
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

F I N A N Ç A T P E R: 
 

 

 
 

 

 

PLA D'IGUALTAT         DE 
GÈNERE  

                             2 021 - 2 0 25  

 



PLA D’IGUALTAT - IPHES-CERCA 
 

1 
 

CONTINGUT 

1. INTRODUCCIÓ I PRESENTACIÓ DEL CENTRE .......................................................................... 3 

PRESENTACIÓ DEL CENTRE ........................................................................................................ 3 

2. DETERMINACIÓ DE LES PARTS QUE ELS CONCERTEN ........................................................... 6 

3. ÀMBIT PERSONAL, TERRITORIAL I TEMPORAL ...................................................................... 7 

4. COMISSIÓ NEGOCIADORA DEL PLA D’IGUALTAT .................................................................. 8 

5. PRINCIPALS RESULTATS DE LA DIAGNOSI D’IGUALTAT ....................................................... 10 

PERFIL DE LA PLANTILLA .......................................................................................................... 10 

CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL I CONDICIONS DE TREBALL .................................................... 12 

CONDICIONS DE TREBALL ........................................................................................................ 17 

SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ ..................................................................................................... 19 

PROMOCIÓ .............................................................................................................................. 23 

FORMACIÓ ............................................................................................................................... 25 

RETRIBUCIÓ ............................................................................................................................. 28 

EXERCICI CORRESPONSABLE DELS DRETS DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR I LABORAL ....... 30 

PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I DE L’ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE .................. 32 

COMUNICACIÓ I LLENGUATGE INCLUSIU ................................................................................ 33 

6. OBJECTIUS DEL PLA D’IGUALTAT ......................................................................................... 34 

OBJECTIUS GENERALS ............................................................................................................. 34 

OBJECTIUS ESPECÍFICS ............................................................................................................. 34 

7. TAULA RESUM DE MESURES PER EIXOS I OBJECTIUS.......................................................... 35 

TAULA RESUM DE MESURES PER EIXOS I OBJECTIUS.......................................................... 35 

8. FITXES DE MESURES PER EIXOS ........................................................................................... 38 

9. CRONOGRAMA D’ACTUACIONS .......................................................................................... 53 

10. PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ .................................................................................... 55 

11. COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ O ÒRGAN PARITARI ENCARREGAT DEL 

SEGUIMENT, AVALUACIÓ I REVISIÓ PERIÒDICA DELS PLANS D’IGUALTAT ................................. 56 



PLA D’IGUALTAT - IPHES-CERCA 
 

2 
 

12. SEGUIMENT I AVALUACIÓ ............................................................................................... 56 

Responsables del seguiment i avaluació del Pla d’Igualtat ................................................. 57 

Funcions de la Comissió de Seguiment ............................................................................... 57 

Funcionament de la Comissió de Seguiment ...................................................................... 57 

Seguiment ........................................................................................................................... 58 

Avaluació ............................................................................................................................. 58 

 

 

  



PLA D’IGUALTAT - IPHES-CERCA 
 

3 
 

1. INTRODUCCIÓ I PRESENTACIÓ DEL CENTRE 

La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic d'aplicació universal reconegut en textos 

internacionals sobre drets humans. Està fonamentada en el principi d'igualtat i fa referència a la 

participació activa i equilibrada de totes les persones, independentment del seu sexe, en les 

diferents àrees de la vida: pública i privada. 

Malgrat el seu reconeixement formal, encara continuen existint obstacles presents en la nostra 

societat, que impedeixen la plena participació i integració de les dones en tots els àmbits. Un 

dels resultats més evidents és que dones i homes no accedeixen, participen ni es beneficien en 

condicions d'igualtat real en el mercat de treball. 

El desenvolupament de plans específics d'igualtat en totes les organitzacions i els processos per 

a la integració de la igualtat d'oportunitats en les diferents àrees d'intervenció és una de les 

estratègies que apunta la legislació en matèria d'igualtat i que estan adoptant un bon nombre 

d'empreses, que han decidit apostar per la transversalitat i la integració dels objectius d'igualtat 

en la gestió de les seves polítiques. 

En aquest context, s'emmarca el present Pla d'Igualtat d’IPHES-CERCA, l’elaboració del qual ha 

estat finançada per la Generalitat de Catalunya (Departament de Feminisme i Igualtat) 

mitjançant la convocatòria de subvencions per a programes de suport a la lluita contra l’exclusió 

social i la desigualtat agreujada per la crisi social derivada de COVID-19, d’acord amb el Decret 

llei 25/2020, de 26 de juny, de mesures extraordinàries en matèria social i de caràcter fiscal i 

administratiu, convocatòria TSF/2934/2020 de 20 de novembre de 2020 i resolució favorable a 

31/12/2020 amb expedient TSF076/20/000237. 

 

PRESENTACIÓ DEL CENTRE 

L’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES-CERCA) és un institut 

transdisciplinar de recerca avançada dedicat a la recerca i la formació en les ciències de la terra 

i de la vida, aplicades a l'estudi de l'evolució humana i la història social, amb l'objectiu de 

promoure un coneixement de prospectiva d'espècie. 

L’IPHES-CERCA va ser creat al desembre de 2004 com una fundació sense ànim de lucre i els seus 

patrons són la Generalitat de Catalunya, la Universitat Rovira i Virgili (URV) i l'Ajuntament de 

Tarragona. 
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L'Institut defensa l'enriquiment del pensament i acció de l'espècie a través de la creació de 

coneixement de base científica. Es tracta de convertir la informació en formació i el coneixement 

en pensament, posant èmfasi en la dimensió articuladora i transformadora de la recerca 

científica. 

La Fundació es constitueix amb l'objectiu de convertir-se en un centre de referència 

internacional en el desenvolupament de la recerca, docència i transferència en les diferents 

branques de l'estudi de l'evolució i del comportament humà. 

Els seus objectius i fins genèrics són l'estudi del passat aplicat a l'anàlisi del present amb la 

perspectiva de treballar pel coneixement de la societat humana del futur i així facilitar la 

continuïtat i el suport econòmic i d'organització per a les seves finalitats fundacionals en 

vessants com: 

 La recerca, divulgació, defensa i millora del patrimoni històric, cultural i natural que 

conformen el patrimoni de l'evolució i el comportament humà, des d'una perspectiva 

evolucionista i materialista. 

 El patrocini i la promoció d'excavacions vinculades als treballs arqueopaleontològics, 

així com la recerca científica de les troballes i descobriments que es realitzin, la seva 

divulgació en fòrums científics i al públic en general, i la realització de quants treballs, 

publicacions, congressos, estudis, iniciatives i activitats de qualsevol tipus que, dins de 

l'ordenament jurídic que sigui aplicable, puguin vincular-se. 

 En col·laboració amb la Universitat Rovira i Virgili (URV), el personal investigador de 

l’IPHES-CERCA imparteix docència en les titulacions de Grau d'Història (URV), Grau en 

Antropologia i Evolució Humana (URV / UOC), Màster en Arqueologia del Quaternari i 

Evolució Humana (Erasmus Mundus) i Programa de Doctorat en Quaternari i Prehistòria 

(Erasmus Mundus). L’IPHES-CERCA, és un institut de recerca adscrit a la URV, i cedeix les 

seves instal·lacions per al desenvolupament d'aquesta tasca formativa. 

Un dels objectius prioritaris de l’IPHES-CERCA és difondre i fer partícip al públic en general dels 

resultats de la recerca que realitza en els camps de l'Evolució Humana i la Prehistòria. L'institut 

organitza i/o participa en una sèrie d'activitats de divulgació i comunicació científica 

(exposicions, tallers didàctics, xerrades...) dirigides a diferents públics, especialment a la 

comunitat educativa. Per exemple, el programa propi d'educació no formal "IPHES-CERCA a les 

escoles" promou l'interès per la ciència i les vocacions científiques dels i les escolars mitjançant 

continguts específics sobre la recerca en Prehistòria. Aquest programa també es dirigeix a 

comunitats educatives en risc d'exclusió social. 
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Al desembre de 2017, IPHES-CERCA va obtenir el logo de ‘HR Excellence in Research’ (HRS4R) 

atorgat per la Comissió Europea. L'Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors (HRS4R) 

demostra que IPHES-CERCA recolza els principis generals de la Carta Europea d'Investigadors i 

el Codi de Conducta per a la contractació de Personal Investigador (Charter & Code), i secunda 

fermament el seu compromís en la millora de les polítiques i procediments interns. 

Aquest reconeixement a l'excel·lència és una oportunitat per a establir una Estratègia de 

Recursos Humans integral i coherent que ens permet aconseguir la visibilitat internacional, 

proporcionant un entorn de treball favorable per a la recerca amb igualtat d'oportunitats, 

integritat ètica i conciliació. 

El nostre Pla d'Acció de l'Estratègia de Recursos Humans per a Investigadors/es (HRS4R) 

comprèn accions relacionades amb 4 pilars: aspectes ètics i professionals; contractació; 

condicions laborals i Seguretat Social; i formació. 

En l'acció núm. 4 del Pla d'Acció HRS4R es va establir la realització d'un pla d'igualtat amb els 

següents objectius: 

 Promoure la diversitat d'oportunitats entre homes i dones com a eix estratègic per a 

aconseguir una major eficiència, innovació, creativitat i competitivitat. 

 Assegurar la igualtat d'oportunitats en la contractació de personal investigador i 

promoure l'accés de dones a les posicions de lideratge de grups de recerca. 

L'any 2020 el centre va ser reconegut com a Unitat d'Excel·lència María de Maeztu per part del 

Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. En el seu programa estratègic i amb l'objectiu de 

millorar els estàndards d'igualtat de gènere en el Paquet de Treball número 5, (WP5) s'estableix 

que el director, la gerent juntament amb l'Oficina de Recerca, seran les persones responsables 

d'impulsar reunions periòdiques dels comitès interns que tenen entre els seus objectius la 

promoció de la igualtat de gènere. D'altra banda, la recentment constituïda Comissió de Recerca 

i Innovació Responsable (RRI), participarà també en accions d'equilibri de gènere, ja que una de 

les seves sis línies de treball està dedicada a la perspectiva de gènere. La Comissió RRI està 

representada en la comissió d'igualtat IPHES i participa amb veu i vot. 
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2. DETERMINACIÓ DE LES PARTS QUE ELS CONCERTEN 

El Pla d'Igualtat ha estat acordat tant pel centre com pels representants legals de les 

treballadores i els treballadors a través de la Comissió Negociadora d'Igualtat d’IPHES-CERCA. 

Aquesta Comissió Negociadora d'Igualtat ha conegut i analitzat, de manera conjunta, la diagnosi 

de gènere realitzada. La diagnosi aprovada per la Comissió Negociadora s'ha presentat a la 

Comissió d'Igualtat d’IPHES-CERCA, qui ha proposat un conjunt de mesures i posteriorment ha 

establert una priorització d'aquestes mitjançant votació. Finalment, s'ha aprovat per la Comissió 

Negociadora mitjançant negociació el present pla. 

Qualsevol modificació legal o convencional que millori alguna de les mesures previstes al present 

Pla quedarà incorporada automàticament, sense necessitat de pacte exprés entre les parts, 

substituint a l'aquí previst. Tot això sens prejudici que, a petició d'una de les parts i una vegada 

consensuat entre ambdues, es puguin redactar els acords necessaris per a l'expressa substitució 

d'una de les mesures originals d'aquest pla d'igualtat per una altra/es futura/es incorporada/es 

per necessitats derivades de la legislació, com a resultat de la negociació col·lectiva o per 

situacions extraordinàries que poguessin sorgir una vegada aprovat el present Pla d'Igualtat. 

Tots els documents generats per la Comissió Negociadora d'Igualtat quedaran annexats al 

present Pla d'Igualtat (acta de constitució del comitè d'igualtat, acta d'aprovació del Pla 

d'Igualtat, etc.). 
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3. ÀMBIT PERSONAL, TERRITORIAL I TEMPORAL 

El present Pla d'Igualtat es regeix per la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 

efectiva de dones i homes, el Reial Decret Llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a 

garantia de la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació, el 

Reial Decret 901/2020 pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre, i el Reial Decret 

902/2020 d'igualtat retributiva entre dones i homes. 

Els objectius i mesures acordades en aquest document per la Comissió Negociadora del Pla 

d'Igualtat abastaran a la totalitat de centres i plantilla d’IPHES-CERCA, inclòs el seu Comitè de 

Direcció. Es determina per a això un termini de vigència de 4 anys a comptar des de la seva 

signatura (2021-2025). 

Passats els 4 anys, començarà la negociació del nou Pla d'Igualtat. En el termini que es determini 

per a la posada en marxa del nou Pla, seguirà en vigor el present. 
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4. COMISSIÓ NEGOCIADORA DEL PLA D’IGUALTAT 

IPHES-CERCA va signar el 17 de gener de 2021 el Compromís de la Direcció per a l'establiment i 

desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i 

homes. 

Amb l'objectiu de negociar i aprovar una diagnosi de situació en matèria d'igualtat, així com un 

pla d'acció, IPHES-CERCA va conformar el 16 de juliol de 2021 una Comissió Negociadora del Pla 

d'Igualtat paritària, formada per 4 persones: 2 en representació de la plantilla i 2 en 

representació del centre, seguint les directives del RD 901/2020 referides als centres sense 

representació legal de les persones treballadores. 

NOM I COGNOMS CÀRREC AL CENTRE 

PART 

SOCIAL/PART 

EMPRESARIAL 

Mar Vázquez Oliveros Secretària d’Igualtat i Polítiques Socials 

de la UGT a Tarragona i Delegada 

Territorial de la UGT Baix Penedès 

 

Part Social 

Anna Buenafuente Sánchez Delegada LOLS de la Secció Sindical de 

l’Ajuntament del Vendrell i Delegada 

de la Junta de Personal. 

Part Social 

Maria Targa Montserrat Gerent Part empresarial 

Laura Pérez Llort Responsable de RRHH Part empresarial 

 

La Comissió té com a funcions principals: 

 Negociació i elaboració de la diagnosi i de les mesures que integraran el Pla d’Igualtat.  

 Elaboració de l’informe de resultats de la diagnosi. 

 Identificació de les mesures prioritàries, a partir de la diagnosi, el seu àmbit d’aplicació, 

els mitjans materials i humans necessaris per a la seva implantació, així com les persones 

o òrgans responsables, inclòs un cronograma d’actuacions.  

 Impuls de la implantació del Pla d’Igualtat al centre.  
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 Definició dels indicadors de mesura i dels instruments de recollida d’informació 

necessaris per a realitzar el seguiment i avaluació del grau de compliment de les mesures 

del Pla d’Igualtat implantades.  

 Remissió del Pla d’Igualtat que hagi estat aprovat enfront l’autoritat laboral competent 

a efectes del seu registre, depòsit i publicació.  

 L’impuls de les primeres accions d’informació i sensibilització a la plantilla.  
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5. PRINCIPALS RESULTATS DE LA DIAGNOSI 

D’IGUALTAT 

PERFIL DE LA PLANTILLA 

La distribució de la plantilla, formada per un 

total de 94 persones, mostra una plantilla 

equilibrada. El nombre d'homes en plantilla 

ascendeix a 46 (49%), mentre que el de dones 

és de 48 (51%). 

 

 

 

 

L'edat mitjana entre sexes presenta 

una diferència de més de 6 anys entre 

les treballadores i els treballadors, 

essent de 36 per a elles i de 42,3 per a 

ells. 

 

 

 

 

La mitjana d'antiguitat en l'empresa és més 

alta per als treballadors que per a les 

treballadores, essent de 4,3 anys per a elles i 

de 5,8 anys per a ells. 

 

 

 

Dona
51%

Home
49%

Distribució de la plantilla per 
sexe (%)

36,0

42,3

Mitjana d'edat per sexe

Dona Home

4,3

5,8

Mitjana d'antiguitat per sexe

Dona Home
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Respecte als estudis universitaris, les treballadores superen als treballadors, mentre que als 

estudis de doctorat succeeix el contrari, comptant amb ells el 56,62% dels homes i el 33,33% de 

les dones.   

 

 

PUNTS FORTS 

La plantilla es troba equilibrada entre homes i dones, amb percentatges propers al 50% cada 

sexe.   

El nivell d’estudis de la plantilla és elevat. A prop del 90% de la plantilla té estudis universitaris, 

i gairebé la meitat de doctorat.   

L’antiguitat mitjana de la plantilla d’homes i dones és similar. Ells tenen una antiguitat 1,5 anys 

superior a la d’elles. 

Existeix una coherència entre la mitjana d’edat de la plantilla i les categories professionals 

d’homes i dones. A major edat, el nivell de responsabilitat és superior. 

ÀREES DE MILLORA 

La distribució del nivell d'estudis mostra diferències significatives per sexe. Més de la meitat 

dels homes té estudis de doctorat enfront de més de la meitat de les dones que tenen estudis 

universitaris. Analitzar com influeix el nivell d'estudis a l'hora d'accedir a les posicions de 

responsabilitat en el centre, així com a què es deuen les diferències detectades a la diagnosi. 
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5
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6

33,33% 56,25% 10,42%56,52% 30,43% 13,04%

Doctorat Universitaris Mitjans
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CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL I CONDICIONS DE TREBALL 

La plantilla d’IPHES es distribueix en 6 grups professionals: 

 Grup 1 

 Grup 2 

 Grup 3 

 Grup 4.2 

 Grup 6.3 

 Becari/a pràctiques 

La concordança de categories professionals respecte del grup professional al que pertanyen es 

mostra a la taula següent: 

 

 

 

 

 

 

 

L'anàlisi dels grups professionals mostra que el grup 3 està feminitzat perquè està ocupat 

únicament per una dona. Existeixen diferències en la composició del grup 6.3, representat per 

un 83,3% de dones. Els altres grups es mostren equilibrats. 

Grup Professional Categories professionals incloses 

Grup 1 
Personal Directiu, Personal Investigador, Estudiants 
de Doctorat 

Grup 2 Personal Tècnic, Personal Tècnic Administratiu 

Grup 3 Personal Tècnic Administratiu 

Grup 4.2 Personal Tècnic Administratiu 

Grup 6.3 Personal Tècnic Competitiu 

Becari/a pràctiques Becari/a pràctiques 
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Per categories professionals, s'observa que la major part de la plantilla es concentra en personal 

investigador i personal tècnic. 

El gruix de les dones pertany a la categoria de personal tècnic, 31,25%, mentre que un 13,05% 

dels homes es troben en aquesta categoria. 

 

Sobre el total de cada categoria professional, tenint en compte que 2 de les 7 són unipersonals, 

en la resta s'observa que les dones tenen major pes que els homes, exceptuant al personal 

investigador. El 68,6% del personal investigador són homes, mentre que el 71,4% del personal 

tècnic són dones. 
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Per departaments, s'observa que el de Gestió i el de Serveis Cientificotècnics estan feminitzats, 

atès que el 72,7% i 67,9% de les persones que els formen, respectivament, són dones. En canvi, 

en Recerca i en la Unitat de Projectes i Transparència, la presència principal és d'homes, 

representant el 61,5% i el 66,7% respectivament. 

 

 

La majoria de llocs de treball no es poden analitzar en matèria de gènere perquè estan ocupats 

per un número molt reduït de persones. 
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Distribució de la plantilla por llocs de treball i sexe 

 
Dona 

 
Home 

 
Total 

 

 Nº % Nº % Nº % 

Director  0,00% 1 2,17% 1 1,06% 

Gerent 1 2,08%  0,00% 1 1,06% 

Personal investigador 11 22,92% 22 47,83% 33 35,11% 

Personal Investigador Predoctoral  9 18,75% 6 13,04% 15 15,96% 

Investigador Junior  0,00% 2 4,35% 2 2,13% 

Becari/a pràctiques 6 12,50% 5 10,87% 11 11,70% 

Personal tècnic en Fotografia 1 2,08%  0,00% 1 1,06% 

Personal tècnic en gestió 1 2,08%  0,00% 1 1,06% 

Personal tècnic de suport  4 8,33% 4 8,70% 8 8,51% 

Personal tècnic en Col·leccions 1 2,08% 1 2,17% 2 2,13% 

Personal tècnic en Restauració 4 8,33%  0,00% 4 4,26% 

Personal tècnic en 
Arqueobiomolecular 

1 2,08%  0,00% 1 1,06% 

Personal tècnic en 
Micropaleontologia 

2 4,17%  0,00% 2 2,13% 

Personal tècnic en economia i 
finances 

2 4,17%  0,00% 2 2,13% 

Personal tècnic en Geoarqueologia  0,00% 1 2,17% 1 1,06% 

Personal tècnic en Microscopia 1 2,08%  0,00% 1 1,06% 

Personal tècnic en RRHH / PRL 1 2,08%  0,00% 1 1,06% 

Personal tècnic Informàtic  0,00% 1 2,17% 1 1,06% 

Responsable de Projectes  0,00% 1 2,17% 1 1,06% 

Secretaria de Direcció 1 2,08%  0,00% 1 1,06% 

Personal tècnic en Unitat de 
Projectes i Transferència 

1 2,08%  0,00% 1 1,06% 

Personal tècnic+ Resp.de Serveis 
Científicotècnics 

1 2,08%  0,00% 1 1,06% 

Personal tècnic en Socialització  0,00% 1 2,17% 1 1,06% 

Personal tècnic de logística i compres  0,00% 1 2,17% 1 1,06% 

Total general 48 100,00
% 

46 100,00% 94 100,00% 

 

 

PUNTS FORTS 

4 dels 6 grups professionals a l’IPHES-CERCA tenen una composició equilibrada de tots dos 

sexes. 
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El pes dels estudiants en pràctiques i els estudiants de doctorat es troba equilibrat entre 

homes i dones. 

El Patronat i Comitè Assessor Extern tenen una representació equilibrada de dones i homes. 

ÀREES DE MILLORA  

Tot i ser una plantilla global equilibrada, s'ha detectat segregació horitzontal en el Centre. El 

Personal Investigador es troba masculinitzat, mentre el personal tècnic i administratiu està 

feminitzat. 

No hi ha suficient personal per a crear departaments integrats per diverses persones, per tant, 

existeix un elevat nombre de llocs i categories unipersonals. 

Cap departament es troba equilibrat entre homes i dones. El pes de la plantilla en uns i altres 

departaments corrobora la segregació horitzontal detectada als llocs de treball. 

L'organigrama del Centre mostra una major presència masculina en llocs de responsabilitat, 

malgrat que les dones liderin dues àrees. El major volum de plantilla del Centre depèn d'un 

home, el Director de Recerca. 
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CONDICIONS DE TREBALL 

Els tipus de contracte més habituals són: indefinit a temps complert, temporal a temps 

complert i per obra i servei.  

Les dones es concentren majoritàriament en l’indefinit a temps complert (31,25%), mentre que 

els homes ho fan en l’indefinit a temps complert (23,91%), temporal a temps complert (23,91%) 

i personal adscrit (23,91%). 

 

Predomina la jornada de 40 hores entre els homes i les dones. Per sexes, el percentatge és una 

mica més alt entre les dones que entre els homes. El 79% de la plantilla femenina està a 40 

hores, enfront del 74,29% de la plantilla masculina. 

 

 

34

1
3 2 2 1

26

1 1

6 1
79,07%

2,33% 4,65% 4,65% 2,33%

74,29%

2,86% 2,86%
17,14%

2,86%

40 35 30 25 20 16 15

Distribució de la plantilla per % de jornada setmanal i sexe

Dona - Absoluts - % Home - Absoluts - %
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En l'últim any, les baixes temporals s'han produït per contingències comunes. El percentatge de 

baixes respecte a la totalitat de la plantilla és molt baix, per la qual cosa no és possible extreure 

cap anàlisi detallada. 

 

 

PUNTS FORTS 

El Centre ofereix molta flexibilitat horària al seu personal.  

Les baixes per contingències comunes representen un percentatge poc significatiu al conjunt de 

la plantilla. No s’han donat casos d’accident de treball ni malaltia professional.   

  

40

3

34

193,02% 6,98%97,14% 2,86%

Contingència comuna

NO SI

Distribució de la plantilla que ha causat alguna baixa IT per 
sexe

Dona - Absoluts-% Home - Absoluts-%
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SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ 

IPHES-CERCA disposa d’un Protocol de reclutament de 

personal investigador, l'objectiu del qual és “definir i 

establir els diferents passos en els processos de cerca, 

selecció i reclutament de personal investigador, així com 

les polítiques i normatives relacionades, amb la finalitat 

d'identificar als professionals més idonis per a incorporar-

se a la institució amb les màximes garanties de 

transparència i igualtat d'oportunitats”. 

Les fonts de reclutament utilitzades són les següents: 

 Web IPHES-CERCA 

 EURAXESS (plataforma de cerca d’ocupació per a 

personal investigador a nivell europeu) 

 Infojobs 

 Xarxes socials: Twitter, Facebook 

 Panell informatiu IPHES-CERCA 

 Difusió via e-mail a contactes específics vinculats al món de la recerca i la universitat. 
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La publicació d'ofertes laborals es realitza tant interna com externament. En alguns casos, les 

persones que formen part del Comitè estan formades en igualtat, però no sempre és així. 

 

 

Els processos de selecció per a incorporar nou personal dependran dels perfils a incorporar. Els 

mètodes més comunament utilitzats són: 

 Valoració de currículums: fase eliminatòria si no compleix amb els requisits de l'oferta 

laboral. 

 Entrevista personal: acostuma a ser la fase final del procés de selecció. És eliminatòria. 

 Test psicotècnics: habitualment no es fan. Quan s'han fet han estat eliminatoris. 
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Entre els anys 2018 i 2020, s'han produït un total de 94 altes en l'organització, 45 de treballadors 

i 49 de treballadores. 

 

Respecte a les baixes, entre els anys 2018 i 2020, s'han produït un total de 80 baixes en 

l'organització, 41 de treballadors i 39 de treballadores. El motiu de baixa més nombrós és “Fi de 

contracte”. Ho són el 85,37% de les baixes produïdes dins de la plantilla masculina (35 homes) i 

el 84,62% de les baixes produïdes dins de la plantilla femenina (33 dones). 

 

 

 

18
20

11
18 19

8

2018 2019 2020

Evolució de les altes als últims 3 anys (2018-2020) 
per sexe

Dona Home

33

6

35

1
4

184,62%
15,38%85,37% 2,44% 9,76% 2,44%

Obra i Servei Indefinit temps
complert

Obra i Servei Indefinit temps
complert

Finalització contracte Defunció Baixa voluntaria

Distribució dels cessaments per tipus, modalitat de contracte 
i sexe

Dona - Absoluts-% Home - Absoluts-%
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PUNTS FORTS 

L’IPHES-CERCA disposa d’un protocol de selecció ben definit, estructurat i transparent. Conté 

tots els passos a seguir en una selecció, depenent del tipus de perfil requerit. 

Les ofertes d'ocupació descriuen àmpliament el lloc de treball a cobrir. Es publiciten per 

nombrosos canals, entre d’altres de manera interna. 

S'ha produït un major nombre d'altes que de cessaments, especialment entre les dones. Això 

implica que la plantilla de l’IPHES-CERCA ha crescut en els tres últims anys.  

Algunes de les persones que participen en processos de selecció estan formades en igualtat. 

ÁREES DE MILLORA  

Estandarditzar la formació en perspectiva de gènere per a tot el personal que participa als 

Comitès avaluadors i de selecció. 

Les noves altes continuen reproduint el perfil masculí de l'investigador. S'ha contractat més 

homes en aquesta categoria que a dones. Elles, per contra, tenen major presència entre el 

personal tècnic, estudiants i pràctiques. Es recomana observar l'evolució de les contractacions 

a personal investigador dels pròxims anys, ja que la tendència actual és a una major presència 

de dones estudiants de doctorat, la qual cosa podria traduir-se en més dones investigadores 

en un futur. 
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PROMOCIÓ 

IPHES-CERCA compta amb Pla de Carrera per al personal investigador, amb les següents etapes: 

 R1: Investigador de primera etapa (fins al doctorat) 

 R2: Investigador reconegut (doctors o equivalents que encara no són completament 

independents) 

 R3: Investigador establert (investigadors que han desenvolupat un nivell 

d'independència) 

 R4: Investigador líder (investigadors que lideren la seva àrea o camp de recerca). 

En aquest pla de carrera s'indiquen quines són les característiques que ha de tenir el personal 

investigador en cada estadi i quines són les habilitats imprescindibles per a passar d'un estadi al 

següent (R1 – R2 – R3 – R4). 

El nombre de dones investigadores en els principals projectes de recerca és molt baix en relació 

amb el total de projectes actius, i fins i tot entre els sol·licitats. Aquesta dada no sols afecta al 

lideratge i organització del Centre, sinó a l'accés als recursos per a finançar la recerca i la seva 

gestió. Indirectament, el fet de no liderar projectes ni publicacions fa que els currículums no 

siguin tan bons i, per tant, es tinguin menys probabilitats d'aconseguir projectes. 

  Articles indexats liderats 

2020 2019 2018 

Dones 22 35,5% 16 32% 23 46,9% 

Homes 40 65,5% 34 68% 26 52,1% 

Total 62 100% 50 100% 49 100% 

 

Per a pal·liar aquesta dificultat, l’IPHES-CERCA s'ha proposat dos objectius: 

 Augmentar la sol·licitud i nombre de projectes concedits a investigadores. 

 Incrementar el nombre d'articles liderats i signats per una dona. 

Si bé en números absoluts a l’IPHES-CERCA existeix paritat entre homes i dones, també en etapes 

predoctorals, existeix un biaix clar en el nombre de dones que ocupen posicions consolidades 

(R4), molt inferior a les dels homes. 
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Avui dia, continuen existint òrgans de funcionament del Centre no paritaris, com el Comitè 

científic, i encara continua sent inadequada la presència o visibilització de les dones en posicions 

de responsabilitat. 

Amb el propòsit d'avançar cap a una recerca i organització de l’IPHES-CERCA cada vegada més 

alineada amb les directrius europees i les agències finançadores sobre la Recerca i Innovació 

Responsable (RRI), i en el marc de la Unitat d'Excel·lència María de Maeztu, s'ha creat la 

Comissió RRI. El seu objectiu és vetllar per la implementació de les sis línies de treball que 

contempla la recerca responsable: gènere, ètica, educació científica, participació ciutadana, 

governabilitat i accés obert. 

 

 

 

PUNTS FORTS 

IPHES-CERCA està treballant de manera activa en la promoció del lideratge femení i la igualtat 

entre dones i homes. Malgrat les dificultats trobades per a les dones en la carrera 

investigadora, el Centre es troba en el bon camí i amb objectius clars marcats per a aconseguir 

una equitat de gènere. 

El desenvolupament de la carrera investigadora es troba estandarditzat en un protocol 

d'accés públic. 

ÁREES DE MILLORA  

Actualment no es duen a terme avaluacions d'acompliment per al personal de l’IPHES-CERCA. 

Es recomana posar en marxa aquestes accions per a tota la plantilla. 

No existeixen plans de carrera per a totes les posicions, només per als de recerca. 

Malgrat els avanços i els objectius marcats, que van per bon camí, les dones continuen sent 

minoria en el lideratge de projectes i d'articles. Continua existint un sostre de vidre a la carrera 

investigadora. 
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FORMACIÓ 

El personal proposa i realitza formació en diferents àmbits. També s'imparteixen cursos de 

formació obligatòria (PRL). Les temàtiques dels cursos que s'ofereixen habitualment són: 

idiomes, PRL, especialitzats en el lloc de treball i igualtat. 

A més, el personal de l’IPHES-CERCA rep de manera assídua formació en matèria d'igualtat. 

En l'últim any han rebut formació obligatòria 84 persones (sense comptar amb la formació que 

realitza el personal investigador i de pràctiques, que està associada als seus projectes de recerca 

respectius). 

Per sexes, s'han format 33 dones i 35 homes, la qual cosa implica uns percentatges del 49% i del 

51%, respectivament. El percentatge d'homes formats és superior al seu pes global a la plantilla. 
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Tot i que les dones s'han format 

en menor número que els 

homes, la mitjana d'hores de 

formació que han emprat en 

l'últim any és superior a la dels 

homes. Així, elles s'han format 

una mitjana de 41 hores, enfront 

de les 33 hores dels homes. 

 

 

Analitzant el tipus de cursos s'observa que la majoria d'homes realitzen únicament els de 

Prevenció de Riscos Laborals (40% d'homes), mentre les dones es concentren en major 

percentatge en una combinació de cursos de Prevenció de Riscos Laborals, cursos específics del 

lloc de treball i idiomes (33,33%). 

S'ha format un percentatge més elevat de dones en igualtat que d'homes. 

 

 

 

Les dades de formació obligatòria indiquen que, malgrat que s'ha format un major percentatge 

d'homes que de dones, elles s'han format més hores i en major varietat de cursos que ells. 

33

41

Mitjana d'hores de formació per sexe

Home Dona
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PUNTS FORTS 

Les dones s'han format més hores que els homes i en major varietat de cursos. 

S'imparteix habitualment, des de fa uns anys, formació en matèria d'igualtat per a tot el 

personal. 

El Centre ofereix una varietat de cursos especialitzats per al seu personal: idiomes, cursos 

específics adaptats al lloc, PRL… 

La formació es realitza en horari laboral, en les modalitats presencial i en línia. 

ÀREES DE MILLORA  

No totes les persones que formen part de les comissions de selecció estan formades en 

igualtat. 

No existeix un Pla de Formació per a tot el Centre. 
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RETRIBUCIÓ 

La bretxa salarial és la diferència del salari mitjà de les dones respecte del salari mitjà dels homes 

expressada de manera percentual. És un indicador de discriminació retributiva atès que indica 

en quina mesura la retribució percebuda pels homes és superior a la de les dones. 

 Si la bretxa és > 0%, les dones perceben menor retribució que els homes. 

 Si la bretxa és = 0%, dones i homes perceben la mateixa retribució. 

 Si la bretxa és < 0%, les dones perceben major retribució que els homes. 

El RD 902/2020 estableix l'obligatorietat de justificar aquelles bretxes salarials la mitjana de les 

quals i/o mediana superi el valor de 25%. 

 

La mitjana de salari base anual de la 

plantilla se situa en els 22.975,20€. Per 

sexes, existeixen poques diferències 

entre homes i dones. Les dones han 

percebut, de mitjana, 515,68€ més que 

els homes, per la qual cosa la bretxa 

salarial és del -2,27% a favor de les 

treballadores. 

 

Al salari total s'ha tingut en compte 

la suma del salari base i els 

complements salarials 

(complement responsabilitat). En 

aquest cas, els salaris d'homes i 

dones presenten una bretxa menor 

que la del salari base, ja que només 

es diferencien en un 0,95% a favor 

dels homes. 

 

 

 

€22.717,36 €23.233,04 

Home Dona

Mitjana de salari base anual i bretxa 
salarial -2,27%

€24.167,61 €24.398,65 

Dona Home

Mitjana de salari total anual per sexe i bretxa 
salarial 

0,95%
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Per jornades laborals, 

existeixen diferències de 

salari en les totals, ja que en 

les jornades parcials els salaris 

són idèntics. La diferència en 

la jornada complerta és molt 

lleu, els homes han percebut 

un 2,21% més de salari total 

anual que les dones. 

 

 

PUNTS FORTS 

El salari base global i el salari total de la plantilla mostra una bretxa salarial molt poc 
significativa (per sota del -2,27%, a favor de les dones). Els salaris són pràcticament idèntics 
si només es té en compte salari base i la suma del salari total (amb complements salarials).  

ÀREES DE MILLORA  

S'han detectat bretxes salarials en els complements salarials a favor de les dones. 

El Centre no compta amb una Valoració de Llocs de treball. 

Definir els criteris d’assignació dels complements salarials i formalitzar un document de 
política salarial. 
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EXERCICI CORRESPONSABLE DELS DRETS DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR I LABORAL 

Les mesures per a afavorir la conciliació amb les quals compta IPHES-CERCA són: 

 Flexibilitat d'horaris 

 Les vigílies de festius i durant el període de vacances escolars d'estiu, el personal 

administratiu i tècnic té la possibilitat de fer horari de 08.00 a 15.00 hores. 

 Flexibilitat total per al personal investigador. 

 Els 30 minuts per a menjar estan inclosos dins de la jornada de 40 hores de treball 

efectiu, com a millora del Conveni Col·lectiu. 

Encara que el centre fins ara no s'ha trobat amb cap sol·licitud de reducció de jornada o 

excedència per cures, sol·licitar una reducció de jornada no afectaria la situació professional dins 

del centre. 

A més, durant la pandèmia i el període de vigència de l'estat d'alarma, es va fomentar el 

teletreball. 

Per a informar la plantilla sobre els seus drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, 

el centre es posa en contacte amb els seus empleats/des mitjançant una nota informativa per 

correu electrònic. 

 

Al 2020 cap treballador o treballadora ha 

estat pare o mare. En l'actualitat, segons les 

dades proporcionades pel Centre, la 

mitjana de fills/es a càrrec de la plantilla és 

de 1,52. En tots dos casos, es troba 

lleugerament per sobre de la xifra de 

fecunditat a Espanya (1,23 fills/as per dona) 

 

 

 

 

 

1,50

1,53

Total

Mitjana de nº fills/es per sexe

Dona Home
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La distribució d'homes i dones segons el nombre de fills/es mostra que el 65,48% de la plantilla 

no té descendència a càrrec (26 homes i 29 dones). Entre aquells que tenen un o dos fills/es, 

trobem un equilibri de dones i homes. 

 

 

PUNTS FORTS 

El centre ofereix flexibilitat d'entrada i sortida per a la plantilla. 

Sol·licitar una reducció de jornada no afectaria la situació professional dins del centre, 

encara que actualment tota la plantilla treballa sense reducció. 

La plantilla es troba equilibrada quant a distribució per nombre de fills.  

No existeix cap mesura per a conciliar que sigui acollida exclusivament per dones, sinó que 

tota la plantilla fa ús indistintament de totes les mesures que ofereix el Centre.  

ÀREES DE MILLORA 

Informar a la plantilla sobre els permisos recollits per la llei/conveni col·lectiu o millores 

pactades al centre de treball.  

  

29

7 7

26

7 8

67,44%
16,28% 16,28%63,41% 17,07% 19,51%

Sense fills/es 1 2

Distribució de la plantilla per nº fills/es i sexe

Dona - Absoluts - % Home - Absoluts - %
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PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I DE L’ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE 

IPHES-CERCA no disposa de Protocol de Prevenció i Actuació enfront de l'Assetjament Sexual 

de forma exclusiva, però sí que disposa d'un protocol d'actuació en matèria d'assetjament i 

violència en el treball, que inclou assetjament psicològic, sexual, discriminatori, per raó de sexe 

i edat. 

Fins al moment no s'han detectat en l'organització situacions d'assetjament sexual o per raó de 

sexe. 

 

ÀREES DE MILLORA 

El Protocol no distingeix procediments de denúncia, actuació i recerca depenent de la mena 

d'assetjament. Es recomana, d'acord amb la normativa, elaborar un protocol de prevenció i 

actuació contra l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe, separat d'altres tipus 

d'assetjament en el treball; o bé separar, en l'actual protocol, clarament els canals de denúncia 

per a uns i altres tipus d'assetjament. 

Formar a les persones que participen en la investigació dels casos d'assetjament en perspectiva 

de gènere, assetjament sexual i assetjament per raó de sexe. 

Es recomana formar a la plantilla en matèria de prevenció i actuació de l'assetjament sexual i 

l'assetjament per raó de sexe. 
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COMUNICACIÓ I LLENGUATGE INCLUSIU 

A l’IPHES-CERCA coexisteixen nombrosos canals de comunicació amb la plantilla: 

 Reunions 

 Presentacions a la plantilla 

 Correu electrònic 

 Tauler d'anuncis 

 Qüestionaris d'obtenció d'informació 

El centre disposa d'un manual de bones pràctiques i llenguatge inclusiu que està disponible en 

català, castellà i anglès. No s’ha impartit, no obstant això, formació sobre usos inclusius del 

llenguatge.  

IPHES-CERCA considera que la imatge, tant externa com interna del centre, transmet els valors 

d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes, destacant que la manera de comunicar diu molt 

sobre l'entitat. El centre aposta per l'ús del llenguatge inclusiu tant parlat com escrit, que 

transmet el grau de sensibilitat que té la persona que està comunicant. Per això, en la relació de 

mesures de l'antic Pla d'Igualtat es va incloure una acció per a la millora del llenguatge inclusiu, 

que va ser impulsada per la Comissió d'Igualtat IPHES-CERCA. 

 

PUNTS FORTS 

Els canals de comunicació són clars.  

El centre, a nivell global, mostra gran interès i sensibilitat per la igualtat entre dones i homes. 

Ús d'imatges impersonals i paritàries a la pàgina web.  

Compten amb un manual de bones pràctiques en comunicació i llenguatge inclusiu, disponible 

en català, castellà i anglès. 

ÁREES DE MILLORA  

Continuar treballant per fer més transversal la cultura de la igualtat en totes les esferes del 

Centre, tant de manera interna com externa. 
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6. OBJECTIUS DEL PLA D’IGUALTAT 

OBJECTIUS GENERALS 

1. Integrar a IPHES-CERCA el principi d'Igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i 

homes, aplicant aquest en tots els seus àmbits i incorporant-lo en el seu model de 

gestió. 

2. Garantir al centre l'absència de discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe i, 

especialment, les derivades de la maternitat, paternitat, l'assumpció d'obligacions 

familiars, l'estat civil i condicions laborals. 

3. Eliminar tota manifestació de discriminació en la promoció interna i la selecció, a fi 

d'aconseguir en el centre una representació equilibrada de dones i homes. 

 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 

Eix 1: Selecció i contractació  

 Garantir la Igualtat d’oportunitats entre dones i homes a les ofertes de feina i al sistema 

de selecció i contractació 

Eix 2: Classificació professional  

 Equiparar categories professionals 

 Incorporar la perspectiva de gènere en tots els processos de classificació professional 

Eix 3: Formació 

 Millorar l’oferta de formació amb formacions d’igualtat a disposició de totes les 

persones del centre 

Eix 4: Promoció professional i infrarrepresentació femenina 

 Garantir la presència de criteris d’igualtat a tots els processos relatius a la promoció 

interna 

 Revertir la segregació vertical detectada a l’empresa 

Eix 5: Condicions de treball, retribució i auditoria salarial 

 Portar a terme una revisió de la política retributiva de l’empresa  

Eix 6: Exercici corresponsable dels drets de la vida personal, familiar i laboral 
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 Fomentar la corresponsabilitat i la conciliació en l’àmbit familiar 

 Facilitar la gestió del temps a la plantilla 

 Definir una estratègia dirigida a compatibilitzar les obligacions laborals amb els temps i 

els espais de la vida de les persones  

Eix 7: Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe 

 Garantir un entorn laboral segur i lliure de situacions d’assetjament sexual i per raó de 

sexe 

 Sensibilitzar i formar a la plantilla en matèria d’assetjament sexual i per raó de sexe 

Eix 8: Salut laboral 

 Fomentar l’autocura des de la perspectiva de gènere 

Eix 9: Comunicació i llenguatge inclusiu  

 Trametre el compromís d’IPHES-CERCA amb la igualtat entre homes i dones 

 Difondre l’ús d’un llenguatge inclusiu i una imatge de dones i homes que no reprodueixi 

estereotips de gènere 
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7. TAULA RESUM DE MESURES PER EIXOS I OBJECTIUS  

TAULA RESUM DE MESURES PER EIXOS I OBJECTIUS 

EIXOS OBJECTIUS ESPECÍFICS MESURES 

PROCÉS DE SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ 

Garantir la Igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes a les ofertes de feina i al 
sistema de selecció i contractació 

Elaboració d'un manual formatiu per a la selecció en 
matèria d'igualtat dirigit a les persones que participen 
en els processos de selecció, contractació i promoció, 
amb la finalitat de garantir l'objectivitat del procés 

CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL 

Equiparar categories professionals Posada en marxa d'actuacions per a contractar 
treballadores en àrees masculinitzades i d'homes en els 
departaments més feminitzats, mitjançant l'aplicació 
d'accions positives a favor d’un o altre sexe en cas 
d'empat i en igualtat de condicions i competències 

FORMACIÓ 
Millorar l'oferta de formació amb 
formacions d'igualtat a la disposició de totes 
les persones del centre 

Impartició d'accions de formació i sensibilització en 
matèria d'igualtat i lideratge femení. 

PROMOCIÓ PROFESSIONAL I 
INFRARREPRESENTACIÓ FEMENINA 

Garantir la presència de criteris d'igualtat en 
tots els processos relatius a la promoció 
interna 

Establiment de l'equilibri de gènere com a criteri en la 
composició dels grups d'experts/es i panells avaluadors 
i de selecció de personal 

Revertir la segregació vertical detectada a 
l’empresa 

Promoció de la sol·licitud de projectes competitius per 
part de les investigadores (R3 y R4) 
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TAULA RESUM DE MESURES PER EIXOS I OBJECTIUS 

EIXOS OBJECTIUS ESPECÍFICS MESURES 

Inclusió de nous indicadors relacionats amb l’activitat 
científica, als criteris d’avaluació del personal 
investigador 

Incorporació de dones en la supervisió i seguiment de 
les carreres científiques de les investigadores R3- R4 del 
centre 

CONDICIONS DE TREBALL, RETRIBUCIÓ I 
AUDITORIA SALARIAL 

Dur a terme una revisió de la política 
retributiva de l'empresa  

Posada en marxa d'un procediment formal, escrit, de 
política retributiva 

EXERCICI CORRESPONSABLE DELS DRETS 
DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR I 
LABORAL 

Fomentar la corresponsabilitat i la 
conciliació en l’àmbit familiar 

Creació d'un correu electrònic per a recepcionar 
suggeriments sobre mesures de corresponsabilitat i 
conciliació de la vida personal, familiar i laboral 

PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I 

ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE 

Garantir un entorn laboral segur i lliure de 
situacions d'assetjament sexual i per raó de 
sexe 

Elaboració d'un Protocol específic de prevenció i 
intervenció davant situacions d'assetjament sexual i/o 
per raó de sexe 

Creació d'una Comissió de Recerca dedicada 
exclusivament a casos d'assetjament sexual i/o per raó 
de sexe 

Sensibilitzar i formar a la plantilla en 
matèria d'assetjament sexual i per raó de 
sexe 

Informació i sensibilització anual a la plantilla sobre els 
canals de denúncia de situacions d'assetjament sexual 
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TAULA RESUM DE MESURES PER EIXOS I OBJECTIUS 

EIXOS OBJECTIUS ESPECÍFICS MESURES 

i/o per raó de sexe, persones de referència i 
procediment a seguir 

SALUT LABORAL 

Fomentar l'autocura des de la perspectiva 

de gènere 
Posada en marxa d'enquestes de satisfacció i clima 
laboral que permetin obtenir una informació més 
àmplia sobre els riscos i la salut psicosocial de la 
plantilla 

COMUNICACIÓ I LLENGUATGE INCLUSIU 

Transmetre el compromís d’IPHES-CERCA 
amb la igualtat entre homes i dones 

Promoció de la presència i el rol de la dona científica en 
activitats del centre 

Difondre l'ús d'un llenguatge inclusiu i una 
imatge de dones i homes que no 
reprodueixi estereotips de gènere 

Impartició de cursos formatius sobre usos no sexistes 
del llenguatge 
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8. FITXES DE MESURES PER EIXOS 

EIX 1: PROCÉS DE SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ 

 

MESURA 1 

Elaboració d'un manual formatiu per a la selecció en matèria d'igualtat dirigit 

a les persones que participen en els processos de selecció, contractació i 

promoció, amb la finalitat de garantir l'objectivitat del procés 

OBJECTIU ESPECÍFIC  
Garantir la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en les 

ofertes d'ocupació i en el sistema de selecció i contractació 

DESCRIPCIÓ DE LA 
MESURA 

Elaboració d'un manual formatiu que proporcioni els 

coneixements i eines necessàries al personal que participa en 

els processos de selecció, contractació i promoció per a 

assegurar que duen a terme aquests processos d'una forma 

objectiva i lliure d'estereotips de gènere. 

El manual comprendrà, almenys, els següents continguts: 

 Definició neutra de llocs de treball i/o perfils 

professionals 

 Descripció dels requisits dels llocs de treball ajustats a 

les necessitats reals 

 Proves de selecció i promoció imparcials 

 Entrevistes personals objectives 

GRUP DESTINATARI 
Personal de RRHH + Comissió d'avaluació en processos de 
selecció 

RECURSOS Econòmics 

PERSONES RESPONSABLES Responsable de RRHH 

TEMPORALITZACIÓ Puntual CALENDARI 1r semestre - 2024 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

 Elaboració del manual: si/no 
 Matèries incloses al manual ajustades als continguts de 

la mesura: si/no 
 Núm. persones que reben el manual desagregat per 

sexe 
 % de persones que reben el manual desagregat per 

sexe 
 Núm. i tipus de canals pels quals es difon el manual 
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EIX 2: CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL I CONDICIONS DE TREBALL 

 

MESURA 2 

Posada en marxa d'actuacions per a contractar treballadores en 
àrees masculinitzades i a homes en departaments feminitzats, mitjançant 
l'aplicació d'accions positives a favor d'un o altre sexe en cas d'empat i en 
igualtat de condicions i competències 

OBJECTIU ESPECÍFIC Equiparar categories professionals 

DESCRIPCIÓ DE LA 
MESURA 

Definició d'accions positives per a contractar, en cas que totes 
dues candidatures aportin el mateix valor, en allò referent a la 
formació, experiència professional, competències, etc., al sexe 
que estigui infrarepresentat en l'àrea en qüestió. Per a això 
hauran de definir-se, prèviament i amb caràcter objectiu i 
neutre, les condicions i funcions del lloc de treball 

GRUP DESTINATARI Persones candidates 

RECURSOS Personals 

PERSONES RESPONSABLES Comissió d’Igualtat 

TEMPORALITZACIÓ Contínua CALENDARI 1r semestre 2022 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

 Núm. d'accions positives implantades en cas d'empat 
 Núm. de persones contractades en l'últim any en llocs 

feminitzats i masculinitzats desagregats per sexe 
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EIX 3: FORMACIÓ 

 

MESURA 3 
Impartició d'accions de formació i sensibilització en matèria d'igualtat i 
lideratge femení 

OBJECTIU ESPECÍFIC 
Millorar l'oferta de formació amb formacions d'igualtat a 
disposició de totes les persones del centre 

DESCRIPCIÓ DE LA 
MESURA 

Impartició de formació a tota la plantilla en matèria d'igualtat 
d'oportunitats entre dones i homes, i de lideratge femení a 
dones, podent-se ampliar a altres temàtiques rellevants a partir 
de la detecció de necessitats formatives durant el transcurs de 
la implementació d'aquesta mesura. 

La realització de formacions en matèria d'igualtat contribueix a 
trencar estereotips i dotar d'eines a la plantilla per a construir 
relacions igualitàries, detectar situacions d'abús i 
discriminacions. 

GRUP DESTINATARI Totalitat de la plantilla 

RECURSOS Econòmics 

PERSONES RESPONSABLES Responsable de RRHH 

TEMPORALITZACIÓ 
Anual 

CALENDARI 
1r semestre (2022-
2025) 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

 Núm. de formacions en matèria d'igualtat impartides. 
 Núm. de persones formades desagregat per sexe. 
 % de plantilla formada desagregat per sexe. 
 Núm. de formacions de lideratge femení impartides. 
 Núm. de dones formades. 
 Adequació dels continguts de la formació a la descripció 

de la mesura: si/no. 
 Realització d'enquesta de satisfacció de les persones 

assistents: si/no. 
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EIX 4: PROMOCIÓ PROFESSIONAL I INFRARREPRESENTACIÓ FEMENINA 

 

MESURA 4 
Establiment de l'equilibri de gènere com a criteri en la composició dels grups 
d'experts/es i panells avaluadors i de selecció de personal. 

OBJECTIU ESPECÍFIC 
Garantir la presència de criteris d'igualtat en tots els processos 
de selecció. 

DESCRIPCIÓ DE LA 
MESURA 

S'estableix, sempre que sigui possible, que els grups 
d'experts/es i panells avaluadors i de selecció de personal 
tinguin una composició equilibrada. Aquesta composició 
equilibrada ha de comptar, almenys, amb una representativitat 
del 40% de dones. 

Aquesta norma serà definida i procedimentada. A més, es 
donarà coneixement de la mateixa a tota la plantilla. 

GRUP DESTINATARI Grups d'experts/es i panells avaluadors i de selecció de personal 

RECURSOS Personals 

PERSONES RESPONSABLES Responsable de RRHH 

TEMPORALITZACIÓ 
Contínua 

CALENDARI 
Inici 2n semestre 
2021 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

 Disseny del procediment estandarditzat: si/no. 
 Comunicació del procediment a la plantilla: si/no. 
 Núm. de processos realitzats amb grups d'experts/es i 

panells avaluadors equilibrats. 
 % de processos realitzats amb grups d'experts/es i 

panells avaluadors equilibrats. 
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MESURA 5 
Promoció de la sol·licitud de projectes competitius per part de les 
investigadores (R3 y R4). 

OBJECTIU ESPECÍFIC Revertir la segregació vertical detectada a l’empresa 

DESCRIPCIÓ DE LA 
MESURA 

Realització de campanyes d'empoderament a dones 
investigadores (R3 i R4) per a promocionar la seva sol·licitud de 
projectes competitius amb caràcter anual. 

Es realitzarà una acció formativa en la qual es proporcionaran, 
almenys, els següents continguts: 

 Desenvolupament d'habilitats personals 
 Eines per a la gestió del temps 
 Foment de l'autoestima i l'autoconfiança 
 Empoderament en les dones 

Posteriorment, es realitzaran entrevistes amb cadascuna de les 
dones investigadores. 

GRUP DESTINATARI Investigadores (R3 y R4) 

RECURSOS Econòmics 

PERSONES RESPONSABLES Comissió d’Igualtat 

TEMPORALITZACIÓ 
Anual 

CALENDARI 
2n semestre (2022-
2025) 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

 Núm. de campanyes desenvolupades. 
 Núm. de formacions impartides. 
 Núm. de dones assistents. 
 % de dones assistents. 
 Adequació dels continguts de la formació a la descripció 

de la mesura: si/no. 
 Realització d'enquesta de satisfacció de les dones 

assistents: si/no. 
 Núm. d'entrevistes realitzades. 
 Núm. de dones entrevistades. 
 % de dones entrevistades 
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MESURA 6 
Inclusió de nous indicadors relacionats amb l'activitat científica als criteris 
d'avaluació del personal investigador 

OBJECTIU ESPECÍFIC Revertir la segregació vertical detectada a l’empresa 

DESCRIPCIÓ DE LA 
MESURA 

Es definiran, a partir de l'informe de les dades desagregades per 
sexe, totes les activitats realitzades pel personal 
investigador IPHES-CERCA i la seva interpretació des de la 
perspectiva de gènere. Una vegada llistades les activitats, es 
farà una proposta d'inclusió de les tasques relacionades amb la 
recerca que les dones realitzen més habitualment i que no es 
tenen en compte com a indicadors de productivitat científica, 
perquè s'incloguin com a criteris d'avaluació del personal 
investigador del centre. 

Les conclusions obtingudes es plasmaran en un estudi que serà 
difós entre tota la plantilla pel seu coneixement. 

GRUP DESTINATARI Personal investigador 

RECURSOS Personals 

PERSONES RESPONSABLES Comissió Igualtat + Responsable Investigació 

TEMPORALITZACIÓ Puntual CALENDARI 2n semestre 2024 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

 Desenvolupament de l'anàlisi: si/no. 
 Núm. d'indicadors de productivitat científica inclosos. 
 Núm. de tasques comunes detectades en dones 

incloses com a indicadors de productivitat científica. 
 Elaboració de l'estudi: si/no. 
 Difusió de l'estudi: si/no. 
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MESURA 7 
Incorporació de dones en la supervisió i seguiment de les carreres científiques 
de les investigadores R3- R4 del centre 

OBJECTIU ESPECÍFIC Revertir la segregació vertical detectada a l’empresa 

DESCRIPCIÓ DE LA 
MESURA 

Incorporació d'un major nombre de dones del centre en les 
tasques de supervisió i seguiment de les carreres científiques de 
les investigadores R3 - R4. 

S'assegurarà, sempre que la disponibilitat ho permeti, que, 
almenys, un 40% de les persones encarregades d'aquestes 
funcions siguin dones. 

GRUP DESTINATARI Investigadores R3-R4 

RECURSOS Personals 

PERSONES RESPONSABLES Responsable Investigació 

TEMPORALITZACIÓ Contínua CALENDARI 1r semestre 2023 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

 Núm. de dones incorporades a la supervisió i seguiment 
de les carreres científiques de les (investigadores R3 - 
R4). 

 % de dones encarregades de la supervisió i seguiment 
de les carreres científiques de les (investigadores R3 - 
R4). 
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EIX 5: CONDICIONS DE TREBALL, RETRIBUCIÓ I AUDITORIA SALARIAL 

 

MESURA 8 
Posada en marxa d'un procediment formal, escrit, de política retributiva 

OBJECTIU ESPECÍFIC Dur a terme una revisió de la política retributiva de l'empresa  

DESCRIPCIÓ DE LA 
MESURA 

Disseny d'un procediment formal, estandarditzat i amb 
perspectiva de gènere, de política retributiva propi de 
l'empresa que garanteixi que les retribucions d’IPHES-CERCA es 
distribueixen sobre la base del principi d'igualtat salarial, 
assegurant la igualtat de salaris per a treballs d'igual valor. 

La política retributiva inclourà les diferents percepcions 
existents en l'organització (salari base i complements salarials), 
determinant els criteris d'assignació de cadascuna d'elles.  

GRUP DESTINATARI Totalitat de la plantilla 

RECURSOS Personals i econòmics 

PERSONES RESPONSABLES Direcció + Gerència 

TEMPORALITZACIÓ 
Puntual 

CALENDARI 
2n semestre 2022- 
1r semestre 2023 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

 Elaboració d'una política retributiva des de la 
perspectiva de gènere: si/no. 

 Implantació de la política retributiva: si/no. 
 Inclusió de tots els llocs del centre en la política 

retributiva: si/no. 
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EIX 6: EXERCICI CORRESPONSABLE DELS DRETS DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR I 
LABORAL 

 

MESURA 9 
Creació d'un correu electrònic per a recepcionar suggeriments sobre mesures 
de corresponsabilitat i conciliació de la vida personal, familiar i laboral 

OCJECTIU ESPECÍFIC 
Fomentar la corresponsabilitat i la conciliació amb l'àmbit 
familiar 

DESCRIPCIÓ DE LA 
MESURA 

Creació d'una bústia per a les persones treballadores en la qual 
puguin presentar suggeriments de millora o fer noves propostes 
en relació a les mesures de conciliació de la vida personal, 
familiar i laboral i de corresponsabilitat d’IPHES-CERCA. 

Aquesta bústia consistirà en un correu electrònic on es 
recepcionaran les diferents propostes, les quals es recolliran en 
un informe resum elaborat per la Comissió de Seguiment, 
valorant-se després la seva posada en marxa. 

GRUP DESTINATARI Totalitat de la plantilla 

RECURSOS Materials 

PERSONES RESPONSABLES Responsable de RRHH + Comissió d’Igualtat 

TEMPORALITZACIÓ Puntual CALENDARI 2n semestre 2021 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

 Creació de la bústia de suggeriments: si/no 
 Núm. de suggeriments rebuts 
 Núm. de suggeriments duts a terme 
 Realització de l'informe resum: si/no 
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EIX 7: PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE 

 

MESURA 10 
Elaboració d'un Protocol específic de prevenció i intervenció davant situacions 
d'assetjament sexual i/o per raó de sexe. 

OBJECTIU ESPECÍFIC 
Garantir un entorn laboral segur i lliure de situacions 
d'assetjament sexual i per raó de sexe 

DESCRIPCIÓ DE LA 
MESURA 

Disseny i implantació d'un Protocol d'Assetjament Sexual i/o 
per Raó de Sexe que abordi les situacions englobades en 
aquests tipus d'assetjament que puguin produir-se en el centre. 

El procediment inclourà accions de prevenció, així com eines de 
detecció de casos d'assetjament sexual i per raó de sexe, 
informant dels canals de denúncia definits i els procediments a 
seguir. 

 

GRUP DESTINATARI Totalitat de la plantilla 

RECURSOS Econòmics + Personals 

PERSONES RESPONSABLES Gerència + Responsable de RRHH 

TEMPORALITZACIÓ Puntual CALENDARI 1r semestre 2023 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

 Disseny del Protocol d'Assetjament Sexual i/o per Raó de 
Sexe: si/no 

 Implantació del Protocol d'Assetjament Sexual i/o per Raó 
de Sexe: si/no 

 Núm. de canals de denúncia creats 
 Núm. de procediments de recerca creats 
 Núm. de denúncies rebudes per la Comissió d’Investigació 
 Núm. de casos resolts per la Comissió d’Investigació 
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MESURA 11 
Creació d'una Comissió d’Investigació dedicada exclusivament a casos 
d'assetjament sexual i/o per raó de sexe 

OBJECTIU ESPECÍFIC 
Garantir un entorn laboral segur i lliure de situacions 
d'assetjament sexual i per raó de sexe 

DESCRIPCIÓ DE LA 
MESURA 

Creació d'una Comissió d’Investigació de casos d'assetjament 
sexual i/o per raó de sexe formada per persones degudament 
formades en la matèria. S'establirà el reglament de 
funcionament de la Comissió, els procediments per a atendre i 
resoldre els casos, així com la seva deguda confidencialitat. 

La Comissió d’Investigació rebrà formació específica en la 
prevenció i actuació davant casos d'assetjament sexual i/o per 
raó de sexe. 

GRUP DESTINATARI Comissió d’Investigació 

RECURSOS Personals 

PERSONES RESPONSABLES Gerència + Responsable de RRHH 

TEMPORALITZACIÓ Puntual CALENDARI 1r semestre 2023 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

 Creació de la Comissió d’Investigació: si/no 
 % de dones i homes que composen la Comissió 

d’Investigació 
 Formació rebuda sobre la base del que s'estableix en la 

descripció de la mesura: si/no 
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MESURA 12 
Informació i sensibilització anual a la plantilla sobre els canals de denúncia de 
situacions d'assetjament sexual i/o per raó de sexe, persones de referència i 
procediment a seguir 

OBJECTIU ESPECÍFIC 
Sensibilitzar i formar a la plantilla en matèria d'assetjament 
sexual i per raó de sexe 

DESCRIPCIÓ DE LA 
MESURA 

Realització d'una campanya de difusió a través de tots els 
mitjans de comunicació disponibles a IPHES-CERCA del Protocol 
de prevenció i actuació enfront de l'assetjament sexual i/o per 
raó de sexe. 

La difusió inclourà el document complert del Protocol de 
prevenció i actuació enfront de l'assetjament sexual i/o per raó 
de sexe, ressaltant, almenys, els següents continguts: 

 Definicions dels diferents tipus d'assetjament sexual i 
per raó de sexe. 

 Enumeració dels comportaments que constitueixen 
assetjament sexual. 

 Explicació de les conseqüències de patir assetjament 
sexual. 

 Eines per a detectar casos d'assetjament sexual en 
l'entorn laboral. 

 Explicació dels canals i procediments de denúncia 
definits en el Protocol d'Assetjament Sexual i/o per Raó 
de Sexe. 

GRUP DESTINATARI Totalitat de la plantilla 

RECURSOS Materials 

PERSONES RESPONSABLES Responsable de RRHH  

TEMPORALITZACIÓ Anual CALENDARI 1r semestre 2023 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

 Realització de la difusió: si/no 
 Inclusió dels continguts detallats en la mesura en la 

difusió: si/no 
 Núm. de canals de comunicació emprats 
 Núm. de persones treballadores que reben la informació 

desagregat per sexe 
 % de la plantilla que rep la informació desagregat per sexe 
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EIX 8: SALUT LABORAL 

 

MESURA 13 

Posada en marxa d'enquestes de satisfacció i clima laboral que permetin 

obtenir una informació més àmplia sobre els riscos i la salut psicosocial de la 

plantilla 

OBJECTIU ESPECÍFIC Fomentar l'autocura des de la perspectiva de gènere 

DESCRIPCIÓ DE LA 
MESURA 

Realització d'enquestes de clima laboral que permetin conèixer 

el grau de satisfacció de la plantilla amb les seves condicions de 

treball. 

Les enquestes de clima laboral inclouran, almenys, ítems 

relatius a la salut física, psicològica i social, així com al benestar 

de la plantilla. 

Les enquestes de clima laboral es realitzaran anualment. Els 

resultats es plasmaran en un informe que inclourà un pla 

d'actuació per a corregir les possibles deficiències detectades, 

el qual serà traslladat a la Comissió de Seguiment perquè en 

prenguin coneixement. 

GRUP DESTINATARI Totalitat de la plantilla 

RECURSOS Materials 

PERSONES RESPONSABLES Gerència + Responsable de RRHH 

TEMPORALITZACIÓ 
Cada 2 anys 

CALENDARI 
2n semestre 2022-
2024 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

 Disseny de l'enquesta de clima laboral: si/no 
 Realització de l'enquesta de clima laboral: si/no 
 Núm. d'ítems inclosos en l'enquesta de clima laboral 
 Tipus d'ítems inclosos en l'enquesta de clima laboral 
 Núm. de persones treballadores que emplenen l'enquesta 

desagregat per sexe 
 % de persones treballadores que emplenen l'enquesta 

desagregat per sexe 
 Realització d'un informe de seguiment: si/no 
 Trasllat de l'informe a la Comissió de Seguiment: si/no 
 Disseny del pla d'actuació: si/no 
 Posada en marxa del pla d'actuació: si/no 
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EIX 9: COMUNICACIÓ I LLENGUATGE INCLUSIU 

 

MESURA 14 
Promoció de la presència i el rol de la dona científica en activitats del centre 

OBJECTIU ESPECÍFIC 
Transmetre el compromís d’IPHES-CERCA amb la igualtat entre 
homes i dones 

DESCRIPCIÓ DE LA 
MESURA 

Mitjançant campanyes de sensibilització s'impulsarà la 
consecució d'un canvi d'imaginari col·lectiu, així mateix es farà 
una crida a les dones per a impulsar el seu creixement en el 
centre, visibilitzant i donant valor a dones treballadores del 
centre que puguin servir com a referents. 

GRUP DESTINATARI Totalitat de la plantilla. 

RECURSOS Personals 

PERSONES RESPONSABLES Tècnic/a de socialització  

TEMPORALITZACIÓ 
Contínua 

CALENDARI 
Inici 1r semestre 
2022 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

 Núm. de campanyes realitzades 
 Núm. de dones referents visibilitzades 
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MESURA 15 
Impartició de cursos formatius sobre usos no sexistes del llenguatge 

OBJECTIU ESPECÍFIC 
Difondre l'ús d'un llenguatge inclusiu i una imatge de dones i 
homes que no reprodueixi estereotips de gènere 

DESCRIPCIÓ DE LA 
MESURA 

Disseny i posada en marxa de píndoles formatives, dirigides a 
tota la plantilla per a sensibilitzar sobre la importància d'un ús 
inclusiu i lliure d'estereotips del llenguatge i les imatges. 

GRUP DESTINATARI Totalitat de la plantilla 

RECURSOS Econòmics 

PERSONES RESPONSABLES Responsable de RRHH 

TEMPORALITZACIÓ Anual CALENDARI 1r semestre 2024 

INDICADORS DE 
SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

 Núm. de píndoles impartides 
 Núm. de persones formades desagregat per sexe 
 % de persones formades desagregat per sexe 
 Realització d'enquesta de satisfacció de les persones 

formades: si/no 
 Avaluació de la formació positiva d’almenys un 80% de les 

persones formades: si/no 
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9. CRONOGRAMA D’ACTUACIONS 

 
Nº 

 
MESURA 

2021 2022 2023 2024 2025 

2S 1S 2S 1S 2S 1S 2s 1s 

1 
Elaboració d'un manual formatiu per a la selecció en matèria d'igualtat dirigit a les persones 
que participen en els processos de selecció, contractació i promoció, amb la finalitat de 
garantir l'objectivitat del procés. 

        

2 
Posada en marxa d'actuacions per a contractar treballadores en àrees masculinitzades i 
d'homes en els departaments més feminitzats, mitjançant l'aplicació d'accions positives a 
favor d'un o altre sexe en cas d'empat i en igualtat de condicions i competències. 

        

3 Impartició d'accions de formació i sensibilització en matèria d'igualtat i lideratge femení.         

4 
Establiment de l'equilibri de gènere com a criteri en la composició dels grups d'experts/es i 
panells avaluadors i de selecció de personal. 

        

5 Promoció de la sol·licitud de projectes competitius per part de les investigadores (R3 y R4).          

6 
Inclusió de nous indicadors relacionats amb l'activitat científica en els criteris d'avaluació del 
personal investigador. 

        

7 
Incorporació de dones en la supervisió i seguiment de les carreres científiques de les 
investigadores R3- R4 del centre. 

        

8 Posada en marxa d'un procediment formal, escrit, de política retributiva.         

9 
Creació d'un correu electrònic per a recepcionar suggeriments sobre mesures de 
corresponsabilitat i conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 

        



PLA D’IGUALTAT - IPHES-CERCA 

54 
 

 

 

 

10 
Elaboració d'un Protocol específic de prevenció i intervenció davant situacions d'assetjament 
sexual i/o per raó de sexe. 

        

11 
Creació d'una Comissió d’Investigació dedicada exclusivament a casos d'assetjament sexual 
i/o per raó de sexe. 

        

12 
Informació i sensibilització anual a la plantilla sobre els canals de denúncia de situacions 
d'assetjament sexual i/o per raó de sexe, persones de referència i procediment a seguir. 

        

13 
Posada en marxa d'enquestes de satisfacció i clima laboral que permetin obtenir una 
informació més àmplia sobre els riscos i la salut psicosocial de la plantilla. 

        

14 Promoció de la presència i el rol de la dona científica en activitats del centre.         

15 Impartició de cursos formatius sobre usos no sexistes del llenguatge.         
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10. PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ 

Tenint en compte que el Pla d'Igualtat és un document flexible amb una finalitat, i que consta 

de: mesures, responsables, indicadors, i temporalitat; tot allò disposat en aquest document 

podrà ser modificat per decisió de la Comissió de Seguiment del Pla d'Igualtat en cas de: 

a. Detectar errors en l'enteniment o la implantació de la mesura, que impedeixin el seu ús, 

o fomentin un ús inadequat d'aquesta. 

b. No disposar dels indicadors correctes o suficients per al posterior seguiment de 

l'impacte. 

c. Que el centre elimini la posició designada com a responsable d'una mesura, i sigui 

necessari buscar una altra que pugui suplir les mateixes competències. 

d. Que es detecti que el període establert és insuficient o, per contra, massa extens per a 

poder detectar els factors a analitzar correctament. 

Per a aquests canvis, es convocarà una reunió per al debat i se seguirà un procediment de 

votació recollit en el reglament de la Comissió de Seguiment del Pla d'Igualtat del centre. En cas 

de realitzar modificacions substancials, s'haurà de realitzar una difusió a tota la plantilla perquè 

en sigui coneixedora. 

Totes les discrepàncies de lectura d'avaluació o revisió quedaran reflectides en l'acta de reunió, 

i es podran tenir en compte en l'elaboració de pròxims plans amb la finalitat de millora 

d'aquests. 

En cas que la normativa legal o convencional indiqui canvis que afectin el contingut i/o 

distribució d'aquest document, s'haurà de modificar per a complir amb les obligacions 

pertinents en el termini que la normativa designi. 
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11. COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT DE LA 

COMISSIÓ O ÒRGAN PARITARI ENCARREGAT DEL 

SEGUIMENT, AVALUACIÓ I REVISIÓ PERIÒDICA DELS 

PLANS D’IGUALTAT  

A continuació, s’indica la composició de la Comissió de Seguiment del Pla d’Igualtat IPHES-

CERCA, mentre no hi hagi representació legal de les persones treballadores serà: 

NOM I COGNOMS CÀRREC AL CENTRE 

PART 

SOCIAL/PART 

EMPRESARIAL 

Mar Vázquez Oliveros Secretària d’Igualtat i Polítiques Socials 

de la UGT a Tarragona i Delegada 

Territorial de la UGT Baix Penedès 

 

Part Social 

Anna Buenafuente Sánchez Delegada LOLS de la Secció Sindical de 

l’Ajuntament del Vendrell i Delegada 

de la Junta de Personal. 

Part Social 

Maria Targa Montserrat Gerent Part empresarial 

Laura Pérez Llort Responsable de RRHH Part empresarial 

 

12. SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

El sistema de seguiment dels Plans d'Igualtat queda recollit en la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de 

març, per a la igualtat efectiva de dones homes, i la seva modificació posterior mitjançant el 

Reial Decret Llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte 

i d'oportunitats entre dones i homes en el treball i l'ocupació, així com en el Reial Decret 

901/2020, de 13 d'octubre, pel qual es regulen els plans d'igualtat i el seu registre i es modifica 

el Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius 

de treball. 
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Concretament, l’article 46 de Llei d’Igualtat estableix que: 

“Els plans d’igualtat fixen els objectius concrets d’igualtat que s’han d’assolir, les estratègies i les 

pràctiques que s’han d’adoptar per a la seva consecució, així com l’establiment de sistemes 

eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats”.  

El seguiment durant tot el desenvolupament del Pla d'Igualtat permetrà comprovar el grau de 

consecució dels objectius proposats per a cada mesura, així com conèixer el procés de 

desenvolupament, amb la finalitat d'introduir altres mesures si fos necessari, o corregir possibles 

desviacions. 

L'avaluació del Pla d'Igualtat permetrà la revisió de les pràctiques en funció dels seus resultats, 

de cara a facilitar el compliment dels objectius generals del Pla. 

Responsables del seguiment i avaluació del Pla d’Igualtat 

Les persones signants del present Pla d'Igualtat acorden constituir-se en Comissió de Seguiment, 

què s'encarregarà d'interpretar i avaluar el grau de compliment de les accions desenvolupades. 

Funcions de la Comissió de Seguiment 

 Dinamització i control de la posada en marxa de les accions del Pla d'Igualtat. 

 Supervisió de l'execució del Pla. 

 Recopilació i interpretació de la informació obtinguda a través de les diferents eines de 

seguiment, especialment sobre els indicadors. 

 Valoració de l'impacte de les accions implantades. 

 Proposició d'accions de millora, que corregeixin possibles deficiències detectades, així 

com de noves accions que contribueixin a consolidar el compromís empresarial amb la 

Igualtat d'Oportunitats. 

Funcionament de la Comissió de Seguiment 

 Reunir-se, com a mínim, semestralment i sempre que ho considerin necessari en dates 

extraordinàries, prèvia justificació per requeriment d'alguna de les parts. 

 Recollir suggeriments i queixes de treballadors/es relacionades amb el Pla d'Igualtat, en 

cas de produir-se, a fi d'analitzar-les i proposar solucions. 

 Així mateix, posseirà les funcions previstes en el Reglament adjunt. 
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Seguiment 

La informació recollida es plasmarà en informes semestrals. Els informes faran referència a la 

situació actual d’IPHES-CERCA i l'evolució que han experimentat amb la posada en marxa i 

desenvolupament de les mesures del Pla d'Igualtat, a mesura que es van implementant. 

Els informes elaborats seran traslladats a Direcció perquè en prenguin coneixement i per a 

valorar els assoliments i avanços del centre en l'aplicació de la igualtat d'oportunitats de dones 

i homes en la seva gestió. 

Avaluació 

L'avaluació del Pla d'Igualtat es realitzarà dins de l'últim trimestre de l'any de vigència del Pla. 

Per a l'avaluació es comptarà amb els instruments necessaris per a la recollida i anàlisi de la 

informació, essent aquests: fitxes, actes de reunions, informes semestrals i qualsevol altra 

documentació que la Comissió de Seguiment consideri necessària per a la realització de 

l'avaluació. 

 

Com a mostra de conformitat amb allò que antecedeix, signen el present document a Tarragona, 

a 8 de novembre de 2021. 

 

 

 

 

Maria Targa Montserrat     Laura Pérez Llort 

 

 

 

Mar Vázquez       Anna Buenafuente Sánchez 

 


