.
La Constitució Espanyola, en l’article 14, estableix que totes les persones
“som iguals davant la llei, sense que puga prevaler discriminació alguna per raó
circumstància personal o social”, i en l’article 9.2 l’obligació als poders públics de
“promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups
en què s’integra siguen reals i efectives (...)”.
Per tal d’acomplir amb les obligacions constitucionals s’elabora la Llei
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, que
té com a principal objectiu acabar amb les discriminacions directes o indirectes
que, per raó de sexe, pateixen les dones a l’àmbit cultural, polític i social.
A més a més, la Llei Orgànica 1/ 2004, de 28 de desembre, de mesures
de protecció integral contra la violència de gènere és la ferramenta fonamental
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de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o

en la lluita contra aquesta xacra que, desgraciadament, encara està molt present
a la nostra societat. En el Títol II, Capítol III s’estableixen els drets específics de
les funcionaries públiques víctimes de violència de gènere relacionats amb la
reducció o reordenació del seu temps de treball, amb la mobilitat geogràfica de
centre de treball i amb l'excedència entre d’altres.
Pel que fa concretament a les relacions laborals, el Reial decret legislatiu
2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'estatut
dels treballadors, estableix en el seu article 17 la no discriminació en les relacions
laborals on es diu que “s'entendran nuls i sense efecte els preceptes
reglamentaris, les clàusules dels convenis col·lectius, els pactes individuals i les
decisions unilaterals de l'empresari que donen lloc en l'ocupació, així com en
matèria de retribucions, jornada i la resta de condicions de treball, a situacions
de discriminació directa o indirecta per raó de sexe”.
A més, també és important tindre en compte l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, atesa la naturalesa del pla, i és que, sobre l’Administració Pública, al ser
subjecte ocupador, també recau l’obligació de garantir la igualtat real de
treballadores i treballadors. Més concretament, és a la Disposició Addicional
Sèptima on s’estableix que, per tal de respectar la igualtat de tracte i
d’oportunitats a l’àmbit laboral, les Administracions Públiques estan obligades a
dur a terme mesures dirigides a acabar amb les possibles discriminacions
laborals entre dones i homes i, per tant, a dissenyar un pla d’igualtat.
Finalment, a l’àmbit autonòmic també es pot trobar legislació específica
de 2 d’abril, per a la Igualtat entre Dones i Homes amb què s’estableixen una
sèrie de mesures dirigides a l’àmbit laboral amb l’objectiu de fomentar la
incorporació de les dones al mercat laboral perquè puguen ser independents
econòmicament.
Concretament, el Títol III Igualtat i Administració Pública, articula una
bateria de mesures adreçades a garantir la igualtat de gènere dins de
l’administració mateix en assumptes com la igualtat en els processos de formació
i promoció de llocs de treball (Art.44), la igualtat en la promoció interna (Art. 45),
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dirigida a assolir la igualtat real de dones i homes, concretament la llei 9/2003,

el foment de la igualtat en l'àmbit de la contractació (Art. 46), l’assetjament sexual
(Art. 47) o el llenguatge no-sexista en els escrits administratius (Art. 48).
Per últim, també cal nomenar la Llei 7/2012, de 23 de novembre, de la
Generalitat, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la Comunitat
Valenciana, on articula una protecció.
Així doncs, aquesta és, a grans trets, la legislació en què s'emmarquen
els plans d'igualtat i, per tant, on es recolza la necessitat de treballar des de les
administracions públiques, incloent l'administració local, per avançar cap a la
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consecució de la igualtat de gènere.
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3. PRINCIPIS FONAMENTADORS
El principal objectiu de tot pla d’igualtat és assolir la igualtat real de dones
i homes a l’àmbit d’aplicació d’aquest, no obstant això, no es pot oblidar que al
procés d’elaboració dels plans d’igualtat intervenen molts actors socials, el que
fa necessari establir una sèrie de principis en què basar el projecte i que
permeten que totes les persones que hi participen treballen en una mateixa
direcció.
A continuació, es presenten els principis fonamentadors del I Pla Intern
d’Igualtat de l’Ajuntament de l’Alcúdia:
•

Igualtat de tracte entre dones i homes: suposa l'absència de tota
discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, i, especialment, les
derivades de la maternitat, l'assumpció d'obligacions familiars i l'estat
civil.1

•

Igualtat d’oportunitats: suposa el garantir les mateixes oportunitats a totes
les

persones,

independentment

del

seu

sexe,

perquè

puguen

desenvolupar-se personal i professionalment sense que els rols i
estereotips de gènere tradicionals siguen una limitació.
•

Perspectiva de gènere: consisteix en analitzar les situacions diferenciades
de dones i homes per dur a terme les actuacions sense perdre de vista
les discriminacions i desigualtats de gènere que es produeixen a

•

Transversalitat: es tracta d’integrar la perspectiva de gènere a totes les
àrees o polítiques que es duguen a terme per tal de garantir que les
diferents actuacions que es duen a terme pateixen de la base de les
diferents realitats socials en les què es troben les dones i els homes.

•

Discriminació directa: es considera discriminació directa per raó de sexe
la situació en què es troba una persona que siga, haja sigut o poguera ser

1

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (Art.3).
Butlletí Oficial de l'Estat. Madrid. Espanya, 23 de març de 2007.
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l’actualitat tractant així d’avançar cap a una societat més igualitària.

tractada, en atenció al seu sexe, de manera menys favorable que una altra
en situació comparable.2
•

Discriminació indirecta: Es considera discriminació indirecta per raó de
sexe la situació en què una disposició, criteri o pràctica aparentment
neutres posa a persones d'un sexe en desavantatge particular pel que fa
a persones de l'altre, llevat que aquesta disposició, criteri o pràctica
puguen justificar-se objectivament en atenció a una finalitat legítima i que
els mitjans per a aconseguir aquesta finalitat siguen necessaris i
adequats.3

•

Conciliació de la vida laboral, familiar i personal: consisteix en propiciar un
equilibri entre les responsabilitat de vida laboral, familiar i personal on
totes les persones puguen organitzar el seu temps sense pressions del
rols i estereotips de gènere tradicionals.

•

Assetjament sexual: és qualsevol comportament, verbal o físic, de
naturalesa sexual que tinga el propòsit o produïsca l'efecte d'atemptar
contra la dignitat d'una persona, en particular quan es crea un entorn
intimidatori, degradant o ofensiu.4

•

Assetjament per raó de sexe: és qualsevol comportament realitzat en
funció del sexe d'una persona, amb el propòsit o l'efecte d'atemptar contra
la seua dignitat i de crear un entorn intimidatori, degradant o ofensiu.5

•

Composició equilibrada: es la presència de dones i homes de manera que,
en el conjunt al fet que es referisca, les persones de cada sexe no superen
el seixanta per cent ni siguen menys del quaranta per cent.6
Participació: és essencial per a assolir l’èxit del projecte que totes les parts
implicades en aquest passen de ser mers espectadors a representar un
paper protagonista en el procés d’elaboració i implementació del projecte.

2

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (Art.6).
Butlletí Oficial de l'Estat. Madrid. Espanya, 23 de març de 2007.
3
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (Art.6).
Butlletí Oficial de l'Estat. Madrid. Espanya, 23 de març de 2007.
4
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (Art.7).
Butlletí Oficial de l'Estat. Madrid. Espanya, 23 de març de 2007
5
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (Art.7).
Butlletí Oficial de l'Estat. Madrid. Espanya, 23 de març de 2007
6
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (Disposición
adicional primera). Butlletí Oficial de l'Estat. Madrid. Espanya, 23 de març de 2007.
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•

•

Diàleg: consisteix en establir un canal i un espai de comunicació que
permeta compartir, comparar, discutir, reflexionar i consensuar idees al
voltat de la igualtat de gènere i del propi pla.
Acord: consisteix a aconseguir que totes les persones implicades en el
procés d’elaboració i presa de decisions al projecte adopten una posició
consensuada que facilite el desenvolupament del treball.
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•
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4. FITXA ORGANITZACIONAL
Ø Dades generals
Institució Ajuntament de l’Alcúdia
CIF P4601800F
Domicili social Pintor Vergara, 28 - 46250 l'Alcúdia
(València)
Telèfon 96 254 02 66

Instal·lació/ dependència
Ajuntament de l'Alcúdia
Policia Local
Serveis Socials
Casa del Llaurador
Centre d'Adults Enric Valor
Escoleta Pública Municipal
Casa de la Cultura
Biblioteca Pública Municipal
Mercat Municipal
Pavelló Municipal
Ciutat Esportiva Els Arcs
Ludoteca Municipal
Cementeri Municipal
Magatzem Municipal
CEIP Batallar
CEIP Heretats
CEIP Les Comes

Adreça

Dones

Homes

Total

Carrer Pintor Vergara, 28
Carrer Rodríguez
Carrer Grup de Dansa s/n
Plaça del País Valencià
Carrer de Picasso, 16
Carrer Josep Lluís Bausset
Plaça Tirant lo Blanc
Carrer Grup de Dansa s/n
Carrer de Joan d'Àustria
Camí de la Muntanya
Av. Cooperativa Agrícola
Verge de l'Oreto
Carrer Calvo Acacio
Carrer de l'Alcúdia
Camí Vell d'Alzira
Carrer Joanot Martorell
Carrer Heretats,20
Carrer de Joan Lluís Vives,
18

14
2
2
1
3
8
0
0
0
0

10
20
2
1
2
0
2
1
1
1

24
22
4
2
5
8
2
1
1
1

0

1

1

0
0
3
1
1
0

1
1
10
1
1
2

1
1
13
2
2
2

35

57

92

TOTAL
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Ø Instal·lacions de la institució

Ø Recollida de dades
Gràfica 1. Distribució de la plantilla segons sexe.

Distribució de la plantilla segons sexe

38%
62%

Dones

Homes

La plantilla de l’Ajuntament de l’Alcúdia està formada majoritàriament per homes:
el 62% són homes davant el 38% que són dones (gràfica 1).

1. Distribució de la plantilla per edats
Dones
0
0
11
10
14
35

Homes
0
2
7
17
32
58

Total
0
2
18
27
46
93

En relació a la distribució de la plantilla segons edat i sexe (taula 1), la majoria
de la plantilla se situa en la franja d’edat de 50 i més anys. Al fer aquest anàlisis
de manera desagregada segons el sexe, es pot apreciar que, tant per al cas de
les dones com per al cas dels homes, la majoria se situen a la franja d’edat de
50 i més anys, més concretament 14 dones i 32 homes.
Per al cas de les dones, seguidament està la franja d’edat d’entre 30 i 39 anys,
on hi ha un total de 11 dones, i, finalment, la franja d’edat d’entre 40 i 49 anys,
on hi ha un total de 10 dones.
Per al cas dels homes, després de la franja de 50 i més anys, se situa la franja
d’entre 40 i 49 anys, on hi ha un total de 18 homes; la franja d’entre 30 i 39 anys,
on hi ha un total de 7 homes; i, finalment, la franja d’edat d’entre 20 i 29 anys,
una franja en què únicament hi ha homes, més concretament 2.
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Menys de 20 anys
20 – 29 anys
30 – 39 anys
40 – 49 anys
50 i més anys
Total

2. Distribució de la plantilla per nivell d’ estudis
Sense estudis
Estudis primaris
Estudis secundaris
(Batxillerat, BUP, COU, FP)
Estudis Universitaris
Total

Dones
1
3
7

Homes
0
12
21

Total
1
15
28

24
35

25
58

49
93

A l’anàlisi de la plantilla de l’Ajuntament de l’Alcúdia segons sexe i nivell d’estudis
(taula 2), es pot observar que el grup més nombrós és el del personal amb
estudis universitaris: 49 persones, de les quals 24 són dones i 25 homes.
Seguidament, es troba el grup de persones amb estudis secundaris, seguit pel
grup de persones amb estudis primaris i, finalment, pel grup de persones sense
estudis. En aquests tres casos, a diferència del que ocorre per al cas del grup de
persones amb estudis universitaris, sí que hi han diferències significatives al fer
l’anàlisi desagregat per sexes.
Més concretament, per al cas de les persones amb estudis secundaris hi ha 7
dones enfront a 21 homes. D’altra banda, en relació a les persones amb estudis
primaris hi ha 3 dones davant 12 homes. I, finalment, pel que fa a les persones
sense estudis, en aquest cas només hi ha 1 dona.

3. Distribució de la plantilla per tipus de contracte
Dones
2
13
1
1
18

Homes
1
23
5
10
19

Total
3
36
6
11
37

Personal laboral temporal

0

0

0

Total

35

58

93

Alts càrrecs-personal polític
Funcionariat de carrera
Funcionariat d’interinitat
Personal laboral fix
Personal laboral indefinit
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Aquestes dades, encara que possiblement són conseqüència de la superioritat
d’homes a la plantilla de l’ajuntament, també podrien mostrar que,
tradicionalment, les dones han tingut més dificultats a l’hora d’accedir a la
formació, el que provoca dues tendències diferenciades: o bé, que les dones no
tinguen estudis o que abandonen els estudis en nivells baixos, o bé, que aquelles
dones que aconsegueixen accedir a la formació, la completen fins a arribar a
obtindre estudis superiors.

Pel que fa a la distribució de la plantilla de l’ajuntament per tipus de contracte i
sexe (taula 3), es pot apreciar que es troba principalment dividida entre
funcionariat de carrera i personal laboral indefinit.
En el funcionariat de carrera, destaca una important superioritat d’homes enfront
de dones, més concretament 23 homes enfront de 13 dones. D’altra banda,
quant al personal laboral indefinit, tot i que la diferència entre el nombre de dones
i homes no és tant significativa com en el cas anterior, també hi ha una lleugera
superioritat d’homes: 19 homes enfront de 18 dones.
El funcionariat d’interinitat i el personal laboral fix són dos grups formats
majoritàriament per homes, i és que, com es pot observar a la taula, només hi ha
1 dona per cadascun d’aquests grups.
Finalment, i canviant la tendència que es repeteix per a la resta de tipus de
contractes, en el cas del personal polític, trobem una majoria de dones, més
concretament 2 dones davant d’1 home.

4. Distribució del funcionariat per grups professionals.

A1
A2
B
C1

Dones
3
1
8

Homes
1
3
23

Total
4
4
31

C2

3

-

3

Total

15

27

42

En relació a la distribució del funcionariat per grups professionals (taula 4), el
grup més nombrós és el C1, amb un total de 31 persones, de les quals 8 són
dones i 23 són homes.
Seguidament estan els grups A1 i A2, ambdós amb un total de 4 persones,
encara que, a l’A1, grup que engloba a les persones encarregades de
desenvolupar treball tècnic amb funcions directives de gestió, inspecció,
execució, control i estudi, hi ha majoria de dones que d’homes (3 i 1
respectivament), i a l’A2, grup en què les persones desenvolupen funcions
administratives de nivell superior i feines pròpies de gestió administrativa, hi ha
una minoria de dones enfront dels homes (1 i 3 respectivament).
Finalment està el grup C2, on es desenvolupa un treball que requereix una menor
qualificació, amb un total de 3 persones, les 3 dones.
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Grups professionals

5. Distribució del personal laboral per tipus de contracte.
Tipus de contracte
Fix
Indefinit
Temporal
Eventual
Total

Dones
1
16
2
19

Homes
10
21
1
32

Total
11
37
3
51

Quant a la distribució del personal laboral de l’Ajuntament de l’Alcúdia en funció
del tipus de contracte (taula 5), un total de 51 persones tenen un contracte de
personal laboral. D’entre aquestes, la majoria (37 persones) tenen un contracte
com a personal laboral indefinit, de les quals 16 són dones i 21 són homes.
Per altra banda, 11 persones tenen un contracte com a personal laboral fix,
d’entre les quals, 1 és dona i 10 són homes.
Finalment, un total de 3 persones estan contractades com a personal eventual
de l’Ajuntament de l’Alcúdia, de les quals 2 són dones i 1 és home.

6. Distribució de plantilla per jornada laboral setmanal

Menys de 20 hores
De 20 a 34 hores
De 35 a 39 hores
40 hores
Total

8
27
35

Homes
58
58

Total
8
85
93

En relació a la distribució de la plantilla per jornada laboral setmanal, en 2018,
com s’observa a la taula, un 91,39% de la plantilla treballa a jornada completa.
D’aquest 91,39% que està a jornada completa, el 68,23% son homes i el 31,77%
són dones.
Només un 8,61% treballa a jornada parcial (al 85%) i el 100% d’aquest grup són
dones.
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Dones

7. Distribució de la plantilla per regidoria i nivells jeràrquics
REGIDORIA
ALCALDIA
FUNCIONARIAT
DE CARRERA

FUNCIONARIAT
INTERÍ

9

0

1

1

PERSONAL
LABORAL
FIXE

0

1

PERSONAL
LABORAL
INDEFINIT

0

1

PERSONAL
LABORAL
TEMPORAL

0

0

PERSONAL
EVENTUAL

0

0

TOTAL

9

4

A continuació es fa una anàlisi de la distribució de la plantilla de l’ajuntament per
regidories.
En el cas d’Alcaldia, hi ha un total de 9 dones i 4 homes. Més concretament,
totes les dones són funcionàries de carrera, mentre que en ell cas dels homes,
hi ha 1 funcionari de carrera, 1 funcionari interí, 1 com a personal laboral fix, i,
finalment, 1 com a personal laboral indefinit.

REGIDORIA
CEMENTERI
FUNCIONARIAT
DE CARRERA

FUNCIONARIAT
INTERÍ

0

0

0

0

PERSONAL
LABORAL
FIXE

0

0

PERSONAL
LABORAL
INDEFINIT

0

1

PERSONAL
LABORAL
TEMPORAL

0

0

PERSONAL
EVENTUAL

0

0

TOTAL

0

1

En el cas del cementeri, només treballa 1 persona, en aquest cas home, amb un
contracte laboral com a personal laboral indefinit.

REGIDORIA
CULTURA
FUNCIONARIAT
INTERÍ

0

0

0

0

PERSONAL
LABORAL
FIXE

0

3

PERSONAL
LABORAL
INDEFINIT

0

0

PERSONAL
LABORAL
TEMPORAL

0

0

PERSONAL
EVENTUAL

0

0

TOTAL

0

A la regidoria de Cultura treballen un total de 3 persones, en aquest cas, totes 3
són homes amb un contracte laboral fix.
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FUNCIONARIAT
DE CARRERA

REGIDORIA
EDUCACIÓ
FUNCIONARIAT
DE CARRERA

FUNCIONARIA
T INTERÍ

1

0

0

0

PERSONAL
LABORAL FIXE

0

2

PERSONAL
LABORAL
INDEFINIT

11

4

PERSONAL
LABORAL
TEMPORAL

0

0

PERSONAL
EVENTUAL

0

0

TOTAL

12

6

La regidoria d’Educació és una de les més nombroses ja que hi ha un total de 18
persones, 12 dones i 6 homes.
Entrant en detall, el grup de personal laboral indefinit és el més nombrós, amb
11 dones i 4 homes. Seguidament està el grup del personal laboral fix, on hi ha
2 homes i, finalment, el funcionariat de carrera, on únicament hi ha 1 dona.

REGIDORIA
ESPORTS
FUNCIONARIAT
DE CARRERA

FUNCIONARIAT
INTERÍ

0

0

0

0

PERSONAL
LABORAL
FIXE

0

0

PERSONAL
LABORAL
INDEFINIT

0

2

PERSONAL
LABORAL
TEMPORAL

0

0

PERSONAL
EVENTUAL

0

0

TOTAL

0

3

En el cas de la regidoria d’Esports, trobem un total de 2 persones, les 2 homes,
amb un contracte de personal laboral indefinit.

REGIDORIA
HISENDA
FUNCIONARIAT
INTERÍ

2

0

2

0

PERSONAL
LABORAL
FIXE

0

PERSONAL
LABORAL
INDEFINIT

0

0

PERSONAL
LABORAL
TEMPORAL

0

0

PERSONAL
EVENTUAL

0

0

TOTAL

2

A la regidoria d’Hisenda hi ha un total de 4 persones, totes funcionariat de
carrera, 2 dones i 2 homes.
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FUNCIONARIAT
DE CARRERA

REGIDORIA
MEDI AMBIENT
FUNCIONARIAT
DE CARRERA

FUNCIONARIAT
INTERÍ

0

0

1

0

PERSONAL
LABORAL
FIXE

0

0

PERSONAL
LABORAL
INDEFINIT

0

0

PERSONAL
LABORAL
TEMPORAL

0

0

PERSONAL
EVENTUAL

0

0

TOTAL

0

1

A la regidoria de Medi Ambient treballa solament 1 persona, 1 home que pertany
al cos de funcionariat de carrera de l’Ajuntament de l’Alcúdia.

REGIDORIA
MERCAT MUNICIPAL
FUNCIONARIAT
DE CARRERA

FUNCIONARIAT
INTERÍ

0

0

0

0

PERSONAL
LABORAL
FIXE

0

0

PERSONAL
LABORAL
INDEFINIT

0

1

PERSONAL
LABORAL
TEMPORAL

0

0

PERSONAL
EVENTUAL

0

0

TOTAL

0

1

Pel que fa al Mercat Municipal només treballa 1 persona, 1 home amb un
contracte de personal laboral indefinit.

REGIDORIA
OBRES-MANTENIMENT
FUNCIONARIAT
INTERÍ

0

0

0

0

PERSONAL
LABORAL
FIXE

0

PERSONAL
LABORAL
INDEFINIT

3

10

PERSONAL
LABORAL
TEMPORAL

0

0

PERSONAL
EVENTUAL

0

0

TOTAL

3

A la regidoria d’Obres i Manteniment, hi ha un total de 13 persones, de les quals
3 són dones i 10 són homes. Aquesta és una regidoria on el treball ha estat
tradicionalment masculinitzat, una situació que, tal i com s’observa a la taula, es
continua reproduint, tot i que la persona responsable de la regidoria és una dona.
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FUNCIONARIAT
DE CARRERA

REGIDORIA
OCUPACIÓ-CASA DEL LLAURADOR
FUNCIONARIAT
DE CARRERA

FUNCIONARIAT
INTERÍ

0

0

0

0

PERSONAL
LABORAL
FIXE

0

0

PERSONAL
LABORAL
INDEFINIT

1

PERSONAL
LABORAL
TEMPORAL

1

0

0

PERSONAL
EVENTUAL

0

0

TOTAL

1

1

En el cas de la regidoria d’Ocupació hi treballen un total de 2 persones, 1 dona i
1 home, ambdós amb un contracte com a personal laboral indefinit.

REGIDORIA
POLICIA LOCAL
FUNCIONARIAT
DE CARRERA

FUNCIONARIAT
INTERÍ

1

0

20

0

PERSONAL
LABORAL
FIXE

0

0

PERSONAL
LABORAL
INDEFINIT

0

PERSONAL
LABORAL
TEMPORAL

0

0

0

PERSONAL
EVENTUAL

0

0

TOTAL

1

20

A la Policia Local, una professió tradicionalment masculinitzada, només hi ha 1
dona policia enfront a 20 homes policies, el que indica que encara és una
professió on predomina el sexe masculí davant el femení, i mostra com la
masculinització de la professió continua a hores d’ara.

REGIDORIA
SERVEIS SOCIALS
FUNCIONARIAT
INTERÍ

0

0

0

0

PERSONAL
LABORAL
FIXE

0

1

PERSONAL
LABORAL
INDEFINIT

2

1

PERSONAL
LABORAL
TEMPORAL

0

0

PERSONAL
EVENTUAL

0

0

TOTAL

2

A la regidoria de Serveis Socials treballen un total de 4 persones. En aquest cas
1 home amb un contracte com a personal laboral fixe, 2 dones amb un contracte
com a personal laboral indefinit, i finalment, 1 home amb un contracte com a
personal laboral indefinit.
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FUNCIONARIAT
DE CARRERA

REGIDORIA
TURISME
FUNCIONARIAT
DE CARRERA

FUNCIONARIAT
INTERÍ

0

0

0

0

PERSONAL
LABORAL
FIXE

0

1

PERSONAL
LABORAL
INDEFINIT

0

PERSONAL
LABORAL
TEMPORAL

0

0

PERSONAL
EVENTUAL

0

0

0

TOTAL

0

1

A la regidoria de Turisme, únicament treballa 1 persona, concretament 1 home
amb un contracte com a personal laboral fixe.

REGIDORIA
URBANISME
FUNCIONARIAT
DE CARRERA

FUNCIONARIAT
INTERÍ

1

1

1

1

PERSONAL
LABORAL
FIXE

0

3

PERSONAL
LABORAL
INDEFINIT

0

PERSONAL
LABORAL
TEMPORAL

0

0

PERSONAL
EVENTUAL

0

0

0

TOTAL

2

2

Finalment, a la regidoria d’Urbanisme hi treballen un total de 4 persones, 2 dones
i 2 homes. En aquest cas, hi ha 1 dona i 1 home que pertanyen al cos del
funcionariat de carrera, i 1 dona i 1 home que pertanyent al cos del funcionariat
interí.

8. Moviments de personal
Ingressos i baixes
Número de baixes

Homes

Dones

Total

Homes

Dones

Total

2016

2

0

2

0

0

0

2015

1

1

2

0

1

1

En relació als moviment del personal (taula 8), les dades mostren que a la
plantilla de l’ajuntament es produeixen pocs moviments del personal. En concret,
a l’any 2015 es van produir 2 ingressos, 1 dona i 1 home i es va produir només
1 baixa, en aquest cas, d’1 dona.
L’any 2016 només es van produir 2 ingressos dos homes. Quant a les baixes, no
hi ha dades registrades.
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Número d’ingressos

9. Distribució de la plantilla per antiguitat i sexe.
Antiguitat
Menys d’1 any
Entre 1 i 5 anys
Entre 6 i 10 anys
Entre 11 i 15
anys
Entre 16 i 20
anys
Entre 21 i 25
anys
Més de 25 anys

Dones

Homes

Total

0
4
12
3

0
7
7
12

0
11
19
15

2

7

9

2

6

8

12

19

31

Pel que fa a la distribució de la plantilla per antiguitat i sexe (taula 12), la majoria
de plantilla de l’ajuntament té una antiguitat superior als 25 anys. Al analitzar
aquesta tendència en funció del sexe, es pot observar que, per al cas dels
homes, la majoria tenen una antiguitat de més de 25 anys, mentre que per al cas
de les dones, hi ha el mateix nombre tant per al cas d’aquelles amb una antiguitat
de més de 25 anys com per a les que tenen una antiguitat d’entre 6 i 10, 12
dones.
Cal assenyalar també que, és en aquest cas, en de les persones amb una
antiguitat d’entre 6 i 10 anys, en l’únic en què trobem superioritat de les dones
que conformen la plantilla de l’Ajuntament de l’Alcúdia, ja que a la resta de casos
hi ha significativa superioritat d’homes.
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Aquestes dades poden ser conseqüència directa del fet que hi ha una majoria
d’homes que de dones que conformen la plantilla de l’ajuntament (gràfica 1), però
també poden indicar que entre els anys 2010 i 2014 va haver-hi major
incorporació de dones que d’homes a la plantilla de l’Ajuntament de l’Alcúdia.
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5. ANÀLISI QUALITATIVA
El paper de les dones ha variat de forma considerable en les últimes dècades.
La independència econòmica de la dona, juntament amb la seua incorporació
massiva al mercat de treball, han generat grans canvis en el funcionament del
dia a dia.
Aquesta transformació ha fet palesa l'existència d'una desigualtat considerable
entre els sexes, de pràctiques discriminatòries moltes vegades naturalitzades, i,
per tant, molt difícils d'identificar, detectar i superar. Són, no obstant això
situacions que hem d'eliminar si volem garantir un futur igualitari, equilibrat i
sostenible.
D'aquesta manera, les administracions públiques, gràcies a la seua proximitat
amb la població local, poden exercir un paper molt important en l'elaboració i
acompliment de diferents accions que tinguen com a fi la consecució de la
igualtat. És fonamental, així, que aquestes s'impliquen per a poder garantir una
vertadera igualtat d'oportunitats.
És per això que l'Ajuntament de l’Alcúdia, conscienciat sobre la aquesta
necessitat, pretén fomentar un ambient de treball igualitari amb un predomini dels
valors garants de la igualtat de gènere. I perquè açò servisca com a exemple per
a la ciutadania i per al teixit empresarial i associatiu del municipi, implantarà un
pla d'igualtat dirigit a tota la plantilla de l'ajuntament.
Així mateix, tractant d’arribar a l’objectiu que estableix la llei orgànica 3/2007, de
obtenir així el dret d'igualtat de tracte i oportunitats entre tots dos sexes, s'ha dut
a terme aquest diagnòstic de situació, que aporta dades i informació sobre el
municipi i contextualitza la situació de la plantilla funcionarial de l'ajuntament. A
més, constitueix un primer pas per a la redacció del pla d'igualtat i per a la
consecució de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre homes i dones en l'àmbit
laboral municipal.
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22 de març, per a aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones, i

D'acord en el previst en l'article 46 de la Llei Orgànica 3/2007, un pla intern
d'igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades una vegada fet el
diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats
i eliminar la discriminació per raó de sexe dins, en aquest cas, de l'Administració
Pública. Aquests plans fixen objectius d'igualtat que cal assolir, les estratègies i
accions que cal adoptar per la seva consecució, així com sistemes de seguiment
i avaluació dels objectius previstos.
Per assolir els objectius, els plans poden contemplar moltes i diverses àrees.
Dins del Pla d'Igualtat Intern de l’Alcúdia es pretén contemplar el següent: àrea
d'accés a l'organització i ocupació, àrea de promoció i formació, àrea d'ordenació
del temps de treball per a afavorir la conciliació laboral, personal i família , àrea
de prevenció de l'assetjament sexual i de l'assetjament per raó de sexe, àrea de
l'ús del llenguatge inclusiu en l'Administració Pública i àrea de retribucions. Dins
d'aquestes àrees s'especificaren els objectius generals i específics, així com les
accions necessàries per a portar-los a bon terme.
El diagnòstic de situació es fonamenta sobre l’estudi quantitatiu i qualitatiu del
personal de l’Ajuntament de l’Alcúdia. Aquest document mostra les necessitats,
problemàtiques i possibilitats de l'organització municipal, per a poder establir els
objectius i accions concrets que donaran forma al pla d'igualtat intern del
municipi. Hi ha que tenir en compte que la planificació mostra un
caràcter transversal, ja que totes les àrees de gestió de l'Ajuntament i tota la

L’ALCÚDIA
L’Alcúdia és un municipi de 11.926 habitants, 5.838 homes i 6.088 dones (INE
2017), situat en el centre de la comarca de la Ribera Alta de la província de
València. El poble limita al nord amb Carlet i Benimodo, a l'oest amb Tous i
Guadassuar, a l'est amb Guadassuar i al sud amb Guadassuar i Massalavés.
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plantilla s’hi veuran implicades.

El terme municipal se situa en la confluència de les dues vies principals de
comunicació per carretera, l'autovia CN340 i la CV50 Tavernes-Llíria.
L'Alcúdia compta amb una extensió de superfície de 23.760 Km2, un terme no
molt gran si el comparem amb les localitats veïnes, raó per la qual aquesta
població ha estat necessitada d’innovar productivament i trobar altres fórmules
productives.
Administrativament, l'Alcúdia pertany al terme jurídic d'Alzira, on es troben la
majoria de les dependències descentralitzades autonòmiques, com l'hospital
comarcal o la Delegació d'Hisenda i la Tresoreria de la Seguretat Social. A Carlet
es

troben

els

Jutjats

de

Primera

Instància

i

Instrucció,

les oficines d'ocupació i extensió agrària i el Registre de la Propietat.

kaki, vertadera revolució per a les llauradores i llauradors del poble i que, amb
una indústria en la que destaquen algunes grans empreses i els serveis els que
se sustenten una gran part de la població, fan de l’Alcúdia una localitat
suficientment activa.
El teixit social de l’Alcúdia és molt actiu i organitzat, i les seues associacions
porten a terme multitud d’activitats culturals i festives en les que es pot trobar un
sentiment identitari en què es fon la ciutadania.
Respecte a l’àmbit de la política local, durant tot el període democràtic
l'Ajuntament de l’Alcúdia ha estat governat pel PSPV-PSOE amb quatre alcaldes.
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Productivament la part agrícola va transformar-se meritòriament amb el cultiu del

En la present legislatura, 2015-2019, la Corporació Municipal de L'Alcúdia es
troba conformada per desset regidories, incloent l'alcaldia-presidència, i
representada de la següent manera:
Grup municipal Socialista: 3 regidores i 4 regidors.
Grup Municipal Partit Popular: 3 regidores i 3 regidors.
Grup Municipal Compromís per l'Alcúdia: 2 regidores i 2 regidors
(Font: https://lalcudia.municipitransparent.net/organitzacio/corporacio)

D'altra banda, caldria assenyalar que el municipi no ha tingut mai una alcaldessa,
encara que sí ha tingut caps de llista dones.
En termes d'igualtat es pot apreciar que l'Ajuntament de l’Alcúdia pot considerarse suficientment correcte comparativament amb altres administracions
públiques, malgrat no comptar amb una àrea específica d’igualtat i no tindre una
planificació formativa en qüestions de gènere per al funcionariat. Si equalitzem
les polítiques públiques realitzades per l’administració local, aquestes inclouen
contundentment en la seua trajectòria aspectes de justícia social.

ADMINISTRACIÓ
L'administració pública pot promoure
polítiques

i

d'oportunitats

iniciatives

d'igualtat

que

permeten

aconseguir canvis en la societat en
relació a la situació de les dones a
través d'una millora en l'accés a
l'ocupació, destinant recursos, amb
sensibilització igualitària, etc.
L'administració local compta amb noranta tres persones funcionaries que
treballen en distintes àrees i departaments municipals, com ara el mateix
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la igualtat d'oportunitats impulsant

funcionariat de la casa de la vila però, també, la policia local, el personal de la
biblioteca, diverses agències i serveis o la brigada municipal d’obres, parcs i
jardins. En definitiva, l’administració local està conformada per més parts de les
que habitualment li són atribuïdes a cop d’ull.
Al personal de l'Ajuntament de l’Alcúdia hi ha un 38% de dones i un 62%
d'homes. En els àmbits de la policia i del magatzem municipal és on més homes
trobem (20 homes i 2 dones en la policia local i 10 homes i 3 dones en el
magatzem). Malgrat això, en dependències com per exemple a l'ajuntament o
l’Escoleta hi ha més dones que homes (14 dones i 10 homes en l'ajuntament i 8
dones i cap home en l’Escoleta Pública Municipa). Conseqüència de les dades
anteriors a la policia local, podem observar que hi ha un nombre major de
funcionaris de carrera major d’homes, 23, que de dones, 13.
L'ajuntament té en marxa diverses mesures que afavoreixen la igualtat referents
a la conciliació laboral, familiar i personal. L'horari d'oficina i d'atenció al públic
és de 9.00 a 14.00 hores, i les dues hores diàries restants es poden realitzar de
de forma flexible per la persona treballadora.
Existeixen també horaris específics per a les dones embarassades, així com
les hores de lactància per a les mares i els pares, les quals estan marcades per
una llei que encara que ha millorat molt amb els anys, hauria d’arribar a quotes
europees encara llunyanes.
L'administració pública tendeix també a mostrar una “feminització” dels seus llocs
de treball, encara que aquesta és una aparença que moltes vegades no reflecteix
menor categoria, com els d’auxiliar administratiu, i estan majoritàriament de cara
al públic, mentre que en el cas dels homes, aquests solen ocupar llocs de major
responsabilitat i estan als despatxos tancats. El que es tradueix en que les
persones que van a l’ajuntament per fer qualsevol tràmit solen ser ateses per
dones i la imatge més estesa és que hi ha moltes dones buròcrates.
Així mateix, en ocupar llocs de menor retribució majoritàriament, les dones
pateixen en general una bretxa salarial en l’administració pública que s’aproxima
al 14 % (INE) en Espanya, i que no és fruit de la discriminació directa, sinó que
constata que les dones han optat majoritàriament a llocs d'inferior categoria i
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la realitat. El que sí succeeix és que les dones solen cobrir els llocs de

retribució en molts casos per portar la responsabilitat de la conciliació laboral i
familiar.
Les persones que realitzen l’atenció al públic en l’edifici l’Ajuntament de l’Alcúdia
són majoritàriament dones, el que indica la feminització de l’àrea.
En general a les administracions públiques, la promoció masculina és més àgil
perquè les dones solen realitzar un major esforç en matèria de conciliació laboral
i familiar i eixe fet suposa renunciar, explícitament o implícitament, a un ascens
de treball o a llocs de treball amb una categoria superior.
Tot i que en l’actualitat les coses han canviat, fa anys no tenien les mateixes
oportunitats per estudiar les dones que els homes, i eixe fet limitava l’ascens
laboral de moltes persones. Una altra característica de la limitació de l'ascens
laboral de les dones és el popularment descrit com a «sostre de vidre». Es tracta
d'una superfície superior invisible que limita les seues carreres professionals,
difícil de traspassar i que els impedeix seguir avançant; i és invisible perquè no
existeixen lleis o dispositius visibles, establerts o oficials, que delimiten
específicament aquest fenomen. Aquest fet va estar palés a algunes de les
entrevistes realitzades on es va explicar la sensació que sent dona i auxiliar
administrativa, costa més ascendir laboralment que des del mateix lloc, un home.
Així mateix, el professorat de l’Escola Infantil Municipal són, íntegrament, dones;
el que indica una feminització de les tasques educatives amb menors
simptomàticament masclista. Tanmateix, dos càrrecs de responsabilitat com el

Per altra banda, i encara que s'assumisca viure en una societat igualitària i no
discriminatòria, hi ha situacions de discriminació que segueixen perpetuant-se,
doncs si hi ha dues persones de cara al públic i una d’elles és home, la gent és
més propensa a acostar-se a preguntar a l'home, com si tinguera més autoritat,
depenent de l’assumpte a tractar. A més, la gent que sol·licita informació sol
demanar-la amb més educació quan és major, amb un tracte correcte quan la
persona és de mitjana edat i més bruscament la gent més jove, habitualment
menys experimentada en el seu tracte amb l’administració. En les entrevistes
realitzades s'assenyala també que, puntualment, algunes persones d’altres
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de secretaria i arquitecta tècnica estan ocupats per dones.

cultures nouvingudes amb resistències masclistes, poden trobar-se més
còmodes quan les atén un home i de vegades ho exigeixen.
A l'Ajuntament de l'Alcúdia existeix una reserva de places para persones amb
handicap personal en distintes àrees municipals i a les entrevistes realitzades es
destaca la discriminació positiva relativa al Projecte de Llei de la Generalitat
Valenciana per a la coordinació de la policia local de la Comunitat Valenciana,
disposició transitòria setena (mesures correctores de la desigualtat de gènere en
els cossos de la policia local i que reservarà una quota de places per a dones del
30% en el cas que aquestes no representen el 40% de la plantilla).
Aquest tipus de mesures es va entendre fa tres dècades com un mecanisme
vàlid per a la promoció de la dona en diferents àmbits laborals on no havia tingut
oportunitat d’incorporar-se. Hui, amb una percepció d'igualtat d'oportunitats més
complexa, aquestes mesures suposen per a gran part de la població, incloses
les dones, elements que poden agredir els principis de la mateixa igualtat
d'oportunitats que es pretén, doncs en certa manera nega que les dones puguen
aconseguir un lloc de treball meritocràticament. El que sí que genera
coincidència d'opinions és la diferenciació de les proves selectives per a homes
i dones quan aquestes requerisquen un esforç físic, únic àmbit diferencial
estandarditzat entre sexes i que funciona per a les oposicions als cossos
funcionarials de seguretat.
Altra apreciació que queda palesa a les entrevistes, i que és una porposta que
caldria ser avaluada, és que en el cas d'empat en una oposició, el lloc de treball
el nombre de persones de cada sexe que hi haguera).
A la plantilla de la neteja del poble treballen tres dones i dos homes, i la resta es
cobreix amb plans municipals d’ocuapació. Tal i com s'assenyala a les
entrevistes, acaben sent dones les que treballen en aquesta àrea ja que els
homes no volen realitzar tasques relacionades amb les activitats de neteja
perquè socialment han estat considerades un treball de dones.
Tanmateix al sector d’obres, la totalitat de la plantilla emprada són homes, no hi
ha cap dona. Així, de la mateixa manera que els homes no opten a llocs
relacionats amb la neteja, les dones no solen optar a llocs relacionats amb l’obra.
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hauria de ser adjudicat a la dona (o a l’home segons el departament en qüestió i

No es pot obligar cap quota de dones en obres i serveis, però una proposta
raonable deuria ser la realització de campanyes de conscienciació i
sensibilització perquè les dones i els homes puguen optar indistintament a la
construcció o a la neteja municipal, a treballs que els poden anar bé atesa la
seua capacitació, però que poden prescindir d’ells com a conseqüència dels
prejudicis.
Una dada important és que l'Ajuntament de l’Alcúdia té un conveni amb el Servei
Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF). Com es dóna la circumstància que
l'Agència de Desenvolupament Local (ADL). L’Ajuntament de l’Alcúdia participa
en els programes de foment de l’ocupació del SERVEF per a la contractació de
personal i per a rebre les subvencions corresponents, i l'entitat autonòmica
discrimina amb tres punts el fet de ser dona (un punt per als homes), així
indirectament, l'administració local està discriminant positivament el sexe femení
en les seues bases. Malgrat això, a l’Alcúdia existeixen borses de treball i
l'ajuntament se serveix d’aquestes en el cas de necessitat de personal. No hi ha
punts de baremació diferents per raó de sexe al Pla d’Ocupació Local.
Respecte a les persones de diferents cultures nouvingudes que utilitzen els
serveis de l'ajuntament per treballar, es constata que anteriorment les dones
anaven a l’ADL en companyia d’un home de la família i actualment van elles
soles. A més, assisteixen a l’Escola d’Adults (EPA) per aprendre valencià o
castellà, així com per fer altres cursos formatius. Cal ser conscients de la
importància de desenvolupar eines per a evitar les discriminacions múltiples i ser
i la possibilitat de generar un protocol intern que les identifique i les gestione.
En l’àmbit educatiu, una mesura molt positiva és la que du a terme la Generalitat
Valenciana des de fa un any per a la protecció i l'acompanyament de la diversitat
sexual basada en la Instrucció del 15 de desembre de 2016, del director general
de Política Educativa, per la qual s'estableix el protocol d'acompanyament per a
garantir el dret a la identitat de gènere, l'expressió de gènere i la intersexualitat.
[2016/10425])
(Font: Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, Núm. 7944 / 27-12-2016,
https://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/27/pdf/2016_10425.pdf).
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conscients també de l'heterogeneïtat interna en determinades àrees municipals

La importància de l'educació en igualtat als col·legis i l’institut perquè les xiquetes
i xiquets, les persones adolescents, puguen desenvolupar-se amb uns conceptes
d'igualtat interioritzats, és fonamental. En una societat tradicionalment
desigual, caracteritzada per definir de manera estereotipada el que significa ser
dona i home, i on es dicta d'aquesta manera les diferents formes que tots dos
sexes han de comportar-se, actuar, ser, i fins i tot, pensar, l’ensenyament té una
part indiscutible en la reeducació basada en la igualtat d’oportunitats.
Amb l’administració local, l'educació ha de convertir-se en eixe referent que
trenque les barreres inercials que limiten la societat igualitàriament. Les
persones hem de ser considerades iguals per poder diferenciar-nos i
desenvolupar el nostre lloc en la ciutadania.

Les institucions educatives han de realitzar activitats de sensibilització, però de
la mateixa manera, dotar al personal docent d'eines curriculars i físiques amb les
que puguen treballar l'educació per a la igualtat a les aules, eliminant estereotips
i rols sexistes molt ancorats en la nostra societat. Treure les dones oblidades en
la història, utilitzar un llenguatge no sexista, o dotar l'alumnat d'una perspectiva
escolar.
S’hauria de crear una consciència crítica que permetrà a l’alumnat –des de
l’educació infantil fins a la universitat- analitzar i identificar els rols i estereotips
sexistes que perpetuen la desigualtat. Encara que aquest treball recau en les
institucions educatives, és necessària la implicació de la societat, dels mitjans de
comunicació, i per descomptat, de les administracions públiques que, com és el
cas de l’Alcúdia, inverteixen suficients recursos físics i professionals en
l’educació Primària i Secundària.
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de gènere, són pautes fonamentals que haurien de formar part del currículum

El gabinet psicopedagògic municipal està integrat en els centres d’infantil i
primària. Un dels seus objectius és orientar la comunitat educativa per millorar
l’educació en valors, fomentar actituds que milloren la convivència, la
coeducació, la igualtat i la tolerància, així com participar en l’elaboració de
programes per ensenyar l’alumnat a solucionar els conflictes de manera positiva.
En l'àmbit laboral es pot donar assetjament laboral i assetjament laboral sexual,
si aquest poder coercitiu té connotacions sexuals. Podem definir ambdós com a
comportaments abusius que es realitzen des de posicions de poder cap al
personal subordinat, essent conscients les persones que fan aquestes
infraccions de les dificultats que existeixen per esmentar aquests fets, denunciarlos i eradicar-los.
La diferència entre l’assetjament laboral i el sexual estaria en les intencions de
la persona que assetja. Si les finalitats són la denigració social o psicològica o la
persecució laboral de la persona treballadora, estaríem dins del marc de
l'assetjament laboral. L'assetjament laboral pretén que una persona treballadora
renuncie al seu càrrec, mentre que en l'assetjament sexual laboral pretén
aconseguir favors sexuals de la persona subordinada. Encara que aquest segon
tipus d'assetjament pot acabar en acomiadament, no és normalment aquesta la
seua finalitat.
Cal desenvolupar un pla per a la prevenció de l’assetjament laboral i sexual, que
contemple mesures adequades per previndre, detectar, denunciar i corregir la
violència masclista.

professionals especialitzats, cosa que tal i com se suggereix a les entrevistes
realitzades, caldria aprofitar els seus coneixements per detectar i tractar
protocol·làriament, entre les parts implicades, qualsevol forma de discriminació i
desigualtat.

COMUNICACIÓ INCLUSIVA
A l’Ajuntament de l’Alcúdia es pot constatar l’existència de certs biaixos de
llenguatge inclusiu. Per exemple, en la primera planta es pot vore com
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En relació a la violència masclista, a la Policia Local de l’Alcúdia existeixen

s’assenyala «Secretari» en lloc de «Secretària». Canviar aquest rètol, així com
d’altres existents que no descriuen correctament les persones amb el seu lloc de
treball, és una iniciativa necessària. No es tracta només de complir la llei, sinó
de traslladar una imatge inclusiva i feminitzar l’administració fins arribar al punt
d’igualtat que ens exigim.
El llenguatge és una eina essencial per a l'ésser humà, és l’element a través del
qual expressem els nostres sentiments i ens comuniquem. Però el llenguatge no
és solament això, el llenguatge és molt més.
Segons l’estudi Llenguatge no sexista i barreres a la seua utilització. Un estudi
en

l'àmbit

universitari,

2011,

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4731542.pdf)

(disponible

en

“el

fa

llenguatge

pensament, es pensa quan es parla, i, al mateix temps, representa i construeix
una realitat”. De fet, és el mitjà central a través del qual comprenem el món i
construïm la nostra realitat i la nostra cultura. Així, el llenguatge no és neutre,
sinó que els éssers humans formem, a través del llenguatge, els objectes dels
quals parlem.
El llenguatge, de fet, no és
neutral,

doncs

contribueix

a

classificar la realitat, les nostres
experiències i a organitzar les
relacions socials. Així, el que
utilitzem determinades paraules o
diferents subjectes pot fomentar
la seua invisibilització o hipervisibilització.
Hem de tindre en compte que el llenguatge és el mirall d'una societat, i en aquest
sentit, ha reproduït les estructures de pensament de les nostres societats,
androcèntriques i masclistes, situant a l’home, i per tant a la part masculina, com
el subjecte genèric, i subordinant a la dona, i per tant, a la part femenina, respecte
a la masculina.
Així, segons María Luisa Jiménez Rodrigo, Marisa Román Onsalo i Joaquín
Traverso Cortés: “la utilització jeràrquica d'un sexe sobre l'altre i l'expressió
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expressions per a referir-nos a

d'estereotips i prejudicis sexistes implica un tracte desigual i discriminatori”.
D'aquesta manera, hem de prestar una especial atenció, no solament a la forma,
sinó també al contingut del llenguatge, així com a les imatges estereotipades que
es transmeten de la dona i l’home, dels seus respectius rols i de les sues
relacions.
El llenguatge no inclusiu i l'ús genèric del masculí no és neutre, sinó que
afavoreix que la dona siga relegada a un segon plànol i perpetua aquesta
situació, permesa per un ampli segment de la població. Si volem avançar en
igualtat hem d'incorporar la perspectiva de gènere en l'ús del llenguatge, i
provocar així canvis que generen situacions igualitàries, passant de les dones i
els homes a les persones.
Hem d'avançar en l'ús d'un llenguatge inclusiu i no sexista, entenent aquest no
solament com un mitjà per a comunicar-nos, sinó com un mitjà per a representar
la realitat i, en conseqüència, per a desenvolupar la igualtat de gènere.
La Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes i
dones, recull en l’article 14.11: “la implantació d'un llenguatge no sexista en
l'àmbit administratiu i el seu foment en la totalitat de les relacions socials,
culturals i artístiques”, la qual cosa implica que totes les administracions
públiques han de fer-ne ús. Així, en l'Administració Pública s'ha d'implementar
un ús del llenguatge que reconega el reconeixement i valoració de la diversitat.
Les persones treballadores de les administracions públiques han de
comprometre's a eradicar concepcions i actituds sexistes en el llenguatge i que
per sexe, orientació sexual, origen ètnic o qualsevol altra raó. Així, en aquest
àmbit ha de donar-se una pràctica que servisca com a exemple per a la
ciutadania. L'administració no pot discriminar a cap persona, i ha de
comprometre's a utilitzar, en tots els documents interns i externs escrits i parlats,
un llenguatge inclusiu, i fer ús dels recursos dels quals disposa la llengua per a
evitar la desigualtat de gènere.
En aquest sentit és important proveir de recursos al personal funcionari, com a
guies d'utilització del llenguatge no sexista i recursos lingüístics per a emprar a
l'hora d'elaborar documentació administrativa, així com utilitzar el femení per a
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justifiquen la superioritat d'un dels dos sexes, així com tot tipus de discriminació

referir-nos a llocs ocupats per dones. L'ús del llenguatge inclusiu no és exclusiu
de l'administració, però l'Ajuntament, sent l'administració més propera a la
ciutadania, ha d'implementar aquest tipus d'accions, doncs fa d’exemple a seguir
per la ciutadania.
També és important tenir cura del llenguatge no verbal i revisar les imatges
utilitzades als comunicats i mitjans de difusió d'informació de l'ajuntament i de les
associacions i entitats que es relacionen d’una manera o d’una altra amb
l’administració, per tal d'evitar l'ús d'imatges sexistes o que oferisquen una
imatge estereotipada o denigrant de la dona.
L’Ajuntament de l’Alcúdia té el ferm compromís amb la igualtat d’oportunitats de
dones i homes i per això té entre els seus objectius millorar alguns aspectes,
entre els quals es troba la comunicació inclusiva. El llenguatge inclusiu ha de ser
tàcit, és a dir, ha d’evitar-se el desdoblament sexual i reeducar l’expressió perquè
s’utilitzen en major nombre paraules neutres. També, s’ha de tindre en compte
al col·lectiu LGTBI i als models contemporanis familiars, doncs amb el bon ús
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lingüístic igualitari es troba el del respecte a la diversitat sexual i de gènere.

ÀREA D’INFLUÈNCIA
L’àrea d’influència de l’ajuntament és aquella amb la qual l’administració local
s’interrelaciona i manté una sèrie d’actuacions, intercanvis o qualsevol altre
assumpte d’interés amb alguna persona, associació, institució o empresa. La
naturalesa d’eixa situació i quines són les qüestions igualitàries que calen
establir-se per relacionar-se, són les que hem d’identificar i establir
burocràticament.
L'àmbit urbanístic tradicionalment ha dissenyat els espais de les ciutats que
responen als diferents rols que homes i dones han exercit en la societat, uns a
les funcions públiques i ocupant així els espais públics, i d’altres quedant-se als
espais privats.
Els espais públics en temps antics foren concebuts per a la mobilitat dels homes
i es fomentaren els carrers amples i les carreteres amb més asfalt que voreres i
amb semàfors per prioritzar els vehicles. Així, l'urbanisme va oblidar molts anys
la creació d'espais adequats per a fer més còmode el dia a dia de les persones
en situació de dependència, així com altres tasques domèstiques que
realitzaven, majoritàriament, les dones.
D'aquesta manera, el gènere en l'àmbit urbanístic pretén posar l'accent en
aquests aspectes, i fomentar la creació d'espais més segurs i agradables per a
les persones. No parlem d’un urbanisme exclusiu per a les dones, sinó que tinga
en compte la perspectiva de gènere en les diferents etapes del desenvolupament
de l'ésser humà, així com les necessitats, aspiracions, objectius i accions
més igualitaris.
Des de la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori,
s’està fomentant un urbanisme més respectuós, segons mostra l'informe Género
y Política Urbana. Arquitectura y Urbanismo desde la perspectiva de Género
(Instituto

Valenciano

de

la

Edificación

2017

-

http://www.five.es/descargas/archivos/urbanismo/genero_y_politica_urbana_2017.p
df. De fet, el passat 6 de març de 2017 va presentar el Set para introducir la
perspectiva

de

género

en

el

proceso

urbano

(disponible

http://www.habitatge.gva.es/documents/20558636/0/SET_cas_link.pdf.),
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específiques encarades a eliminar les desigualtats, així com a promoure espais

una sèrie d'accions que cal tindre en compte en els processos de creació
d'àmbits urbans o de regeneració dels àmbits existents, en els següents punts:
model de ciutat, percepció de seguretat, espais públics i accessibilitat, mobilitat,
habitatge, representativitat i senyalització urbana i participació ciutadana.
Així, la mateixa Conselleria va realitzar el passat mes de novembre de 2017 la II
Edició dels Premis Habitatge, Mobilitat i Urbanisme amb Perspectiva de Gènere
els quals tenen l'objectiu de reconèixer les accions i les tasques desenvolupades
per a afavorir la perspectiva de gènere en els espais habitats, públics, urbans i
rurals, així com la seua mobilitat. Aquest tipus de premis van dirigits als
ajuntaments i d’altres institucions, organitzacions, universitats, associacions i
col·lectius que desenvolupen accions d'aquest tipus encaminades a la
consecució d'una major igualtat en els espais habitats.
En aquest sentit, i tal i com va quedar palés en algunes de les entrevistes
realitzades per a l'elaboració d'aquest pla, l'Alcúdia podria optar a aquests premis
autonòmics sobre la perspectiva de gènere urbana, per exemple, mitjançant
l’adequació dels serveis i canviadors de bolquers, vestuaris i d’altres elements
de necessitat, insistir en un mobiliari urbà relacional amb voreres més amples i
bancs per seure o parcs i jardins que faciliten la conciliació laboral, familiar i
personal.
Cal ser conscients que la diferència mateixa entre viure al poble o a la ciutat, fa
que algunes tasques puguen recaure en major número en les dones que, a més,
solen tindre més edat, el que també ens ha de fer pensar en aspectes relacionats
dones maltractades que no tenen vehicles a la seua disposició. A més, i tot i que
l’Alcúdia no té una població excessivament disgregada, ha d’atendre els seus
nuclis poblacionals dispersos on hi ha més riscs de partir desigualtat o altres
situacions agreujades.
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amb la seua mobilitat. El transport públic és un element de seguretat per a les

L’Alcúdia és un poble que fa molts anys que té en compte aquests aspectes i
s’ha pensat públicament per a les persones; de fet, no és senzill trobar altres
municipis similars amb tants pocs semàfors i on el trànsit dels vehicles estiga
condicionat tan amablement. Així i tot, és important realitzar activitats de
sensibilització i de capacitació del personal tècnic sobre la importància de la
perspectiva de gènere en la planificació de l'espai urbà i la innovació que el temps
en què vivim permet.
L’esport és una altra àrea influenciada per l’ajuntament, atesa la seua interrelació
amb distintes ajudes i utilitzacions d’infraestructures, on la dona tradicionalment
ha quedat exclosa de l'àmbit de la pràctica esportiva, doncs aquesta no ha admès
amb comoditat altre rol de gènere que no fora el masculí.
Moltes generacions van ser educades en la creença que al món de l'esport hi ha
disciplines de xiques i d’altres de xics. En el cas de l'Alcúdia la pràctica de la
gimnàstica i del futbol està bastant segmentada.
Desenvolupar la pràctica motriu i superar obstacles és una bona teràpia per a
qualsevol persona. Els hàbits de vida saludables, també. I amb tot això, contribuir
l’administració pública local que ha de tindre en compte per remarcar-ho al
personal implicat en les infraestructures públiques i per atendre qualsevol
discriminació o resistència a la igualtat.
El teixit social i associatiu de l’Alcúdia és summament important per al
desenvolupament del municipi. Així l'ajuntament, a més de l’estructuració local
mateixa i la seua relació amb cada persona o entitat, fa d'enllaç entre
l'administració local i d’altres instàncies administratives per a gestionar les ajudes
o subvencions que puguen sorgir.
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al benestar físic i psíquic de les persones és una responsabilitat de

En aquest sentit, des de l'Ajuntament de l’Alcúdia, s’haurien de tenir en compte
una sèrie de criteris valorables en termes d'igualtat perquè les persones, les
organitzacions o les empreses que vullgen accedir a una subvenció, prestació o
concessió administrativa, tinguen, segons requerisquen a títol individual o
organitzacional i segons siga una qüestió monetària o de lloguer, una sèrie
d’obligacions igualitàries lligades a un reglament igualitari local. No es tracta de
discriminar en aquestes concessions a cap persona, sinó de trobar un criteri que
ens acoste a la igualtat de dones i homes gràcies a la influència implícita de
l’administració i les seues recomanacions vinculants.
Les administracions públiques han de ser referents en aquest sentit, i resulta
incoherent la promoció del desenvolupament de plans d'igualtat si al mateix
temps no s'aprofita el potencial persuasiu que poden proporcionar els contractes,
concessions, prestacions i subvencions públiques sense tindre caràcter de
obligatorietat que puga causar rebuig.
Els criteris de caràcter no obligatori que dites persones, organitzacions
i institucions haurien de complir per accedir a un benefici municipal podrien
emmarcar-se en els següents aspectes tractats:
ü Redacció de tots els documents o materials de la persona sol·licitant,
entitat, empresa o associació, en un llenguatge inclusiu i no sexista. Evitar
així mateix la utilització d'una imatge discriminatòria o denigrant de
les dones i fomentar la igualtat de gènere.
ü Comptar amb, almenys, un 40% de dones entre la persones contractades
ü Comptar amb, almenys, un 40% de dones que exercisquen llocs de treball
de responsabilitat o directius en l’empesa adjudicatària.
ü Les empreses amb més de 250 persones treballadores hauran d'acreditar
comptar amb un pla d’igualtat de dones i homes, segons el previst a la Llei
3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes.
ü Es valorarà comptar amb un pla d'igualtat encara que l'empresa no
compte amb més de 250 persones treballadores.
ü Es tindrà en compte haver realitzat un diagnòstic diferenciat de les
necessitats per a dones i homes, si escau, al projecte sol·licitat.
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per a dur a terme l'adjudicació del contracte, si escau, al projecte sol·licitat.

ü Facilitar la incorporació de dones i homes a l'entorn laboral en condicions
d'igualtat, si escau, al projecte sol·licitat.
ü Comptar amb un protocol per a la prevenció de l'assetjament laboral i
sexual a l’entitat sol·licitant.
ü Valoració de la trajectòria professional de les persones, associacions o
empreses

sol·licitants

en

el

desenvolupament

de

les

actuacions adreçades a la promoció de la igualtat entre dones i homes.
ü Aplicació del principi d'igualtat referent a la formació, selecció, promoció,
remuneració, seguretat i salut laboral, així com a la durada de la jornada
laboral, si escau, al projecte sol·licitat.
ü Comptar amb mesures que faciliten la conciliació de la vida familiar,
personal i laboral de l’entitat sol·licitant.
ü Els contractes que desenvolupen activitats formatives, el disseny i
execució d'aquestes, haurà d'incorporar una perspectiva de gènere, si
escau, al projecte sol·licitat.
ü Si es desitja demanar una ajuda o subvenció per a dur a terme activitats
específiques en matèria d'igualtat, podrà requerir-se que la persona,
associació o empresa peticionària tinga experiència prèvia, o haja realitzat
formació específica en matèria d'igualtat d'oportunitats de dones i homes.
A l’Alcúdia la producció agrícola és font d'ocupació i desenvolupament. Durant
dècades la localitat s’ha dedicat quasi en exclusiva al sector agrícola, encara que
açò ha anat evolucionant al llarg del temps. En el segle XIX l’Alcúdia produïa
del segle XX es va començar a produir taronja, la qual cosa va arribar a ser una
font de gran riquesa per a les persones agricultores de la zona, encara que hui
en dia és el caqui el que atorga una major importància a l'agricultura local.
Aquest producte s'ha expandit de forma ràpida en l'agricultura de la zona i,
gràcies a la introducció de tècniques postcollita per a l'eliminació de
l’astringència del fruit, el denominat «kaki persimon», ofereix avantatges de
venda respecte al caqui tradicional i s'ha convertit en la joia agrícola del municipi.
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sobretot morera i cereals, dacsa i arròs o en el secà olivera i garrofera. A partir

L’Alcúdia es troba a la Denominació d’Origen (D.O) Ribera del Xúquer, en la qual
té un paper molt rellevant la Cooperativa Agrícola Nostra Senyora de l’Oreto
(CANSO), amb què l'ajuntament manté una relació molt fluïda.
A la localitat hi ha una campanya molt important amb distintes fruites des de juny
fins a finals d'agost, amb contractes fixos discontinus, on la dona té a la
cooperativa local una marxa considerable i, els homes, majoritàriament, fan les
tasques agràries al camp. L’Ajuntament, CANSO i la Caixa Rural, col·laboren en
distintes qüestions d’interès social com per a establir protocols igualitaris en una
àrea agrícola d’influències mútues entre entitats molt notables a la població.
Per altra banda i amb una dotació urbanística industrial considerable,
l’Ajuntament de l’Alcúdia es va posicionar com un agent per a la industrialització
del municipi. Malgrat una sensible feminització de les tasques administratives a
les empreses locals, no es redueixen les oportunitats d'ocupació en altres
tasques en el sector industrial per a les dones.
Aspectes de capacitació i l’observació i accés a llocs de responsabilitat per a les
treballadores, així como establir els protocols que eviten comportaments
masclistes o resistències a la igualtat, són aspectes a tindre en compte des de
l’administració local.
El mateix passa en el sector comercial on, a través de l'Alcúdia Qualitat, hi ha
una relació molt estreta amb l’administració i es desenvolupen conjuntament
diverses activitats. De fet, el xec bebé que proporciona l’ajuntament a les famílies

La relació de l’ajuntament amb els sectors productius, estiguen aquests en mans
de persones, entitats o empreses; amb les associacions locals i les seues
expressions esportives, festives o culturals, formen part de la burocràcia
maquinal que han d’incorporar al pla intern de igualtat, doncs formen part causal
i no casual de la dinàmica governamental.
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en cas de naixement, està condicionat al fet que el consum es faça a la localitat.
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52

6. INFORME DE RESULTATS DEL QÜESTIONARI
DIGITAL D’IGUALTAT.
El qüestionari digital d'igualtat és una eina desenvolupada per a assegurar la
màxima participació de la plantilla del consistori en la realització d'aquest, el
nostre I Pla Intern d'Igualtat. Les preguntes realitzades en el qüestionari són
anònimes, confidencials objectives i tancades, i amb això es pretén una màxima
participació, així com la màxima sinceritat en les respostes, amb l'objectiu
d'adequar el nostre pla d'igualtat a la realitat del consistori.
El qüestionari engloba preguntes en les diferents àrees que s'han considerat com
a rellevants per a detectar la situació d'igualtat en el consistori, i les quals són:
àrea de classificació professional, promoció i formació; àrea d'accés al lloc de
treball; àrea de conciliació; àrea de retribucions; àrea de comunicació i llenguatge
no sexista; àrea de salut laboral.
En totes les administracions públiques la classificació professional i l'accés a
l'ocupació són igualitàries i meritocràtiques, encara que açò no eximeix analitzarles per a comprovar que, efectivament, no es realitzen segons el sexe de la
persona. De la mateixa manera, les promocions i formacions semblarien
accessibles per igual a totes les persones treballadores, no obstant això, en
alguns casos, les persones amb jornades laborals més reduïdes, excedències
per cura de menors o un altre tipus de condicionants personals, poden no tindre
la mateixa facilitat en l'accés a aquestes. De la mateixa manera, les retribucions
són igualitàries i sempre respecte a la categoria professional de la persona, la
posada en marxa de les polítiques retributives
D'altra banda, la conciliació hauria de ser un dret de tota persona treballadora i
que no influïra en les oportunitats laborals de la persona en qüestió, i per això el
nostre pla d'igualtat indaga en aquestes qüestions. L’àrea de comunicació i
llenguatge no sexista es torna important en la consecució d'una major igualtat.
El discurs que emana des de les Administracions públiques hauria de ser inclusiu
cap a totes les persones, dones, hòmens, i persones amb qualsevol tipus de
diversitat funcional, familiar i social. I, finalment, però no menys important, l’àrea
de salut laboral es torna essencial per a la prevenció dels suposats casos
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qual cosa, no obstant això, tampoc eximeix que s'indague en una perfecta

d'assetjament sexual, per raó de sexe o diversitat i moral dins de l'ajuntament,
perquè només si s'assegura la integritat de la plantilla, s'assegurarà el seu
acompliment i una major igualtat, fi última d'aquest nostre I Pla Intern d'Igualtat.

Passem a assenyalar a continuació les diferents respostes aportades per la
nostra plantilla:

PERFIL PERSONES PARTICIPANTS
a) Percentatge de persones participants segons sexe

45,8%

Dones

54,2%

Homes

l’Alcúdia, han participat 22 dones i 26 homes. Aquesta distribució es plasma
percentualment en una participació del 54,2% d’homes i 45,8% de dones
respecte al total.
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Al qüestionari digital realitzat per al I Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de

b) Percentatge de persones participants segons sexe i edat

53,8%

60%

45,5%
42,3%

50%
40%

27,3%

30%
20%

Dones
Homes

3,8%

10%
0%

27,3%

Entre 16-24 Entre 25-35 Entre 36-49 Entre 50-64
anys
anys
anys
anys

La distribució per edats evidencia una major participació femenina entre les edats
més joves. El 27,3% de les dones participants es troben en el segment d’edat
entre els 25 i 35 anys, mentre que en el cas dels homes aquesta xifra és del
3,8%.
Més equiparable segons sexe és la distribució entre els 36 i 49 anys, on les dones
representen un 45,5% i els homes el 42,3%.
Al segment de més edat es troben majoritàriament representats els homes, amb
un 53,8% del total de respostes del sexe masculí. Entre les dones la xifra es
queda en el 27,3%.
c) Percentatge de persones participants segons sexe i temps treballant a

36,4%

Més de 26 anys
Entre 21 i 25 anys
Entre 16 i 20 anys

4,5%
7,7%
9,1%

3,8%

9,1%

Entre 11 i 15 anys

Menys de 1 any

0%

Done
s
Hom
es

19,2%
19,2%

Entre 6 i 10 anys
Entre 1 i 5 anys

42,3%

27,3%

9,1%
7,7%
4,5%

10%

20%

30%

40%
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l’Ajuntament de l'Alcúdia

A la gràfica anterior es detalla el temps de permanència treballant a l’Ajuntament
de l’Alcúdia del personal que ha donat resposta al qüestionari.
Amb més de 25 anys de dedicació laboral trobem un 36,4% de dones respecte
al total de treballadores de la corporació. La xifra ascendeix fins al 42,3% pel que
fa als homes.
Entre 21 i 25 anys de carrera professional a l’ajuntament trobem el 4,5% de les
dones i el 7,7% d’homes. Aquestes xifres es reverteixen entre els 16 i 20 anys,
ja que trobem el 9,1% de les dones enfront del 3,8% d’homes.
Novament el 9,1% de dones respecte al total es troba entre els 11 i 15 anys de
permanència a la corporació. Els homes per la seua banda, representen el 19,2%
a aquest segment.
Entre 6 i 10 anys de permanència a l’ajuntament es troben el 27,3% de dones i
el 19,2% d’homes. Això el situa en el segon interval més nombrós.
El 9,1% de les dones es troba entre 1 i 5 anys de treball a la corporació, pel 7,7%
d’homes.
Per últim, amb menys d’un any a l’ajuntament només hi ha representació
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femenina del 4,5%.

d)

Percentatge de persones participants segons sexe i relació

contractual amb l'Ajuntament de l'Alcúdia

60%

54,5%

50%

50%

45,5%

50%

40%
30%

Dones

20%

Homes

10%
0%

Funcionarial

Laboral

Entre les dones predomina la situació funcionarial amb un 54,5% enfront del
45,5% de treballadores en situació de personal laboral.
En el cas dels homes la distribució és equitativa entre ambdues situacions
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contractuals al 50%.

e) Percentatge de personal funcionari segons sexe i grup funcionarial

66,7%

70%

61,5%

60%
50%
40%

30,8%

Dones

25,0%

30%

Homes

20%
10%
0%

8,3%

7,7%

A1

A2

B

C1

C2

Tant homes (61,5%) com dones (66,7%) concentren el percentatge més gran al
grup professional C1. Pel que fa al grup A1, el 8,3% de les dones que treballen
com a funcionàries a l’Ajuntament de l’Alcúdia ho fa baix aquesta categoria
professional. Els homes per la seua banda representen el 30,8% al grup A1.
En el cas del grup A2, les dones representen el 25% respecte al total d’aquestes,
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pel 7,7% d’homes.

f) Percentatge de persones participants segons sexe i tipologia contractual
(Personal Laboral)

70%

61,5%

60%
50%

40%

40%
30%
20%

30%
23,1%

20%
15,4%

10%

Dones
Homes

10%
0%

Personal
laboral fixe

Personal
laboral
indefinit

Personal
laboral
temporal

Personal
eventual

Les dones que treballen a l’ajuntament com a personal laboral s’insereixen
majoritàriament baix la figura de personal laboral indefinit amb un 40%. A
aquesta tipologia el segueix el personal laboral temporal en un 30%. Hi ha un
20% de dones que forma part del personal eventual i, per últim el 10% es tracta
de personal laboral fixe.
Pel que fa als homes, el 61,5% és personal laboral indefinit, el 23,1% de personal
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laboral fixe i el 15,4% és personal eventual.

A. ÀREA DE CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL, PROMOCIÓ I
FORMACIÓ.
A.1. Àrea de classificació professional.
a.1.1) Consideració sobre l’existència de dones que ocupen càrrecs de
responsabilitat o càrrecs directius a l'ajuntament
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

95,5%92,3%

Dones
Home
s
7,7%

Es considera No es considera

4,5%

NS/NC

El 95,5% de les dones participants al qüestionari considera que a l’ajuntament
existeixen dones amb càrrecs de responsabilitat, així com el 92,3% d’homes.
Trobem un 7,7% d’homes que no està d’acord amb l’anterior premissa, així com
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un 4,5% de dones que no contesta a aquesta qüestió.

a.1.2) Apreciació de l'existència de categories i/o grups professionals
feminitzats o masculinitzats

53,8%
50%

60%
50%

40,9%

42,3%

40%
Dones

30%
20%

9,1%

10%
0%

S'aprecia

No s'aprecia

Homes
3,8%

NS/NC

El 40,9% de dones aprecia l’existència de categories o grups professionals
feminitzats o masculinitzats a l’ajuntament, mentre que el 50% de les dones
pensa el contrari. El restant 9,1% no contesta a la qüestió.
Per la seua banda, el 42,3% d’homes opina que existeixen els esmenats grups i
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categories, enfront del 53,8% que no. És el 3,8% d’homes el que no respon.

a.1.3) Apreciació a l'ajuntament de la pertinença de dones a categories
professionals de menor jerarquia i d’homes de major jerarquia

88,5%

90%
80%
70%

59%

60%
50%
40%
30%

Dones
27,3%

Homes
13,6%

20%
3,8%

10%
0%

Sí

No

7,7%

NS/NC

A la pregunta sobre si existeix una pertinença de dones a categories de menor
jerarquia i d’homes a les de major, les dones dispersen més la seua resposta. El
27,3% de treballadores que ha donat resposta afirma que aquesta situació es
dóna, mentre que sols el 3,8% d’homes té aquesta percepció.
El 59% de dones no pensa que hi ha aquesta desigualtat, un percentatge que
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augmenta en el cas dels homes fins al 88,5%.

A.2. Promoció.
a.2.1) Consideració sobre si els canals per informar el personal de les
vacants a les quals poden promocionar-se, garanteixen la no discriminació
per raó de sexe
100%

90%
80%
70%
60%
50%

50%

57,7%

40%

Dones

23,1%
18,2%

30%
20%

31,8%

Homes

19,2%

10%
0%

Es considera

No es considera

NS/NC

El 50% de les dones i el 57,7% d’homes considera que es garanteix la no
discriminació en els canals utilitzats per a informar el personal de vacants i
promocions internes.
En l’extrem contrari se situen el 18,2% de dones i el 23,1% d’homes.
És interessant destacar que l’índex de no resposta en aquesta qüestió és del
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31,8% entre les dones i el 19,2% per als homes.

a.2.2) Consideració sobre si la publicitat de les vacants a cobrir mitjançant
promoció interna es fa extensiva a tota la plantilla utilitzant un llenguatge
neutre i sense cap tipus de biaix de gènere.
100%

90%
80%

65,4%

70%
60%
50%

45,5%

40,9%

40%

Homes
23,1%

30%

13,6%11,5%

20%
10%
0%

Dones

Es considera

No es considera

NS/NC

El 45,5% de dones considera que en la promoció d’aquestes vacants es fa ús
d’un llenguatge neutre i inclusiu, una opinió que comparteix el 65,4% d’homes.
Contràriament pensen el 13,6% de dones i l’11,5% d’homes.
Novament un alt percentatge no dóna resposta, amb un 40,9% de les dones i el
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23,1% d’homes.

a.2.3) Consideració sobre si els llocs ocupats per dones i homes a
l'ajuntament tenen les mateixes possibilitats de desenvolupar una carrera
professional
100%

90%
80%
70%
60%

80,8%
59,1%

Dones

50%

36,4%

40%

Homes

30%
20%

4,5%

10%
0%

Es considera

7,7%

No es considera

11,5%

NS/NC

En aquesta qüestió la majoria de dones (59,1%) i d’homes (80,8%) considera
que els llocs ocupats per ambdós sexes atorguen les mateixes possibilitats de
desenvolupar una carrera professional. Tan sols un 4,5% de dones i 7,7%
d’homes considera que no és així.
Una gran quantitat de dones (36,4%) no ha donat resposta a la pregunta.

a.2.4) Consideració sobre l’existència de mesures per facilitar l'accés de

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

57,7%
45,5%
26,9%
22,7%

Es considera

31,8%

Dones
Homes

15,4%

No es considera

NS/NC
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les dones a llocs als quals es troben sota representades

La qüestió sobre l’existència de mesures per a facilitar l’accés a llocs als quals
les dones es troben sota representades ha rebut un gran percentatge de
respostes en blanc o sense resposta: el 45,5% de dones i el 57,7% d’homes.
El 22,7% de dones sí que considera que existeixen aquestes mesures, mentre
que entre els homes el percentatge augmenta fins al 26,9%. Contràriament es
situen el 31,8% de les dones i el 15,4% dels homes que no consideren que
existeixen mesures.

a.2.5) Consideració sobre si es fomenta la participació de les dones als
processos de promoció professional
100%

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%

50%
38,5%
31,8%

20%

Dones
38,5%

Homes

23,1%
18,2%

10%
0%

Es considera

No es considera

NS/NC

El 31,8% de les dones participants considera que a l’Ajuntament de l’Alcúdia es
comparteixen el 38,5% d’homes participants.
En la situació oposada es troben el 18,2% de dones i el 23,1% d’homes, que no
consideren que es fomente la participació de les treballadores en els processos
de promoció interna.
Així i tot, el percentatge més alt en aquesta qüestió ha estat han estat les
respostes en blanc o sense resposta: el 50% de dones i el 38,5% d’homes.
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fomenta la participació en els processos de promoció interna. Una opinió que

A.3. Formació
a.3.1) Percepció sobre l’existència d’un pla de formació a l'ajuntament que
tinga en compte les necessitats de tota la plantilla
100%

90%
80%
70%

53,8%

60%
50%
40%
30%

31,8%
26,9%

36,4%

Dones
31,8%

Homes

19,2%

20%
10%
0%

Es considera

No es considera

NS/NC

En l’àmbit de la formació, el 36,4% de dones considera que no es tenen en
compte les necessitats de tota la plantilla en el pla formatiu. Mentre que és el
53,8% d’homes el que manté aquesta màxima.
El 31,8% de les treballadores i el 26,9% dels treballadors municipals afirmen que
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el pla formatiu cobreix les necessitats de tota la plantilla.

a.3.2) Consideració sobre si es comunica a tots els àmbits laborals
municipals el contingut del pla de formació intern de l'ajuntament
100%

90%
80%
70%

53,8%

60%
50%

36,4%

40%
30%
20%

40,9%
26,9%

22,7%19,2%

Dones
Homes

10%
0%

Es considera

No es considera

NS/NC

La resposta majoritària és que no es comunica el pla de formació a tots els àmbits
laborals: el 36,4% de les dones i el 5,8% d’homes pensen així.
Pel que fa al personal que considera que sí es comunica, trobem un 22,7% de
dones i un 19,2% d’homes.

a.3.3) Percepció sobre si s’analitzen les necessitats de formació de cada

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

46,2%
40,9%
27,3%26,9%

Es considera No es considera

Dones
31,8%
26,9%

Home
s

NS/NC

Un 27,3% de dones i un 26,9% dels homes considera que si s’analitzen les
necessitats de formació de cada lloc de treball.
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lloc de treball

Per contra, el 40,9% de les treballadores i el 46,2% dels treballadors considera
que no es fa l’anàlisi necessari.

a.3.4) Consideració sobre si el personal treballador de totes les categories
i departaments tenen les mateixes possibilitats d'accés a la informació

100%

90%
80%
70%
60%
50%

57,7%
45,5%

40%

Dones

42,3%
31,8%

30%

Homes
22,7%

20%
10%
0%

Es considera

No es considera

NS/NC

En major nombre tant dones (45,5%) com homes (57,7%) consideren que totes
les categories i departaments tenen les mateixes possibilitats d’accés a la
informació.
El sector de personal treballador de l’ajuntament que opina contràriament a
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aquest aspecte és del 31,8% entre les dones i el 42,3% entre els homes.

a.3.5) Consideració sobre si la formació es pot realitzar en horari laboral
100%

90%
80%
70%
60%
50%

Dones

45,5%
42,3%

40%

27,3%
23,1%

30%

34,6%
27,3%

Homes

20%
10%
0%

Es considera

No es considera

NS/NC

El 45,5% de dones que han donat resposta al present qüestionari considera que
la formació es pot realitzar en horari laboral, mentre que aquesta opinió manté el
42,3% d’homes.
No tenen aquesta mateixa consideració en relació a aquesta qüestió el 27,3% de
dones i el 23,1% d’homes.

a.3.6) Consideració sobre si l'accés als programes de formació presenta
una dificultat particular per a les dones

90%

73,1%

80%
70%
60%

50,0%

50%

36,4%

40%
30%
20%

Dones
26,9%

Homes

13,6%

10%
0%

Es considera

No es considera

NS/NC
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100%

Només el 13,6% de dones considera que existeixen dificultats particulars per a
l’accés de les dones als programes de formació. Per contra, el 50% de les dones
i el 73,1% d’homes no considera aquesta situació.
La taxa de no resposta és del 36,4% de dones i el 26,9% d’homes.

a.3.7) Consideració sobre si es fomenta la participació de les dones als
cursos de formació
100%

90%
80%

65,4%
59,1%

70%
60%

Dones

50%
40%
30%
20%

Homes
22,7%19,2%

18,2%
15,4%

Es considera

No es considera

10%
0%

NS/NC

Respecte al foment de la participació de les dones als cursos de formació, la
majoria de persones han optat per no respondre (dones 59,1% i homes 65,4%).
El 22,7% de les dones considera que es fomenta aquesta participació, mentre

Pel que fa als homes, el 19,2% pensa que existeix el foment de la participació en
els cursos, enfront del 15,4% que no.
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que el 18,2% de les dones opina contràriament.

a.3.8) Consideració sobre si s’organitzen cursos específics per a les dones
de l'ajuntament amb la finalitat de promocionar els llocs de treball o les
funcions en què es troben sota representades
100%

90%
80%
70%

59,1%

60%
50%

50%

40%

46,2%
40,9%

Dones
Homes

30%
20%

3,8%

10%
0%

Es considera

No es considera

NS/NC

Tan sols el 3,8% d’homes considera que es realitzen cursos enfocats a la
promoció interna de les dones. Per contra, el 59,1% de les dones i el 50% dels
homes no creu que s’estiguen impartint aquests cursos.

a.3.9) Consideració sobre si s'han examinat les causes dels departaments
on les dones es troben sobrerepresentades
100%

80%
70%
60%

50%

50%

59,1%

50%

36,4%

40%

Dones
Homes

30%
20%
10%
0%

4,5%

Es considera

No es considera

NS/NC
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90%

Només un 4,5% de les dones que respon al qüestionari pensa que s’han
examinat les causes de la baixa representació de les dones a determinats
departaments. Opinió contraria mantenen el 36,4% de les dones i el 50% dels
homes.
La taxa de no resposta a aquesta qüestió és del 59,1% entre les dones i del 50%
entre els homes.

a.3.10) Consideració sobre si el personal tècnic de l'ajuntament rep algun
tipus d'informació en igualtat
100%

90%
80%
70%

54,5%

60%
50%

34,6%
31,8%

40%
30%
20%

50%

Dones
Homes

13,6%15,4%

10%
0%

Sí

No

NS/NC

Pel que fa a la recepció d’informació en matèria d’igualtat als diferents
departaments municipals, el 13,6% de les treballadores i el 15,4% dels

En sentit contrari se situen el 31,8% de les dones i el 34,6% dels homes.
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treballadors pensa que aquesta difusió i sensibilització efectivament es realitza.

B. ÀREA D'ACCÉS AL LLOC DE TREBALL.
b.1) Percepció sobre si es publiquen les ofertes de llocs de treball de
l'ajuntament de forma que no s'expresse clarament la preferència per cap
dels dos sexes

80%
70%

73,1%
68,2%

60%
50%

Dones

40%
30%

15,4%
9,1%

20%
10%
0%

Es percep

No es percep

Homes

22,7%
11,5%

NS/NC

De forma majoritària existeix la percepció que, quan es publica una oferta
d’ocupació no s’expressa la preferència cap a un dels dos sexes. Aquesta
percepció es materialitza en el 68,2% de les donesi el 73,1% dels homes que
han respost al qüestionari.
Només el 9,1% de les treballadores i el 15,4% dels treballadors pensa que la
preferència s’expressa.
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La taxa de no resposta és del 22,7% de dones i el 11,5% d’homes.

b.2) Percepció sobre la utilització d’un llenguatge no sexista (neutre) quan
s’ofereix una vacant a l’ajuntament

80%
70%
60%

73,1%
54,5%

50%
40%
30%

18,2%

20%

19,2%

Homes

7,7%

10%
0%

Dones

27,3%

Es percep

No es percep

NS/NC

El 54,5% de les dones i el 73,1% dels homes ha afirmat que es percep l’ús de
llenguatge no sexista quan s’ofereix una vacant a l’ajuntament.
Pel que fa a l’opinió contraria, és major la representació de les dones amb el
18,2% enfront del 7,7% dels homes.
Per últim, el 27,3% de les treballadores i el 19,2% dels treballadors no contesta
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a aquesta qüestió.

b.3) Consideració sobre si el perfil professional descrit en les ofertes de
treball municipal s’adapta als requeriments del lloc de treball sense
discriminació per raó de sexe

90%
80%

81,8%
76,9%

70%
60%
50%

Dones

40%
30%

11,5%

20%

18,2%
11,5%

Homes

10%
0%

Es considera

No es
considera

NS/NC

El 81,8% de les dones i el 76,9% dels homes que ha donat resposta a aquest
qüestionari consideren que no es fa discriminació per motiu de sexe en la
descripció dels requeriments dels llocs de treball.
Tan sols l’11,5% dels homes, el mateix percentatge que no contesten a aquesta
pregunta, es mostren contraris a l’anterior opinió. La taxa de no resposta en les

Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de l’Alcúdia
2019-2022

76

Cod. Validación: RTRD RTUx Qzc4 RTI2 QTZD | Verificación: http://validadorcsv.lalcudia.com
Documento perteneciente a la sede electrónica del Ajuntament de L'Alcúdia | Página 76 de 146

dones és del 18,2%.

b.4) Percepció sobre l’establiment de criteris clars i específics per a
l’acceptació de candidatures sense biaix per raó de gènere

70%
60%

63,6%
50%
42,3%

50%
40%

31,8%

30%

Homes

20%

4,5%

10%
0%

Dones

Es percep

7,7%

No es percep

NS/NC

De forma majoritària, la plantilla municipal que ha respost pensa que els criteris
per a l’acceptació de candidatures no presenta cap biaix per raó de gènere
(63,6% de dones i 50% d’homes). Enfront del 4,5% de dones i el 7,7% d’homes
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que defèn l’existència d’aquests biaixos.

b.5) Percepció sobre el foment de la contractació de dones en llocs i
categories en les quals es troben sota representades

54,5%
50%

60%
50%
36,4%34,6%

40%
30%
20%
10%
0%

Dones
15,4%

Homes

9,1%

Es percep

No es percep

NS/NC

El 9,1% de dones i el 15,4% d’homes participants considera que es fomenta la
contractació de dones a les categories i llocs on es troben sota representades
D’altra banda, tant dones com homes (36,4% i 34,6% respectivament) afirmen
majoritàriament que no es percep aquest foment.

b.6) Percepció sobre si les persones responsables del procés de selecció
han rebut formació/informació i/o es troben sensibilitzades en matèria

68,2%
65,4%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

27,3%

Dones

15,4%

Homes

4,5%

10%
0%

19,2%

Es percep

No es percep

NS/NC
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d’igualtat de dones i homes

Aquesta pregunta no ha sigut contestada de forma majoritària: el 68,2% de dones
i el 65,4% d’homes no sap o no contesta.
D’altra banda, el 27,3% de dones i el 15,4% d’homes percep que aquesta
formació sí que es realitza. A l’extrem contrari es situen el 4,5% de les
treballadores i el 19,2% dels treballadors.

b.7) Consideració sobre si als processos de selecció es realitzen proves o
exàmens que puguen afavorir a un sexe en detriment de l'altre

72,7%

80%
70%

57,7%

60%
50%

34,6%

40%

22,7%

30%
20%
10%
0%

4,5%

Dones
Homes

7,7%

Es considera

No es
considera

NS/NC

La percepció general de les persones que han donat resposta al qüestionari és
que no existeixen proves o exàmens que puguen afavorir a un sexe enfront de
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l’altre (72,7% de les dones i 57,7% dels homes).

b.8) Consideració sobre si a les entrevistes personals s'utilitza
documentació que evita preguntes personals que pogueren entendre's
com a discriminatòries

63,6%
57,7%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

22,7%
15,4%

Dones

26,9%
13,6%

Homes

10%
0%

Es considera

No es
considera

NS/NC

El 22,7% de les dones que ha donat resposta a aquesta qüestió pensa que
s’utilitza documentació a les entrevistes que evita preguntes discriminatòries,
una opinió que també mantenen el 15,4% d’homes respecte al total.
Per contra, el 13,6% de les dones i el 26,9% dels homes no opina que aquestes
preguntes s’eviten.
L’índex de respostes neutres és ampli, ja que suposa el 63,6% de les dones i el
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57,7% dels homes.

b.9) Consideració sobre si l'ajuntament utilitza un llenguatge no sexista al
realitzar les distintes proves que configuren el procés de selecció de
personal

80%
70%
60%

72,7%
57,7%

50%

Dones

40%

23,1%

30%
20%

9,1%

10%
0%

19,2%
18,2%

Es considera

No es
considera

Homes

NS/NC

El personal de l’Ajuntament de l’Alcúdia que ha donat resposta al qüestionari
considera de forma majoritària que s’utilitza llenguatge no sexista en realitzar les
proves de selecció de personal. Així, en la distribució per sexe, pensa el 72,7%
de les dones i el 57,7% d’homes.
Contràriament es posiciona el 9,1% de les dones i el 23,1% dels homes, que
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considera que es fa ús de llenguatge sexista a aquestes proves.

b.10) Consideració sobre si les preguntes realitzades al procés de selecció
atenen només a les especifitats del lloc de treball

70%
60%

63,6%
50%

50%

36,4%
30,8%

40%
30%

19,2%

20%

Dones
Homes

10%
0%

Es considera

No es
considera

NS/NC

Tant dones (63,6%) com homes (50%) que han contestat aquesta pregunta
afirmen de forma predominant que les preguntes que es realitzen a les
entrevistes atenen només a especificitats del lloc de treball.
El 19,2% dels homes no considera que les preguntes s’adeqüen només a aquest
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aspecte.

b.11) Consideració sobre si els resultats de cadascuna de les fases del
procés de selecció són estudiats desagregadament per sexes

65,4%
59,1%

70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

30,8%
27,3%

Dones
Homes

13,6%
4%

Es considera

No es
considera

NS/NC

Per a finalitzar el bloc B, es pregunta sobre l’anàlisi dels resultats dels processos
de selecció desglossats per sexe i la resposta majoritària és NS/NC (el 59,1% de
les dones i el 65,4% dels homes). Per altra banda, el 27,3% de dones i el 30,8%
d’homes no considera que es realitze, mentre que afirmativament responen el

Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de l’Alcúdia
2019-2022

83

Cod. Validación: RTRD RTUx Qzc4 RTI2 QTZD | Verificación: http://validadorcsv.lalcudia.com
Documento perteneciente a la sede electrónica del Ajuntament de L'Alcúdia | Página 83 de 146

13,6% de treballadores i 4% dels treballadors.

C. ÀREA DE CONCILIACIÓ
c.1) Consideració sobre si es permet la flexibilització de l'horari de treball
amb motiu d'afavorir la conciliació de la vida familiar, laboral i personal de
treballadores i treballadors

60%

59,1%57,7%

50%
40%
30%

18,2%19,2%

20%

22,7%23,1%

Dones
Homes

10%
0%

Es considera No es considera

NS/NC

Respecte a la conciliació laboral, la plantilla de l’ajuntament que ha participat en
aquest qüestionari afirma en major nombre (59,1% de dones i 57,7% d’homes)
que es permet la flexibilització de l’horari de treball per compaginar vida personal
i laboral.
Entre les dones hi ha un 18,2% que opina no existir aquesta flexibilitat, mentre
que entre els homes la xifra és del 19,2%.

a aquesta qüestió.
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A més, un 22,7% de les dones i un 23,1% de les dones no sap o no vol contestar

c.2) Consideració sobre si es realitza formació adreçada a la plantilla en
matèria de conciliació

81,8%

90%
80%

65,4%

70%
60%
50%
40%

30,8%

30%
20%
10%
0%

18,2%

Dones
Homes

3,8%

Es considera

No es
considera

NS/NC

En referència a la formació en matèria de conciliació, els resultats evidencien
que no es realitza. Només un 3,8% dels homes considera que s’imparteix, mentre
que la resta de respostes es divideix entre el personal que considera que no
s’imparteix (81,8% de dones i 65,4% d’homes) i el que no respon (18,2% de
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dones i 30,8% d’homes).

c.3) Consideració sobre si s'informa a tota la plantilla sobre la normativa
legal de conciliació i de les accions realitzades per l'ajuntament
84,6%

90%
80%

63,6%

70%
60%
50%

Dones

40%
30%
20%
10%
0%

Homes

22,7%
13,6%
7,7%

Es considera No es considera

7,7%

NS/NC

El 63,6% de les dones que ha respost i el 84,6% d’homes assenyala no rebre
informació sobre la normativa de conciliació, opció que és la majoritària enfront
del 13,6% de dones i 7,7% d’homes que afirma l’extrem contrari.
Cal destacar també dues qüestions relacionades amb l’alt percentatge de
respostes en la categoria NS/NC (el 22,7% de les dones i el 7,7% dels homes) i
amb la notable diferència de coneixement/voluntat d’expressar-se entre homes i
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dones.

c.4) Percentatge de dones i homes participants segons filles i/o fills al
càrrec

90%

81,8%

80%

73,1%

70%
60%
50%

Dones

40%
30%

18,2%

26,9%

Homes

20%
10%
0%

Sí

No

El 81,8% de les dones participants té filles o fills a càrrec seu, mentre que en el
cas dels homes representen el 73,1%.

c.5) Percentatge de dones i homes participants amb filles i/o fills al càrrec
segons nombre

64,7%

70%

55,6%

60%

40%
30%

29,4%
27,8%

Dones
16,7%

20%

5,9%

10%
0%

Homes

1

2

3

Entre aquestes persones que tenen filles o fills a càrrec, tenen una filla o fill el
29,4% de dones i el 27,8% d’homes. Amb dues filles o fills es representen el
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50%

64,7% de les dones i el 55,6% dels homes. I, per últim, amb tres fills trobem un
5,9% de dones i el 16,7% d’homes.

c.6) Percentatge de dones i homes participants amb filles i/o fills al càrrec
segons la seua edat
38,9%

40%

38,9%
33,3%

35%

27,8%

30%
25%
20%
15%
10%

16,7%

16,7%

11,1%

Dones

11,1%

Homes

5,6%

5%
0%

Menys de Entre 4 i 5
3 anys
anys

Entre 6 i
11 anys

Entre 12 i
16 anys

Més de
17 anys

Segons l’edat de les filles i fills, trobem que predominen aquells que es troben
entre els 6 i 11 anys, amb el 27,8% de les dones i el 38,9% dels homes, i els de
més de 17 anys, representant el 33,3% de les dones i el 38,9% dels homes.
Amb una edat inferior de 3 anys de filles o fills a càrrec es mostren el 16,7% de
les dones i l’11,1% dels homes. Idèntiques xifres trobem per al cas de filles o fills

Per últim, entre 4 i 5 anys només es representen el 5,6% de les dones.
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entre els 12 i 16 anys.

c.7) Percentatge de dones i homes participants segons l’existència de
persones en situació de dependència o de la tercera edat a càrrec

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

72,7%

27,3%

80,8%

Dones
19,2%

Homes

Sí

No

Entre el personal de l’ajuntament que ha donat resposta a aquest qüestionari, el
27,3% de les dones té a càrrec una persona en situació de dependència o de la
tercera edat. Aquesta xifra disminueix fins al 19,2% quan es tracta dels homes.

c.8) Percentatge de dones i homes participants amb persones en situació
de dependència o de la tercera edat a càrrec seu segons nombre
75%

80%
70%

60%

60%
40%

40%
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30%

Dones
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20%
10%
0%

1

2

3

A la classificació per nombre de persones dependents a càrrec trobem amb una
persona a càrrec al 40% de les dones i al 75% dels homes. El 60% de les dones
afirma tindre dues persones a càrrec, mentre que el 25% dels homes assenyala
tindre 3 persones a càrrec.
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50%

D. ÀREA DE RETRIBUCIONS
d.1) Consideració sobre si el conveni col·lectiu de l'ajuntament defineix de
manera objectiva i precisa cadascun dels conceptes retributius

70%
60%
50%

61,5%
45,5%

40,9%

40%

23,1%

30%

13,6%

20%

Dones
15,4%

Homes

10%
0%

Es considera

No es
considera

NS/NC

Respecte a la definició de manera objectiva i precisa dels conceptes retributius
al conveni col·lectiu, el 45,5% de les dones i el 64,5% dels homes afirma que ho
són.
En cas contrari trobem al 13,6% de les dones i al 23,1% dels homes, que no
pensen que la definició siga objectiva i precisa.
En addició, un sorprenent 40,9% de les dones contesta NS/NC en contrast a un
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alt, però notablement inferior 15,4% dels homes que elegeix aquesta resposta.

d.2) Consideració sobre si el plus o complements salarials són accessibles
en igualtat de condicions per a tota la plantilla

60%

50%

53,8%

50%
36,4%

40%
23,1%

30%

23,1%

13,6%

20%

Dones
Homes

10%
0%

Es considera

No es
considera

NS/NC

Pel que fa als complements salarials, el 50% de les dones i el 53,8% dels homes
que han donat resposta al qüestionari pensa que són accessibles en igualtat per
a tota la plantilla municipal.
A l’altre extrem es posicionen el 13,6% de les dones i el 23,1% dels homes, que
afirma que no existeix aquesta igualtat en l’accés als complements salarials.
Per damunt dels que tenen un posicionament negatiu, malgrat això, trobem
aquelles i aquells que no donen una resposta definida. Així, el 36,4% de les
dones contesta NS/NC mentre que el 23,1% dels homes elegeix aquesta
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resposta.

d.3) Percepció sobre si possibles categories masculinitzades accedeixen
de manera més senzilla a plus o complements salarials que les possibles
categories feminitzades

73,1%
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NS/NC

De forma generalitzada la plantilla de l’Ajuntament de l’Alcúdia que ha donat
resposta a aquest qüestionari manté que no s’accedeix als complements
salarials de forma més senzilla quan es tracta de grups masculinitzats ni més
difícils quan parlem de grups més feminitzats (40,9% de les dones i 73,1% dels
homes).
Només un 18,2% de les dones manté que existeix aquesta desigualtat a
l’ajuntament.
D’altra banda, el 40,9% de les dones no sap o no contesta a la qüestió, mentre
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que un elevat però inferior 26,9% dels homes s’ubica en aquesta categoria.

E. ÀREA DE COMUNICACIÓ I LLENGUATGE NO SEXISTA
e.1) Percentatge de persones participants segons coneixement de la
política d'igualtat de l'ajuntament i sexe
100%

84,6%
72,7%

80%
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20%
0%

Dones
18,2%
11,5%
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9,1%

No es coneix

3,8%

NS/NC

Amb aquesta qüestió s’observa una xifra molt significativa pel que fa a la
implementació de polítiques d’igualtat i la seua visibilització. El 72,7% de les
dones i el 84,6% dels homes afirma no conèixer les polítiques d’igualtat de
l’ajuntament.
Aquelles persones que assenyalen conèixer aquestes polítiques representen el
18,2% de les dones i l’11,5% dels homes.
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e.2) Consideració sobre si es difonen i aprecien els èxits professionals de
les dones de l'ajuntament tant com els dels homes

Un 45,5% de les dones i un 53,8% dels homes assenyala que es difonen de la
mateixa manera els èxits de dones i homes a l’ajuntament. Només se situen a la
consideració contrària el 13,6% de les dones i el 19,2% dels homes.
És mereixedor de ser destacat que el 40,9% de les dones i el 26,9% de les homes
no es posicionen o no tinguen coneixements d’aquesta matèria.

e.3) Consideració sobre si apareixen a la publicitat de l'ajuntament imatges
que tracten irrespectuosament o infravaloren a les dones
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NS/NC

El personal que respon a aquest qüestionari, pràcticament en unanimitat, el
86,4% de les dones i el 92,3% dels homes, no pensa que l’ajuntament utilitze
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imatges que infravaloren a les dones a les seues comunicacions.

e.4) Consideració sobre si s'utilitzen imatges basades en estereotips de
gènere
100%
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81,8%

73,1%
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De forma pràcticament unànime també la plantilla que ha contestat aquest
qüestionari opina que no s’utilitzen imatges basades en estereotips de gènere. A
aquest grup formen part el 81,8% de les dones i el 73,1% dels homes.

e.5) Consideració sobre si sol ser desigual la presència de dones i homes
a les imatges i a la publicitat de l'ajuntament
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68,2%

70%

El 68,2% de les dones qüestionades afirma no existir una presència desigual
entre dones i homes a les imatges i publicitat de l’ajuntament, una opinió que
comparteixen el 53,8% dels homes.
Mantenen que es dóna aquesta desigualtat el 4,5% de les dones i el 23,1% dels
homes.
D’altra banda, el 27,3% de les dones i el 23,1% dels homes no manifesten un
posicionament concret al respecte.

e.6) Consideració sobre si es fa ús del masculí genèric als documents de
l'ajuntament independentment del sexe de la persona a la que es referisca
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NS/NC

documents de l’ajuntament se’n fa ús d’aquest, només el 7,7% dels homes manté
aquesta opinió.
La mateixa xifra de dones (36,4%) manté la consideració contraria, mentre que
són el 57,7% dels homes els que no consideren que es fa ús del masculí genèric.
Un alt percentatge de dones (27,3%) i d’homes (34,6%) no sap o no contesta
respecte a aquest ítem.
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Pel que fa al masculí genèric, el 36,4% de les dones assenyala que als

e.7) Consideració sobre la utilització a l’ajuntament del llenguatge inclusiu
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90%
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Si parlem de l’ús del llenguatge inclusiu, observem una diversitat de respostes
molt amplia. De forma majoritària predominen les respostes neutres per no saber
o desconèixer a la temàtica (45,5% de dones i 38,5% d’homes).
El 36,4% de les dones i el 34,6% dels homes considera que es fa ús del
llenguatge inclusiu a l’Ajuntament de l’Alcúdia. No ho consideren així, per contra,
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el 18,2% de les dones i el 26,9% dels homes.

F. ÀREA DE SALUT LABORAL
f.1) Consideració sobre si es produeixen comentaris irònics o burlons, admesos
amb normalitat, en relació a l'aspecte físic, a la vestimenta o a la tendència sexual
de companyes i companys
100%
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72,7%

80%
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Homes
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9,1% 11,5%

No es considera

NS/NC

En preguntar al personal de l’Ajuntament de l’Alcúdia sobre l’ús de comentaris
irònics respecte a la vestimenta de companyes i companys, la seua orientació
sexual o l’aspecte físic, el 72,7% de les dones i el 76,9% dels homes no considera
que això passe a l’ajuntament.
Cal prestar atenció al 18,2% de dones i 11,5% d’homes que afirma que aquestes
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actituds es reprodueixen en l’àmbit laboral de l’ajuntament.

f.2) Consideració sobre si es gasten bromes o acudits misògins, homòfobs
o racistes
77,3%
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19,2%

Homes

NS/NC

En aquesta qüestió destaca el 77,3% de dones que no ha donat resposta a la
qüestió, mentre que en aquesta opció apareixen només el 19,2% dels homes.
A més a més, el 69,2% dels homes afirma que no considera que es realitzen
aquests acudits, una opinió que comparteixen el 13,6% de les dones.
Afirmen que es donen aquestes actituds el 9,1% de les dones i l’11,5% dels
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homes.

f.3) Coneixement sobre si existeix a l'ajuntament alguna regulació sobre
l'assetjament per raó de sexe, l'assetjament sexual o l'assetjament moral

63,6%
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38,5%
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Homes
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NS/NC

Tan sols el 4,5% de les dones i el 7,7% dels homes coneix sobre l’existència de
regulació al voltant de l’assetjament per raó de sexe o moral a l’ajuntament. Una
xifra que augmenta considerablement quan parlem de persones que no coneixen
l’existència d’aquestes regulacions (31,8% entre les dones i 38,5% entre els
homes).
De manera molt notable, el 63,6% de les dones i el 53,8% dels homes manifesta
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no saber o decideix no contestar a aquesta pregunta.

f.4) Coneixement sobre algun cas d'assetjament sexual, d'assetjament per
raó de sexe o assetjament moral a l'ajuntament
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NS/NC

De forma majoritària el personal treballador de l’ajuntament no coneix casos
d’assetjament a la corporació, ja que a aquesta opció es posicionen el 45,5% de
les dones i el 80,8% dels homes.
En qualsevol cas, s’ha de parar atenció al 13,6% de les dones i el 7,7% dels
homes que han afirmat conèixer casos d’assetjament.

f.5) Coneixement sobre si la víctima d'assetjament sexual, d'assetjament
per raó de sexe o assetjament moral ha comptat amb el suport necessari
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per a denunciar

D’entre les persones que han afirma conèixer un cas, el 33,3% de les dones i el
50% dels homes assenyalen haver donat suport a la víctima. El 67,7% de les
dones no ha donat aquest suport i el 50% dels homes restants no ha contestat a
la pregunta.

f.6) Consideració sobre si s'adapten els horaris i condicions de treball de
les dones embarassades
50%

46,2%
45,5%

50%
45%
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NS/NC

Respecte a l’adaptació d’horaris per a les dones embarassades, hi ha diferències
importants quan analitzem les respostes de dones i homes.
Les dones es distribueixen de forma més equitativa entre les diferents opcions,
ja que el 27,3% considera que s’adapten els horaris i el mateix percentatge
en un 50%, situant-se en l’opinió contrari tan sols el 3,8%.
El índex de no resposta a aquesta qüestió es del 45,5% de les dones i el 46,2%
dels homes.
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(27,3%) considera que no. I els homes, consideren que es fa aquesta adaptació

f.7) Consideració sobre si són adequats els ritmes de treball, volum i
descansos de les dones embarassades
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NS/NC

Pel que fa a l’adequació del ritme de treball a les dones embarassades, el 18,2%
de les dones i el 38,5% dels homes considera que s’adapta de forma correcta.
Contràriament opinen el 31,8% de les dones i el 7,7% dels homes.
Respecte a les persones que manifesta no saber o no voler contestar a la
qüestió, un 50% de les dones i un 53,8% dels homes s’ha posicionat d’aquesta
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manera.

f.8) Consideració sobre si s'assegura el canvi o adaptació del lloc de treball
de la treballadora embarassada en cas de què les funcions que
desenvolupa habitualment comporten perill, tant per a la seua salut com
per a la salut de la seua futura filla o fill
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No es considera

NS/NC

El 27,3% de les dones i el 30,8% dels homes considera que en cas que el lloc
de treball implique perill per a la dona embarassada si que s’adapten les funcions
per la seua salut.
Per contra, el 22,7% de les dones manté que no es fa cap adaptació de les
funcions o lloc de treball per a les dones que estan embarassades. Molt menor
és el percentatge dels homes que mantenen aquesta postura.
El 50% de les dones i més de la meitat dels homes (65,4%) no ha donat resposta
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a aquesta qüestió.

f.9) Consideració sobre si els ritmes de treball, volum i descansos són
adequats a la seua situació personal.
76,9%
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9,1%11,5%

Homes

NS/NC

El 59,1% de les dones i el 76,9% dels homes de la plantilla de l’Ajuntament de
l’Alcúdia que ha donat resposta a aquest qüestionari afirma que el seu ritme i
volum de treball són adequats a la seua situació personal.
Passa al contrari quan no es considera que aquestes condicions siguen
adequades, ja que entre les dones el volum és major (31,8%) que entre els
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homes (11,5%).

f.10) Consideració sobre si el mobiliari o les eines de treball s'adapten a les
característiques corporals específiques de dones i homes

70%

65,4%

60%
50%
40%

40,9%

36,4%

23,1%

30%

Dones

22,7%
11,5%

20%

Homes

10%
0%

Es considera
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NS/NC

Per finalitzar aquest qüestionari, es pregunta sobre l’adaptació de les eines de
treball i mobiliari a les característiques corporals de dones i homes. El 36,4% de
les dones participants i el 65,4% dels homes participants consideren que així es
fa, mentre que l’opinió contraria mantenen el 40,9% de les dones i el 23,1% dels
homes.
El 22,7% de les dones i el 11,5% dels homes no sap o no contesta a la pregunta
de si el mobiliari i les eines de treball s’adapten a les característiques corporals
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específiques de dones i homes.

CONCLUSIÓ:

Com hem pogut observar en les respostes del qüestionari digital, hi ha un lleuger
major percentatge de participació masculina, donant majorment resposta al
mateix el personal amb contracte indefinit.
Respecte a les diferents àrees, en l’àrea de classificació professional, promoció
i formació, la majoria de persones que han respost el qüestionari, tant dones com
hòmens,

afirmen

que

no

s'aprecien

grups

professionals

majorment

masculinitzats, i es considera, així mateix, que les dones ocupen llocs de
responsabilitat en el consistori. No obstant això, un nombre considerable de
dones opina que a l'ajuntament s'aprecia la pertinença de dones a categories
professionals de menor jerarquia. Així mateix, a pesar que la major part d'hòmens
afirma que tant dones com hòmens tenen les mateixes possibilitats de
desenvolupament de carrera en el consistori, només el 36,4% de dones opinen
això. Respecte a la formació rebuda, hi ha un nombre considerable de respostes
tant femenines com masculines (36,4% de dones i 53,8% d’hòmens) que
consideren que no es tenen en compte les necessitats de la plantilla, així com
que no es realitzen cursos específics per a dones.
Respecte a l’àrea d'accés al lloc de treball, la majoria del personal, tant dones
com hòmens opinen que no s'usa un llenguatge sexista en les ofertes d'ocupació
(54% dones i 73,1% hòmens), encara que hi ha un desconeixement general
sobre si el personal de RH té formació en igualtat i un alt nombre de dones i
selecció . Es pensa així mateix que les ofertes s’adapten en general al lloc oferit,
encara que no es fomenta la contractació de les dones en els llocs on estan
subrepresentades.
Respecte a l’àrea de conciliació, aquesta resulta àmpliament rellevant, perquè el
81,1% de dones i el 73,10% d’hòmens tenen descendència, encara que menys
del 30% del personal té persones dependents al seu càrrec. En aquest aspecte,
la major part de la plantilla considera que sí que es permet una flexibilització de
l'horari de treball per a conciliar, encara que la gran majoria de la plantilla estima
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hòmens no es pronuncien sobre l'ús de preguntes sexistes en els processos de

que no es realitza formació en matèria d'igualtat, així el 81,8% de dones i el
65,4% d’hòmens opinen això.
L’àrea de retribucions és prou clara, on el personal cobra segons conveni, no
obstant això, encara que el 50% de dones i d’hòmens que donen resposta al
qüestionari opinen que els complements salarials són accessibles a tota la
plantilla, un 36,4% de dones i un 23,1% d’hòmens desconeixen aquest fet.
En comunicació i llenguatge no sexista, la tendència general de la plantilla és el
desconeixement sobre la política d'igualtat de l'ajuntament (72,7% de dones i
84,6% d’hòmens). Encara que la tendència general entre els hòmens és
assenyalar que no s'usa el masculí genèric, el 36,4% de dones assenyalen que
sí que s'utilitza el mateix. Respecte a les imatges que utilitza el consistori, la gran
majoria de la plantilla que respon al qüestionari afirma que aquestes no són
sexistes.
En l’àrea de salut laboral destaquem la tendència masculina generalitzada a
pensar que no s'assenyalen en l'àmbit de treball bromes misògines, homòfobes
o racistes, encara que el 77,3% de dones prefereix no posicionar-se sobre aquest
tema. Es desconeix així mateix entre la plantilla si existeix en el consistori un
protocol d'actuació en casos d'assetjament sexual, per raó de sexe o moral. La
plantilla assenyala així mateix que el volum de treball és adequat a la seua
situació personal.

estructural del nostre ajuntament i el procés d’anàlisi qualitatiu, donen resposta,
de forma conjunta, a la configuració de l'estudi de la situació del nostre consistori
i donaran lloc a les diferents accions adaptades a la realitat d'ajuntament de
l'Alcúdia en matèria d'igualtat.
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Com veiem, aquestes respostes i les dades obtingudes, juntament amb l’anàlisi

Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de l’Alcúdia

2019-2022

Cod. Validación: RTRD RTUx Qzc4 RTI2 QTZD | Verificación: http://validadorcsv.lalcudia.com
Documento perteneciente a la sede electrónica del Ajuntament de L'Alcúdia | Página 109 de 146

109

7. PLA D’ACCIÓ
ÀREA 1. ACCÉS A L’OCUPACIÓ.

OBJECTIU GENERAL: Garantir la igualtat d’oportunitats i la igualtat de
tracte a totes aquelles persones que pretenguen ocupar un lloc de treball a
l’Ajuntament de l’Alcúdia.

Objectiu específic 1: Garantir la introducció de la perspectiva de
gènere als processos de selecció que es duen a terme des de
l’ajuntament.

Acció 1. Sensibilitzar al personal de l’ajuntament sobre la importància
d’introduir la perspectiva de gènere als processos de selecció de
personal.
Acció 2. Formar al funcionariat de l’ajuntament en relació a la
importància de la perspectiva de gènere dins de l’administració
local.
Acció 3. Avaluar el nivell d’introducció de la perspectiva de gènere als
processos de selecció de l’Ajuntament de l’Alcúdia.
Acció 4. Dissenyar un sistema d’avaluació del grau d’introducció de
la perspectiva de gènere a l’ajuntament
discriminacions

múltiples

(col·lectiu

LGTBI,

persones

amb

discapacitat, persones de diferents ètnies, etc.).

Objectiu específic 2: Establir la igualtat d’oportunitats i la igualtat de
tracte com els principis rectors als processos de selecció de
personal per tal de garantir la imparcialitat d’aquests.
Acció 6. Fomentar la paritat als òrgans de selecció de cadascun dels
processos de selecció.
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Acció 5. Sensibilitzar al personal de l’ajuntament per tal d’evitar

Acció 7. Valorar la possibilitat d’afegir a les ofertes d’ocupació de
l’ajuntament un estudi previ de gènere d’aquestes.
Acció 8. Crear una bateria de preguntes per a cadascuna de les
àrees que conformen l’ajuntament a utilitzar a la fase d’entrevistes
dels processos de selecció convocats.
Acció 9. Afegir als temaris de les proves selectives un tema relatiu a
la normativa vigent en matèria d’igualtat.
Acció 10. Revisar els requisits, tipus de proves i barems utilitzats als
processos selectius tractant de garantir així la no discriminació per
raó de sexe.

Objectiu específic 3: Assegurar que a les ofertes públiques
d’ocupació no es produïsca cap tipus de discriminació basada en
el sexe.

Acció 11. Afegir a les bases dels processos de selecció les funcions i
tasques principals de lloc de treball adequant la seua denominació
i descripció a l’ús inclusiu del llenguatge.
Acció 12. Valorar la possibilitat que als processos selectius per al
personal subaltern (obres o neteja) el temari sobre legislació tinga
menys pes que la possible capacitat de les persones aspirants per
al desenvolupament de les tasques pròpies del lloc de treball.
que, en cas d’empat entre dues persones aspirants de sexes
oposats, la que finalment obtindrà el primer lloc serà la del sexe
subrepresentat a l’àrea a la que corresponga la plaça vacant.
Acció 14. Assegurar que les ofertes d’ocupació es duen a terme fent
ús del llenguatge inclusiu.
Acció 15. Revisar les puntuacions i barems en aquelles proves de
selecció que pogueren dificultar l’accés de les dones.
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Acció 13. Establir com a criteri de desempat als processos de selecció

Acció 16. Establir accions positives que afavorisquen la incorporació
de les dones als grups funcionarials masculinitzats i la dels homes
als grups funcionarials feminitzats.
Acció 17. Donar major visibilitat als portals web de l’ajuntament a les
convocatòries per a l’accés al cos de la Policia Local mostrant les
possibilitats d’accés de les dones al mateix.
Acció 18. Dissenyar una campanya per tal d’evitar el sexisme a l’hora
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d’optar a un lloc de treball a l’administració.

ÀREA 2. CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL, PROMOCIÓ I
FORMACIÓ
.

OBJECTIU GENERAL: Evitar la concentració de les treballadores de
l’ajuntament als nivells més baixos de classificació professional i en el
desenvolupament de determinades activitats i/o funcions concretes.
Objectiu específic 4: Fomentar la promoció professional de les
treballadores de l’Ajuntament de l’Alcúdia cap als grups de
classificació professional més alts.

Acció 19. Avaluar els factors que incideixen en la carrera professional
de les treballadores i treballadors de l’ajuntament.
Acció 20. Difondre de manera activa la informació sobre les places
vacants internes entre el personal de l’ajuntament.
Acció 21. Fomentar la participació de les treballadores i treballadors a
les convocatòries de promoció interna a aquells llocs de treballs on
estiguen subrepresentades i subrepresentats.
Acció 22. Examinar els factors que, en l’àmbit educatiu, limiten la
promoció professional de les dones que pertanyen a grups d’edat
concrets.
Acció 23. Revisar i adequar les puntuacions que s’atorguen per a la
baremació dels cursos formatius als processos de promoció
Acció 24. Valorar als processos de promoció interna els cursos
formatius realitzats pel personal en matèria d’igualtat en les
mateixes condicions que la resta de cursos.
Acció 25. Registrar de manera desagregada per sexes els moviments
de promoció professional del personal de l’ajuntament.
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interna.

Objectiu específic 5: Garantir la igualtat d’oportunitats i de tracte als
processos de promoció professional interns.

Acció 26. Articular els mecanismes necessaris per tal de garantir la
igualtat de tracte i oportunitats als processos de promoció interna.
Acció 27. Establir uns criteris d’avaluació propis de l’Ajuntament de
l’Alcúdia objectius i d’acord amb la promoció interna en funció de la
idiosincràsia pròpia de l’ajuntament.
Acció 28. Assegurar la paritat als tribunals i comissions de valoració
dels processos de promoció interna.
Acció 29. Elaborar un informe sobre els resultats dels processos de
promoció interna des de la perspectiva de gènere.
Acció 30. Elaborar la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de
l’Alcúdia per tal de garantir que els llocs de treball s’ajusten a la
normativa administrativa i laboral i de gènere.
Acció 31. Conèixer les principals carències i necessitats del personal
de l’ajuntament en matèria de promoció professional.
Acció 32. Visibilitzar la trajectòria professional de les dones que
ocupen i han ocupat llocs de rellevància a l’ajuntament.

Acció 33. Realitzar una anàlisi sobre les carències i necessitats de
formació existents entre el personal de l’ajuntament.
Acció 34. Dissenyar un Pla de Formació Anual en funció de les
carències i necessitats del personal.
Acció 35. Fer difusió dels cursos de formació que componen el Pla de
Formació Anual.
Acció 36. Fomentar l’assistència del personal als cursos de formació
realitzant-los en horari laboral i a les dependències municipals.

Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de l’Alcúdia
2019-2022

114

Cod. Validación: RTRD RTUx Qzc4 RTI2 QTZD | Verificación: http://validadorcsv.lalcudia.com
Documento perteneciente a la sede electrónica del Ajuntament de L'Alcúdia | Página 114 de 146

Objectiu específic 6: Augmentar les aptituds del personal de la
plantilla en matèria d’igualtat de gènere a través de cursos de
formació que els permeta millorar a les funcions i tasques que
duen a terme al seu dia a dia.

Acció 37. Impulsar la realització per part del personal de l’ajuntament
de cursos en matèria d’igualtat de gènere que ofereixen les
diferents administracions públiques i universitats.
Acció 38. Avaluar el nivell de satisfacció i aprofitament dels cursos de
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formació realitzats del personal de l’ajuntament.

ÀREA 3. TEIXIT ASSOCIATIU, EMPRESARIAL I
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
OBJECTIU GENERAL: Fomentar la igualtat de gènere al teixit associatiu i
empresarial del municipi en la seua relació amb l’administració local.

Objectiu específic 7: Potenciar l’ús inclusiu del llenguatge al teixit
associatiu del municipi.

Acció 39. Analitzar l’ús del llenguatge i les imatges que fa el teixit
associatiu des de la perspectiva del llenguatge inclusiu.
Acció 40. Valorar la possibilitat d’atorgar més puntuació als processos
de contractació, finançament i subvenció pública a aquelles
associacions municipals amb compromís amb la igualtat de dones
i homes.
Acció 41. Oferir al teixit associatiu informació i formació en matèria de
comunicació inclusiva.

Objectiu específic 8: Impulsar la realització d’accions en matèria
d’igualtat de gènere al teixit associatiu i empresarial.

Acció 42. Avaluar les principals carències i necessitats en matèria
l’ajuntament.
Acció 43. Valorar la possibilitat d’oferir finançament al teixit associatiu
del municipi perquè incorpore al seu programa d’activitats anuals
accions en matèria d’igualtat de gènere
Acció 44. Mesurar i millorar els canals de comunicació existents entre
l’ajuntament i el teixit empresarial del municipi.
Acció 45. Valorar més positivament als processos de contractació,
finançament i subvenció per a empreses a aquelles que puguen
justificar la realització d’accions en matèria d’igualtat.
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d’igualtat que troba el teixit associatiu en la seua relació amb

Acció 46. Fomentar la contractació de dones al teixit empresarial local
mitjançant l’elaboració d’una guia en la que queden recollides les
reduccions i bonificacions a la Seguretat Social previstes per la
legislació i les diferents ajudes públiques.

Objectiu específic 9: Visibilitzar el compromís de l’Ajuntament de
l’Alcúdia amb la igualtat de gènere mitjançant diferents canals.

Acció 47. Obrir un espai a la pàgina web de l’ajuntament on poder
accedir a tota la informació relativa a les accions d’igualtat que
impulsa l’ajuntament.
Acció 48. Difondre els objectius i continguts del present pla d’igualtat
entre el personal de l’ajuntament així com entre el teixit associatiu
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i empresarial del municipi.

ÀREA 4. ÚS DEL LLENGUATGE INCLUSIU A
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
.

OBJECTIU GENERAL: Assolir un ús inclusiu del llenguatge tant a les
comunicacions internes com externes, així com en la documentació
elaborada per l’Ajuntament de l’Alcúdia.

Objectiu específic 10:
Capacitar al personal polític i a la
plantilla de l’ajuntament perquè les comunicacions tant internes
com externes les realitzen fent un ús inclusiu del llenguatge.

Acció 49. Fer una anàlisi qualitativa de les comunicacions de
l’ajuntament des de la perspectiva de l’ús del llenguatge inclusiu.
Acció 50. Revisar la documentació pública de l’Ajuntament de l’Alcúdia
i adequar-la, en cas de ser necessari, al llenguatge inclusiu.
Acció 51. Sensibilitzar al personal polític i laboral de l’ajuntament sobre
la importància de fer un ús inclusiu del llenguatge per a acabar amb
els rols i estereotips de gènere tradicionals i el seu paper
protagonista a l’hora d’aconseguir que les comunicacions de
l’ajuntament siguen inclusives.
Acció 52. Dissenyar un programa de formació en matèria de
llenguatge inclusiu dirigit al personal polític de l’Ajuntament de
l’Alcúdia.
llenguatge inclusiu a l’administració.
Acció 54. Crear una guia bàsica de consulta sobre l’ús del llenguatge
inclusiu a l’administració.
Acció 55. Difondre i fomentar l’ús de la guia bàsica de consulta sobre
l’ús del llenguatge inclusiu a l’administració entre el personal de
l’ajuntament.
Acció 56. Capacitar al personal de l’àrea de comunicació de manera
exhaustiva en matèria de l’ús d’una comunicació inclusiva tàcita.
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Acció 53. Formar al personal de l’ajuntament en matèria d’ús de

Acció 57. Valorar la possibilitat de crear un sistema mitjançat el qual
es revise i adeqüe la comunicació interna i externa a l’ús llenguatge
inclusiu.
Acció 58. Avaluar bianualment els resultats de la formació sobre l’ús
del llenguatge inclusiu dirigida a la plantilla de l’ajuntament.

Objectiu específic 11:
Impulsar un ús no sexista de les imatges
i la comunicació no verbal a l’Ajuntament de l’Alcúdia.

Acció 59.

Revisar i adequar, en cas de ser necessari, l’ús que

es fa de les imatges a les comunicacions de l’ajuntament.
Acció 60. Dissenyar una campanya de revisió de la publicitat sexista
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als mitjans publicitaris del municipi.

ÀREA 5. RETRIBUCIONS.
.

OBJECTIU GENERAL: Assegurar que, per un treball d’igual valor, la
retribució rebuda és la mateixa entre treballadores i treballadors de
l’Ajuntament de l’Alcúdia.

Objectiu específic 12:
Garantir el principi d’igualtat retributiva
per un treball d’igual valor, així com el correcte ús de les
gratificacions salarials tractant d’evitar qualsevol tipus de
discriminació per raó de sexe directa o indirecta.

Acció 61. Realitzar una revisió salarial bianual per grups i categories
professionals, desagregada per sexes.
Acció 62. Analitzar l’impacte de gènere dels complements salarials
associats a cada lloc de treball amb l’objectiu de conèixer si, en la
seua assignació, se segueix el principi d’igualtat retributiva per a
treballs d’igual valor.
Acció 63. Realitzar una revisió específica de les persones que
compten amb reduccions de jornada per tal de conèixer si aquest
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fet afecta a l’hora d’obtenir complements salarials.

ÀREA 6. CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL,
FAMILIAR I PERSONAL.
.

OBJECTIU GENERAL: Potenciar la conciliació de la vida laboral, familiar i
personal entre les treballadores i treballadors de l’Ajuntament de l’Alcúdia.
Objectiu específic 13:
Conscienciar tant a treballadores com
treballadors sobre la importància de la conciliació per a millorar
la seua qualitat de vida personal i laboral.

Acció 64. Difondre fullets informatius a través dels quals mostrar a les
treballadores i treballadors de l’ajuntament la importància de la
conciliació de la vida laboral, familiar i personal.
Acció 65. Analitzar la utilització dels drets en matèria de conciliació per
part de treballadores i treballadors de l’ajuntament.
Acció 66. Difondre els resultats de l’anàlisi,

entre la plantilla de

l’ajuntament, desagregats per sexe.
Acció 67. Organitzar

activitats

informatives

en

matèria

de

corresponsabilitat.
Acció 68. Incloure a les accions formatives sobre igualtat continguts de

Objectiu específic 14:
Garantir a tot el personal de l’ajuntament
les mesures necessàries que permeten conciliar la seua vida
laboral, familiar i personal.

Acció 69. Informar al personal de l’ajuntament sobre els drets laborals
existents en matèria de conciliació de la vida laboral, familiar i
personal.
Acció 70. Dissenyar una guia informativa on queden recollits els drets
en matèria de conciliació i les seues principals característiques.
Acció 71. Mantenir actualitzada la guia informativa sobre els drets en
matèria de conciliació.

Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de l’Alcúdia
2019-2022

121

Cod. Validación: RTRD RTUx Qzc4 RTI2 QTZD | Verificación: http://validadorcsv.lalcudia.com
Documento perteneciente a la sede electrónica del Ajuntament de L'Alcúdia | Página 121 de 146

sensibilització en matèria de corresponsabilitat.

Acció 72. Fomentar l’ús per part del personal de l’ajuntament del
permís de lactància quan l’altra persona progenitora es trobe en
situació de desocupació.
Acció 73. Posar en marxa un procés participatiu mitjançant el qual
conèixer les preferències horàries del personal per a realitzar, entre
d’altres, reunions de treball i formació.
Acció 74. Valorar la possibilitat de concedir, amb caràcter personal i
temporal,

modificacions

horàries

al

personal

que

per

responsabilitats familiars degudament justificades, ho necessite.
Acció 75. Avaluar la utilització de les mesures de modificació horària
introduïdes per l’ajuntament.
Acció 76. Crear un canal de recollida de suggeriments en relació a
possibles mesures de conciliació de la vida laboral, familiar i
personal a posar en marxa a l’ajuntament.
Acció 77. Analitzar el sistema d’elecció de vacances utilitzat a
l’Ajuntament de l’Alcúdia.
Acció 78. Dissenyar un sistema amb el qual garantir l’equitat en relació

Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de l’Alcúdia
2019-2022

122

Cod. Validación: RTRD RTUx Qzc4 RTI2 QTZD | Verificación: http://validadorcsv.lalcudia.com
Documento perteneciente a la sede electrónica del Ajuntament de L'Alcúdia | Página 122 de 146

a l’elecció de vacances.

ÀREA 7. ASSETJAMENT SEXUAL, PER RAÓ DE
SEXE I SALUD LABORAL.
OBJECTIU GENERAL: : Garantir la salut tant física com psicològica de tot el
personal que forma la plantilla de l’ajuntament.

Objectiu específic 15:
Detectar i prevenir qualsevol tipus
d’actuació que puga donar lloc a situacions d’assetjament sexual,
per raó de sexe o assetjament moral entre les treballadores i
treballadors de la plantilla.

Acció 79. Sensibilitzar al personal de l’ajuntament sobre les actuacions
que poden produir situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe
o moral a l’àmbit laboral.
Acció 80. Dissenyar una campanya de prevenció de l’assetjament
sexual, per raó de sexe o moral dirigida a tot el personal de
l’ajuntament.
Acció 81. Conscienciar a les treballadores i treballadors sobre el seu
paper protagonista en la prevenció i erradicació dels possibles
casos d’assetjament sexual, per raó de sexe o assetjament moral
a l’ajuntament.
Acció 82. Crear una guia amb informació bàsica sobre com detectar i
actuar enfront de possibles casos d’assetjament sexual, per raó de
sexe o assetjament moral.
sexual, per raó de sexe o assetjament moral de l’Ajuntament de
l’Alcúdia.
Acció 84. Valorar la possibilitat de crear la figura de la persona
mediadora en el marc del Protocol d’Actuació enfront de
l’assetjament sexual, per raó de sexe o assetjament moral de
l’Ajuntament de l’Alcúdia.
Acció 85. Difondre entre el personal el Protocol d’Actuació front a
l’assetjament sexual, per raó de sexe o assetjament moral de
l’Ajuntament de l’Alcúdia.
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Acció 83. Dissenyar el Protocol d’Actuació enfront de l’assetjament

Objectiu específic 16:
Incloure la perspectiva de gènere a
l’àmbit de la salut laboral i la prevenció de riscos laborals.

Acció 86. Analitzar de manera exhaustiva les baixes laborals per
malaltia utilitzades pel personal de l’ajuntament als darrers dos
anys.
Acció 87. Incloure al Pla de Formació Anual de l’Ajuntament de
l’Alcúdia formació específica en matèria de prevenció de riscos
laborals.
Acció 88. Valorar la possibilitat d’incloure a les revisions mèdiques
proves específiques per a dones i proves específiques per a homes
amb l’objectiu de prevenir malalties pròpies de cada sexe.
Acció 89. Registrar de manera desagregada per sexes els ingressos i
les baixes definitives i temporals del personal de l’Ajuntament de
l’Alcúdia.
Acció 90. Ajudar al personal de l’ajuntament a pal·liar els possibles
problemes de salut que poden ser derivats de les tasques que
desenvolupen al seu dia a dia.

Acció 91. Revisar l’estat de les instal·lacions municipals de principal ús
per part del personal de l’ajuntament (serveis, vestuaris).
Acció 92. Adaptar, en cas de ser necessari, aquestes instal·lacions a
les necessitats del personal en general i les treballadores en
particular.
Acció 93. Analitzar l’ús de la maquinaria de les àrees d’obres i neteja
que fan les treballadores i treballadors de l’ajuntament per tal
d’evitar possibles situacions discriminatòries en funció del sexe en
l’ús d’aquesta.
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Objectiu específic 17:
Garantir el bon estat de les instal·lacions
i dependències municipals de principal ús per part del personal
de l’ajuntament.

Objectiu específic 18:
Dotar al personal de la plantilla de
mecanismes que els permeta actuar en situacions nocives per a
la seua salut física i/o psicològica.

Acció 94. Analitzar la possible existència d’absentisme laboral de
manera desagregada per sexes.
Acció 95. Sensibilitzar al personal de l’ajuntament en relació a
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l’absentisme laboral i les seues conseqüències.
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126

8. CRONOGRAMA
I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE DONES I
HOMES DE L’ALCUDIA

2019

2020

2021

2022

ACCÉS A L’OCUPACIÓ
1T2T 3T 4T 1T2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Sensibilitzar al personal de l’ajuntament
sobre la importància d’introduir la perspectiva
1 de gènere als processos de selecció de
personal.
Formar al funcionariat de l’ajuntament en
relació a la importància de la perspectiva de
2
gènere dins de l’administració local.
Avaluar el nivell d’introducció de la
perspectiva de gènere als processos de
3
selecció de l’Ajuntament de l’Alcúdia.
Dissenyar un sistema d’avaluació del grau
d’introducció de la perspectiva de gènere a
4
l’ajuntament
Sensibilitzar al personal de l’ajuntament per
tal
d’evitar
discriminacions
múltiples
5 (col·lectiu LGTBI, persones de diferents
ètnies).
Fomentar la paritat als òrgans de selecció de
6 cadascun dels processos de selecció.

Crear una bateria de preguntes per a
cadascuna de les àrees que conformen
8 l’ajuntament a utilitzar a la fase d’entrevistes
dels processos de selecció convocats.
Afegir als temaris de les proves selectives un
tema relatiu a la normativa vigent en matèria
9
d’igualtat.
Revisar els requisits, tipus de proves i
barems utilitzats als processos selectius
10 tractant de garantir així la no discriminació
per raó de sexe.
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Valorar la possibilitat d’afegir a les ofertes
d’ocupació de l’ajuntament un estudi previ de
7
gènere d’aquestes.

2019

2020

2021

2022

ACCÉS A L’OCUPACIÓ
1T2T 3T 4T 1T2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Afegir a les bases dels processos de selecció
les funcions i tasques principals de lloc de
11 treball adequant la seua denominació i
descripció a l’ús inclusiu del llenguatge.
Valorar la possibilitat que als processos
selectius per al personal subaltern (obres o
neteja) el temari sobre legislació tinga menys
12 pes que la possible capacitat de les persones
aspirants per al desenvolupament de les
tasques pròpies del lloc de treball.
Establir com a criteri de desempat als
processos de selecció que, en cas d’empat
entre dues persones aspirants de sexes
13 oposats, la que finalment obtindrà el primer
lloc serà la del sexe sota representat a l’àrea
a la que corresponga la plaça vacant.

14

Assegurar que les ofertes d’ocupació es
duen a terme fent ús del llenguatge inclusiu.

Establir accions positives que afavorisquen la
incorporació de les dones als grups
16 funcionarials masculinitzats i la dels homes
als grups funcionarials feminitzats.
Donar major visibilitat als portals web de
l’ajuntament a les convocatòries per a l’accés
17 al cos de la Policia Local mostrant les
possibilitats d’accés de les dones al mateix.
Dissenyar una campanya per tal d’evitar el
sexisme a l’hora d’optar a un lloc de treball a
18
l’administració.
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Revisar les puntuacions i barems en aquelles
proves de selecció que pogueren dificultar
15
l’accés de les dones.

2019

2020

2021

2022

CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL, PROMOCIÓ
I FORMACIÓ
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Avaluar els factors que incideixen en la
carrera professional de les treballadores i
19
treballadors de l’ajuntament.
Difondre de manera activa la informació
sobre les places vacants internes entre el
20
personal de l’ajuntament.
Fomentar la participació de les treballadores
i treballadors a les convocatòries de
promoció interna a aquells llocs de treballs on
21 estiguen sota representades i sota
representats.

Examinar els factors que, en l’àmbit educatiu,
22 limiten la promoció professional de les dones
que pertanyen a grups d’edat concrets.

Revisar i adequar les puntuacions que
23 s’atorguen per a la baremació dels cursos
formatius als processos de promoció interna.

Registrar de manera desagregada per sexes
25 els moviments de promoció professional del
personal de l’ajuntament.

Articular els mecanismes necessaris per
26 garantir la igualtat de tracte i oportunitats als
processos de promoció interna.
Establir uns criteris d’avaluació propis de
l’Ajuntament de l’Alcúdia objectius i d’acord
27 amb la promoció interna en funció de la
idiosincràsia pròpia de l’ajuntament.
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Valorar als processos de promoció interna
els cursos formatius realitzats pel personal
24 en matèria d’igualtat en les mateixes
condicions que la resta de cursos.

2019

2020

2021

2022

CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL, PROMOCIÓ
I FORMACIÓ
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Assegurar la paritat als tribunals i comissions
28 de valoració dels processos de promoció
interna.

Elaborar un informe sobre els resultats dels
29 processos de promoció interna des de la
perspectiva de gènere.
Elaborar la Relació de Llocs de Treball de
l’Ajuntament de l’Alcúdia per tal de garantir
30 que els llocs de treball s’ajusten a la
normativa administrativa i laboral i de gènere

Conèixer les principals carències i
31 necessitats del personal de l’ajuntament en
matèria de promoció professional.

Realitzar una anàlisi sobre les carències i
33 necessitats de formació existents entre el
personal de l’ajuntament

Dissenyar un Pla de Formació Anual en
34 funció de les carències i necessitats del
personal.

35 Fer difusió dels cursos de formació que
componen el Pla de Formació Anual.
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Visibilitzar la trajectòria professional de les
32 dones que ocupen i han ocupat llocs de
rellevància a l’ajuntament.

2019

2020

2021

2022

CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL, PROMOCIÓ
I FORMACIÓ
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Fomentar l’assistència del personal als
36 cursos de formació realitzant-los en horari
laboral i a les dependències municipals.
Impulsar la realització per part del personal
de l’ajuntament de cursos en matèria
d’igualtat de gènere que ofereixen les
37 diferents
administracions
públiques
i
universitats.

Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de l’Alcúdia
2019-2022

131

Cod. Validación: RTRD RTUx Qzc4 RTI2 QTZD | Verificación: http://validadorcsv.lalcudia.com
Documento perteneciente a la sede electrónica del Ajuntament de L'Alcúdia | Página 131 de 146

Avaluar el nivell de satisfacció i aprofitament
38 dels cursos de formació realitzats per el
personal del ajuntament.

2019

2020

2021

2022

TEIXIT ASSOCIATIU, EMPRESARIAL I
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Analitzar l’ús del llenguatge i les imatges que
39 fa el teixit associatiu des de la perspectiva del
llenguatge inclusiu.
Valorar la possibilitat d’atorgar més
puntuació als processos de contractació,
finançament i subvenció pública a aquelles
40 associacions municipals amb compromís
amb la igualtat de dones i homes
Oferir al teixit associatiu informació i formació
41 en matèria de comunicació inclusiva.
Avaluar les principals carències i necessitats
en matèria d’igualtat que troba el teixit
42 associatiu en la seua relació amb
l’ajuntament.
Valorar la possibilitat d’oferir finançament al
teixit associatiu del municipi perquè incorpore
43 al seu programa d’activitats anual accions en
matèria d’igualtat de gènere.

Valorar més positivament als processos de
contractació, finançament i subvenció per a
45 empreses a aquelles que puguen justificar la
realització d’accions en matèria d’igualtat.
Fomentar la contractació de dones al teixit
empresarial local mitjançant l’elaboració
d’una guia on queden recollides les
reduccions
i bonificacions a la Seguretat
46
Social previstes per la legislació i les
diferents ajudes públiques.
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Mesurar i millorar els canals de comunicació
existents entre l’ajuntament i el teixit
44
empresarial del municipi.

2019

2020

2021

2022

TEIXIT ASSOCIATIU, EMPRESARIAL I
ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Obrir un espai a la pàgina web de
l’ajuntament on poder accedir a tota la
47 informació relativa a les accions d’igualtat
que impulsa l’ajuntament.
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Difondre els objectius i continguts del present
pla d’igualtat entre el personal de
48 l’ajuntament així com entre el teixit associatiu
i empresarial del municipi.

2019

2020

2021

2022

ÚS DEL LLENGUATGE INCLUSIU A
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Fer
una
anàlisi
qualitatiu
de
les
comunicacions de l’ajuntament des de la
49
perspectiva de l’ús del llenguatge inclusiu.
Revisar la documentació pública de
l’Ajuntament de l’Alcúdia i adequar-la, en cas
50
de ser necessari, al llenguatge inclusiu.
Sensibilitzar al personal polític i laboral de
l’ajuntament sobre la importància de fer un ús
inclusiu del llenguatge per a acabar amb els
rols i estereotips de gènere tradicionals i el
51 seu paper protagonista a l’hora d’aconseguir
que les comunicacions de l’ajuntament
siguen inclusives.
Dissenyar un programa de formació en
matèria de llenguatge inclusiu dirigit al
52
personal polític de l’Ajuntament de l’Alcúdia.
Formar al personal de l’ajuntament en
matèria d’ús de llenguatge inclusiu a
53
l’administració.

Difondre i fomentar l’ús de la guia bàsica de
consulta sobre l’ús del llenguatge inclusiu a
55 l’administració entre el personal de
l’ajuntament.
Capacitar al personal de l’àrea de
comunicació de manera exhaustiva en
56 matèria de l’ús d’una comunicació inclusiva
tàcita.
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Crear una guia bàsica de consulta sobre l’ús
54 del llenguatge inclusiu a l’administració.

2019

2020

2021

2022

ÚS DEL LLENGUATGE INCLUSIU A
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Valorar la possibilitat de crear un sistema
mitjançat el qual es revise i adeqüe la
57 comunicació interna i externa a l’ús
llenguatge inclusiu.

Avaluar bianualment els resultats de la
58 formació sobre l’ús del llenguatge inclusiu
dirigida a la plantilla de l’ajuntament.

Revisar i adequar, en cas de ser necessari,
59 l’ús que es fa de les imatges a les
comunicacions de l’ajuntament.
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Dissenyar una campanya de revisió de la
60 publicitat sexista als mitjans publicitaris del
municipi.

2019

2020

2021

2022

RETRIBUCIONS
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Realitzar una revisió salarial bianual per
i
categories
professionals,
61 grups
desagregada per sexes.
Analitzar
l’impacte
de
gènere
dels
complements salarials associats a cada lloc
de treball amb l’objectiu de conèixer si, en la
62 seua assignació, es segueix el principi
d’igualtat retributiva per a treballs d’igual
valor.
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Realitzar una revisió específica de les
persones que compten amb reduccions de
jornada per tal de conèixer si aquest fet
63
afecta a l’hora d’obtenir complements
salarials.

2019

2020

2021

2022

CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL,
FAMILIAR I PERSONAL
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Difondre fullets informatius a través dels
quals mostrar a les treballadores i
treballadors de l’ajuntament la importància
64 de la conciliació de la vida laboral, familiar i
personal.

Analitzar la utilització dels drets en matèria
65 de conciliació per part de treballadores i
treballadors de l’ajuntament.

Difondre els resultats de l’anàlisi, entre la
66 plantilla de l’ajuntament, desagregats per
sexe.

67 Organitzar activitats informatives en matèria
de corresponsabilitat.

Informar al personal de l’ajuntament sobre
els drets laborals existents en matèria de
69 conciliació de la vida laboral, familiar i
personal.
Dissenyar una guia informativa en la que
queden recollits els drets en matèria de
i
les
seues
principals
70 conciliació
característiques.

71 Mantenir actualitzada la guia informativa
sobre els drets en matèria de conciliació.
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Incloure a les accions formatives sobre
68 igualtat continguts de sensibilització en
matèria de corresponsabilitat.

2019

2020

2021

2022

CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL,
FAMILIAR I PERSONAL
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Fomentar l’ús per part del personal de
l’ajuntament del permís de lactància quan
72 l’altra persona progenitora es trobe en
situació de desocupació.
Posar en marxa un procés participatiu
mitjançant el qual conèixer les preferències
73 horàries del personal per a realitzar, entre
d’altres, reunions de treball i formació.
Valorar la possibilitat de concedir, amb
caràcter personal i temporal, modificacions
horàries al personal que per responsabilitats
74 familiars degudament justificades, ho
necessite.

Avaluar la utilització de les mesures de
horària
introduïdes
per
75 modificació
l’ajuntament.

77 Analitzar el sistema d’elecció de vacances
utilitzat a l’Ajuntament de l’Alcúdia.

78 Dissenyar un sistema amb el qual garantir
l’equitat en relació a l’elecció de vacances.
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Crear un canal de recollida de suggeriments
en relació a possibles mesures de
76 conciliació de la vida laboral, familiar i
personal a posar en marxa a l’ajuntament.

2019

2020

2021

2022

ASSETJAMENT SEXUAL, PER RAÓ DE SEXE I
SALUT LABORAL
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Sensibilitzar al personal de l’ajuntament
sobre les actuacions que poden produir
79 situacions d’assetjament sexual, per raó de
sexe o moral a l’àmbit laboral.
Dissenyar una campanya de prevenció de
80 l’assetjament sexual, per raó de sexe o moral
dirigida a tot el personal de l’ajuntament.
Conscienciar
a
les
treballadores
i
treballadors sobre el seu paper protagonista
en la prevenció i eradicació dels possibles
81
casos d’assetjament sexual, per raó de sexe
o assetjament moral a l’ajuntament.
Crear una guia amb informació bàsica sobre
com detectar i actuar enfront de possibles
82 casos d’assetjament sexual, per raó de sexe
o assetjament moral.

Valorar la possibilitat de crear la figura de la
persona mediadora en el marc del Protocol
d’Actuació enfront de l’assetjament sexual,
84 per raó de sexe o assetjament moral de
l’Ajuntament de l’Alcúdia.
Difondre entre el personal el Protocol
d’Actuació enfront de l’assetjament sexual,
85 per raó de sexe o assetjament moral de
l’Ajuntament de l’Alcúdia.
Analitzar de manera exhaustiva les baixes
laborals per malaltia utilitzades pel personal
86
de l’ajuntament als darrers dos anys.
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Dissenyar el Protocol d’Actuació enfront de
l’assetjament sexual, per raó de sexe o
83 assetjament moral de l’Ajuntament de
l’Alcúdia.

2019

2020

2021

2022

ASSETJAMENT SEXUAL, PER RAÓ DE SEXE I
SALUT LABORAL
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Incloure al Pla de Formació Anual de
87 l’Ajuntament de l’Alcúdia formació específica
en matèria de prevenció de riscos laborals.
Valorar la possibilitat d’incloure a les
revisions mèdiques proves específiques per
a dones i proves específiques per a homes
88 amb l’objectiu de prevenir malalties pròpies
de cada sexe.
Registrar de manera desagregada per sexes
els ingressos i les baixes definitives i
89 temporals del personal de l’Ajuntament de
l’Alcúdia.
Ajudar al personal de l’ajuntament a pal·liar
els possibles problemes de salut que poden
derivats
de
les
tasques
que
90 ser
desenvolupen al seu dia a dia.

Adaptar, en cas de ser necessari, aquestes
instal·lacions a les necessitats del personal
92
en general i les treballadores en particular.
Analitzar l’ús de la maquinaria de les àrees
d’obres i neteja que fan les treballadores i
treballadors de l’ajuntament per tal d’evitar
93 possibles situacions discriminatòries en
funció del sexe en l’ús d’aquesta.
Analitzar la possible existència d’absentisme
94 laboral de manera desagregada per sexes.
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Revisar l’estat de les instal·lacions
91 municipals de principal ús per part del
personal de l’ajuntament (serveis, vestuaris).

2019

2020

2021

2022

ASSETJAMENT SEXUAL, PER RAÓ DE SEXE I
SALUT LABORAL
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Sensibilitzar al personal de l’ajuntament en
95 relació a l’absentisme laboral i les seues
conseqüències.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ I PLA INTERN D’IGUALTAT DE L’AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA

2020

1T 2T

3T

2021

4T

1T

2T

3T

2022

4T

1T 2T

3T 4T

ACTUALITZACIÓ I MESURES CORRECTORES

AVALUACIÓ FINAL
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9. SEGUIMENT I AVALUACIÓ.
L’objectiu d’aquest I Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de l’Alcúdia no
és altre que avançar cap a un àmbit laboral igualitari lliure de tot tipus de
discriminacions i desigualtat de gènere, i és per tal de conèixer fins a quin punt
amb les mesures i accions posades en marxa s’ha aconseguit aquest objectiu
pel qual es posa en marxa el seguiment i avaluació del pla.

-

Seguiment.

El seguiment és un procés amb el que es tracta d’obtenir informació de
manera constant sobre el desenvolupament del pla d’igualtat, el que permet dur
un control sobre el compliment d’allò que s’estableix al pla i avaluar els resultats
real de cada una de les mesures i accions que s’han dut a terme en un període
de temps determinat.
Aquest és un procés que es durà a terme periòdicament, més
concretament, als mesos de gener de 2020, 2021 i 2022, i per al qual s’han
dissenyat una sèrie d’indicadors amb els quals obtenir la informació necessària
sobre quin és el resultat i impacte real de les diferents mesures i accions
implementades.
Amb la informació que ens ofereixen els indicadors es crea l’informe de
seguiment en el que es realitza una anàlisi de les dades obtingudes mitjançant
període del qual s’està fent el seguiment i el grau de consecució dels objectius
inicialment establerts per a cadascuna de les mesures i accions implementades,
i l’informe de seguiment en sí, que recull l’anàlisi dels resultats obtinguts amb la
implementació de mesures i accions i les propostes de millora que foren
necessàries per a afavorir l’assoliment dels objectius inicialment establerts.
-

Avaluació.

El procés d’avaluació, per la seua banda, té per principal objectiu conèixer
de manera precisa com s’ha desenvolupat la implementació i quins són els
resultats finals del pla d’igualtat.
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la memòria d’accions, on es recull el nombre d’accions realitzades durant el

El que es pretén amb l’avaluació és obtenir una visió global de com s’ha
anat desenvolupant el pla d’igualtat, quins han sigut els èxits i els fracassos del
procés d’implementació i el grau de compliment dels objectius prèviament
establerts.
L’avaluació del I Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de l’Alcúdia es durà
a terme en dues fases. En primer lloc, es durà a terme l’avaluació de compliment,
amb la que s’analitza l’adequació entre el nombre de mesures i accions previstes
a dur a terme i les que finalment s’han dut a terme així com l’adequació de la
posada en marxa d’aquestes al cronograma.
En segon lloc, es durà a terme l’avaluació de resultats, amb la que
s’analitza el grau de compliment dels objectius prèviament establerts al projecte,
el que permet conèixer l’impacte real del projecte.
Aquesta avaluació final, tenint en compte les dues fases en les quals es
divideix, es durà a terme una volta finalitzat el període de vigència del pla, és a
dir, al desembre de 2022.
Finalment, a l’igual que per al procés de seguiment, per al procés
d’avaluació també s’han dissenyat una sèrie d’indicadors amb els quals poder
obtenir tota la informació necessària per a dur a terme una anàlisi crítica sobre
els resultats reals del pla d’igualtat.
-

Indicadors per al seguiment i avaluació del I Pla d’Igualtat Intern
de l’Ajuntament de l’Alcúdia.

com el procés d’avaluació del I Pla d’Igualtat Intern de l’Ajuntament de l’Alcúdia,
s’han dissenyat una sèrie d’indicadors específics amb els quals obtenir la
informació necessària sobre el desenvolupament i els resultats del pla.
Els indicadors que a continuació es passa a enumerar, s’han dissenyat
tenint en compte que han de ser específics i flexibles, a més de buscar que donen
informació sobre la qualitat, racionalitat i transversalitat de les mesures i acciones
dutes a terme, el grau de desenvolupament del pla i el grau de satisfacció del
públic beneficiari, ja que és l’única manera que facilite la informació requerida
per tal de dur a terme el seguiment i l’avaluació del pla. Aquest llistat d’indicadors
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Com s’ha mencionat, per tal de dur a terme tant el procés de seguiment

és un llistat orientatiu donat que, en el moment en què es posen en marxa els
processos de seguiment i avaluació, es crearà un nou document en el qual es
recolliran, de manera detallada i precisa, els indicadors a utilitzar i les seues
característiques.
1- Indicadors de qualitat, racionalitat i transversalitat.
o Indicador 1.1: Relació entre el grup de persones beneficiàries
de les mesures i accions i el grup de persones que finalment ha
estat beneficiari.
o Indicador 1.2: Adequació entre l’acció desenvolupada i l’àrea o
àrees que l’han desenvolupada.
o Indicador 1.3: Coherència entre el resultat del diagnòstic de
situació i el pla d’acció dissenyat.
o Indicador 1.4: Adequació entre les accions programades i les
accions desenvolupades.
o Indicador

1.5:

Nombre

d’àrees

municipals

implicades

directament al desenvolupament d’accions.
2- Indicadors sobre el grau de desenvolupament del pla.
o Indicador 2.1: Nombre de mesures i accions implementades.
o Indicador 2.2: Relació entre les mesures i accions planificades i
les implementades.
o Indicador 2.3: Adequació entre el cronograma preestablert i el
dut a terme.

o Indicador 3.1: Nombre de persones assistents a les mesures i
accions desenvolupades.
o Indicador 3.2: Resultats de les enquestes de satisfacció
realitzades per les persones beneficiaries.
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3- Indicadors sobre el grau de satisfacció del públic beneficiari.
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