
Uneix-te 
AL PLA D’IGUALTAT 
DE L’AJUNTAMENT 
DE FIGUERES

GUIA  PER AL PERSONAL MUNICIPAL



A l’Ajuntament ja tenim el nostre Pla 
d’igualtat. Posar-lo en pràctica i aconseguir 
una societat més justa és un repte que entre 
tots podem assolir. Comptem amb tu!



La igualtat és un valor i un principi jurídic reconegut arreu, vertebrador dels drets i 
de les llibertats de dones i homes, tret definitori de les societats democràtiques.

No obstant això, més enllà de la igualtat formal assolida, ben palesa en les nombro-
ses lleis, normatives i polítiques adoptades tant a nivell internacional com nacional i 
local, la persistència de la discriminació per raó de gènere ha evidenciat la necessitat 
d’adoptar mesures específiques per erradicar-la. Les dades mostren encara diferèn-
cies significatives pel que fa a les possibilitats en el mercat de treball i, per tant, la 
necessitat de continuar desenvolupant polítiques transversals de gènere que abastin 
tots els àmbits de la societat. 

Des de l’Ajuntament de Figueres considerem que és imprescindible un canvi de va-
lors que permeti la transformació social necessària per viure en la societat igualitària 
que volem, deixant enrere limitacions imposades per rols tradicionals.

Per això hem desenvolupat el nostre primer Pla intern d’igualtat de dones i homes, 
per transformar l’exigència legal en una voluntat política i en una realitat dins de 
l’Ajuntament. 

Per poder aconseguir els objectius definits en el Pla, necessitem el teu compromís, la 
teva sensibilitat i també la teva voluntat. Aquesta és la societat que volem i, si unim 
esforços, la tindrem i en gaudirem. 

COMPROMÍS INSTITUCIONAL



Un pla d’igualtat és un conjunt ordenat de mesures, adoptades després de dur a 
terme una diagnosi. Aquestes mesures serveixen per assolir la igualtat de tracte i 
d’oportunitats dins l’organització i per eliminar qualsevol tipus de discriminació per 
raó de sexe. Esdevé l’eina fonamental per a la incorporació de la igualtat en la gestió 
i la cultura de les organitzacions.

Per al disseny del Pla intern d’igualtat de l ’Ajuntament de Figueres es va constituir 
una Comissió de Treball formada per persones representants de l’organització i del 
personal municipal, la qual va tenir una implicació i participació activa al llarg de 
tot el procés.

El pròxim pas és crear una Comissió d’Igualtat, també paritària i amb representació 
de la plantilla, que vetlli pel compliment del principi d’igualtat dins de l’Ajuntament 
i que participi en la implantació del Pla.

QUÈ ÉS UN PLA D’IGUALTAT 

COMISSIÓ DE TREBALL PER AL DISSENY DEL PLA D’IGUALTAT

?



Per a la realització de la diagnosi s’han analitzat 10 àmbits:

Per poder elaborar tot aquest treball s’ha comptat amb informació quantitativa rela-
tiva al gruix de la plantilla, així com amb informació qualitativa extreta de l’enquesta, 
de grups focals i d’entrevistes a persones clau.

LA DIAGNOSI DEL NOSTRE PLA INTERN D’IGUALTAT
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Aquestes són ALGUNES de les conclusions obtingudes. 

La plantilla de l’Ajuntament de Figue-
res està formada per un total de 376 
persones: 206 dones i 170 homes. És, 
doncs, una plantilla paritària.                   

54,8 %
206 dones

47,5

170 homes

48,7
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La plantilla té una mitjana d’edat de 48,2 
anys, 47,5 les dones i 48,7 els homes. 

El 57 % de la plantilla té una antiguitat 
d’entre 0 i 10 anys. És en aquest període 
on les dones tenen més presència.
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[Dades corresponents a gener de 2017]
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En relació amb la distribució de dones i homes per departaments o llocs de treball, 
s’observa una major presència femenina en les àrees de Serveis a les Persones i de 
Promoció Econòmica, per exemple en l’àmbit de les llars d’infants o de treball social, 
mentre que en l’àrea de Serveis Urbans o a la Guàrdia Urbana hi ha més presència 
masculina. Aquesta distribució d’homes i dones diferent segons àrees o llocs de tre-
ball s’anomena segregació horitzontal.

A l’equip directiu s’observa paritat, mentre que al col·lectiu de comandaments la  pre-
sència masculina és més elevada. Aquesta distribució diferent en el rang jeràrquic 
d’una organització es coneix com a segregació vertical.

1 dona 17 dones
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Treball social
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Per exemple: Per exemple: 

[Dades corresponents a gener de 2017]



S’observa més parcialitat o reducció de 
jornada en la plantilla femenina. El motiu 
de la parcialitat i/o reducció és, en la ma-
joria de casos, per tenir cura d’un familiar.

L’Ajuntament no disposa d’un procedi-
ment que detalli la gestió de promocions 
o la formació interna.



El personal municipal disposa d’una Guia per a un tracte 
igualitari en la llengua. Tanmateix, no és coneguda per la 
majoria de la plantilla, com tampoc no ho és el protocol 
que estableix les actuacions que cal desenvolupar davant de 
possibles situacions d’assetjament.

Un dels aspectes més rellevants de la diagnosi, segons 
l’enquesta realitzada, és que el personal de l’Ajunta-
ment té una percepció diferent sobre la necessitat de 
treballar la igualtat entre dones i homes: mentre que 
el col·lectiu femení creu que és un tema molt impor-
tant on cal incidir, el masculí, majoritàriament, no 
percep aquesta necessitat.

Per reflexionar!



A partir dels resultats de la diagnosi, la Comissió de treball per al disseny del Pla 
d’igualtat de l’Ajuntament de Figueres va definir els objectius generals i específics 
que calia treballar fins al 2022. A continuació, en fem un resum:

EL NOSTRE PLA D’IGUALTAT

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Integrar el valor de la igualtat de dones i homes

1

Accions: formar i informar la plantilla, introduir criteris per promoure la igualtat en 
les licitacions que porta a terme l’Ajuntament, incorporar la perspectiva de gènere en la 
gestió de personal, entre d’altres.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Augmentar la presència equilibrada de dones i homes

2

Accions: corregir la segregació vertical i horitzontal detectada mitjançant la incorporació 
de dones i homes en tots els nivells professionals.



Pots consultar tota la diagnosi i el Pla entrant al servidor, 
carpeta Públic, subcarpeta Recursos Humans

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Garantir la igualtat de l’estabilitat i les condicions laborals entre 
dones i homes

3

Accions: dissenyar una sèrie de procediments i protocols que garanteixin un accés a 
l’organització sense biaixos, a través d’una valoració de llocs de treball amb perspec-
tiva de gènere.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Garantir la igualtat d’oportunitats en el desenvolupament 
professional

4

Accions: elaborar un Pla de formació que incorpori la perspectiva de gènere i garan-
tir per a tothom les mateixes possibilitats d’accés a la formació interna. 

i



OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Garantir l’equitat salarial de dones i homes

6

Accions: vincular la valoració del lloc de treball amb perspectiva de gènere i donar 
resposta al requeriment legal de l’OIT i a l’article 28 de l’Estatut dels Treballadors, que 
estableix igual retribució per igual valor de feina.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Integrar l’equilibri de la vida laboral, familiar i personal 
en la cultura organitzativa

7

Accions: impulsar de forma interna estratègies que facilitin l’equilibri entre 
el temps de treball i la corresponsabilitat, i fer campanyes per informar dels 
permisos de què es disposen, amb especial atenció en la potenciació de la 
corresponsabilitat en el col·lectiu masculí.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Augmentar la presència de dones en llocs de responsabilitat

5

Accions: potenciar el desenvolupament professional per a tot el personal. Introduir 
accions positives per garantir la presència equilibrada de dones i homes a tots els 
nivells/serveis de l’Ajuntament.



OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Garantir un entorn segur, saludable i lliure de riscos, amb 
perspectiva de gènere

9

Accions: incorporar la perspectiva de gènere en l’estudi de riscos laborals i psicosocials.

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Fomentar i garantir un clima de treball adequat, lliure 
d’assetjament

10

Accions: revisar el protocol de prevenció ja existent i fer-ne difusió tant a personal in-
tern com a qui  col·labori de manera professional amb l’Ajuntament. Incidir en la for-
mació sobre aquesta matèria, ja que és indispensable per prevenir aquestes situacions. 

OBJECTIU ESTRATÈGIC 

Posar en pràctica la política ja definida per a l’ús de la 
comunicació no sexista

8

Accions: difondre la Guia per a un tracte igualitari en la llengua de què disposa 
l’Ajuntament a tot el personal, intern i també extern amb qui col·labora, i formar-lo en 
aquesta matèria, principalment a qui té responsabilitats de comunicació.
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Creiem en un pla d’igualtat d’oportunitats 
intern que contribueixi a una transformació 

social en què la no-discriminació sigui un fet. 
Per arribar-hi, tu ets indispensable. 

T’hi sumes?


