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1. Introducció
Els Plans Interns d'Igualtat (a partir d’ara PII) són una estratègia per assolir la igualtat
real entre les persones que conformen les organitzacions. En aquest sentit, les
administracions públiques han esdevingut un referent clau pel que fa a la
implementació de les polítiques d’igualtat i s’han convertit en agents de canvi
pioners en la transformació cap a una societat més igualitària. Els ens públics han de
ser institucions exemplars i tenen el repte d’assolir una igualtat real i efectiva en les
seves polítiques de gestió interna i en la seva cultura institucional. Una oportunitat que
s’obre en l’elaboració i implementació de Plans Interns d’Igualtat, executant la
normativa de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes establerta per
les administracions públiques balears.
En aquesta línia, es presenta el II Pla d’Igualtat Intern del Consell Insular de
Menorca, elaborat per la Fundació SURT amb la col·laboració de l’administració que,
a més, incorpora la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere, tenint present la Llei
8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i
intersexuals i per eradicar l’LGTBI fòbia.
Aquesta eina estratègica forma part del conjunt de polítiques d’igualtat de gènere i
LGTBI impulsades des del Consell i és, per tant, fruit de la seva trajectòria en aquest
àmbit.
El document que es presenta a continuació s’estructura en els diversos blocs:
o

En primer lloc, es recullen els objectius del Pla d’Igualtat Intern.

o

A continuació, s’exposen els principis orientadors, la metodologia i les
tècniques emprades en la recollida i l’anàlisi de la informació.

o

En tercer lloc, s’expliquen els resultats de la diagnosi per a cadascun dels
deu àmbits temàtics analitzats, combinant la informació obtinguda mitjançant
les diverses tècniques d’investigació emprades al llarg del procés.

o

En quart lloc, es presenta el pla d’acció amb els objectius que aquest pretén
assolir, i el llistat d’actuacions previstes per a cada àmbit d’intervenció.

o

Finalment, s’exposa una proposta de sistema de seguiment del Pla, amb
l’objectiu de convertir-lo en una eina de millora contínua.

o

A l’Annex es recull el llistat de figures, taules i gràfics contingudes al
document, a més del llistat complet de documents analitzats durant el procés
d’elaboració del Pla.

1

2. Objectius del Pla d’Igualtat Intern
L’objectiu general del II Pla d’Igualtat Intern del Consell Insular de Menorca és
promoure un canvi organitzatiu que possibiliti que les persones treballadores
puguin assolir el seu màxim potencial i veure’s recompensades justament, sense que es
doni cap discriminació per raó de gènere o diversitat sexual.

A totes les organitzacions hi ha relacions de poder desiguals entre homes i dones, que
es configuren a través de les seves estructures formals i informals. És a dir, les
desigualtats es reprodueixen mitjançant les regles, les polítiques, els procediments i les
activitats assignades; però també a partir del conjunt d’activitats, de normes i de
relacions espontànies que sorgeixen entre les persones de l’organització, no establertes
ni previstes per la direcció.

A partir d’aquest objectiu general, es fixen els següents objectius específics:

1

Identificar els obstacles existents per a l’assoliment de l’equitat de gènere i la
inclusió de la diversitat sexual, tant a nivell de l’organització formal com de
l’organització informal del Consell.

El primer objectiu específic és la detecció dels elements formals i informals,
propis de l’organització del Consell, que obstaculitzen i dificulten la igualtat entre els
homes i les dones que hi treballen, així com el respecte per la diversitat sexual i de
gènere. El PII, doncs, identifica aquells mecanismes de funcionament de
l’organització i de relació entre les persones que generen desigualtats al estar
assentats en els estereotips i els rols de gènere, i no en principis d’igualtat pel que fa a la
distribució de rols, responsabilitats, tasques, etc.

2

Promoure l’equitat de gènere i la igualtat d’oportunitats del col·lectiu LGBTI
en la cultura organitzativa, en els àmbits de l’organització i en el funcionament
del Consell.

El PII contribueix a l’eliminació de les desigualtats que puguin existir com a resultat
dels obstacles prèviament identificats. Per a fer-ho es proposen mesures i
actuacions que incideixen en els trets de gènere presents a l’organització (cultura
organitzativa) i el seu impacte diferenciat en dones i homes i en les persones LGBTI
2

per al desenvolupament del seu projecte professional i personal. És a dir, els
condicionants sexuals i de gènere (rols i estereotips de gènere i prejudicis LGTBIfòbics)
que poden estar operant en les opcions, possibilitats i oportunitats de les persones en
relació al treball i l’ocupació.
El PII és una eina per a fer efectiva la igualtat entre homes i dones, així com per a
promoure la diversitat sexual i de gènere en les condicions d’accés, manteniment
i promoció de l’ocupació dintre del Consell. En aquest sentit, s’analitzen els
següents àmbits estratègics:
-

Representativitat horitzontal i vertical de les dones. Presència
equilibrada d’homes i dones en tots els nivells organitzatius, en els càrrecs de
decisió (tant polítics com tècnics) i en tots els departaments o àrees.

-

Política de reclutament i selecció de personal. Selecció de personal des
de criteris estrictament competencials, sense atendre consideracions
relacionades amb els rols i els estereotips de gènere i amb prejudicis
LGTBIfòbics.

-

Política de formació i desenvolupament professional. Idèntiques
oportunitats i possibilitats per homes i dones i persones LGBTI d’accedir i
gaudir d’opcions de formació i desenvolupament professional.

-

Política d’avaluació del rendiment i promoció del personal.
Configuració d’una política d’avaluació del rendiment transparent, equitativa i
objectiva que, per tant, permet respectar i garantir l’equitat de gènere i la
igualtat d’oportunitats de les persones LGBTI en la promoció interna.

-

Política salarial: retribució, categories i nivells salarials. La política
retributiva és transparent i s’eliminen possibles diferències salarials entre
homes i dones en les mateixes categories professionals i llocs de treball
equivalents.

-

Condicions laborals: contractes, jornada, horaris i baixes laborals.
Inexistència de discriminacions per raó de gènere i/o orientació sexual en la
situació contractual de les persones del Consell. Accés per igual a les places
fixes, siguin en règim laboral o funcionarial. Assignació de jornades i horaris
equitativa. Objectivitat en els motius de baixa i acomiadament.

-

Condicions físiques, de l’entorn de treball i de salut laboral. Equitat
en l’assignació de recursos i espais. El disseny i els usos dels espais té en compte
les característiques i necessitats tant d’homes com de dones, així com la inclusió
de la diversitat sexual i de gènere.

-

Equilibri de la vida personal i professional. L’organització lluita contra la
reproducció de la divisió sexual del treball en l’accés i el gaudiment dels drets i
3

beneficis de conciliació. Els processos de treball i mecanismes de funcionament
de l’organització tenen en compte les necessitats d’equilibri de la vida personal i
professional, així com la diversitat del fet familiar (famílies homoparentals,
famílies LGBTI i/o altres models d’organització sexo-afectiva).
-

Assetjament, actituds sexistes i percepció de discriminació.
Inexistència d’actituds sexistes i LGBTIfòbiques, tracte discriminatori o
assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual, identitat o expressió de
gènere. Existència d’una percepció general de tracte just, digne i basat en el
respecte. Accions de sensibilització de l’organització en relació a aquest àmbit.

-

Comunicació, imatge i llenguatge. Difusió de la política d’equitat de gènere
i de no discriminació cap a les persones LGBTI. Visibilització de les dones i les
seves aportacions. Imatge que projecta l’organització i ús d’un llenguatge no
sexista i inclusiu amb la diversitat sexual i de gènere.

3

Establir un sistema de seguiment i avaluació de les accions i mesures per a
promoure l’equitat de gènere i la igualtat de tracte i d’oportunitats de les
persones LGBTI en el funcionament intern del Consell.

Per últim, s’estableix un sistema i uns mecanismes de seguiment i avaluació
per tal de valorar l’impacte que generaran les diferents mesures i
actuacions. És a dir, es formula un sistema d’indicadors que permet determinar fins a
quin punt s’està incidint en els trets de gènere presentes a l’organització o s’està
produint, de forma efectiva, un canvi organitzatiu que permeti la plena consecució de la
igualtat de gènere i LGBTI en el si del Consell.
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3. Metodologia
3.1 Enfocament teòric: principis orientadors
A continuació, es detallen els principis orientadors que guien la metodologia de treball
utilitzada per a dur a terme el II Pla d’Igualtat Intern del Consell Insular de Menorca.

3.1.1 Igualtat de gènere
Entesa com a una manera de relacionar-se i d’interactuar que superi els estereotips de
gènere propis de la nostra societat. Aquesta idea implica no només igualar les
oportunitats i el tracte per a homes i dones a l’hora de desenvolupar la seva carrera
professional al Consell, sinó tenir en compte i donar resposta a les seves necessitats i
interessos diferenciats, transformant les valoracions que hi estan associades i
modificant les relacions entre ambdós sexes. Suposa, en aquest sentit, assolir la
igualtat partint del reconeixement de la diferència sense que aquesta s’utilitzi
com a justificació de la discriminació.
Per a aconseguir-la, cal engegar un procés de canvi organitzatiu que sigui capaç de
transformar les relacions de gènere per tal d’eliminar els obstacles identificats, és a dir,
instaurar una nova manera de fer, de relacionar-se i d’interactuar entre dones i homes
en el context de la feina que superi les relacions de poder entre gèneres en totes
les seves dimensions. Per això és indispensable incorporar la perspectiva de gènere.

3.1.2 Perspectiva de gènere
Enfocament que introdueix la possibilitat d’examinar la realitat des d’una altra òptica i
percebre així l’existència de possibles obstacles que troba el desenvolupament del
principi d’igualtat de gènere al Consell. Implica considerar sistemàticament i de
manera diferenciada les necessitats i aportacions de treballadors/es, així com l’impacte
que el funcionament de l’ens té sobre uns i altres. Funciona alhora com a instrument
d’anàlisi i com a marc conceptual de la diagnosi, i permet visibilitzar com es construeix
i es fa patent el gènere en el si de l’organització.
Així, la perspectiva de gènere permet diagnosticar les diferències específiques entre
dones i homes al Consell i, en última instància, situar-les en el marc d’una cultura
organitzativa que, de manera més o menys informal, pot estar afavorint o
obstaculitzant la consecució de la igualtat de gènere.
5

3.1.3 Perspectiva de la diversitat sexual i de gènere
El concepte de diversitat sexual i de gènere aporta una mirada que va més enllà de
les sigles LGTBI i ofereix una perspectiva global, ja que les normes sexuals i de
gènere afecten el conjunt de la ciutadania. De la mateixa manera, la visibilitat i la
promoció de les llibertats sexuals i de gènere no són guanys exclusius de les persones
lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals sinó elements que beneficien a
tothom. Aquest enfocament feminista parteix de distingir tres dimensions les
quals estan travessades per un procés de construcció social: el sexe, el gènere i la
sexualitat.

3.1.4 Cultura organitzativa
És el que identifica la manera de ser del Consell i es manifesta en les seves maneres
d’actuar. Inclou els valors, els símbols, els ritus i les explicacions col·lectives sobre allò
que passa i perquè passa. Sol estar a la base de les desigualtats, però també és la via
més efectiva per a modificar-les, ja que es pot utilitzar com a palanca de canvi. De cara
a la diagnosi, considerar la cultura com a eix central de l’anàlisi suposa identificar els
valors associats al Consell com a institució, la convivència de subcultures dins del
mateix i l’existència, també, de possibles valors “informals” no formalitzats, però que
poden ser tan o més efectius que els valors declarats de l’organització.

3.1.5 Compromís i lideratge
Sense aquests dos elements, no es poden modificar les relacions de gènere i els valors
que les sustenten i, per tant, difícilment es podrà assolir la igualtat de manera efectiva
al Consell. En aquest sentit, l’elaboració del Pla hauria de ser generadora per si sola de
compromís, en fer conscient a les persones que hi participen de les possibles
desigualtats o discriminacions, de les seves causes i dels canvis necessaris per a
eliminar-les.
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Figura 1. Principis orientadors de la diagnosi per al Pla d'Igualtat Intern del Consell Insular de Menorca.
Elaboració pròpia.

3.2 Fases d’elaboració del II Pla d’Igualtat Intern
La preparació i elaboració del II Pla d’Igualtat Intern del Consell Insular de Menorca
(CIME) s’estructura en cinc fases diferenciades.

Figura 2. Fases del procés d’elaboració del Pla d'Igualtat Intern. Elaboració pròpia.

A continuació, es detalla cadascuna d’aquestes fases, així com les tècniques
d’investigació i eines metodològiques emprades.

3.2.1 Fase transversal de compromís i lideratge
Aquesta fase té l’objectiu de reforçar el compromís amb la igualtat de gènere i amb la
diversitat, fent que quedi palesa i es visibilitzi en els comportaments i la implicació de
les persones que participen en l’elaboració del Pla d’Igualtat Intern. S’entén
que aquest compromís ha de ser transversal a totes les fases del procés, ja que
sense ell no es poden modificar les relacions de gènere i els valors que les sustenten i,
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per tant, sense un ferm compromís difícilment es podrà assolir la igualtat de gènere de
forma efectiva.
En aquest sentit, el compromís s’ha de construir a mesura que les persones del Consell
aprofundeixen en la presa de consciència de les desigualtats de gènere, de les seves
causes i dels canvis que són necessaris per eliminar-les.

3.2.2 Fase de tast
La fase de tast té l’objectiu de conèixer la situació de partida del Consell Insular de
Menorca en termes d’igualtat de gènere i LGTBI a través de l’anàlisi de l’estructura
organitzativa vinculada al desenvolupament del Pla, el grau de sensibilització de
l’organització en relació a l’equitat i les percepcions relatives a aquesta, així com la
concreció de responsabilitats per a l’elaboració i execució del Pla.
En aquest sentit, la fase de tast ens ha permès obtenir la informació necessària per
poder dissenyar un procés de treball a mida i aterrat a la realitat del Consell.
La metodologia utilitzada en aquesta fase ha consistit en la realització d’una
reunió de treball prèvia amb personal de Recursos Humans, tres entrevistes en
profunditat1 que ens han permès obtenir informació en detall sobre la realitat del
Consell en tant a la igualtat de gènere i a la diversitat sexo-afectiva i de gènere, i la
presentació del procés d’elaboració al Grup de Lideratge.

Figura 3. Tècniques emprades a la fase de tast. Elaboració pròpia.

Es va entrevistar a la cap de Recursos Humans, un treballador del Departament d’Igualtat de
gènere i la tècnica de Relacions Laborals. Les entrevistes es van realitzar el 31 de maig i el 3 de
juny de 2019. Podeu veure el guió d’entrevista als annexos.
1
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3.2.3 Fase de diagnosi
L’objectiu de la fase de diagnosi és aprofundir en la situació d’igualtat existent al
Consell a través d’eixos d’anàlisi concrets, la qual cosa implica analitzar de forma
conjunta les regles de funcionament, les polítiques, els procediments i les activitats
assignades que en combinació amb la cultura organitzativa poden estar impedint la
plena participació i desenvolupament professional en igualtat de les dones i els homes.
Les tècniques d’investigació que s’han emprat per a la recollida de la informació
clau de la diagnosi han consistit en l’anàlisi de la documentació qualitativa i
estadística proporcionada pel Consell, així com en la realització d’un qüestionari
adreçat a la plantilla del Consell Insular de Menorca i en una sessió de treball amb
el Grup de Lideratge.

Figura 4. Tècniques d'investigació emprades a la fase de diagnosi. Elaboració pròpia.

La combinació d’aquestes tècniques, junt amb les fases anteriors, és imprescindible per
obtenir les dades necessàries i assolir els objectius marcats a la diagnosi.
A continuació es detallen cadascuna de les tècniques emprades:
Anàlisi documental i estadístic: es recopila i analitza tota la informació
documental i estadística disponible sobre la situació de les persones que treballen al
Consell en relació als diferents àmbits d’estudi. Aquesta informació és proporcionada
pel mateix Consell i consisteix en dades estadístiques de gestió de personal, informes
interns, protocols de processos estandarditzats, normativa de règim intern, mostres de
documents de comunicació, etc. L’explotació d’aquesta informació constitueix el punt
de partida de la diagnosi i permet establir una fotografia bàsica de la composició i
funcionament del Consell, així com de la gestió dels seus recursos humans.
Qüestionari adreçat a la plantilla: l’objectiu del qüestionari és obtenir informació
sobre les percepcions i opinions de les persones treballadores del Consell en relació a la
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situació d’igualtat. El qüestionari emprat inclou preguntes tancades i semi-obertes
sobre diferents elements d’anàlisi de la diagnosi, sempre en relació a la situació
d’igualtat al Consell.
Es tracta d’un qüestionari2 de caràcter anònim que es va enviar a tota la plantilla. En
total, s’han retornat 253 qüestionaris (191 omplerts per dones, 60 per homes i 2
per persones no binàries), que representen un 51% del total de la plantilla del
Consell. Concretament han realitzat el qüestionari el 58% de les treballadores
i el 36% dels treballadors. A l’hora d’analitzar les dades, les persones no binàries
s’han tingut en compte en el còmput total i per edats, però no quan s’utilitzava com a
variable de control la identitat de gènere, ja que només hi ha dos casos.
La majoria de les persones que van respondre al qüestionari tenen entre 36 i 55 anys
(67%) i tenen una relació contractual d’interinatge (34%). Pel que fa als anys que
porten les persones enquestades treballant al Consistori, la majoria porten més de 15
anys (42%) seguit de les que porten entre 6 i 15 anys (26%). Respecte al tipus de
jornada, la majoria d’enquestats i enquestades treballen a jornada completa (92%).
Referent al salari, la majoria de persones enquestades perceben entre 18.001€ i
31.000€ anuals (56%).

3.2.4 Fase del pla d’acció
L’objectiu del la fase del pla d’acció és definir un conjunt integrat i sistemàtic de
mesures adreçades a la promoció i la garantia de la igualtat de gènere i
LGTBI en el si del Consell. Aquestes mesures, sorgeixen de l’anàlisi profunda de la
realitat del Consell que ens permet concretar accions aterrades a la realitat de
l’organització i viables.
Les accions plantejades han estat contrastades amb el Grup de Lideratge del Pla
d’Igualtat Intern, que es va reunir el dia 28 de novembre de 2019, a les 11:30 hores.

3.2.5 Fase de seguiment
Per últim, la fase de seguiment estableix quines seran les instàncies de coordinació
i avaluació del Pla, amb l’objectiu que esdevingui un document viu amb el que
treballar.

Cal tenir present que el qüestionari es va obrir el 15 de maig i es va tancar el 19 de juny de
2019. És important mencionar, doncs, que el qüestionari va estar disponible per a les persones
que en aquell moment estaven contractades pel Consell, inclòs el personal temporal.
2
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En aquesta fase, s’inclouen les comissions de seguiment que donaran compliment
al Pla, així com les seves funcions específiques i la periodicitat de trobades. Finalment,
es presenten les accions plantejades al pla d’acció de forma resumida per tal de facilitar
la seva ràpida identificació.
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4. Diagnosi
Al Consell Insular de Menorca hi treballen, segons les dades de finals de maig de 2019,
498 persones, comptant el personal funcionari i laboral. D’aquestes 498 persones, el
33% són homes i el 67% són dones3.

Gràfic 1. La plantilla del Consell. Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel CIMe.

Per tant, com veiem a la gràfica anterior, la plantilla del CIMe és una plantilla molt
feminitzada, doncs més de la meitat de les persones que hi treballen són dones.
Aquest fet no és sorprenent, doncs segueix la lògica de la majoria d’administracions
públiques, tot i que cada cop es tendeix a equilibrar més les plantilles.
Referent a l’edat, veiem que la mitjana d’edat de les persones que treballen al CIMe és
de 48,35 anys. En el cas de les dones, aquesta xifra baixa lleugerament fins als 48,3
anys i la dels homes se situa als 48,5 anys. L’any 2016, el Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques va realitzar un estudi on es concloïa que la mitjana d’edat de
les administracions públiques és de 50,5 anys. Tot i que no hi ha gaires estudis sobre
aquesta qüestió, veiem que la mitjana d’edat del Consell Insular de Menorca és menor a
la general, tot i que segueix sent força elevada.

La diferencia entre el personal de plantilla al gener de 2019 i l’estudiat en el present Pla (on
s’han emprat les dades del personal que es trobava contractat a finals de maig de 2019) és de 36
persones, un 8% de la mostra.
3
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4.1 Cultura i polítiques d’igualtat
El Consell Insular de Menorca té una llarga trajectòria en la promoció per la
igualtat a Menorca, que es treballa des de diferents departaments. A nivell intern,
l’any 2011 es va aprovar el primer Pla d’Igualtat Intern, la qual cosa denota una
llarga trajectòria en la voluntat de promoure de la igualtat en el sí de l’ens.
Pel que fa a l’organització del Consell, trobem que es divideix en vuit
conselleries4: la Conselleria de Presidència i Promoció Turística, la Conselleria de
Serveis Generals, la Conselleria de Medi Ambient i Reserva de la Biosfera, la
Conselleria d’Economia i Territori, la Conselleria de Benestar Social, la Conselleria de
Mobilitat, Ocupació, Habitatge i Cooperació Local, i la Conselleria de Cultura,
Educació, Joventut i Esports.
A la Conselleria de Benestar Social, és on trobem les polítiques de gènere,
dona i LGTBIQ+, des d’on es treballa en la prevenció i abordatge de les violències
masclistes (a través del Centre Assessor de la Dona) i des d’on es desenvolupen les
polítiques d’igualtat. En aquest Servei s’hi engloben vuit llocs de treball. A més, a la
Conselleria de Benestar Social també hi trobem el Servei d’Atenció a les
Drogodependències, el Centre de Dia per a les Persones amb Discapacitats Psíquiques,
l’Oficina d’Atenció a la Immigració (Xarxa d’atenció a les persones migrades), el Servei
de Família, el Servei d’Atenció a Persones amb Discapacitats i la Residència per a
persones grans i la de Promoció i Atenció a la Gent Gran, quelcom que facilita la
incorporació d’una mirada interseccional al sí de la Unitat.
D’altra banda, a la Conselleria de Serveis Generals, hi trobem la Direcció de
Serveis Generals on s’hi inclou Gestió de Persones i Seguretat i Salut Laboral.
Aquesta menció específica respon a què són aquestes les àrees principals encarregades
de liderar el segon Pla d’Igualtat Intern del Consell Insular de Menorca, tot i que aquest
document té la intenció d’impregnar totes les àrees del Consell i d’executar-se de
forma que promogui la transversalitat de la perspectiva de gènere i de la diversitat
sexual i de gènere.

4

Segons el nou organigrama (publicat el 3 de setembre de 2019).

13

4.1.1 Percepcions
A través del treball de camp, concretament a partir del qüestionari5, podem veure les
percepcions de la plantilla respecte a aquest àmbit.
Referent a la opinió sobre si la igualtat de gènere és un valor amb què
s’identifica el CIMe com a organització, el 47% de les persones treballadores així
ho perceben. Si veiem els resultats segons la identitat de gènere, veiem que les
percepcions varien entre homes i dones:

Gràfic 2. Resultats del qüestionari. Elaboració pròpia.

En el cas de les dones, el 42% opina que sí que és un valor amb què s’identifica el
Consell, mentre que un 10% pensa que no. En canvi, en el cas dels homes més de la
meitat estan d’acord amb aquesta afirmació, concretament el 61% dels homes, mentre
que només un 4% no tenen aquesta percepció.
A continuació, agafant com a referència l’edat de les persones enquestades, veiem que
generalment per a tots els grups d’edat6 hi ha una percepció molt positiva
respecte a aquesta qüestió. La diferència però la veiem en el percentatge de persones
que no estan d’acord amb que la igualtat de gènere sigui un valor amb què s’identifica el
Consell, així ho pensen el 17% de les persones que tenen més de 56 anys i l’11% de les
persones entre 26 i 35 anys.

Consulteu la mostra a l’apartat 3.2.3 Fase de diagnosi.
Quan es duu a terme l’anàlisi segons els grups d’edat, s’obvien les respostes de les persones
menors de 25 anys, ja que només hi ha una persona en aquest rang d’edat que hagi finalitzat el
qüestionari i, per tant, no ens proporciona cap representativitat estadística.
5

6
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Gràfic 3. Resultats del qüestionari. Elaboració pròpia.

D’altra banda, a l’afirmació de que la inclusió de la diversitat (sexo-afectiva, de
gènere, funcional, sensorial...) és un valor amb què s’identifica el CIMe,
veiem que la tendència de resposta és força similar, ja que la majoria d’enquestats i
enquestades estan d’acord amb aquesta afirmació.

Gràfic 4. Resultats del qüestionari. Elaboració pròpia.

Referent als diferents trams d’edat, de nou la tendència és força similar, ja que
tothom mostra un grau d’acord força alt exceptuant les persones de més de 56 anys,
que estan en desacord en un 14%.
D’altra banda, es va preguntar sobre la importància per a ells i elles de treballar
per la igualtat de gènere i LGTBI a nivell intern, on les respostes són les
següents:
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Gràfic 5. Resultats del qüestionari. Elaboració pròpia.

Cal destacar que la majoria d’homes i dones creuen que són àmbits
importants i que cal treballar-los. Tanmateix, cal tenir present que hi ha vàries
persones que no ho creuen així. Concretament, el 24% de les dones i el 20% dels homes
opinen que és interessant treballar-ho però no és prioritari, quelcom que pot respondre
a un falta d’informació sobre els beneficis que suposa formar part d’una organització
més equitativa. D’altra banda, el 18% de les dones i el 27% dels homes creuen que no hi
ha desigualtats a l’organització i que, per tant, no cal treballar-hi. Tot i això, és
demostrat que les desigualtats hi són a totes les organitzacions, públiques o privades, i
de més o menys intensitat.

4.1.2 Quadre de conclusions
Punts forts
Llarga trajectòria del CIMe en la promoció de
la igualtat.

Punts febles

Elaboració del Pla liderada des de Gestió de
Persones.

Existència de l’anomenat miratge de la
igualtat, referent a la igualtat de gènere i
LGTBI, ja que algunes de les persones
enquestades pensen que no existeixen
desigualtats.

Les persones enquestades pensen que la
igualtat de gènere i la inclusió de la diversitat
són valors amb què s’identifica el Consell.

Algunes persones enquestades no veuen
prioritari treballar per la igualtat de gènere i
LGTBI en el sí de l’ens.

Existència de recursos tècnics específics per a
la promoció de la igualtat.

La majoria de persones enquestades pensen
que la igualtat de gènere i LGTBI són
qüestions importants a treballar (plantilla
sensibilitzada majoritàriament).
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4.2 Representativitat horitzontal i vertical
La selecció de personal al Consell es regeix per la normativa legal establerta
per a les administracions públiques, on es recull explícitament el principi de no
discriminació (quelcom que inclou eixos com el gènere, la diversitat sexual i de
gènere i la diversitat funcional, entre d’altres). Amb tot, la composició de molts ens
públics mostren que, tot i aquesta normativa, la realitat és que homes i dones no
accedeixen als mateixos llocs de treball o serveis; i que continua havent-hi una
diferenciació per raó de gènere a les ocupacions.
Referent a les persones LGTBI, cal tenir present que no existeixen dades estadístiques
que ens permetin veure quins llocs de feina ocupen (segregació horitzontal) o fins a
quin punt ascendeixen al mercat laboral (segregació vertical). Tanmateix, tenint
present l’heterogeneïtat de les sigles, podem intuir que les dones lesbianes, bisexuals i
trans es trobaran en situacions de major discriminació (pel fet de ser dones i pel fet de
no tenir una sexualitat o orientació de gènere normativa).
La segregació del mercat laboral, encara que no sigui conseqüència d’una
intencionalitat, existeix degut a qüestions estructurals relacionades amb la divisió
sexual del treball, el terra enganxifós o el sostre de vidre. Així mateix, els ens públics
han de ser institucions que lluitin contra les desigualtats davant les que es troben les
dones, parant especial atenció a les dones trans, les dones lesbianes i les dones
bisexuals.
En aquest sentit, tot i que les administracions públiques es basin en el principi de no
discriminació, han de treballar per a generar canvis transformadors que
permetin assolir l’equitat entre homes i dones així com l’eradicació de
discriminacions cap a les persones LGTBI al mercat laboral, convertint-se en
referents per a la resta d’empreses, organitzacions i entitats del territori.
Referent a la segregació horitzontal7 del Consell Insular del CIMe, s’ha estudiat la
distribució d’homes i dones8 segons les diferents Unitats de què es composa el Consell,
que recordem s’estructuren de la següent manera:
-

Unitat de Presidència

-

Unitat de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge

-

Unitat d’Ordenació Territorial i Turística

Les dades emprades per a l’estudi són del maig de 2019, pel que la nomenclatura de les unitats
o conselleries analitzades varien amb les actuals.
8 Cal tenir present que no es disposa de dades quantitatives que ens permetin veure el nombre
de persones LGTBI que treballen al Consell.
7
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-

Unitat de Medi Ambient i Reserva de la Biosfera

-

Unitat de Cultura i Educació

-

Unitat d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports

-

Unitat de Benestar Social i Família

Una anàlisi amb detall de la composició de cada una de les Unitats que integren el
Consell, fa visible una situació més complexa en termes de representativitat d’homes i
dones. Com podem veure a continuació, la Unitat de Cultura, Patrimoni i
Educació i la Unitat de Mobilitat presenten paritat absoluta.

Gràfic 6. Distribució per unitats del personal. Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel
CIMe.

Seguidament, trobem les Unitats de Medi Ambient i Reserva de la Biosfera,
Ordenació

Territorial

i

Turística,

i

Serveis

Generals,

Participació

Ciutadana i Habitatge que, tot i que no presentin una paritat absoluta com les
mencionades anteriorment, sí que es troben dins dels paràmetres de paritat, és a
dir, entre el 40% i el 60% de representació. Totes elles es troben feminitzades a
excepció de la Unitat de Medi Ambient i Reserva de la Biosfera.
Referent a la resta d’Unitats, veiem que a les Unitats de Presidència i d’Ocupació,
Projecció Econòmica, Joventut i Esports hi ha una feble segregació
horitzontal per raó de gènere, és a dir, una segregació que es troba entre el 61% i el
79%). Ambdues Unitats es troben feminitzades.
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Per últim, la Unitat de Benestar Social i Família presenta una segregació
severa, ja que supera el 80%, és a dir, el 82% de les persones que treballen a la Unitat
són dones.
Cal tenir present però, que les àrees que presenten paritat total o segregació feble són
les àrees amb menys personal i, d’altra banda, que el Consell té moltes més empleades
que empleats.
Pel que fa a l’edat mitjana de les persones que treballen a cada àrea, veiem que
la Unitat més envellida en termes generals és la Unitat de Cultura, Patrimoni i
Educació. Concretament, l’edat mitjana de les treballadores de la Unitat és de 55.41
anys i la dels homes de 52, 55 anys.
Dones

Homes

Total

Benestar Social i Família

48,43

48,19

48,39

Cultura, Patrimoni i Educació

55,41

52,55

53,98

50,98

51,50

51,28

46,58

46,13

46,35

42,62

43,91

43,05

Ordenació Territorial i Turística

49,89

51,56

50,67

Presidència

45,58

47,62

46,26

50,21

48,15

49,20

Medi Ambient i Reserva de la
Biosfera
Mobilitat
Ocupació, Projecció Econòmica,
Joventut i Esports

Serveis Generals, Participació
Ciutadana i Habitatge

Taula 1. Edat mitjana de les persones treballadores del CIMe segons les Unitats. Elaboració pròpia a partir
de les dades proporcionades pel CIMe.

Per tal de poder realitzar una anàlisi més acurada sobre la segregació horitzontal
existent al Consell Insular de Menorca, es procedeix a observar la distribució d’homes i
dones a les direccions que s’inclouen a cada Unitat.
Aquesta anàlisi s’estructura observant de forma progressiva les Unitats que inclouen
menor nombre de persones treballadores fins les que n’inclouen més.
En primer lloc veiem la Unitat de Mobilitat, on trobàvem, en una primera visió
general, una paritat absoluta (composada per un 50% de dones i un 50% d’homes).
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Gràfic 7. Distribució del personal de la Unitat de Mobilitat. Elaboració pròpia a partir de les dades
proporcionades pel CIMe.

Com veiem, la Unitat és composa per la Direcció de Carreteres i la Direcció de
Transports, ambdues amb una paritat total. Referent a l’edat, veiem que la mitjana
d’edat a Carreteres és de 44,91 anys, mentre que a transports és de 48,28 anys,
lleugerament més envellida.
En segon lloc, s’observa la distribució interna de la Unitat d’Ordenació Territorial
i Turística, on s’observava paritat, tot i que no absoluta.

Gràfic 8. Distribució del personal de la Unitat d’Ordenació Territorial i Turística. Elaboració pròpia a partir
de les dades proporcionades pel CIMe.

En aquest cas, veiem que se superen els criteris de paritat en tots els serveis i
direccions de la Unitat. En primer lloc, el Llatzeret està masculinitzat, essent una
segregació feble on els homes representen el 67% del personal. D’altra banda, a
Promoció turística veiem una feminització total (100%) ja que totes les persones que hi
treballen són dones. Per últim, el Servei de Cooperació i Assistència als Municipis està
també feminitzat, ja que el 67% de les persones que treballen al Servei són dones.
Tanmateix, cal tenir present la magnitud de la Unitat, ja que només hi treballen 15
persones.
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En aquesta àrea, el servei més envellit és el Llatzeret, amb una mitjana 53,24
anys, mentre que la resta es situen a 45,79 anys en el cas de Promoció Turística i a
47,84 anys al Servei de Cooperació i Assistència als Municipis.
Seguidament, s’analitza la Unitat de Cultura, Patrimoni i Educació, que tal com
succeïa a la primera Unitat analitzada (Mobilitat), presenta una paritat total en la seva
composició.

Gràfic 9. Distribució del personal de la Unitat de Cultura, Patrimoni i Educació. Elaboració pròpia a partir
de les dades proporcionades pel CIMe.

De nou, cal tenir present que la magnitud de la Unitat és molt reduïda, ja que només hi
treballen 16 persones. Apuntat això, veiem que els sectors d’activitat de Patrimoni
documental i biblioteques, i de Patrimoni històric, segueixen la lògica de la paritat total.
Tanmateix, a la resta hi trobem diferències: en primer lloc, trobem una segregació feble
a Política lingüística (lleugerament feminitzada) i a Gestió de la Unitat (lleugerament
masculinitzada). Tanmateix, a Creació i promoció cultural trobem una feminització
total, ja que el 100% de les empleades són dones.
La mitjana d’edat d’aquesta Unitat és de 53,98 anys, la mes envellida de tot el
Consell. El servei més envellit és el de Creació i Promoció Cultural (61,87 anys), seguit
de Patrimoni Històric (60,99 anys), Patrimoni Documental i Biblioteques (53,08 anys),
AGA (51,77 anys) i, per últim, Política Lingüística (46,16 anys).
En quart lloc, s’analitza la Unitat de Presidència, que mostrava feble feminització.
En aquest cas, com veiem, totes les àrees es troben feminitzades (segregació feble),
exceptuant els Òrgans de Govern, que presenta una segregació total, però cal tenir
present que és una àrea unipersonal i, per tant, no pot tenir-se en consideració.
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Gràfic 10. Distribució del personal de la Unitat de Presidència. Elaboració pròpia a partir de les dades
proporcionades pel CIMe.

En aquesta Unitat, Ordenació del Territori i Ordenació Turística tenen una mitjana
d’edat que ronda els 46 anys (46,19 i 46,05 anys respectivament). Mentre que a òrgans
de Govern la mitjana ascendeix als 49,81 anys.
Referent a la següent Unitat a analitzar, la de Medi Ambient i Reserva de la
Biosfera, recordem que presentava força paritat en tant a la seva composició. Aquesta
Unitat és força gran (40 persones hi treballen) i disposa de diversos àmbits d’actuació,
tal com podem veure a continuació:

Gràfic 11. Distribució del personal de la Unitat de Medi Ambient i Reserva de la Biosfera. Elaboració pròpia
a partir de les dades proporcionades pel CIMe.

En aquest cas, destaca el servei més feminitzat és el de Gestió de la Unitat (89%),
mentre que el més masculinitzat és el de Formació, capacitació i assessorament (100%).
La resta d’àrees exceptuant la d’Aprofitament de recursos cinegètics (paritat total) i
Ramaderia (feminització feble), totes es troben masculinitzades:
-

Medi marí litoral i pesca es troba dins dels criteris de paritat, tot i que està
lleugerament masculinitzada (60%);
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-

Agència de reserva de la biosfera: trobem una feble masculinització,
concretament del 67%;

-

Agricultura: severament masculinitzada, concretament en un 83%.

En aquest cas, la mitjana d’edat de la Unitat és de 51,28 anys, essent distribuïda de la
següent manera (de més a menys envellida):
-

Agricultura: 55,53 anys;

-

Ramaderia: 54,71 anys;

-

Formació, Capacitació i Assessorament: 54,14 anys;

-

AGA: 50,77 anys;

-

Medi Marí Litoral i Pesca: 49,93 anys;

-

Agència de Reserva de la Biosfera: 49,07 anys;

-

Aprofitament de Recursos Cinegètics: 40,46 anys.

Seguidament, trobem la Unitat d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i
Esports, que presenta una feminització feble. És la tercera àrea amb més persones
treballadores del Consell i es divideix de la següent manera:

Gràfic 12. Distribució del personal de la Unitat d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports.
Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel CIMe.

A la Unitat d’Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports veiem que les àrees
més envellides són Joventut, Esports i Innovació (47,78 anys, 46,72 anys i 46,05
anys, respectivament), mentre que les que tenen treballadors i treballadores més joves
són Treball i Formació (42,10 anys) i AGA (37,53 anys).
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En el cas de la Unitat de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge,
la segona Unitat amb més persones treballadores, presentava una paritat quasi total.
A continuació, es detallen els diferents serveis i àrees que contempla aquesta Unitat,
sumant un total d’onze. La que es troba en criteris de paritat en tant a la segregació
horitzontal és la de Gestió de la Unitat, dins de criteris de paritat, tot i que lleugerament
feminitzada (60%). Seguidament, les que presenten una segregació feble són les
següents:
-

Servei Insular de Seguretat i Salut Laboral (feminitzada en un 67%);

-

Servei de Contractació, també feminitzat en un 67%;

-

Serveis Econòmics, feminitzat en un 73% i

-

Serveis Tècnics, Manteniment i Edificació, masculinitzat en un 71%.

Gràfic 13. Distribució del personal de la Unitat de Serveis Generals, Participació Ciutadana i Habitatge.
Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel CIMe.
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D’altra banda, les que presenten segregació horitzontal severa (més del 80%) són:
-

Ciutadania i Qualitat, feminitzada en un 89%;

-

Servei de Gestió de les Persones, també feminitzat però en un 91%;

-

Servei de Prevenció i Extinció d’Incendis i Salvament, masculinitzat en un 95% i

-

Serveis Jurídics i Assessorament Legal, feminitzada en un 92%.

Per últim, hi ha dos serveis totalment segregats que són el de Coordinació i Suport a la
Xarxa d’Habitatge Social de Menorca i el d’Informàtica, ambdós totalment feminitzats,
tot i que són precisament els serveis amb menys personal (1 persona i 2 persones
respectivament).
Referent a la mitjana d’edat de la Unitat de Serveis Generals, Participació Ciutadana i
Habitatge, és de 49,20 anys. Les àrees amb personal més jove són Serveis de
Contractació (37,96 anys) i Coordinació i Suport a la Xarxa d’Habitatge Social de
Menorca (43,37 anys). Mentre que les més envellides són Serveis Jurídics i
Assessorament Legal (53,12 anys) i Ciutadania i Qualitat (52,76 anys).
Per últim, es mostra l’anàlisi de la Unitat de Benestar Social i Família, la més gran
en tant al nombre de persones treballadores de tot el Consell. Concretament, hi
treballen 117 persones. A l’anàlisi global, veiem que aquesta Unitat presentava una
segregació severa (més del 80% de les persones que hi treballen són dones), quelcom
que respon a dinàmiques generals de les administracions públiques.
A més, sobre el total de dones que treballen al Consell, és aquesta Unitat la que hi
concentra a la majoria, ja que el 55% de les dones que treballen al Consell ho fan a la
Unitat de Benestar Social i Família.
D’altra banda, en aquesta Unitat treballen el 24% dels homes del Consell, tot i que la
Unitat on més homes s’hi concentren és a la de Serveis Generals, Participació
Ciutadana i Habitatge (34% dels homes).
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Gràfic 14. Distribució del personal de la Unitat de Benestar Social i Família. Elaboració pròpia a partir de
les dades proporcionades pel CIMe.

Com veiem, cap de les àrees presenta paritat en la seva composició, quelcom que
s’explica pel gran nombre de dones que formen part d’aquesta Unitat. Tanmateix,
tampoc hi ha cap àrea que presenti una segregació del 100%.
Les àrees que presenten una segregació feble són la Xarxa d’atenció a persones
migrades (67%), Atenció a persones amb discapacitats (71%) i Centre de dia per a
persones amb discapacitats psíquiques (78%).
D’altra banda, aquelles que presenten una segregació severa són Atenció a les
Drogodependències (83%), Promoció i Atenció a la Gent Gran (83%), Residència,
centres de dia i altres serveis assistencials (84%), Administració de la Unitat (86%),
Política de Gènere i Igualtat (86%) i, per últim, el Servei Insular de Família (89%).
Pel que fa referència a l’edat mitjana dels diferents serveis i àrees de la Unitat,
s’observa que les més envellides són Atenció a les Drogodependències (58,16 anys de
mitjana, amb grans diferències entre homes i dones ja que la mitjana de les dones
d’aquesta àrea són 56,80 anys i pels homes és de 64,96 anys) i Promoció i Atenció a la
Gent Gran (51,73 anys). D’altra banda, la que té una mitjana d’edat més baixa és
Atenció a les Persones amb Discapacitats (46,64 anys).
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Per acabar amb la distribució horitzontal d’homes i dones del Consell Insular de
Menorca, s’estudien les ocupacions on hi ha sis o més persones, ordenades de
menys a més dones:

Gràfic 15. Ocupacions del CIMe. Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel CIMe.

Tal com s’observa, hi ha cinc ocupacions amb segregació total per raó de
gènere: la de caporal, totalment masculinitzada (quelcom que respon a la
masculinització general dels cossos policials), la de treballadora social, monitora,
infermera ATS/DUE i assessora jurídica, totalment feminitzades. Tanmateix, cap
d’elles arriben a 10 persones treballadores.
D’altra banda, trobem un gran volum d’ocupacions amb segregació severa per raó de
gènere, és a dir, amb una presència major al 80% d’homes o dones. És el cas d’onze de
les ocupacions estudiades:
-

Bomber/a. Una ocupació masculinitzada en un 97%. De 31 persones
bomberes, només hi ha una dona.

-

Oficial. Una ocupació que s’emmarca també en els cossos policials i que es
troba masculinitzada en un 91%. És a dir, d’onze oficials, només hi ha una dona.

-

Auxiliar educador/a. Una ocupació feminitzada en un 93%, ja que de les 15
auxiliars d’educació que hi ha, 14 són dones.

-

Auxiliar internat. En aquest cas veiem una feminització del 91%. És una
ocupació de 23 persones, 21 de les quals són dones.

-

Tècnic/a d’ordenança. Veiem que el 91% són dones, concretament, d’onze
persones, 10 són dones.
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-

Auxiliar d’infermeria. En aquest cas, trobem a 40 auxiliars d’infermeria, de
les quals el 88% són dones.

-

Secretari/a de presidència. On hi ha 8 persones, el 88% dones.

-

Auxiliar d’informació. Feminitzada en un 86%, tot i que només hi trobem 7
persones.

-

Educador/a social. Aquesta està ocupada per un 83% de dones.
Concretament, hi trobem 19 dones i 4 homes.

-

Psicòleg/oga. Una ocupació feminitzada en un 82%, tot i que només hi ha 11
persones en aquesta ocupació.

-

Auxiliar administratiu/va. Feminitzada en un 80%, en la qual d’entre les 50
persones que hi treballen, només 10 són homes.

Com veiem, aquesta distribució respon perfectament als rols tradicionals de gènere,
quelcom estructural que es manifesta en realitzar aquesta anàlisi. La tasca de les
administracions públiques és, per tant, promoure canvis que possibilitin trencar amb
els rols i, per tant, amb la segregació horitzontal del mercat de treball.
Finalment, trobem també una presencia més equilibrada d’homes i dones en la
resta d’ocupacions analitzades, tot i que encara presenten segregacions febles. És el cas
dels/les zeladors/es, una ocupació masculinitzada en un 63% , el cas també dels i les
inspectores, que en aquest cas està feminitzada en un 67%, el cas de les caps,
feminitzada en un 68%, el cas d’auxiliar de cuidador/a, feminitzada en un 74% i, per
últim, el cas de les i dels administratius, feminitzada en un 77%.
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Gràfic 16. Edat mitjana segons ocupacions. Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel
CIMe.

Referent a la mitjana d’edat de les ocupacions analitzades, és a dir, aquelles amb
sis o més persones que l’ocupen, veiem que en el cas dels homes, la major mitjana
d’edat es troba a l’ocupació de psicòleg (62,46 anys), mentre que la més baixa es troba a
auxiliar d’educador/a (41,32 anys). En el cas de les dones, l’ocupació amb una mitjana
més alta es troba a zeladora (56,56 anys) i la més baixa a bombera (42,72 anys).
La segregació vertical, és a dir, la distribució d’homes i dones pel que fa als llocs de
responsabilitat, al Consell ens mostra d’una banda que pel que fa als càrrecs polítics,
a la candidatura anterior hi havia una gran presència de dones, concretament, dels 10
càrrecs polítics, sis eren dones i quatre eren homes, a més d’una presidenta. Tot i això,
es troba dins dels paràmetres de paritat.
A la legislatura actual, trobem que hi ha nou càrrecs polítics, cinc dones conselleres
(una d’elles, a més, és la presidenta del Consell) i quatre homes consellers. És a dir, ens
trobem davant d’un 44% de consellers i un 56% de conselleres, essent una distribució
paritària dels càrrecs polítics. D’altra banda, referent als Directors o Directores
Insulars, veiem que a la nova legislatura n’hi ha 18, dels quals, un 39% són homes i un
61% són dones, superant en un 1% els criteris de paritat.
Referent als càrrecs tècnics, segons les dades proporcionades pel Consell el 3 de
setembre de 2019, veiem que els nivells de comandament tècnics es troben feminitzats.
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Tal com veiem a la gràfica següent, a cap de servei trobem una feminització severa (que
supera el 80%), doncs hi ha 10 dones i 2 homes que ocupen aquest càrrec.
Seguidament, trobem el lloc de cap negociat, amb una feminització feble (del 67%) ja
que en aquest lloc de comandament hi ha 2 dones i 1 home, igual que en el cas dels llocs
de direcció. Per últim, a cap de secció veiem una lleugera feminització però que es troba
dins dels paràmetres de paritat (entre el 40% i el 60%). A cap de secció, concretament,
hi ha 7 dones i 5 homes.

Gràfic 17. Distribució d'homes i dones segons el nivell de comandament. Elaboració pròpia a partir de les
dades proporcionades pel CIMe.

És d’important menció que els càrrecs de comandament dels cossos de seguretat s’han
exclòs de l’anàlisi anterior donat a l’especificitat de la seva relació contractual9.
Tanmateix, hem pogut veure com el nivell de comandament policial, és a dir, el lloc de
caporal, té una segregació total, donat que tot són homes.
També cal mencionar l’especificitat del Consell Insular de Menorca en tant que
els caps de secció no depenen dels caps de servei, sinó que depenen directament del
director o directora insular.
Si observem aquestes dades en tant a percentatges relatius al nombre d’homes i dones, i
en tant a números absoluts, veiem que:

9

A més, cal mencionar que Catàleg de llocs de feina de 1999 va establir els grups professionals

dels comandaments, essent A1 el lloc de cap de servei, A2 el de cap de secció i C1 el de cap
negociat. En aqueta línia només trobem una excepció, doncs el lloc de cap de Gestió de Persones
forma part del grup A2 tot i que és considerat cap de servei.

30

Al nivell de direcció:
-

Hi ha tres persones, de les quals 2 són dones i 1 és un home.

-

Tenint en compte aquests valors i comparant-los amb el total de dones i
d’homes que treballen al CIMe, les dones en càrrecs directius suposen l’1% del
total de dones, així com els homes directius també suposen l’1% del total
d’homes. En aquest sentit, podríem parlar de paritat absoluta en els nivells de
direcció.

Al nivell de cap de servei:
-

Hi ha 12 caps de servei, concretament 10 dones i 2 homes (també hi ha una
vacant, pel que realment hi hauria 13 caps de servei).

-

Sobre el total de dones, les caps de servei representen el 3% de les dones,
mentre que els caps de servei representen l’1%.

Al nivell de cap de secció:
-

En aquest nivell de comandament hi trobem 12 persones, concretament 7 dones
i 5 homes.

-

Si observem la relació d’aquesta presència sobre el total d’homes i el total de
dones, veiem que les caps (dones) de secció representen el 2% de les dones que
treballen al CIMe, mentre que els caps (homes) de secció, representen el 3%
dels homes que hi treballen.

Al nivell de cap negociat:
-

Hi ha 3 caps negociats, 2 dones i 1 home (a més de dues places vacants).

-

Si veiem la proporció de dones i d’homes, veiem que de totes les dones que
treballen al CIMe, l’1% ocupen aquesta posició, igual que pel total d’homes (1%).

Gràfic 18. Nivell de comandament segons el gènere. Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades
pel CIMe.
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Per últim, referent a les persones que no tenen responsabilitat sobre altres, hi
ha 311 dones i 147 homes, quelcom que representa el 94% de les dones i 89% dels
homes. És a dir, hi ha una major proporció segons el gènere, d’homes en càrrecs de
responsabilitat que de dones.
D’altra banda, és també important veure quin percentatge d’homes i dones hi ha segons
el grup professional. En el cas del CIMe, veiem una lleu feminització de tots els
grups professionals (cal tenir present la feminització general de l’organització).

Gràfic 19. Distribució d'homes i dones segons el grup professional. Elaboració pròpia a partir de les dades
proporcionades pel CIMe.

Igual que en l’anàlisi dels nivells de comandament, i donada l’acusada feminització de
l’organització, és necessari veure la distribució de, en aquest cas, els grups professionals
segons el gènere.

Gràfic 20. Distribució dels grups professionals segons el gènere. Elaboració pròpia segons les dades
proporcionades pel CIMe.
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Com veiem, al nivell AP, hi formen part el 13% de les dones i el 10% dels homes.
Referent al grup C2, veiem que hi ha més homes que dones, mentre que en el grup C1,
hi ha més homes que dones. En el cas dels grups més elevats, A2 i A1, veiem que el 27%
de les dones són A1 2 i el 10%, A1, mentre que en el cas dels homes, el 22% formen part
del grup A2 i el 9% formen part del grup A1.
En aquest sentit, podem afirmar que la majoria d’homes i dones que treballen al
Consell formen part del grup professional C2, seguit del grup A2.

4.2.1 Quadre de conclusions
Punts forts

Les U. de Cultura, Patrimoni i Educació, i
Mobilitat, presenten paritat absoluta. I
Medi Ambient i Reserva de la Biosfera,
Ordenació Territorial i Turística, i Serveis
Generals, Participació Ciutadana i
Habitatge, es troben dins dels paràmetres
de paritat.

Punts febles
A Presidència i Ocupació, Projecció
Econòmica, Joventut i Esports, trobem
una feble segregació horitzontal.
La Unitat de Benestar Social i Família
presenta una segregació severa.
Hi ha cinc ocupacions amb segregació
feble, onze amb segregació severa i cinc
amb segregació total.

Hi ha una lleu feminització a tots els
Distribució paritària dels càrrecs polítics
grups professionals.
(consellers i conselleres).
Trobem una segregació vertical feble a
Trobem paritat als caps de secció.
caps negociats i als llocs de direcció, així
com una segregació severa a caps de
servei.

4.3 Política de formació i promoció del personal
El Conveni col·lectiu (pel personal laboral) i l’Acord marc (pel personal funcionari)
indiquen, a l’article 30 de Formació professional, que aquesta s’ha de reconèixer com
un dret i deure de totes les persones que treballen al Consell. Així mateix,
s’estableix el procediment a seguir en cas de voler accedir a una acció formativa
externa.
Referent a les formacions externes, en cas que aquestes estiguin relacionades amb el
lloc de treball que es desenvolupa, les persones treballadores tenen dret a un màxim de
deu dies anuals retribuïts per a realitzar-la, previ informe del/la cap de servei.
Tanmateix, segons s’indica, la participació a aquestes accions formatives es limitarà,
com a norma general, a una persona per servei o departament a la vegada.
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A més, la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans,
bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBI fòbia, a l’article 10, estableix entre altres
que les administracions públiques de les Illes Balears han de garantir la formació i
la sensibilització adequada dels professionals que realitzen tasques de
prevenció, detecció, atenció, assistència i recuperació en els àmbits laboral, de
l’educació, de la salut, dels serveis socials, de la justícia i els cossos de seguretat, de
l’esport i el lleure i de la comunicació;
En aquest sentit, el Consell disposa d’un Pla de Formació anual. Al segon semestre
de 2019, es contemplen diverses formacions, una d’elles és per a “l’atenció i intervenció
amb víctimes de tracta de persones per l’explotació sexual i prostitució”. D’altra banda,
de forma anual fins a l’any 2015, tot i que aquest any 2019 ja s’han reprès, s’han
realitzat formacions de sensibilització sobre les desigualtats de gènere, així
com també s’han realitzat més recentment dues formacions sobre diversitat sexual,
afectiva i de gènere.
Referent a la promoció interna del personal, el Conveni col·lectiu del Consell
inclou un apartat específic dedicat a aquesta qüestió, concretament el Capítol V Vacants
i Ascensos. Dins del Capítol, a l’article 20, es defineix la promoció interna com “l’ascens
des d’un grup de titulació a l’immediat superior i es realitzarà mitjançant oposició o
concurs-oposició”. Així mateix, s’indica que per a poder participar en un procés
d’adjudicació de plaça (concurs) s’ha de ser treballador laboral fix, tenir la qualificació
suficient requerida pel lloc de feina objecte del concurs, tenir com a mínim una
antiguitat de 2 anys al lloc actual de feina i tenir el nivell de català requerit pel lloc de
treball.
En el cas de l’Acord marc, s’indica que els requisits són “ser funcionari en propietat,
estar qualificat dintre del mateix grup assignat al lloc objecte de concurs, tenir una
antiguitat de com a mínim 2 anys a l’actual lloc de treball i tenir el nivell de català
assenyalat per al lloc i la resta de requisit que estableix el Catàleg de Llocs de Treball.
D’altra banda, en ambdós s’indica que el Consell ha de donar la màxima difusió
de la convocatòria de concurs, a través de la intranet i el taulell d’anuncis, i
comptar amb la participació de la Comissió de Personal.
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4.3.1 Percepcions
Referent al grau de coneixement de les persones enquestades sobre el Pla de
formació, veiem que hi ha un 31% de dones i un 22% d’homes que expressen no
conèixer-lo massa, mentre que només un 11% de dones i un 16% d’homes el coneixen
molt i un 58% de dones i un 62% d’homes, bastant.

Gràfic 21. Resultats del qüestionari. Elaboració pròpia.

Aquestes dades posen de manifest la necessitat de fer més difusió del Pla de
formació, mostrant l’adaptabilitat d’aquest als diversos llocs de feina del Consell, de
forma que tothom vegi que pot accedir a fer formació.

Gràfic 22. Resultats del qüestionari. Elaboració pròpia.

35

Com pot veure’s al gràfic anterior, tenint en compte l’edat, trobem una gran diferència
en les persones que tenen entre 26 i 35 anys i les persones majors de 36 anys. Mentre
que l’opció de “no conèixer massa el Pla” l’han marcat entre un 23 i 24% de les persones
de més de 36 anys, el 57% de les persones d’entre 26 i 35 anys han marcat aquesta
opció. És a dir, cal fer una major difusió del Pla de formació, incidint especialment en
els rangs d’edat més baixa.
D’altra banda, les persones de més de 36 anys han marcat majoritàriament l’opció de
“conèixer bastant” aquest Pla (més del 50% de les persones enquestades), mentre que
en el cas de les persones que tenen entre 26 i 35 anys, només han marcat aquesta opció
el 25%.
Per últim, es va preguntar si havien demanat realitzar formació. En aquest cas, veiem
que hi ha lleugerament més dones (89%) que han demanat la possibilitat de fer-ne que
els homes (87%).

Gràfic 23. Resultats del qüestionari. Elaboració pròpia.

En relació amb aquesta pregunta, s’ha preguntat també si les persones enquestades
tenen o han tingut en algun moment dificultats per a dur a terme formació
vinculada al seu lloc de treball.
En aquest cas, veiem que generalment no s’han trobat amb cap dificultat, però tot i així
un 30% de dones i un 20% sí que han tingut dificultats. Destaca la diferència entre
homes i dones, ja que les treballadores s’han trobat amb més dificultats que els homes,
possiblement derivat del seu lloc de treball o del Departament al qual pertanyen.
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Gràfic 24. Resultats de l'enquesta. Elaboració pròpia.

A les persones que han marcat tenir dificultats per a realitzar formacions se’ls ha
demanat que expliquessin quina fou o és aquesta dificultat. Generalment, la majoria de
persones comenten que no han pogut realitzar-ne perquè la càrrega de feina no els
permet utilitzar hores de la jornada per a realitzar formacions o perquè no s’han ofert
formacions que s’adaptin al seu lloc de feina. Especialment, al treball de camp s’ha
posat de manifest la dificultat amb què es troben les persones que realitzen treball per
torns a l’hora de realitzar formacions.
Referent a la promoció interna, veiem diferències per raó de gènere en les respostes
a la pregunta t’has presentat alguna vegada a una convocatòria per a canviar de lloc
de treball dins del CIMe?. Ja que, com veiem a continuació, mentre que més de la
meitat d’homes han respost que sí, concretament el 51%, només un 36% de dones s’hi
ha presentat.

Gràfic 25. Resultats del qüestionari. Elaboració pròpia.
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Al preguntar pels motius, veiem que la raó principal per no presentar-se a
convocatòries per canviar de lloc de treball és tant per homes com per dones, tot i que
amb diferències percentuals notòries, el fet que el seu perfil no s’adequa a les ofertes
que han sortit.

Gràfic 26. Resultats del qüestionari. Elaboració pròpia.

4.3.2 Quadre de conclusions
Punts forts

Punts febles

Necessitat de fer més difusió del Pla de
El CIMe disposa d’un Pla de Formació
Formació, sobretot en les persones
anual.
d’entre 26 i 35 anys.
S’han dut a terme formacions de
Segons els qüestionaris, les dones s’han
sensibilització sobre les desigualtats de
trobat amb més dificultats que els homes
gènere (fins 2015) i sobre la diversitat
per a dur a terme formació vinculada al
sexual, afectiva i de gènere.
seu lloc de treball.

4.4 Política de reclutament i contractació pública
L’1 de gener de 2019 es fa efectiva la instrucció per a la contractació socialment
responsable i mediambientalment sostenible en el Consell Insular de
Menorca. Aquesta instrucció, substitueix una prèvia aprovada pel Ple del Consell
Insular de Menorca al juliol de 2016.
En aquesta instrucció, l’objectiu és incloure clàusules socials i mediambientals a
les contractacions públiques que es realitzen des del Consell. Referent a les
clàusules socials, aquestes engloben la igualtat entre homes i dones, els drets laborals i
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l’acompliment dels convenis col·lectius, el compliment de criteris ètics i la
transparència i justícia total. En aquest sentit, s’especifica la prohibició de contractar
les empreses que incompleixen l’obligació legal d’ocupar al menys un 2% de persones
amb discapacitat a la plantilla (en aquelles amb més de 50 persones treballadores), i
aquelles que no tenen Plans d’Igualtat i tenen més de 250 persones treballadores10.
Tanmateix, no s’inclou cap especificació sobre la igualtat LGTBI, tot i que la
Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i
intersexuals i per eradicar l’LGTBI fòbia, concretament al Capítol III, article 20,
estableix que “s’han d’impulsar actuacions i mesures de difusió i sensibilització que
garanteixin la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació a les empreses”, com ara:
1. Adaptar i millorar la capacitat de resposta dels serveis d’inserció laboral públics.
2. Incorporar a les noves convocatòries de subvenció criteris d’igualtat
d’oportunitats.
3. Incentivar les forces sindicals i empresarials a fer campanyes divulgatives per a
la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones LGTBI.
4. Promoure en els espais de diàleg social l’impuls de mesures i clàusules
antidiscriminatòries.
5. Impulsar l’adopció en les empreses de codis de conducta i de protocols
d’actuació per a la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació de les persones
LGTBI.
En aquest sentit, cal prendre consciència que al mercat laboral les dones estan
discriminades en l'accés, la promoció, la permanència, les condicions i el salari. Si a
això afegim el fet de ser bisexual, lesbiana i/o trans es produeix un efecte
multiplicador que va més enllà de la “mera” discriminació en el lloc de treball i pot
donar lloc a una exclusió social que impedeix directament l’accés al mercat de treball.
Pel que fa a la política de reclutament de nou personal, no es disposa, des de la
Consultora Surt, de dades que mostrin el nombre de places ofertes, així com tampoc es
disposa de les resolucions finals d’aquests processos.
Tanmateix, segons s’indica al treball de camp, els processos de selecció responen
a criteris establerts que es basen en la no discriminació i la igualtat
d’oportunitats. Tant al Conveni col·lectiu com a l’Acord marc del Consell, article 19,
s’apunta que “tots els llocs de treball vacants que corresponguin a places que es preveu
incloure a l’oferta pública d’ocupació hauran de ser objecte prèviament d’un concurs de
Cal tenir present però que posterior a aquesta Instrucció, concretament l’1 de març de 2019
s’aprova el Reial Decret-Llei 6/2019, que rebaixa el nombre de persones treballadores de 250 a
50.
10
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trasllats”. D’altra banda, també s’apunta que els llocs de treball vacants es
proveiran sempre que sigui possible a través d’un concurs, (o bé) a través de
la lliure designació, (o bé, i només en casos d’extrema urgència o necessitat
justificada, prèvia negociació) a través de comissions de servei o assignació temporal de
tasques, per un període màxim d’un any. D’altra banda, també s’indica que per a la
cobertura dels llocs de treball “tindran preferència les persones que es trobin en algun
dels supòsits de capacitat disminuïda o aquelles que es trobin ocupant un lloc de treball
les característiques del qual originen un dany a la salut o integritat del treballador, però
que no impliquin la baixa temporal o definitiva”.

4.4.1 Percepcions
Referent al reclutament o contractació de nous i noves treballadores al Consell, es va
preguntar si les persones enquestades creien que aquestes noves incorporacions
responien sempre a processos de selecció objectius. Com veiem a continuació, un 50%
de les dones i un 40% dels homes consideren que no és així.

Gràfic 27. Resultats del qüestionari. Elaboració pròpia.

Al preguntar per quin motiu creien que no eren processos objectius, les persones
enquestades majoritàriament indiquen que diverses noves incorporacions es fan a
través del SOIB sense haver passat cap procés de selecció estandarditzat, més enllà
d’una entrevista.
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4.4.2 Quadre de conclusions
Punts forts

Punts febles

Necessitat d’incloure clàusules en els
plecs de contractació pública que tinguin
en
compte
l’eradicació
de
les
discriminacions
al
món
laboral
cap
a
les
Existència d’una instrucció per a la
contractació socialment responsable i persones LGTBI.
mediambientalment sostenible.
Entre el 40 i 50% de les persones
enquestades pensen que la incorporació
de nous treballadors/es no respon sempre
a processos de selecció objectius.

4.5 Política salarial: retribució, categories i nivells salarials
El Consell Insular de Menorca es basa en la normativa existent referent a les
retribucions. Aquesta normativa es recull en la Llei 7/2007, del 12 d’abril, de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. A més, la política retributiva es recull també al
Conveni Col·lectiu del Consell i a l’Acord marc, en els qual es detalla que les
retribucions es divideixen en retribucions bàsiques i complementaries. Les retribucions
bàsiques engloben:
-

Sou base,

-

triennis i

-

pagues extraordinàries.

D’altra banda, les retribucions complementàries venen fixades per:
-

Complement de destí,

-

complement específic,

-

complement de productivitat i

-

gratificacions per serveis extraordinaris.

En aquest sentit, podem intuir que la bretxa salarial ajustada11 del Consell tendeix a
nul·la, tanmateix, no s’ha permès l’accés a les retribucions pel que no es pot
La bretxa salarial de gènere és definida per la Comissió Europea com la “diferència relativa en
els ingressos bruts mitjans de dones i homes en el conjunt de l’economia”. Aquest índex engloba
la discriminació directa i indirecta, en tant que pot calcular-se de forma ajustada: que
expressaria la discriminació directa doncs té en compte les característiques individuals i el lloc
de treball (aquest tipus de bretxa a les administracions públiques és poc freqüent, doncs
incompleix la normativa); o no ajustada: que expressa la discriminació indirecta, ja que té en
compte el global sense comparar característiques específiques (és l’índex que utilitzen els
organismes oficials i la seva causa s’explica pels complements salarials, la segregació horitzontal
11
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determinar amb la veracitat d’aquesta afirmació. L’informe La brecha salarial en las
Comunidades Autónomas elaborat per UGT, de febrer de 2017, situa la bretxa estatal
en un 23,25% i, pel que fa a l’Administració Pública, l’informe d’UGT de febrer de
2018 La brecha salarial en las Administraciones Públicas situa en un 16% la bretxa
salarial als ens públics estatals, segons les dades proporcionades per l’INE.
Referent a l’anàlisi de la bretxa salarial segons l’orientació sexual, afectiva i de
gènere, cal tenir present que no hi ha dades que ens permetin veure quina és la seva
magnitud. Tanmateix, l’any 2014 es va dur a terme un estudi per part de IZA World Of
Labor anomenat Sexual orientation and labor market outcomes que estudia les
discriminacions davant les que es troben les persones LGTBI a països com Canadà,
Estats Units, Grècia i Suècia, entre d’altres. Al mateix es mostra que tant els homes com
les dones homosexuals perceben un 9% menys de salari que la resta de la plantilla12.
Això és degut a que quan s’analitzen els diferències salarials, sobretot en
administracions públiques, es té en compte la bretxa salarial no ajustada, que permet
veure les repercussions de qüestions de caire estructural que operen en el
discriminatori mercat laboral (tals com la valoració dels llocs de treball tradicionalment
feminitzats, els riscos associats als mateixos, la conciliació de la vida laboral i privada,
la segregació horitzontal i vertical del mercat laboral, etc.).
En aquest sentit, resulta necessari realitzar una anàlisi més profunda de la
realitat salarial dels i les professionals del Consell, entenent que és un espai on
no existeixen discriminacions directes per raó de gènere, ètnia, diversitat funcional o
diversitat sexual i/o de gènere però que, emmarcant-se en un context social on
existeixen desigualtats, poden donar-se diferències retributives.

del mercat de treball amb la consegüent major valoració dels llocs de treball masculinitzats i la
poca presència de dones en càrrecs de responsabilitats, entre altres.
La fórmula per a calcular la bretxa salarial de gènere (BSG) és la següent:
BSG=[(salari brut anual homes – salaria brut anual dones) / salari brut anual homes] * 100
12 Podeu consultar l’informe a: https://wol.iza.org/articles/sexual-orientation-and-labormarket-outcomes/long Data de consulta: 09/09/2019 a les 11 hores.
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4.5.1 Percepcions
Referent a les percepcions sobre l’existència de discriminacions per raó de gènere pel
que fa al salari, veiem lleus diferències entre homes i dones, ja que tot i que la majoria
pensin que no existeixen tals discriminacions, el 10% de les dones i el 7% dels homes
creuen que sí que existeixen. Raó per la qual es recomana aprofundir en l’anàlisi
d’aquesta qüestió per tal de visibilitzar l’existència o inexistència de desigualtats
d’aquest tipus.

Gràfic 28. Resultats del qüestionari. Elaboració pròpia.

Si veiem les respostes segons l’edat de les persones enquestades, trobem que la majoria
de persones que creuen que existeixen discriminacions salarials es troben entre els 36 i
55 anys, mentre que qui creu que no existeixen discriminacions són en major proporció
les persones d’entre 26 i 35 anys.

Gràfic 29. Resultats del qüestionari. Elaboració pròpia.

4.5.2 Quadre de conclusions
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Punts forts

Punts febles

Normativa
que
estableix
les
remuneracions a percebre (Llei 7/2007,
Manca de dades per a realitzar l’anàlisi.
del 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic).

4.6 Condicions laborals: contractes, jornada i horaris
El Consell Insular de Menorca està subjecte i acompleix la normativa legal vigent pel
que fa a la relació jurídica que estableix amb les persones que hi treballen. A més, al
Conveni col·lectiu i a l’Acord marc, concretament al Capítol VII de cadascun d’ells
s’indica que la jornada laboral és de, com a mínim, 35 hores setmanals
exceptuant el treball per torns (la legislació fixa 37,5 hores setmanals, pel que les
hores restants queden a disposició del Consell).
A la Seu i als centres on es duu a terme jornades de matins i de dilluns a divendres,
s’estableix a més una flexibilitat en l’hora d’entrada i sortida de mitja hora,
essent obligatòria la presència entre les 8 i les 14:30 hores. A la resta de centres, els
horaris i torns s’estableixen a principi d’any. Tanmateix, tindran un marge d’entrada
i sortida de dues hores aquelles persones treballadores que:
-

tinguin criatures d’edat igual o inferior a la fixada per als alumnes d’educació
primària,

-

tinguin al seu càrrec directe un/a familiar, fins al segon grau de consanguinitat
o afinitat que pateixi disminució psíquica, física o sensorial,

-

tinguin al seu càrrec directe un/a familiar, fins al segon grau de consanguinitat
o afinitat que necessiti atencions especials per motiu d’edat o malaltia.

Referent al temps de descans, per a jornades diàries d’entre cinc i set hores
continuades s’estableix un descans de 30 minuts. Superades les set hores, el temps de
descans serà proporcional.
Per a les jornades especials del personal del Servei d’extinció d’incendis no
administratiu, tal com s’indica a l’article 36, s’estableix una jornada laboral de 40 hores
setmanals.
Referent a les hores extraordinàries, a l’article 37 s’estableix que aquestes se
suprimiran i només s’admetran en casos d’extrema necessitat. Quan això
succeeixi, les hores es compensaran en temps lliure o s’abonaran monetàriament en el
supòsit de que sigui impossible compensar-les amb temps lliure.
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Referent a la relació contractual de les persones que treballen al Consell, cal ressaltar
que més de la meitat dels treballadors i treballadores tenen contractes de
caire funcionarial, concretament el 65% de la plantilla. Mentre que un 35% de la
plantilla té una relació contractual amb el CIMe de caràcter laboral.
Tal com es mostra a la gràfica següent, veiem que tenint en compte la variable de
gènere, les diferències entre homes i dones són evidents: mentre que hi ha un 72%
d’homes funcionaris, el percentatge de dones funcionaries és menor (tot i
que major al 50%) situant-se en el 62%.

Gràfic 30. Relació contractual. Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel CIMe.

D’altra banda, prenent com a variable l’eix d’edat, veiem que el funcionariat del Consell
està força més envellit que el personal laboral, concretament, la mitjana d’edat pel
funcionariat és de 49,58 anys (concretament 49,55 anys per les dones funcionaries
i 49,64 pels homes funcionaris) mentre que pel personal laboral és de 46,05 anys
(concretament 46,20 per les dones laborals i 45,64 pels homes laborals).

4.6.1 Percepcions
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Referent al qüestionari, a l’afirmació de “he de fer hores extres gairebé cada setmana”,
la majoria de persones no hi estan d’acord:

Gràfic 31. Resultats del qüestionari. Elaboració pròpia.

Tanmateix, veiem que un 16% de les enquestades i un 13% dels enquestats afirmen que
han de fer hores extres gairebé cada setmana.
Si ho analitzem per la variable d’edat, veiem que la majoria de persones que
afirmen que han de realitzar hores extres quasi setmanalment tenen entre
36 i 55 anys (concretament, hi ha 68 persones que han marcat aquesta opció). Tot i
que la resta d’edats mostren estar d’acord en un 11% en el cas de les persones d’entre 36
i 35 anys, i en un 14% en el cas de les persones de més de 56 anys.

Gràfic 32. Resultats del qüestionari. Elaboració pròpia.
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En el cas de les persones que han marcat estar d’acord amb aquesta afirmació, se’ls va
preguntar si aquestes hores extres realitzades es veien compensades en diners o temps
de descans:

Gràfic 33. Resultats del qüestionari. Elaboració pròpia.

Com podem veure al gràfic anterior, el 40% dels homes afirmen que veuen
recompensares del seves hores extres, mentre que només un 29% de les
dones han marcat aquesta opció. Concretament veiem que un 18% dels homes i un
28% de les dones marquen no estar d’acord amb aquesta afirmació, quelcom que
suposa la urgència de revisar el sistema de compensació d’hores extraordinàries
realitzades per part de la plantilla per tal de veure:
-

si aquestes hores extres no compensades corresponen realment a les hores a
disposició del Consell. Recordem que el personal del Consell té un horari mínim
de 35 hores setmanals, però la normativa en marca 37 hores i mitja. Així,
s’estableix una borsa d’hores a disposició de l’organització que recull les hores
no realitzades setmanalment, de forma que en els moments en què hi ha més
volum de feina, es poden utilitzar aquestes hores restants sense comptar com
hores extraordinàries.

-

o bé si, si realment són hores extres, la raó per la qual no s’estan podent
compensar amb temps de descans (o, de ser impossible, monetàriament).

Com a norma general, seguint les directrius del Conveni col·lectiu i de l’Acord marc, des
de Recursos Humans s’indica que sí que hi ha coneixença de la realització puntual
d’hores extres per part d’algun treballador o treballadora, quelcom que es compensa
amb temps lliure. Tot i això, també s’apunta què hi ha llocs de feina específics que
contemplen (a la descripció del lloc de treball) la realització d’hores fora de l’horari
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laboral. És el cas del cos de bombers on, a causa de l’especificitat de la seva tasca, i del
volum d’hores extres a realitzar, aquestes es veuen compensades monetàriament.
Referent als horaris, les persones enquestades mostren estar força d’acord amb els
horaris establerts, tot i que en algun cas s’indica que hi ha ocupacions amb una càrrega
de feina desproporcionada a les hores establertes a la jornada.

4.6.2 Quadre de conclusions
Punts forts
Flexibilitat en l’horari d’entrada i sortida.
El Conveni col·lectiu i l’Acord marc
indiquen que només es realitzaran hores
extraordinàries en casos d’extrema
necessitat i seran sempre compensades
amb temps de descans o, de ser
impossible, monetàriament.

Punts febles
Tot i ser una administració molt
feminitzada, hi ha més homes funcionaris
que dones (72% i 62% respectivament).
Al qüestionari, el 16% de dones i el 13%
d’homes afirmen haver de fer hores extres
gairebé cada setmana.

Diferències en les percepcions d’homes i
dones: de les persones que han de fer
hores extres gairebé cada setmana, el 40%
Més de la meitat de la plantilla és
dels homes les veuen recompensades,
funcionaria.
mentre que aquesta opció ha estat
marcada només pel 29% de les dones.

4.7 Condicions físiques, de l’entorn de treball, de salut laboral
La Llei Orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,
apunta que les administracions públiques han de promoure l’efectivitat del principi
d’igualtat entre dones i homes, considerant les variables relacionades amb el sexe tant
en els sistemes de recollida i tractament de dades com en l’estudi i investigació general
en matèria de prevenció de riscos laborals, amb l’objectiu de detectar i prevenir
possibles situacions en què els danys derivats del treball puguin aparèixer vinculats
amb el gènere dels treballadors i de les treballadores, és a dir, existeix un imperatiu
legal per incorporar la perspectiva de gènere als Plans de Prevenció de
Riscos Laborals de forma que es reflecteixin les diverses necessitats de dones i
homes en el referent a la salut laboral.
Referent a la diversitat sexual, afectiva i de gènere, tot i que la Llei 8/2016, de 30 de
maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per
eradicar l’LGTBI fòbia no exposa mesures concretes per introduir la perspectiva de la
diversitat sexual i de gènere als Plans de Prevenció de Riscos de les administracions
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públiques, la Guia de recomanacions per al bon tracte de les persones LGTBI en
l’entorn laboral de la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral del
Govern de les Illes Balears13 mostra la necessitat d’incorporar els riscos psicosocials als
Plans de prevenció de riscos, ja que d’aquesta manera podem contemplar els riscos
laborals des d’una lògica molt més acurada. Per exemple, tal com s’indica a la Guia,
“l’assetjament, més enllà d’implicar pràctiques il·legals o il·legítimes, constitueix un
veritable risc per a la salut de les persones treballadores”. A més, a la Guia també
s’indica la necessitat de contemplar específicament en els Plans de prevenció de riscos
laborals a les persones trans, ja que no fer-ho pot generar situacions de vulnerabilitat.
Segons s’indica, s’han de tenir en compte qüestions com: “les absències per consultes i
tràmits, respectar el gènere amb el qual s’identifiquen i el nom escollit, i rectificar
dades i targetes corporatives o altra documentació”.
En aquest sentit, s’ha analitzat el Pla de Prevenció de Riscos Laborals del Consell
Insular de Menorca, aprovat l’octubre de 2011. Al mateix, s’indica que el sistema de
prevenció es basa en “promoure un estat digne de benestar físic, social i mental entre el
col·lectiu de treballadors”, és a dir, que va més enllà dels riscos físics i n’inclou d’altres,
escapant de la visió androcèntrica dels riscos laborals. Tanmateix, no s’inclou cap
menció específica a les persones LGTBI. Aquest Pla inclou un full de ruta on s’hi
inclouen formacions continuades sobre prevenció de riscos i és un document que
s’entén com un document marc que després cal especificar segons els riscos laborals
associats a cada lloc de treball.
El febrer de 2019, el Consell ha elaborat un informe sobre la sinistralitat al Consell
Insular de Menorca pel període 2018. En aquest informe es recullen tots els accidents
laborals de l’any 2018, que sumen un total de 43. La majoria d’aquells succeïren a la
Residència de Gent Gran (18), al Trepucó (6) i al SOIB (6). Cal mencionar però, que les
dades no es presenten segregades per sexe.
Per últim, el Conveni col·lectiu i l’Acord marc indiquen, al Capítol XII Seguretat i
Higiene l’obligatorietat de complir amb la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos
Laborals. Així mateix, estableix la periodicitat de les revisions mèdiques.
Tanmateix, en cap d’aquests documents podem veure fins a quin punt es tenen en
compte els riscos psicosocials associats a certes ocupacions, caracteritzades
generalment per ser d’atenció al públic i cura de persones.

Podeu consultar la Guia a:
http://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=3700973&lang=ca&coduo=3 Data de consulta:
09/09/2019 a les 12 hores.
13
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4.7.1 Percepcions
Referent a les condicions físiques i de l’entorn, veiem que les persones enquestades es
mostren força satisfetes en relació al seu entorn (físic) de treball. Com veiem,
en primer lloc, generalment tant homes com dones coincideixen en què l’assignació
d’espais de treball es fa de forma objectiva segons el lloc de treball que s’ocupi.
Concretament, aquesta opció fou marcada pel 41% de les dones i el 40% dels homes,
mentre que només un 22% de dones i un 20% d’homes no coincideixen amb aquesta
afirmació.

Gràfic 34. Resultats del qüestionari. Elaboració pròpia.

D’altra banda, de caràcter més personal, es va preguntar si se sentien còmodes en el seu
espai de treball, i gran part de la mostra va afirmar sentir-s’hi. Concretament, el 63% de
les dones i el 67% dels homes van marcar estar bastant o molt d’acord.

Gràfic 35. Resultats del qüestionari. Elaboració pròpia.
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4.7.2 Quadre de conclusions
Punts forts

Punts febles

El Pla de Prevenció de Riscos Laborals té
en compte els riscos psicosocials.
Manca de dades que permetin veure fins a
Més del 60% de les persones enquestades quin punt es tenen en compte els riscos
se senten còmodes en el seu espai de psicosocials.
treball.

4.8 Equilibri de la vida personal i professional
Les administracions públiques acostumen a disposar de mesures força àmplies de
conciliació de la vida personal i professional, com per exemple la flexibilitat en l’horari
d’entrada i sortida.
En el cas del Consell, es compleix la normativa existent en matèria de conciliació i
inclús es milloren les mesures contemplades, fixades al Conveni col·lectiu i a l’Acord
marc, al Capítol IX. En aquests s’estableix, tal com veiem a l’apartat 4.7 de Condicions
laborals, un marge de dues hores d’entrada i sortida per aquelles persones
que han d’executar treballs de cura.
A més, al Conveni col·lectiu i a l’Acord marc s’estableixen els criteris per a sol·licitar
llicències de concessió reglada, que són per matrimoni o constitució de parella de
fet, per maternitat, acollida o adopció, per malaltia o per acolliment o adopció de
menors.
Referent a les reduccions de jornada per motius familiars, el Conveni i l’Acord
també fixen que aquestes es poden obtenir en diversos supòsits com tenir una criatura
menor d’un any o ser guarda legal (o fins al segon grau de consanguinitat o afinitat)
d’una persona amb necessitats de cura, així com estableix quan aquestes són
compatibles amb altres reduccions (com la reducció de jornada per alletament).
En el cas del Consell, segons les últimes dades proporcionades, hi ha 46 persones
amb reducció de jornada al Consell, d’aquestes, el 91% són dones i el 9%
són homes. A més, si veiem aquestes dades segons el gènere, veiem que del total
d’homes que treballen al CIMe, només un 2% han optat per reduir la seva jornada
laboral, mentre que, del total de dones que hi treballen, un 13% han reduït la jornada.
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Aquestes dades mostren com a la nostra societat són encara les dones les que
desenvolupen els treballs de cura, amb conseqüències a curt, mitjà i llarg termini
relacionades directament amb la feminització de la pobresa.

Gràfic 36. Reduccions de jornada. Elaboració pròpia a partir de les dades proporcionades pel CIMe.

4.8.1 Percepcions
El grau de coneixement de les persones treballadores en relació als drets de conciliació
és força elevat. Com veiem a continuació, en el cas de les dones més de la meitat els
coneixen bastant (61%). En el cas dels homes, aquest percentatge disminueix al 42%,
tot i que segueix sent força elevat. Tanmateix, les persones que han marxat conèixerlos molt són més homes (proporcionalment) que dones, un 16% i un 10%
respectivament.

Gràfic 37. Resultats del qüestionari. Elaboració pròpia.
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Al qüestionari també es va preguntar si creien que al Consell tothom pot gaudir per
gual de les mesures de conciliació. Generalment, els homes han marcat que sí (80%),
però en el cas de les dones, les respostes són més diverses ja que, si bé és cert que més
de la meitat perceben que tothom pot gaudir-les per igual, hi ha un 29% que diuen que
no és així, i que depèn del servei o àrea en la que es treballi, així com un 16% que diuen
que depèn del càrrec que es tingui.

Gràfic 38. Resultats del qüestionari. Elaboració pròpia.

Les persones que pensen que depèn del càrrec que es tingui, opinen que si ets un càrrec
inferior tens més dificultats per conciliar. Així com les persones que han marcat que
depèn de l’àrea o servei en que es treballi, pensen que en certes ocupacions resulta més
complicat poder conciliar, com per exemple aquelles basades en l’atenció directa i
aquelles àrees on no hi ha molt personal i que, per tant, resulta més complicat gestionar
reduccions de jornada o permisos.
Tanmateix, una de les qüestions més mencionades al treball de camp (on s’hi inclou
també el qüestionari) és la gran dificultat que tenen les persones que treballen per torns
per a conciliar degut a què es fa molt complex poder substituir-les.
D’altra banda, es va preguntar a les persones que tenen responsabilitats de cura si el fet
d’haver sigut pares o mares o d’haver de cuidar a una persona dependent havia influït
en la seva carrera professional. Com veiem a continuació, la distribució de respostes és
totalment diferent segons si responen homes o dones, ja que mentre que els homes han
respost en la seva majoria que no ha influït en la seva carrera professional (53%), la
majoria de dones han respost que sí ha influït (61%).
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Gràfic 39. Resultats del qüestionari. Elaboració pròpia.

Al preguntar de quina forma ha influït en la seva carrera professional, les respostes (de
més freqüència a menys) foren les següents:
Primer lloc

Deixar de poder fer formacions.

Segon lloc

Reduir la meva activitat laboral.

Tercer lloc

Rebre menys salari (per reducció de jornada o per pèrdua de
complements salarials).

Quart lloc

Interrompre la feina durant més de quatre mesos.

Cinquè lloc

Limitar les meves possibilitats de promoció.

Sisè lloc

Acceptar un treball per sota de la meva formació.

Setè lloc

Trobar-me amb un entorn de treball hostil.
Taula 2. Resultats del qüestionari. Elaboració pròpia.

4.8.2 Quadre de conclusions
Punts forts

Punts febles
El 91% de les reduccions de jornada les
han realitzat dones.

Establert un marge d’entrada i sortida de
dues hores per aquelles persones que han Dificultats per a la conciliació per a les
persones que treballen per torns, en els
de realitzar treballs de cura.
serveis on s’atén a persones, i en els
Al Conveni col·lectiu i a l’Acord marc serveis on hi ha poc personal.
s’estableixen criteris per a la concessió de
llicències reglades i per les reduccions de El 61% de les dones enquestades i el 47%
dels homes enquestats pensen que la
jornada.
conciliació ha influït en la seva carrera
professional.
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4.9 Assetjament, actituds sexistes i percepció de discriminació
La Llei 11/2016, del 28 de juliol, d’igualtat d’homes i dones, insta a les administracions
públiques a desenvolupar Protocols de prevenció i abordatge davant de casos
d’assetjament sexual i per raó de sexe. A més, la Llei 8/2016, de 30 de maig, per
garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per eradicar
l’LGTBI fòbia expressa la necessitat de realitzar formació i sensibilització sobre la
diversitat sexual, afectiva i de gènere al personal de l’administració pública.
En aquest sentit, referent a les persones LGTBI, trobem una manca de dades
estadístiques que ens permetin analitzar en profunditat les discriminacions que
pateixen al mercat laboral, tot i que sí que disposem de diversos estudis que ens ajuden
a veure la magnitud de la problemàtica. Concretament, com recull l’Enquesta sobre
LGBT en la Unió Europea (FRA14, 2013), el 75% dels treballadors i les treballadores
LGTB oculten la seva identitat sexual. Un 10% afirmen haver patit discriminació en
buscar una ocupació o en el treball i el 50% han viscut comentaris o conductes
negatives al lloc de treball per ser LGTBI. Més de la meitat dels empleats i empleades
LGTBI prefereixen no revelar la seva orientació sexual o identitat de gènere en el treball
i un 60% assegura haver viscut algun tipus de discriminació o hostilitat en el treball
durant els dos darrers anys (ESADE Business School, 2013).
De fet, com assenyalen diversos estudis d’àmbit europeu, la població trans és la
més discriminada a l’àmbit laboral. Les persones trans han de fer front a
múltiples formes de discriminació a la feina. Per exemple, segons l’informe de la FRA,
el 27% de les persones trans han estat discriminades a l’entorn laboral en el darrer any.
Mentre que les persones trans que van declarar haver-se sentit discriminades durant la
cerca de feina ascendeixen al 39%. Les experiències de discriminació durant el procés
de cerca d'ocupació són les més repetides per les persones entrevistades (un 37%),
seguides d'aquelles emmarcades en el desenvolupament del seu treball (27%). A més,
un 46% indica que sovint o sempre amaga la seva transsexualitat.
Segons la Guia de recomanacions per al bon tracte de les persones LGTBI en l’entorn
laboral elaborada per Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral del
Govern de les Illes Balears, l’assetjament LGTBIfòbic es defineix com “qualsevol
comportament basat en l’orientació sexual, la identitat de gènere i/o l’expressió de
gènere d’una persona que tingui la finalitat o provoqui l’efecte d’atemptar contra la seva
dignitat o la seva integritat física o psíquica o de crear-li un entorn intimidador, hostil,
degradant, humiliant, ofensiu o molest”.
14

European Union Agency for Fundamental Rights.

55

Així mateix, defineix l’assetjament sexual com “qualsevol comportament, verbal o
físic, de naturalesa sexual o amb connotacions sexuals, que tingui el propòsit o
produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, en particular quan es
crea un ambient intimidatori, degradant o ofensiu” i l’assetjament per raó de sexe
com un comportament no desitjat que es relaciona amb el sexe d’una persona. En són
exemples l’humor sexista, adreçar-se a les persones emprant formes ofensives, denigrar
les persones que fan tasques que tradicionalment s’associen a l’altre gènere, ignorar
aportacions, comentaris o accions, etc.”.
El Consell Insular de Menorca disposa d’un Protocol d’Assetjament Laboral,
elaborat l’any 2016. Tanmateix, aquest no inclou cap menció a l’assetjament sexual o
per raó de sexe, així com tampoc per raó d’LGTBIfòbia, tot i que a l’equip de valoració
dels casos sí que hi ha personal del servei d’igualtat. Tot i això, tal com es comentava
amb anterioritat, s’han realitzat formacions de sensibilització sobre les desigualtats de
gènere (fins l’any 2015) i sobre la diversitat sexual, afectiva i de gènere.
Al Protocol, es defineix l’assetjament laboral com “l’exposició a conductes de violència
psicològica intensa dirigides, de forma reiterada i perllongada en el temps, cap a una
persona o més amb el propòsit o l’efecte de crear un entorn intimidador que pertorbi la
vida laboral de la víctima”.
El fet que no hi hagi un Protocol específic contra l’assetjament sexual i per raó de sexe
així com d’assetjament per raó d’orientació sexual i/o identitat i expressió de gènere,
implica difuminar una problemàtica de primer ordre. És necessari per tant
elaborar un Protocol específic, ja que d’aquesta manera es podrà dotar d’eines
específiques per a prevenir i abordar aquests tipus d’assetjament.
En aquest sentit i tal com indica la Guia, a l’hora de desenvolupar Protocols de
prevenció i abordatge cal tenir present que les dones lesbianes, bisexuals i trans poden
patir assetjament múltiple: pel fet de ser persones amb una sexualitat o gènere no
normatiu i pel fet de ser dones.
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4.9.1 Percepcions
Referent a les percepcions de la plantilla en relació a aquest àmbit, es va demanar que
valoressin els següents comportaments:
-

Fer bromes sobre les persones amb diversitat funcional, psíquica i/o sensorial
(P1);

-

Demanar reiteradament cites a un/a company/a; comentar

canvis en la

productivitat d’una persona per haver estat mare/pare; fer preguntes sobre la
vida sexual d’algú; parlar de la incapacitat dels homes o les dones per a fer
certes tasques (P2);
-

Fer comentaris sobre la vida personal o familiar d'algun treballador/a, o sobre
el seu aspecte físic/vestimenta... (P3);

-

Fer acudits de contingut sexual, o en relació als estereotips de gènere, acudits
sobre les persones homosexuals... (P4).

Les respostes es mostren a continuació:

Gràfic 40. Resultats del qüestionari. Elaboració pròpia.
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Pel que fa a comportaments sobre la vida personal o familiar d’un/a treballador/a, o
sobre el seu aspecte físic o vestimenta... (P3):
-

El 73% dels i les enquestades valoren que són comportaments que cal evitar, ja
que poden incomodar la persona que els rep.

-

El 24% considera que són comportaments greus que cal sancionar.

-

Només el 3% considera que són comportaments normals, tot i que una mica
grollers.

A comportaments com acudits de contingut sexual, o en relació als estereotips de
gènere, acudits sobre persones homosexuals (P4):
-

El 70% dels i les enquestades valoren que són comportaments que cal evitar, ja
que poden incomodar la persona que els rep.

-

El 23% considera que són comportaments greus que cal sancionar.

-

El 8% considera que són comportaments normals, tot i que una mica grollers.

Pel que fa a fer bromes sobre les persones amb diversitat funcional, psíquica i/o
sensorial (P1):
-

El 65% de les persones enquestades valoren que són comportaments que cal
evitar, ja que poden incomodar la persona que els rep.

-

El 34% considera que són comportaments greus que cal sancionar.

-

L’1% considera que són comportaments normals, tot i que una mica grollers.

Referent a comportaments de caràcter més greu com demanar reiteradament cites a
un/a company/a; comentar els canvis en la productivitat d’una persona pel fer
d’haver estat mare o pare; fer preguntes innocents sobre la vida sexual d’algú; parlar
de la incapacitat dels homes o les dones per a fer determinades tasques... (P2):
-

El 54% considera que són comportaments que cal evitar, ja que poden
incomodar la persona que els rep.

-

Les persones que opinen que són comportaments greus que cal sancionar
representen el 46% de les respostes.

-

Per últim, només l’1% de les persones enquestades han valorat que són
comportaments normals, tot i que una mica grollers.

Si observem aquestes dades tenint en compte la variable d’edat, veiem que la
normalització d’aquestes conductes es troba generalment en els casos de les persones
enquestades que superen els 56 anys. Tanmateix, són les persones que es troben en
aquest grup d’edat, junt amb les persones més joves (entre 26 i 35 anys), les que
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mostren, alhora, menys tolerància cap a les conductes discriminatòries per les que es va
preguntar al qüestionari.
Com valores els següents comportaments?

Gràfic 41. Resultats del qüestionari. Elaboració pròpia.

Aquesta petita anàlisi de percepcions denota que encara es pot millorar la
capacitat d’identificar correctament casos i actituds d’assetjament sexual i
per raó de sexe al Consell.
Després d’aquesta identificació, s’ha demanat a través del qüestionari quina seria la
forma que consideren més adequada les persones enquestades per abordar un cas
d’assetjament amb la pregunta següent:
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En cas que algun/a company/a patís assetjament sexual, què li recomanaries que fes?
Les respostes són les següents15:
Dones

Homes

Total

%

Abs.

%

Abs.

%

Abs.

Evitar a la persona

6%

24

5%

6

6%

30

Enfrontar-se a la persona i deixar les coses clares

18%

69

18%

23

19%

93

No fer res i esperar que la situació passi

0%

1

0%

0

0%

1

22%

82

23%

29

22%

111

Demanar un canvi de lloc de feina

5%

18

2%

2

4%

20

Posar una denúncia a la policia

19%

71

19%

23

19%

94

Acudir a institucions, òrgans externs

7%

27

8%

10

7%

37

0%

0

0%

0

0%

0

23%

85

25%

31

23%

116

Informar

a

la

representació

legal

de

treballadors/es

No crec que n’hagi patit, probablement ha
malentès la situació
Presentar una queixa al/la responsable

Taula 3. Resultats del qüestionari. Elaboració pròpia.

Com veiem, les respostes són força similars en el cas dels homes i les dones. Destaca,
per exemple, que cap persona ha marcat l’opció no crec que n’hagi patit, probablement
ha malentès la situació, quelcom que denota que les persones enquestades tenen certa
sensibilització vers aquesta qüestió.

15

En aquesta pregunta es podien marcar diverses respostes.
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Gràfic 42. Resultats del qüestionari. Elaboració pròpia.

Com pot veure’s al gràfic anterior, les respostes segregades segons l’edat mostren
tendències força similars. Únicament s’observen diferències notables en l’opció de
d’acudir a institucions u òrgans externs, ja que les persones enquestades més joves
(entre 26 i 35 anys) van optar per aquesta opció en un 13%, percentatge major a la resta
de grups d’edat.
D’altra banda, també s’ha preguntat sobre la freqüència de certs comportaments com:

Gràfic 43. Resultats del qüestionari. Elaboració pròpia.
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Com veiem, la majoria de comportaments no es detecten “mai”, però cal parar atenció
en certs comportaments greus com les pressions per obtenir sexe on un 4% de les
persones enquestades han marcat que el veuen “de vegades” o els gestos i mirades
insinuants, o preguntes sobre la vida sexual, en què un 19% ho detecta “a vegades”,
així com el demanar reiteradament cites, en que el 12% ha marcat veure-ho “a
vegades”. En aquest sentit, tot i que majoritàriament no es detecten mai
comportaments sexistes i discriminatoris en l’entorn laboral, cal donar importància a
les respostes de vegades i sovint que, tot i minoritàries, s’han marcat i, per tant, han de
donar l’alerta per a treballar en accions de sensibilització i formació sobre aquestes
qüestions.
Si analitzem aquesta qüestió tenint present la variable d’edat, no s’observen diferències
notòries entre els diferents grups d’edat:

Gràfic 44. Resultats del qüestionari. Elaboració pròpia.
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4.9.2 Quadre de conclusions
Punts forts

Punts febles
Necessitat d’elaborar un protocol específic
per a la prevenció de l’assetjament sexual,
per raó de sexe, orientació sexual,
identitat o expressió de gènere.

Existència
d’un
Protocol
l’Assetjament Laboral (2016).

Necessitat de millorar la capacitat
d’identificació de casos d’assetjament i
Contra
actituds sexistes.
Una petita part de les persones
enquestades manifesten que de vegades
veuen
comportaments
greus
com
pressions per obtenir sexe (4%), o
demanar reiteradament cites (12%), entre
d’altres.

4.10 Comunicació, imatge i llenguatge
El Consell Insular de Menorca disposa d’un Servei d’Assessorament Lingüístic
des del qual es va dur a terme, l’any 2011, una Guia d’ús no sexista del llenguatge.
Aquesta Guia, recull un seguit de recomanacions estilístiques per a l’elaboració de
documents i formularis. Tanmateix, es detecta la necessitat de revisar i actualitzar
aquesta Guia, ja que en alguns casos les recomanacions no són encertades, com al
següent exemple:

Imatge 1. Fragment extret de la Guia d'ús no sexista del llenguatge. Elaborada pel Consell Insular de
Menorca.

Com veiem, la recomanació es basa en l’ús d’un llenguatge androcèntric, apuntant
a que és un llenguatge neutre. En aquest cas, una forma correcta d’utilitzar el
llenguatge seria “les persones aspirants seran reconegudes”, allunyant-se, com veiem,
del llenguatge androcèntric.
Tot i això, cal posar en valor que la Guia va més enllà del llenguatge escrit i inclou un
seguit de recomanacions per a l’ús de representacions gràfiques molt
encertades, doncs para atenció als rols tradicionals de gènere procurant fugir dels
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estereotips sexistes; tenint en compte, a més, no perpetuar una lògica binària sinó
prenent com a referència la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere.
D’altra banda, el Consell disposa de canals de comunicació interna establerts,
basats principalment en una Intranet. Tanmateix, quan hi ha comunicacions d’alta
urgència o importància, es realitzen a través de comunicats interns via correu
electrònic. A més des de Gestió de Persones s’ofereix la possibilitat (sempre optativa)
a les persones treballadores d’incloure-les a un grup de difusió d’una aplicació mòbil
(Whatsapp) per aquells casos en què les persones treballadores no tenen accés diari o
continuat a ordinador i, per tant, a la Intranet i al correu electrònic. Per a elles, també
s’estableix com a mitjà de comunicació el taulell d’anuncis.

4.10.1 Quadre de conclusions
Punts forts

Punts febles

Existència del Servei d’Assessorament
Lingüístic.
Existència d’una Guia d’Ús no sexista del
llenguatge (2011) que inclou, també,
recomanacions per les representacions Necessitat de revisar i actualitzar la Guia.
gràfiques.
Canals de comunicació interna establerts
(intranet, correu electrònic, whatsapp i
taulell d’anuncis).
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5. Pla d’Acció
En aquest apartat, es presenten les deu línies estratègiques i objectius a acomplir
en el període 2020-2023, formulades a partir de la diagnosi del II Pla d’Igualtat Intern
del Consell Insular de Menorca.
Aquest pla d’acció ofereix un conjunt integrat i sistemàtic de mesures
adreçades a la promoció i la garantia de la igualtat de gènere i la diversitat
sexual i de gènere al si del Consell que sorgeixen de les necessitats detectades a la
diagnosi.
Amb aquest Pla es pretén, a més, visibilitzar el compromís i la responsabilitat política
del Consell Insular de Menorca vers la igualtat interna.
Les deu línies estratègiques (LE) en què s’estructura aquest pla d’acció, seguint la
distribució de la diagnosi, són les següents:
LE1. Cultura i polítiques d’igualtat
LE2. Representativitat horitzontal i vertical de les dones
LE3. Política de formació i promoció del personal
LE4. Política de reclutament i contractació pública
LE5. Política salarial
LE6. Condicions laborals
LE7. Condicions físiques, de l’entorn de treball i de salut laboral
LE8. Equilibri de la vida personal i professional
LE9. Assetjament, actituds sexistes i percepció de la discriminació
LE10. Comunicació, imatge i llenguatge
Per a cada una d’aquestes línies estratègiques, es fixen un seguit d’objectius operatius
específics per a donar continuïtat als punts forts de cada àmbit i millorar els punts
febles detectats a la diagnosi.
Encabides dins de cada un d’aquests objectius, s’estableixen un seguit d’accions a
desenvolupar en el període de vigència del Pla, acompanyades d’un calendari que
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indica en quin període ha d’iniciar-se el desenvolupament de l’acció16, així com de les
àrees responsables de la seva implementació, i d’una bateria d’indicadors per a mesurar
el seu acompliment.
Alhora, cadascuna de les actuacions recollides al pla d’acció es codifiquen per tal de
facilitar-ne la classificació i sistematització per àmbits. Aquesta codificació ens indica la
línia estratègica i l’objectiu específic al qual pertany i el número de l’acció, per exemple:
la LE2.1.3 és la tercera acció de l’objectiu 1 de la segona línia estratègica.

5.1 Cultura i polítiques d’igualtat
Objectiu 1. Donar continuïtat al compromís institucional del Consell Insular de
Menorca amb la igualtat de gènere i la diversitat LGTBI i la seva promoció en la
dimensió interna de l’organització.
Actuació LE1.1.1 Aprovació del Pla d’Igualtat Intern al Ple del
Consell Insular.

Contingut

Aprovació del II Pla d’Igualtat Intern pel Ple insular, després
d’haver seguit el procés i tràmits habituals, per tal de convertir
la seva implementació en una prioritat política.
o

Visibilitzar el compromís polític amb la igualtat.

Objectius

o

Posar a disposició de l’organització una eina
consolidació de la política de promoció de la igualtat.

Calendari

A curt termini, 2020.

Indicadors

de

o

Existència d’un Pla d’Igualtat aprovat pel Ple del Consell
Insular i amb caràcter de normativa interna.

o

Nombre de notícies relacionades amb l’aprovació del Pla
d’Igualtat Intern que apareixen en els mitjans de
comunicació, tant interns com externs.

Responsables Presidència, Serveis Generals i Comitè d’Empresa.

El calendari s’estructura en tres moments: a curt termini (des de l’inici de 2020 fins a mitjans
de 2021), a mig termini (des de mitjans de 2021 fins a mitjans de 2023) i a llarg termini (des de
mitjans de 2023 fins a finals de 2024).
16
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Actuació LE1.1.2 Posada en marxa del Pla d’Igualtat.
Assignació de personal i de recursos i posada en marxa d’un
sistema d’implementació i seguiment del Pla d’Igualtat Intern
(vegeu l’apartat 6. Sistema de seguiment per a més
informació).
En concret, cal establir els elements següents:

Contingut

Objectius

Calendari

Indicadors

o

Assignació de partida pressupostària.

o

Dotació dels recursos humans i tècnics necessaris
per a impulsar, implementar i fer el seguiment del
Pla.

o

Creació d’una comissió de seguiment. En aquest
sentit, es proposa donar-li continuïtat a la Comissió
d’Igualtat o Grup Motor creat per al seguiment del
procés l’elaboració del Pla. La Comissió hauria de
fer un seguiment del desenvolupament del Pla
mitjançant un treball conjunt i transversal.

o

Establir les bases per a la implementació i el seguiment del
Pla d’Igualtat.

o

Implicar totes les àrees i serveis en les accions del Pla
mitjançant l’assignació de responsabilitats concretes.

o

Garantir l’existència
funcionament del Pla.

o

Reunir-se anualment per avaluar el grau d’implementació
del Pla i per reajustar (si és necessari) les accions a dur a
terme durant l’any.

de

mitjans

suficients

per

al

A partir de la seva aprovació pel Ple Insular, curt termini,
2020.
o

Existència d’una partida pressupostària destinada a la
implementació del Pla.

o

Existència d’un document de caràcter operatiu que reculli
les responsabilitats específiques en relació a la
implementació i seguiment de cada una de les accions.

o

Acta de constitució de la Comissió d’Igualtat.

Responsables Grup impulsor.
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Objectiu 2. Promoure el compromís de tota la plantilla del Consell amb la igualtat.
Actuació LE1.2.1 Desenvolupament d’una campanya per a
visibilitzar el compromís i la responsabilitat de tota la plantilla amb
la igualtat.
Desenvolupar i realitzar una campanya interna d’informació i
sensibilització en relació al compromís amb la igualtat i la
diversitat, fent èmfasi en que la igualtat és responsabilitat de
tothom. Aquesta campanya visual de sensibilització cap a la
Contingut

plantilla ha de transmetre missatges clars i directes que
interpel·lin a les persones. La campanya pot adoptar format
físic (pòsters o vinils als passadissos de les instal·lacions i altres
dispositius) i virtual (newsletters internes, intranet).

o Visibilitzar el compromís del Consell amb la igualtat i la
diversitat.
Objectius

o Contribuir a la integració del compromís amb la igualtat
com a valor central de l’organització entre la plantilla.

Calendari

A mig termini, 2021.

o Nombre i durada de campanyes realitzades.
o Nombre de materials distribuïts i la seva localització
Indicadors

entre les diferents instal·lacions.

o Registre de les campanyes virtuals indicant durada,
canals i nombre de visites.
Responsables Serveis Generals, Benestar Social i Presidència.

5.2 Representativitat horitzontal i vertical
Objectiu 1. Fomentar la participació equilibrada d’homes i dones en els òrgans i espais
de decisió de la organització.
Actuació LE2.1.1 Formalització del principi d’igualtat i tendència a
la paritat en tot els espais de decisió i òrgans de l’organització.

Contingut

Elaborar un reglament intern que reculli el principi de
tendència a la paritat en tots els espais de decisió i òrgans, no
només els directius sinó també els complementaris de
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l’organització com per exemple, les comissions, taules, juntes,
etc.
Aquest reglament hauria de recollir altres mesures per a
l’impuls de la igualtat entre dones i homes tals com restringir
les convocatòries de dits espais i òrgans a horaris que permetin
la conciliació amb la vida familiar.

Objectius

Calendari

Indicadors

o

Visibilitzar i formalitzar per escrit el compromís del Consell
amb la igualtat en tots els espais i òrgans de l’organització.

o

Promoure la participació equilibrada d’homes i dones en
tots els espais de l’organització.

A llarg termini, 2023.
o

Existència d’un document vinculant que reculli
explícitament el principi de tendència a la paritat en els
espais i òrgans de l’organització.

o

Nombre d’espais i òrgans complementaris amb una
composició equilibrada per sexes, i percentatge sobre el
total.

o

Horaris de les convocatòries.

Responsables Serveis Generals

Objectiu 2. Donar continuïtat a l’exercici de millora de la presència equilibrada d’homes
i dones en les àrees i ocupacions del Consell més feminitzades i masculinitzades.
Actuació LE2.2.1 Donar continuïtat al disseny d’accions positives en
aquelles ocupacions amb major desequilibri del Consell.

Contingut

Prenent com a referència l’Article 43 de la Llei 11/2016, de 28
de juliol, d’igualtat de dones i homes i amb l’objectiu de reduir
els desequilibris existents en certes ocupacions, és necessari
un treball coordinat que abasti diverses àrees del Consell per
tal d’augmentar la seva eficàcia. En concret, és necessari:
o Dissenyar accions positives encaminades no només a
preveure la contractació del sexe menys representat
una vegada superades les proves selectives, sinó també
a acompanyar la persona una vegada incorporada al
lloc de treball (en el cas, per exemple, de dones
incorporades en sectors masculinitzats).
o Involucrar Ocupació perquè es posi una especial
atenció en les campanyes de difusió de les ofertes
d’ocupació, per tal que no tinguin biaixos de gènere en
la seva difusió i contingut. També es podria incidir
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perquè les formacions professionals que s’organitzin
tinguin quotes per gènere i no siguin esbiaixades en
els continguts.
A més, pot valorar-se la possibilitat d’incloure accions
positives que permetin a les persones LGTBI més vulnerables
accedir a l’ocupació pública.
Objectiu
Calendari

o Reduir la segregació horitzontal de les ocupacions
mencionades a la diagnosi.
Acció de continuïtat durant tot el període d’implementació.

o Existència
Indicadors

Responsables

i distribució d’informació sobre la
perspectiva de gènere en la selecció als tribunals de
selecció.
o Disseny d’accions positives realitzades.
o Evolució del nombre d’homes i dones en les
ocupacions més feminitzades i masculinitzades.
Serveis Generals.

5.3 Política de formació i promoció del personal
Objectiu 1. Garantir la inclusió de la perspectiva de gènere en l’avaluació i el rendiment
professional.

Actuació LE3.1.1 Revisió i eventual modificació de la valoració dels
llocs de treball per evitar biaixos.

Contingut

L’avaluació del treball per àrees o departaments ha d’incloure
en tots els seus elements (des de la planificació periòdica
d’objectius, fins a la definició d’instruments d’avaluació) el
criteri orientador de l’eliminació de possibles biaixos o
discriminacions indirectes, tant de gènere com per raó
d’orientació sexual, diversitat funcional o edat. Aquestes
discriminacions es poden donar per la manca d’objectivació i
visibilitat de les fites, les tasques i/o els acompliments en els
departaments pel fet de ser menys valorats.
Un sistema que garanteixi que no hi ha biaixos en l’avaluació
del rendiment del personal pot garantir que els eventuals
processos de promoció siguin objectius i ofereixen totes les
garanties de no incórrer en discriminacions indirectes.

Objectius

o Descartar l’existència de discriminacions indirectes en
la política organitzativa i de distribució de tasques al
Consell.
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o Millorar la distribució de les tasques per tal que aquesta
no reprodueixi els rols i estereotips de gènere
tradicionals.

o Millorar l’objectivació de les fites i tasques associades a
cada lloc de feina.
Calendari

A mig i llarg termini, 2021-2023.
o

Existència d’un document que reculli la revisió dels
llocs de treball.

o

Llocs de treball analitzats i sexe de les persones.

Indicadors

Responsables Serveis Generals.

Objectiu 2. Fomentar la formació en igualtat, i en diversitat sexual i de gènere tant en
l’accés a la ocupació pública com al llarg de la carrera professional.
Actuació LE3.2.1 Donar continuïtat a la incorporació de la
perspectiva de gènere i de la diversitat sexual i de gènere al Pla de
Formació del Consell.
La inclusió de la perspectiva de gènere i de la diversitat sexual i
de gènere s’ha de centrar en:

Contingut

Objectius

o

La inclusió d’accions formatives específiques en matèria
d’igualtat de gènere adreçades a tot el personal i adaptades
a les necessitats diverses de cada grup professional o servei.

o

La inclusió d’accions formatives específiques en matèria de
diversitat sexo-afectiva i de gènere adreçades a tot el
personal i adaptades a les necessitats diverses de cada grup
professional o servei.

o

La incorporació de la perspectiva de gènere i de la
diversitat sexual i de gènere en les accions formatives
d’altres temàtiques, sempre que sigui possible.

o

Facilitar la capacitació de tot el personal en matèria
d’igualtat de gènere i diversitat sexual i de gènere.

o

Impulsar la incorporació de la perspectiva de manera
transversal en totes les àrees i serveis del Consell.

Calendari

A mig termini, de cara al nou Pla de Formació 2021.

Indicadors

o

Nombre d’accions formatives específiques que s’ofereixen
anualment.
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o

Nombre i gènere de les persones participants a aquestes
accions formatives.

o

Nombre d’accions formatives d’altres àmbits que han
incorporat la perspectiva de gènere i/o de la diversitat
sexual i de gènere.

o

Nivell de satisfacció de les persones participants per
gènere.

Responsables Serveis Generals.

Actuació LE3.2.2 Impulsar la promoció interna i l’avaluació
periòdica del rendiment, basada en pautes clares i transparents i
des de la perspectiva de gènere i de la diversitat sexual i de gènere.

Contingut

Aquesta acció promou establir i difondre de manera clara i
accessible per a tothom quines són en cada cas les pautes i
criteris per a la promoció interna.
A més, ha d’afavorir que els criteris per a la promoció interna es
basin en competències específiques i transversals i no en
qüestions com la presencialitat.

Objectius
Calendari

o Garantir l’absència de biaixos en processos de promoció
o canvis de lloc de treball, quan aquests tinguin lloc.
A mig i llarg termini, 2021-2024.

o Nombre de comunicacions internes destinades a
difondre i fer accessibles els criteris de promoció
associats als diferents llocs de treball.

o Existència d’un sistema clar i accessible d’avaluació del
Indicadors

rendiment.

o Grau de satisfacció de la plantilla respecte a la claredat i
transparència dels criteris de promoció.

o Establiment de pautes clares per a la promoció del
personal.
Responsables Serveis Generals.
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5.4 Política de reclutament i contractació pública
Objectiu 1. Promoure la incorporació de la perspectiva de gènere i LGTBI en la política
de reclutament del Consell.
Actuació LE4.1.1 Formalització del principi de tendència a la paritat
en els tribunals o òrgans tècnics de selecció.
L’article 43 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de
dones i homes, estableix com a criteri d’actuació de les
administracions públiques la promoció de la presència
equilibrada de dones i homes en els tribunals o òrgans tècnics
de selecció.
Contingut

Per tal d’impulsar aquest equilibri es proposa l’elaboració d’un
material de difusió, adreçat a persones de l’organització
susceptibles de formar part dels tribunals i òrgans de selecció,
amb recomanacions per incorporar la perspectiva de gènere i
fomentar la igualtat entre dones i homes en els processos de
selecció.
o

Visibilitzar i formalitzar per escrit el compromís del Consell
amb la igualtat de gènere en tots els àmbits de
l’organització.

o

Promoure la participació equilibrada d’homes i dones en
tots els espais de l’organització insular.

Objectius

Calendari

Indicadors

A llarg termini, 2023.
o

Existència d’un document vinculant que reculli
explícitament el principi de tendència a la paritat en els
espais i òrgans complementaris de l’organització insular.

o

Nombre d’espais i òrgans complementaris amb una
composició equilibrada per sexes, i percentatge sobre el
total.

Responsables Serveis Generals.
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Actuació LE4.1.2 Reforçar la perspectiva de la diversitat sexual i de
gènere al servei d’ocupació del Consell Insular de Menorca per
millorar la inserció sociolaboral de les persones LGBTI més
vulnerables, especialment les dones trans, en condicions d’igualtat,
justícia i dignitat.

Contingut

Amb l’objectiu de treballar per aconseguir que les persones
LGTBI i, sobretot, aquelles que es troben amb majors
discriminacions alhora d’accedir al mercat laboral com les
dones trans, es proposa adaptar els itineraris del Pla
d’Ocupació per tal que es faci una aposta per aconseguir que
aquestes s’insereixin al mercat laboral de forma justa i digne.
o

Incorporar la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere
en programes municipals d’ocupació i d’inserció laboral
adreçats a col·lectius vulnerables.

o

Promoure la incorporació de les persones LGTBI al mercat
laboral.

Objectius

Calendari

Indicadors

Responsables

A llarg termini, 2023.
o

Nombre de programes que han inclòs la perspectiva de
la diversitat sexual i de gènere.

o

Nombre d’objectius i accions del programa que
inclouen l’àmbit LGTBI.

o

Grau de satisfacció de les persones LGTBI participants.

o

Percentatge de professionals d’atenció directa dels
serveis d’ocupació que han rebut formació sobre
diversitat sexual i de gènere.

Ocupació, Habitatge i Cooperació Local (assessorament de
Serveis Generals).

Objectiu 2. Promoure la incorporació de la perspectiva de gènere i LGTBI en la
contractació pública del Consell.
Actuació LE4.2.1 Inclusió d’una clàusula d’igualtat d’oportunitats
als plecs de contractació.
Contingut

Tal i com assenyala l’Article 24 de la Llei 11/2016, de 28 de
juliol, d’igualtat de dones i homes, els òrgans públics han de
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procurar incloure clàusules socials en les bases de la
contractació pública amb la finalitat de promoure la igualtat de
gènere.
Per això és important incloure una clàusula en els plecs de
contractació amb empreses o de col·laboració amb entitats
externes relativa a la igualtat d’oportunitats entre dones i
homes i a la responsabilitat social corporativa, així com la
inclusió d’altres eixos com la diversitat sexual i afectiva.
Aquesta clàusula podria incloure, en funció del tipus de
contractació de què es tracti, requisits com: tenir un Pla
d’Igualtat o mesures d’igualtat, tenir un protocol d’assetjament
sexual, per raó de sexe i orientació sexual, etc.
La clàusula ha d’establir, així mateix, el sistema de
demostració i comprovació del compliment d’aquests requisits.

Objectius

Calendari

Indicadors

o

Visibilitzar el compromís del Consell Insular amb la
promoció de la igualtat de gènere.

o

Estendre la política d’igualtat del Consell a les empreses
subcontractades.

A mig termini, 2022.
o

Nombre de clàusules incorporades en els plecs de
contractació que fan referència a mesures d’igualtat.

o

Nombre de plecs de contractació que incorporen aquestes
clàusules, sobre el total de plecs.

o

Nombre d’empreses/entitats contractades sota clàusules
d’igualtat.

Responsables Serveis Generals.

Actuació LE4.2.2 Inclusió d’una clàusula a favor dels drets de les
persones LGTBI als plecs de contractació pública.

Contingut

Aquesta clàusula ha d’incloure, en funció del tipus de
contractació de què es tracti, requisits com: tenir un Pla o
mesures per la igualtat i la diversitat sexual i de gènere, un
protocol d’assetjament per raó d’identitat sexual o de gènere
i/o d’acompanyament a persones trans, etc.
Així mateix, ha d’excloure aquelles empreses que han tingut
denúncies per LGTBIfòbia.
Aquesta clàusula ha d’establir el sistema de demostració i
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comprovació del compliment d’aquests requisits.

Objectius

Calendari

Indicadors

o

Visibilitzar el compromís del Consell Insular amb la
promoció de la igualtat LGTBI.

o

Estendre la política d’igualtat LGTBI del Consell a les
empreses subcontractades.

A mig termini, 2022.
o

Nombre de clàusules que fan referència a mesures
d’igualtat.

o

Nombre de plecs de contractació que incorporen aquestes
clàusules, sobre el total de plecs.

o

Nombre d’empreses/entitats contractades sota clàusules
d’igualtat.

Responsables Serveis Generals.

5.5 Política salarial
Objectiu 1. Establir mesures efectives per garantir que no es produeix una eventual
discriminació retributiva indirecta per raó de gènere.

Actuació LE5.1.1 Realitzar un estudi exhaustiu sobre l’actual política
retributiva del Consell Insular de Menorca des de la perspectiva de
gènere.
Com assenyala l’article 51 de la Llei Orgànica 3/2007, per a la
igualtat efectiva de dones i homes, les administracions
públiques han d’establir mesures efectives per eliminar
qualsevol discriminació retributiva, directa o indirecta, per raó
de sexe.
Contingut

En aquest estudi, és important distingir entre la bretxa salarial
ajustada i la bretxa salarial no ajustada. La primera ens indica
el grau de discriminació directa, mentre que la segona,
utilitzada pels organismes internacionals,

apunta a la

discriminació indirecta. El càlcul no ajustat no té en compte les
diferències personals a l'hora d'establir la comparació, com ara,
edat o educació, ni tampoc les característiques del lloc de
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treball. En aquest sentit, la bretxa salarial no ajustada pot
atribuir-se al fet que les dones tendeixen a assumir treballs de
mitja jornada amb més freqüència que els homes, així com a
treballar en sectors amb menor salari mitjà.
És a dir, aquest càlcul ens indica quina és la situació d’igualtat
més enllà de les retribucions en sí, perquè fa referència a
aspectes estructurals com la segregació del mercat laboral, la
temporalitat, els riscos laborals associats a cada ocupació, etc.
Aquesta acció servirà per a la valoració de la necessitat
d’establir mesures correctores.

o Conèixer amb detall l’impacte de gènere de l’actual
sistema de valoració de llocs de treball i de l’actual
Objectius

política retributiva.

o Identificar possibles àmbits de millora en l’àmbit de
retribució.
Calendari

A mig termini, 2021.

o Realització de l’estudi per part de persones expertes en
Indicadors

igualtat.

o Nombre de canals pels qual s’ha distribuït l’estudi.
o Nombre d’àmbits de millora identificats.

Responsables Serveis Generals i Comitè d’empresa.

5.6 Condicions laborals
Objectiu 1. Assegurar l’aplicabilitat de les millores en les condicions laborals del Consell
al personal que té jornades per torns.
Actuació LE6.1.1 Realitzar un estudi en profunditat de les
condicions laborals del personal amb jornades per torns per
assegurar que tota la plantilla pot accedir a les millores establertes.

Contingut

A causa del gran nombre de persones que treballen per torns al
Consell Insular de Menorca i a les dificultats que suposa
l’aplicabilitat de les millores en les condicions laborals
recollides al Conveni Col·lectiu i a l’Acord Marc (permisos,
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conciliació,
temps
de
descans,
realització
d’hores
extraordinàries, etc.) és prioritària l’elaboració d’un estudi que
reculli quines necessitats específiques presenten aquesta
tipologia de jornades així com les dificultats per aplicar les
millores en les condicions laborals.
Una vegada realitzat aquest estudi, es procedirà a establir les
mesures correctores pertinents per tal d’erradicar qualsevol
mena de desigualtat entre el personal de l’administració.
Millorar les condicions laborals de les persones que
treballen per torns al Consell.

Objectius

o

Calendari

A curt termini, 2020-2021.

Indicadors

o

Elaboració de l’estudi.

o

Establiment de les eventuals mesures correctives.

Responsables Serveis Generals i Comitè d’empresa.

Objectiu 2. Tenir en compte els drets i necessitats de les persones trans al lloc de
treball.
Actuació LE6.2.1 Elaborar un Protocol per a assegurar que les
persones trans treballin en un entorn segur i amable.
Aquest Protocol pot incloure, entre altres:
o

Un sistema per facilitar el canvi de nom de les persones
trans a les bases de dades i altra documentació interna
del Consell.

o

Una clàusula d’excepcionalitat que indiqui que les
absències ocasionades per consultes o tràmits, o les
incapacitats temporals relaciones amb el procés de
transició no computin com a absències.

Contingut

o
Objectius

Crear un bon entorn de treball per a les persones trans que
els permeti desenvolupar la seva feina sense cap tipus de
discriminació directa o indirecta.

Calendari

A llarg termini, 2024.

Indicadors

o

Elaboració del Protocol.

o

Difusió del Protocol (nombre de notícies internes o
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externes publicades)
o

Impacte de la difusió (nombre de visites al document).

Responsables Serveis Generals i Benestar Social.

5.7 Condicions físiques, de l’entorn de treball i de salut laboral
Objectiu 1. Reforçar la perspectiva de gènere en la prevenció dels riscos laborals.
Actuació LE7.1.1 Donar continuïtat a la inclusió de la perspectiva de
gènere en el Pla de Prevenció de Riscos Laborals del Consell Insular
de Menorca.

Contingut

La Llei Orgànica 3/2007, per la igualtat efectiva de dones i
homes, afirma que l’Administració Pública ha de tenir en
compte la variable sexe en les accions en matèria de prevenció
de riscos laborals.
En aquest sentit, el Consell ja dóna compliment a la normativa.
Tot i això, degut a la constant renovació del Pla de Prevenció
de Riscos Laborals, cal donar continuïtat a aquesta pràctica.

Objectius

Calendari

Indicadors

o

Detectar i prevenir possibles situacions en què els danys
derivats del treball puguin aparèixer vinculats amb el
gènere dels treballadors i de les treballadores.

o

Recollir i analitzar dades desagregades per sexe sobre els
factors de risc i la salut dels treballadors/es.

o

Proposar mesures i poder actuar sobre aquests factors
específics i disminuir així els riscos i danys per a la salut de
les dones.

o

Garantir la seguretat del personal laboral dels serveis
d’atenció directa davant de possibles agressions sexistes
per part dels usuaris/es.

Durant tot el procés d’execució del Pla.
o

Disminució de la bretxa entre homes i dones respecte les
baixes per incapacitat laboral per contingències comunes.

o

Nombre de millores específiques de gènere recollides a
l’avaluació del Pla.

Responsables Serveis Generals.
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Objectiu 2. Reforçar la perspectiva de gènere als equipaments del Consell.
Actuació LE7.2.1 Estudiar la possibilitat d’adeqüar els equipaments
que depenen del Consell Insular de Menorca per tal de fer-los
accessibles a les diferents realitats de les perosnes que en poden fer
ús.

Contingut

Objectius

Aquesta acció planteja la possible creació d’”espais de
privacitat” als equipaments que depenen del CIMe, sobretot en
el que fa referència a lavabos i vestuaris, de forma que les
persones que així ho vulguin puguin disposar d’un espai
d’intimitat.
o

Crear espais segurs d’intimitat per a les persones que així
ho desitgin.

o

Materialitzar el compromís amb la inclusió de la diversitat
al Consell.

Calendari

A mig termini, 2023.

Indicadors

o

Nombre de banys i vestidors modificats en relació al total.

Responsables Serveis Generals.

5.8 Equilibri de la vida personal i professional
Objectiu 1. Promoure i facilitar l’accés a les diferents mesures de conciliació disponibles
per part de tota la plantilla.
Actuació LE8.1.1 Estudi i avaluació de les necessitats de conciliació i
seguiment de les estadístiques relatives a l’ús de permisos i
mesures.
Aquest estudi ha de contenir:

Contingut

1. Realització d’una enquesta (aquesta pot ser o no
periòdica) entre la plantilla per a identificar
necessitats de conciliació, dificultats específiques
d’accés a les mesures i permisos existents, i
oportunitats de millora i optimització de les mateixes i
del seu sistema de gestió.
2. Seguiment i anàlisi de les dades d’ús dels permisos i
mesures existents desglossades per sexe i des de la
perspectiva de gènere i de la diversitat sexual.
3. Anàlisi detallada de les necessitats de conciliació dels
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serveis insulars que, en la diagnosi d’aquest document,
s’ha detectat que tenen majors dificultats de
conciliació, com en el cas dels serveis que han de
garantir una presència continuada de personal o els
serveis amb poca plantilla.
4. Explorar possibles alternatives d’organització i
funcionament dels serveis i implantar-les amb
caràcter experimental, com a projecte pilot, com per
exemple, millorar la flexibilitat horària incorporant les
borses d’hores o limitar els horaris de les reunions en
termes de conciliació.
5. Una vegada avaluades, les noves fórmules
d’organització i funcionament podran veure’s
validades o, eventualment, reformulades.
Tot plegat ha de permetre una major adaptació dels
mecanismes de conciliació a les necessitats de les persones
treballadores i, a la vegada, l’optimització de les estructures
de funcionament i organització internes del Consell.

o Vetllar perquè no es produeixi un impacte de gènere
degut a la composició feminitzada d’alguns serveis o
departaments que presenten dificultats específiques
de conciliació.

o Evitar possibles discriminacions indirectes en l’accés a
Objectius

mesures i permisos de conciliació.

o Analitzar les dificultats de conciliació de determinats
serveis i departaments.

o Explorar mecanismes de resolució de les dificultats
específiques de conciliació de les persones que
treballen en alguns serveis del Consell.
Calendari

A mig termini, 2022.

o Realització

d’un estudi
contempli, entre d’altres:

sobre

conciliació

que

◦ Ús i tipologia de permisos i mesures de conciliació
Indicadors

gaudits per part de serveis unipersonals, serveis
que han de garantir una presència continuada i
serveis feminitzats.

◦ Existència de necessitats de conciliació no
cobertes.

◦ Dificultats específiques d’accés a les mesures de
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conciliació previstes.

◦ Existència d’arranjaments i flexibilitats informals
per a donar resposta a necessitats de conciliació no
cobertes.

◦ Possibilitats d’organització alternatives.
o Nombre de punts de millora identificats.
o Nombre de projectes pilot implementats.
o Realització periòdica d’una enquesta de necessitats de
conciliació.
Responsables

Serveis Generals i Comitè d’empresa.

5.9 Assetjament, actituds sexistes i percepció de discriminació
Objectiu 1. Garantir la capacitat d’identificació i actuació a l’organització davant
d’eventuals casos d’assetjament sexual, per raó de sexe i/o per raó d’orientació sexual.
Actuació LE9.1.1 Realització d’una campanya interna per a donar a
conèixer el Protocol d’assetjament i sensibilitzar sobre les diverses
violències de gènere dins l’àmbit laboral incloent assetjament
sexual, assetjament per raó de gènere, assetjament per raó
d’orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere.
Aquesta acció apunta a realització d’una campanya que
Contingut

visibilitzi el compromís del Consell en l’erradicació de les
violències basades en el sistema sexe-gènere-sexualitat. Així
mateix, s’aprofitarà per a fer difusió del Protocol existent i el
circuit de derivació que contempla.

o Millorar la capacitat d’identificació de les violències de
Objectius

gènere.

o Sensibilitzar a la plantilla i aprofundir en el seu
compromís en l’erradicació de l’assetjament.
Calendari
Indicadors

A mig termini, 2022.

o Realització de la campanya.
o Nombre d’accions incloses a la campanya.

Responsables Serveis Generals i Presidència.
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Actuació LE9.1.2 Formació específica en els continguts i l’aplicació
del Protocol a persones clau.
Desenvolupament d’una formació específica centrada en el
Protocol de prevenció i abordatge en casos d’assetjament
sexual i per raó de sexe, orientació sexual o expressió de gènere
adreçada a les persones que es veuen directament involucrades
en el seu desplegament, com per exemple les persones
integrants la Comissió d’Actuació i Prevenció en Casos
d’Assetjament, així com a les persones que formen part de la
comissió de seguiment del Pla.
Contingut

Objectius

Calendari

Així, la formació haurà de tractar els continguts, els processos
de treball, els requeriments i els sistemes de posada en marxa i
desplegament del Protocol. D’aquesta manera, les persones a
les que s’hagi designat com a responsables del seu
funcionament, com per exemple el personal de prevenció de
riscos laborals (inclosos els delegats i delegades per la part
social) i de recursos humans, l’equip d’igualtat i el personal en
càrrecs de comandament, el coneixeran amb detall i seran
conscients, en tot moment, del seu rol, tasques i funcions
específiques.
o

Difondre l’existència del Protocol.

o

Garantir-ne la correcta aplicació.

o

Evitar la victimització secundària.

A mig termini, 2021-2022.
o

Nombre i tipus d’accions de formació realitzades.

o

Nombre de participants per sexe, nivell de comandament,
àrea, servei, en relació al nombre de persones clau que ha
definit el Protocol.

o

Nivell de satisfacció de les persones participants.

Indicadors

Responsables Serveis Generals.

Actuació LE9.1.3 Incloure la difusió del Protocol en l’estratègia
comunicativa interna de les polítiques d’igualtat de l’organització.

Contingut

Incloure la difusió del Protocol de prevenció i abordatge de
situacions d’assetjament sexual, per raó de sexe i/ orientació
sexual o identitat/expressió de gènere en l’estratègia
comunicativa interna de les polítiques d’igualtat, de tal forma
que arribi a tota la plantilla i faci accessible el document a tot el
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personal.
o

Garantir el coneixement del personal en relació a
l’existència d’un protocol de prevenció i al tractament de
l’assetjament.

o

Permetre una correcta identificació de les situacions
d’assetjament sexual i per raó de sexe per part del personal,
així com per raó d’orientació sexual, identitat i expressió de
gènere.

o

Visibilitzar el rebuig del Consell de qualsevol forma
d’assetjament sexual i per raó de sexe.

Objectius

Calendari

A curt termini, 2020-2021.
o

Nombre d’accions de difusió del Protocol realitzades.

o

Nombre d’aparicions als mitjans (interns i externs)
relacionades amb el Protocol.

o

Grau de coneixement de la plantilla en relació a l’existència
d’un Protocol.

o

Nombre de canals establerts per garantir una comunicació
directa amb el personal en relació al Protocol.

o

Nombre de consultes o aportacions rebudes en relació al
Protocol.

Indicadors

Responsables Serveis Generals i Presidència.

Actuació LE9.1.4 Sensibilització i formació en violències masclistes
en l’àmbit laboral (assetjament sexual, per raó de sexe i per raó
d’orientació sexual) a tot el personal.
Preparació, impartició i avaluació de tallers de sensibilització i
formació bàsica dirigits al conjunt de la plantilla del Consell en
matèria d’assetjament sexual, per raó de sexe i per raó
d’orientació sexual.

Contingut

La durada d’aquests tallers s’ha de limitar a un màxim de 3 o 4
hores i s’ha de centrar en promoure la correcta identificació de
les situacions d’assetjament, així com per difondre el Protocol
de prevenció i actuació en casos d’assetjament sexual i per raó
de sexe i/o identitat sexual.
Així mateix, els tallers tindran com a finalitat la visibilització i
transmissió del ferm rebuig i condemna del Consell en relació
a possibles situacions d’assetjament.

Objectius

o

Permetre una correcta identificació de les situacions
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d’assetjament sexual i per raó de sexe per part del personal.

Calendari

Indicadors

o

Difondre l’existència del protocol de prevenció i millorar la
capacitat de resposta de l’organització, en el seu conjunt,
davant de situacions d’assetjament.

o

Visibilització del rebuig del Consell a qualsevol forma
d’assetjament sexual, per raó de sexe i per raó d’orientació
sexual.

A mig termini, 2022.
o

Nombre de tallers impartits.

o

Nombre de participants per sexe, nivell de comandament,
àrea, servei o negociat.

o

Nivell de satisfacció de les persones participants als tallers.

Responsables Serveis Generals.

5.10 Comunicació, imatge i llenguatge
Objectiu 1. Millorar i consolidar l’ús sistemàtic de la comunicació inclusiva interna al
Consell Insular de Menorca.
Actuació LE10.1.1 Actualitzar la Guia d’ús no sexista del llenguatge
del Consell Insular de Menorca.

Contingut

Revisió i modificació de l’actual Guia d’ús no sexista del
llenguatge del Consell Insular de Menorca per actualitzar-la
seguint altres guies existents.
Poden incloure’s exemples visuals que trenquin amb els
estereotips de gènere.
Disposar d’un recurs específic per al llenguatge inclusiu al
Consell actual i complet.

Objectius

o

Calendari

A curt termini, 2021.

Indicadors

o

Revisió de l’actual Guia d’ús o sexista del llenguatge.

o

Nombre de modificacions incloses a la Guia.

Responsables Serveis Generals i Cultura, Educació, Joventut i Esports.
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Actuació LE10.1.2 Difusió de la Guia d’ús no sexista del llenguatge.
Difondre i posar a disposició del personal insular els recursos
de fàcil consulta i aplicació a la realitat del Consell amb
l’objectiu de fomentar i millorar l’ús del llenguatge no sexista
en totes les seves dimensions (oral, escrit, visual…).

Contingut

Es poden desenvolupar recursos específics en formes diverses
com, per exemple, un llistat de requisits mínims, plantilles, etc.
Alhora, han de contemplar les necessitats dels diferents
serveis, per exemple, fent especial èmfasi en vocabularis
específics com l’administratiu.
La difusió d’aquests materials es pot fer a través de la intranet,
creant un “centre de recursos” per al llenguatge no sexista
virtual i accessible per tota la plantilla, alhora que s’hauria
d’informar a la plantilla via correu electrònic i a través del
taulell d’anuncis.
o

Facilitar a tot el personal recursos i eines pràctiques per a
la correcta utilització del llenguatge no sexista.

o

Homogeneïtzar l’ús del llenguatge no sexista en totes les
àrees i serveis.

o

Sensibilitzar el personal en relació a la necessitat d’utilitzar
un llenguatge no sexista en totes les comunicacions del
Consell.

Objectius

Calendari

Indicadors

A mig termini, 2022.
o

Nombre de recursos recopilats i posats a disposició de tota
la plantilla.

o

Nombre d’accions de difusió de material sobre ús no
sexista ni androcèntric del llenguatge.

o

Existència d’un canal de fàcil accés a aquests recursos.

o

Nombre de descàrregues o consultes.

Responsables Presidència.
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Actuació LE10.1.3 Formació bàsica a tota la plantilla en matèria de
llenguatge no sexista amb perspectiva interseccional.

Contingut

Els cursos han de ser de caràcter pràctic i han de contemplar
tant el llenguatge escrit com el llenguatge oral i audiovisual.
S’ha de posar especial èmfasi en la importància de reflectir a la
comunicació interna i externa la diversitat de les persones
(quant a edat, ètnies, diversitat funcional). D’altra banda, en la
mesura del possible han d’estar adaptats a les necessitats
específiques de cada servei del Consell.
o

Capacitar el personal per a la correcta utilització del
llenguatge no sexista i interseccional.

o

Homogeneïtzar l’ús del llenguatge no sexista en totes les
àrees i serveis.

o

Sensibilitzar el personal en relació a la necessitat d’utilitzar
un llenguatge no sexista en totes les comunicacions del
Consell.

Objectius

Calendari

Indicadors

A mig termini, 2022.
o

Nombre i tipus d’accions de formació bàsica en matèria de
llenguatge no sexista.

o

Nombre de participants per sexe, categoria professional i
àrea/servei.

o

Nivell de satisfacció de les persones participants a la
formació.

Responsables Serveis Generals.
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6. Sistema de seguiment
Per al desenvolupament del Pla d’Igualtat Intern (2020-2024) és indispensable establir
mecanismes

d’implementació,

seguiment

i

avaluació

de

les

accions

contemplades al mateix.
L’aplicació i desenvolupament d’aquest Pla recau principalment en Serveis Generals,
específicament en Gestió de Persones, donat que és des d’on s’ha apostat per la seva
elaboració. Per tant, Gestió de Persones esdevé l’agent principal responsable de la
implementació del Pla. Tanmateix, pel correcte desplegament de les accions i amb
l’objectiu de promoure el compromís de totes les àrees i departaments del
Consell, es preveu la col·laboració i assessorament d’altres agents en el desplegament
d’algunes de les accions previstes.

Coordinació tècnica / executiva

Coordinació estratègica

Figura 5. Instàncies de coordinació per a l'execució i seguiment del Pla. Elaboració pròpia.

En aquest sentit, per a facilitar la coordinació i el seguiment del desenvolupament del
Pla, s’estableixen dues instàncies:
1. En primer lloc, una instància de coordinació estratègica, de la qual formarà
part l’equip impulsor del Pla que s’ha formalitzat durant el procés d’elaboració
del mateix.
2. En segon lloc, una instància de coordinació executiva que estarà formada
pel personal de Gestió de Persones amb l’eventual participació de les àrees i
departaments que s’entenen responsables de les accions plantejades.
La comissió estratègica es reunirà una vegada a l’any i tindrà la responsabilitat de
prioritzar o modificar les accions en cas que fos necessari, així com veure de quina
manera s’estan executant les accions. D’altra banda, la comissió executiva es reunirà
quadrimestralment i serà l’encarregada de desenvolupar, a nivell tècnic, cadascuna de
les accions plantejades al pla d’acció. A més, és clau per al correcte funcionament del
sistema d’implementació i seguiment que ambdues comissions es coordinin, essent
necessària la participació d’una mateixa persona designada pel Consell a ambdues
comissions.
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Per últim, es presenta un resum del calendari d’accions per tal de facilitar les
tasques d’implementació:
Línia estratègica 1
Codi Acció

Curt termini
2020
2021 (Q1)

Mig termini
2021 (Q2)
2022
2023 (Q1)

Llarg termini
2023 (Q2)
2024

LE1. 1.1
LE1. 1.2
LE1. 2.1
Taula 4. Calendari d'execució LE1. Elaboració pròpia.

Línia estratègica 2
Codi Acció

Curt termini
2020
2021 (Q1)

Mig termini
2021 (Q2)
2022
2023 (Q1)

Llarg termini
2023 (Q2)
2024

LE2. 1.1
LE2. 2.1
Taula 5.Calendari d'execució LE2. Elaboració pròpia.

Línia estratègica 3
Codi Acció

Curt termini
2020
2021 (Q1)

Mig termini
2021 (Q2)
2022
2023 (Q1)

Llarg termini
2023 (Q2)
2024

LE3. 1.1
LE3. 2.1
LE3. 2.2
Taula 6. Calendari d'execució LE3. Elaboració pròpia.

Línia estratègica 4
Codi Acció

Curt termini
2020
2021 (Q1)

2021 (Q2)

Mig termini
2022
2023 (Q1)

Llarg termini
2023 (Q2)
2024

LE4. 1.1
LE4. 1.2
LE4. 2.1
LE4. 2.2
Taula 7. Calendari d'execució LE4. Elaboració pròpia.

Línia estratègica 5
Codi Acció

Curt termini
2020
2021 (Q1)

Mig termini
2021 (Q2)
2022
2023 (Q1)

LE5. 1.1
Taula 8.Calendari d'execució LE5. Elaboració pròpia.
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Llarg termini
2023 (Q2)
2024

Línia estratègica 6
Codi Acció

Curt termini
2020
2021 (Q1)

Mig termini
2021 (Q2)
2022
2023 (Q1)

Llarg termini
2023 (Q2)
2024

LE6. 1.1
LE6. 2.1
Taula 9. Calendari d'execució LE6. Elaboració pròpia.

Línia estratègica 7
Codi Acció

Curt termini
2020
2021 (Q1)

2021 (Q2)

Mig termini
2022
2023 (Q1)

Llarg termini
2023 (Q2)
2024

LE7. 1.1
LE7. 2.1
Taula 10. Calendari d'execució LE7. Elaboració pròpia.

Línia estratègica 8
Codi Acció

Curt termini
2020
2021 (Q1)

Mig termini
2021 (Q2)
2022
2023 (Q1)

Llarg termini
2023 (Q2)
2024

LE8. 1.1
Taula 11. Calendari d'execució LE8. Elaboració pròpia.

Línia estratègica 9
Codi Acció

Curt termini
2020
2021 (Q1)

2021 (Q2)

Mig termini
2022
2023 (Q1)

Llarg termini
2023 (Q2)
2024

LE9. 1.1
LE9. 1.2
LE9. 1.3
LE9. 1.4
Taula 12. Calendari d'execució LE9. Elaboració pròpia.

Línia estratègica 10
Codi Acció

Curt termini
2020
2021 (Q1)

Mig termini
2021 (Q2)
2022
2023 (Q1)

LE10. 1.1
LE10. 1.2
LE10. 1.3
Taula 13. Calendari d'execució LE10. Elaboració pròpia.
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Llarg termini
2023 (Q2)
2024
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7.2 Documentació utilitzada durant l’elaboració del Pla


Acord Marc que ha de regir les relacions entre el Consell Insular de Menorca i el
seu personal funcionari.



Aprovació de la modificació de les bases generals que han de regir el procediment
de selecció de personal funcionari interí i personal laboral temporal del Consell
Insular de Menorca, 2017.



Conveni col·lectiu del Personal Laboral del Consell Insular de Menorca.



Excel amb les dades cegues de la plantilla del Consell Insular de Menorca.



Guia d’ús no sexista del llenguatge, de Maite Villalonga.



Informe resum de les formacions realitzades a la plantilla del Consell Insular de
Menorca, de 2014 a 2018.



Informe resum sobre l’estudi de sinistralitat al Consell Insular de Menorca en el
període 2018.



Instrucció per a la contractació socialment responsable i mediambientalment
sostenible en el Consell Insular de Menorca, 2018.



Organigrama del Consell Insular de Menorca.



Pla de prevenció de riscos laborals del Consell Insular de Menorca, 2011.



Pla d’igualtat del Consell Insular de Menorca, 2011-2014.



Protocol d’assetjament laboral del Consell Insular de Menorca, 2016.
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