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1. Presentació  
 

El present document s’estructura com a continuació del I Pla d’Igualtat Intern, com 

una eina estratègica per a l’assoliment de l’equitat de gènere a l’Ajuntament de 

Barberà del Vallès i des del ferm compromís de l’ens amb l’erradicació de les 

desigualtats de gènere i la construcció d’una societat lliure de violències i 

discriminacions vers les dones.  

 

Així, el II Pla Intern per a l’Equitat de Gènere de l’Ajuntament de Barberà del Vallès 

s’elabora des del convenciment i la necessitat de continuar treballant per a una 

igualtat efectiva entre dones i homes i amb la voluntat de seguir impulsant la 

transversalitat de gènere, des del reconeixement de la diferència i planificant 

actuacions que tinguin en compte les necessitats específiques de les dones i els 

homes a l’ens local, tot garantint la igualtat d’oportunitats en el desenvolupament 

professional i vital. 

El II Pla Intern per a l’Equitat de Gènere parteix de l’avaluació de l’anterior Pla, a 

partir de la qual es detecta el grau d’implementació de l’esmentat Pla i s’acompanya 

al desenvolupament de la diagnosi de gènere. Aquesta ha permès establir una sèrie 

d’accions encaminades a assolir l’equitat de gènere al consistori, a través de la 

incorporació progressiva de la transversalitat de gènere en les polítiques públiques 

de l’Ajuntament de Barberà del Vallès.  

 

Ja des de l’elaboració i la implementació de l’anterior Pla, les persones 

treballadores de l’ens han mostrat un elevat compromís i interès en el 

desenvolupament de polítiques per a l’equitat de gènere. En aquest sentit, 

ressalta molt positivament el seguiment que s’ha efectuat des de la Comissió 

d’Igualtat, amb la qual s’ha consensuat en tot moment l’elaboració del present 

document. Aquesta està conformada per les direccions de Recursos Humans i l’Oficina 

de Polítiques de Gènere, així com la representació sindical de l’Ajuntament de Barberà 

del Vallès.  

En aquest sentit, i com a tret indispensable per la futura implementació del present 

Pla, destaca la figura de les persones referents en igualtat de la corporació, que 

gràcies al seu suport i dedicació faciliten el desenvolupament de les actuacions en 

matèria de gènere, la seva planificació i consecució des dels diversos serveis, i tenen 

una tasca fonamental en l’assoliment de l’equitat a l’ens local.  

 

Xavier Garcés Trillo,  

Alcalde de Barberà del Vallès 

 



2. Metodologia  

L’estratègia metodològica portada a terme en l’elaboració del present Pla Intern per 

a l'Equitat de Gènere de l'Ajuntament de Barberà del Vallès combina eines d’anàlisi 

quantitatives i qualitatives.  

En aquest sentit, a nivell quantitatiu s’ha portat a terme la recollida d’informació a 

través de les bases de dades i els registres de personal de l’Ajuntament de Barberà 

del Vallès, analitzant les diverses variables estadístiques que donen resposta a la 

present diagnosi de gènere. Així, també s’ha realitzat l’enquesta online al personal 

de l’ens local, per tal d’analitzar la percepció de la plantilla en relació amb la igualtat 

de gènere a l’ens local, així com facilitar la implicació de les persones treballadores 

de l’Ajuntament amb el present Pla intern. 

La part més qualitativa s’ha basat en la recollida d’informació referent a l’ens local, 

que dona resposta a les iniciatives de l’organització per a l’assoliment de l’equitat de 

gènere.  

  



3. Principals conclusions 
 

 La majoria de la plantilla enquestada (90%) considera que l’Ajuntament té 

en compte la igualtat de gènere i el 83% considera que s’aplica la 

transversalitat de gènere. 

 A més el 82% de les persones enquestades consideren disposar 

d’eines suficients per aplicar la perspectiva de gènere a la seva àrea 

de treball. 

 Les dones enquestades afirmen en major mesura la necessitat del Pla 

Intern per a l’Equitat de Gènere a l’Ajuntament. 

 L’Ajuntament de Barberà del Vallès disposa de diverses polítiques per a 

l’equitat de gènere i és pioner en la promoció de polítiques de gènere. 

 Això i tot, un 39% de les persones enquestades consideren que no hi 

ha paritat a la representativitat de l’Ajuntament de Barberà del Vallès. 

Aquesta percepció de manca de paritat augmenta en relació amb la invisibilitat 

de les dones. El 56% de les dones enquestades manifesten que no tenen la 

mateixa visibilitat que els homes. 

 La composició de la plantilla és força paritària (46% homes i 54% 

dones), i la representació política és similar, sent els homes majoria 

(57% i 43%). Això i tot, la representació sindical està molt masculinitzada, 

sent els homes el 78% dels membres de la Junta de personal (front el 22% 

de les dones) i el 56% del Comitè d’empresa (davant el 44% de les dones). 

 La distribució de la plantilla segons el lloc de treball evidencia 

l’existència del terra enganxós a l’ens local, posicionant a les dones 

en els llocs de treball relacionats amb les cures i els serveis. A més, 

s’observa l’existència d’àrees masculinitzades i d’àrees feminitzades, seguint 

la tradicional distribució de les tasques productives i reproductives. 

 Un 22% de les dones enquestades consideren que tenen més 

dificultats de conciliació vers el 12% dels homes que així ho 

expressen.  

 Destaca un elevat desconeixement entre la plantilla de l’ens local 

sobre les mesures de conciliació. Només el 53% de les persones 

enquestades les coneixen, percentatge més reduït entre els homes (45%). 

Les més conegudes són la reducció de jornades i la flexibilitat horària. 

 Les dones fan més ús de les mesures de conciliació, relacionades amb 

les excedències i les hores de lactància, mentre que els homes fan 

més ús de les mesures de paternitat. Per contra, són principalment les 

dones les que fan ús de la reducció de jornada. 

 



 El 38% de les dones considera perjudicial per a la carrera professional 

sol·licitar el permís de maternitat. Un 27% de les persones enquestades 

s’han plantejat enrederir la maternitat/paternitat per qüestions estrictament 

laborals.  

 La mitjana de dies de baixa és més elevada entre els homes, tot i ser 

major el nombre de dones en procés de baixa mèdica. Les dones pateixen 

en major mesura contingències comunes i els homes contingències 

professionals, les quals han augmentat al 2019. 

 Només les dones de l’ens local realitzen una jornada parcial (el 5% 

d’elles). 

 Tots els grups professionals tenen diferències salarials entre les dones i els 

homes, en benefici als homes. Així, la bretxa salarial de l’Ajuntament de 

Barberà del Vallès és del 16,55% en detriment a les dones. La 

diferència més elevada entre les dones i els homes dels mateixos grups 

professionals es dona al C1. 

 Les diferències més elevades es produeixen a través dels complements 

salarials, tot i ja existir diferències en el salari base. 

 El 21% de les persones enquestades afirmen que les accions 

desenvolupades a l’ens local en prevenció de l’assetjament sexual i 

per raó de sexe no són efectives. Entre les dones el percentatge augmenta 

(26%).  

 A més, un 24% de la plantilla enquestada manifesta que la plantilla de 

la corporació no té eines per a identificar les situacions d’assetjament.  

 Cap de les situacions d’assetjament mostrades a la plantilla han sigut 

identificades com a tal per la totalitat de les persones enquestades. Ni 

l’assetjament més explícit és identificat per tota la plantilla enquestada com 

a tal.  

 Un 9% de les persones enquestades ha patit un conflicte relacionat 

amb la vulneració del principi d’igualtat de gènere i el 16% de les 

persones enquestades no sabrien que fer davant d’un cas. 

 Cal reforçar les pautes en comunicació i llenguatge no sexista, ja que les 

persones enquestades manifesten que segueixen perpetuant estereotips de 

gènere (52%) i utilitzant el llenguatge no inclusiu (16%). Aquest fet és més 

present entre els homes (64% i 22%, respectivament). 

 El 17% de les persones enquestades exposen que no disposen d’eines 

suficients per a emprar el llenguatge no sexista. 

 

 

 



4. Pla d’accions 
 

El present Pla d’accions s’estructura a través dels valors claus que marquen la 

direcció del Pla Intern per a l’Equitat de Gènere de l’Ajuntament de Barberà 

del Vallès, els quals són: 

 

De manera que les accions que seguidament es presenten sorgeixen de la voluntat 

d’incorporar els principis claus corporatius en la proposta d’actuació. 

Així, el present Pla d’accions es desenvolupa a través de 5 eixos d’acció, amb un 

total de 39 accions planificades en les següents línies estratègiques: 

 

 

Per tal d’assegurar la implementació del present Pla d’Equitat en els propers 4 anys, 

s’ha fet un càlcul del pressupost econòmic que és necessari i que se situa 

aproximadament en  23.000,00€ totals. 

Transversalitat de gènere

Perspectiva feminista

Ètica de la cura i bon tracte 

Corresponsabilitat



Línia 1 – Transversalitat de gènere 

Objectiu 

Assegurar el compromís de l’Ajuntament de Barberà del Vallès amb la igualtat de gènere, a través de polítiques internes i 

externes que vetllin per l’impuls de la transversalitat de gènere, a nivell organitzatiu i estructural.  

Accions Responsable Any Indicadors 

1 

Informar a la plantilla sobre l’existència del Pla 

Intern per a l’Equitat de Gènere l’Ajuntament i  

facilitar el seu contingut a través de la Intranet. 

Recursos Humans  

Oficina de Polítiques 

de Gènere  

Referents Igualtat 

Gabinet d’Alcaldia i 

Comunicació  

2022  Enviament de la comunicació  

2 
Dotar de recursos humans suficients per a l’òptima 

implementació del Pla. 

Recursos Humans 

Comissió Tècnica 

d’Equitat de Gènere 

2022 
 % de la jornada destinada a la 

implementació del Pla   

3 
Desenvolupar un Pla de Formació en perspectiva de 

gènere per a tota la plantilla, de caràcter anual  

Recursos Humans 

Oficina de Polítiques 

de Gènere  

2022-

2025 

 Número d’hores formatives i persones 

formades, per sexe 

 Grau de satisfacció en l’avaluació del curs 

4 

Incorporar a la Intranet els diferents protocols, les 

polítiques internes d’igualtat existents a l’ens local i 

la figura de les persones referents d’Igualtat.  

Recursos Humans  

Gabinet d’Alcaldia i 

Comunicació 

2022 
 Documentació disponible a la intranet 

 Enviament de les comunicacions 

5 
Desagregar les dades per sexe en la recollida de 

dades, enquestes i estadístiques municipals. 

Diferents àmbits 

municipals 
2022 

 Incorporació de la variable sexe als 

formularis municipals 

 Nombre d’àrees municipals que 

incorporen aquesta variable 



6 
Formar a les persones referents d’Igualtat amb 

caràcter anual. 

Recursos Humans 

Oficina de 

Polítiques de 

Gènere 

2022-

2025 

 Certificat de formació 

 Número d’hores formatives i persones 

formades, per sexe 

 Grau de satisfacció en l’avaluació del curs 

7 
Acordar mínim 3 reunions anuals del grup de 

referents d’Igualtat.  

Oficina de 

Polítiques de 

Gènere  

Referents d’Igualtat 

Recursos Humans 

2022-

2025 
 Acta de les sessions 

8 

Fer campanyes de sensibilització àgils i de forma 

periòdica que informin a la plantilla municipal sobre 

les accions que es recullen al Pla i la seva 

implementació. 

Comissió Tècnica 

d’Equitat de Gènere 
2022 

 Nombre de campanyes realitzades 

 Tipus de distribució de les campanyes 

9 

Afavorir que els diferents serveis de l’Ajuntament 

tinguin en compte la perspectiva de gènere en 

l’elaboració de plans i estudis.  

Comissió Tècnica 

d’Equitat de Gènere 

Referents d’Igualtat 

2023 
 Estudis i plans elaborats en perspectiva 

de gènere. 

10 

Afavorir la contractació de les empreses que validin 

el coneixement en la perspectiva de gènere, sempre 

que sigui exigible. 

Secció de Serveis 

Jurídics i 

Contractació 

Oficina de 

Polítiques de 

Gènere 

2023 

 Nombre d’empreses que compleixen els 

requisits. 

 Documents que acreditin el coneixement 

en la matèria. 

11 

Impulsar la visibilitat de les persones referents 

d’Igualtat de cada secció, visibilitzant les funcions de 

les persones referents. 

Recursos Humans 

Oficina de 

Polítiques de 

Gènere  

Referents d’Igualtat 

2023 

 Nombre d’accions comunicatives 

realitzades  

 Relació de funcions del grup de referents 

d’Igualtat 



12 

Formar sobre els pressupostos en perspectiva de 

gènere al personal de l’Àrea de Serveis Econòmics i 

la resta de personal municipal implicat en la gestió 

de pressupostos dels diferents àmbits municipals. 

Recursos Humans 2023 
 Nombre de persones formades, per sexe 

 Nombre d’àrees municipals implicades 

13 
Propulsar la incorporació de la perspectiva de gènere 

en l’elaboració dels pressupostos municipals. 

Àrea de Serveis 

Econòmics 
2024 

 Nombre d’àrees municipals que 

incorporen la perspectiva de gènere a la 

planificació pressupostària  

14 

Incorporació de la perspectiva de gènere en el 

disseny, execució, seguiment i avaluació dels 

plans/projectes municipals estratègics. 

Oficina de 

Polítiques de 

Gènere 

Àmbits municipals 

que desenvolupin 

plans i projectes 

municipals 

2024 
 Nombre de projectes que incorporen la 

perspectiva de gènere 

15 
Crear una Comissió de Transversalitat a nivell de 

comandaments, com a òrgan estable. 

Comissió Tècnica 

d’Equitat de Gènere 
2025 

 Acta de constitució de la Comissió de 

Transversalitat 

 Pla de treball anual 

16 
Formar en perspectiva de gènere periòdicament a la 

Comissió de Transversalitat. 

Comissió Tècnica 

d’Equitat de Gènere 
2025 

 Certificat de formació 

 Número d’hores formatives i persones 

formades, per sexe 

17 
Realitzar anualment l’avaluació d’implementació del 

Pla Intern per a l’Equitat de Gènere. 

Recursos Humans 

Oficina de 

Polítiques de 

Gènere 

Comissió d’ Igualtat 

2022/ 

2025 

 Memòria anual de seguiment 

 Informe d’avaluació 



18 

Aprovar anualment l’informe d’avaluació del Pla 

Intern per a l’Equitat de Gènere, per Junta de 

Govern i/o Ple Municipal.  

Recursos Humans 

Oficina de 

Polítiques de 

Gènere 

Comissió Tècnica 

d’Equitat de Gènere 

2022/ 

2025 

 Aprovació per Junta de Govern i/o Ple 

Municipal 

  



Línia 2 – Representativitat de les dones   

Objectiu 

Impulsar una distribució equitativa en la representativitat de les dones i els homes en la gestió interna de l’Ajuntament, 

a través la promoció de l’equitat de gènere i la no discriminació com a pràctica organitzativa, des de la valoració de 

l’ètica de les cures.  

Accions Responsable Any Indicadors 

1 

Reservar a les dones el 40% de les places de la 

convocatòria per a Policies Locals, seguint la Llei 

5/2020. 

Recursos Humans 
2022-

2025 

 Número de places convocades 

 % de places proveïdes a dones i homes 

2 
Potenciar el grup de dones directives a través 

eines i estratègies específiques. 

Recursos Humans 

Oficina de Polítiques 

de Gènere 

2023  % de participació de dones directives 

3 

Continuar incorporant el principi de la paritat en 

els Tribunals dels processos de selecció en totes 

les convocatòries de places de personal funcionari 

i personal laboral. 

Recursos Humans 

Sindicats 

2022-

2025 
 Paritat en els Tribunals  

4 

Fer campanyes d'incorporació de dones/homes en 

les col·lectius més masculinitzats o feminitzats, 

com ara Llars d'Infants, Brigada Municipal o Policia 

Local. 

Recursos Humans 

Oficina de Polítiques 

de Gènere 

Gabinet d’Alcaldia 

Comunicació 

2024 

 Nombre de campanyes realitzades  

 Nombre de dones incorporades en llocs 

de treball masculinitzats 

 Nombre d’homes incorporats en llocs de 

treball feminitzats 

5 

Afavorir que totes les formacions que 

s’imparteixen a l’Ajuntament incorporen la 

perspectiva de gènere en els seus continguts. 

Recursos Humans 2025  Contingut de les formacions 



Línia 3 – Condicions laborals en perspectiva de gènere 

Objectiu 

Vetllar per la no discriminació en les condicions laborals, impulsant la promoció personal a l’ens local des de l’equitat de 

gènere. 

Accions Responsable Any Indicadors 

1 

Crear una Guia amb les mesures de conciliació que 

disposa l’Ajuntament per a la seva plantilla i 

realitzar accions comunicatives sobre les mateixes 

a través de la Intranet municipal. 

Recursos Humans 

Noves TEncologies  
2022 

 Accions comunicatives realitzades 

 Actualització de la Intranet 

2 

Realitzar una auditoria salarial a la plantilla de 

l’Ajuntament de Barberà del Vallès, posant 

especial èmfasi en els complements salarials, tal 

com recull el Reial Decret 902/2020, de 13 

d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i 

homes, que complementa allò establert en el Reial 

Decret 901/2020, de 13 d’octubre, que regula 

l’elaboració dels plans d’igualtat. 

Recursos Humans 2023  Auditoria salarial 

3 

Regular el teletreball corresponsable, des de la 

perspectiva de gènere, segons el Decret-Llei 

29/2020 de mesures urgents en matèria de 

teletreball en les administracions públiques. 

Recursos Humans 

Oficina de Polítiques 

de Gènere 

2023 
 Mesures desenvolupades de teletreball 

corresponsable 

4 

Dissenyar una campanya de corresponsabilitat 

familiar per posar en valor les tasques de cura que 

realitzen majoritàriament les dones. 

Recursos Humans 

Oficina de Polítiques 

de Gènere 

Gabinet d’Alcaldia i 

Comunicació 

2024 

 Nombre d’actuacions realitzades entorn 

la temàtica 

 % de persones participants de les 

actuacions, per sexe 



Línia 4 – Prevenció de riscos laborals i prevenció de l’assetjament sexual, per raó de gènere, orientació sexual i identitat 

de gènere 

Objectiu 

Incorporar la perspectiva de gènere en la prevenció, l’avaluació de riscos laborals i la seguretat en el treball i 

desenvolupar actuacions per prevenir i actuar front l’assetjament sexual o per raó de gènere, orientació sexual i identitat 

de gènere a l'àmbit laboral. 

Accions Responsable Any Indicadors 

1 

Mantenir la formació a la plantilla en prevenció i 

l’actuació davant l’assetjament sexual, per raó de 

gènere, orientació sexual i identitat o expressió de 

gènere. 

Recursos Humans 

Oficina de Polítiques 

de Gènere 

2022-

2025 

 Nombre de formacions realitzades 

 % de participació del personal de 

l’Ajuntament 

 Grau de satisfacció 

2 

Crear un apartat específic a la Intranet dedicat a 

informar dels drets laborals de dones víctimes de 

violències masclista.  

Recursos Humans 

Oficina de Polítiques 

de Gènere 

2022 
 Actualització de la Intranet 

 Espai dedicat a les violències masclistes 

3 

Revisió i actualització del Protocol de prevenció, 

actuació i resolució de situacions d’assetjament 

sexual i per raó de sexe a la feina  

Recursos Humans 

Oficina de Polítiques 

de Gènere 

2022  Revisió del Protocol  

4 

Realitzar bianualment un qüestionari a les 

persones treballadores, sobre la prevenció 

assetjament sexual a la feina. 

Recursos Humans 

Oficina de Polítiques 

de Gènere 

2025 
 Realització del qüestionari 

 % de participació del personal, per sexe 

5 

Desagregar les dades per sexe a tots els 

documents de Prevenció de Riscos Laborals on 

sigui possible. 

Recursos Humans 2024  Estudis amb dades desagregades 



6 

Avaluació de riscos psicosocials i càrregues de 

treball des de la perspectiva de gènere, adaptat al 

teletreball. 

Recursos Humans 2024 
 Realització de l’enquesta 

 % de participació, per sexe 

7 

Dotar d’eines i formació específiques a les 

persones que formin part de la Comissió de 

Seguiment del Protocol  

Recursos Humans 2025 
 Realitzar formació 

 

 

  



Línia 5 – Comunicació corporativa en perspectiva de gènere  

Objectiu 

Garantir que la comunicació interna i externa de l’Ajuntament de Barberà del Vallès és no sexista i no perpetua els rols 

de gènere. 

Accions Responsable Any Indicadors 

1 

Elaborar una Guia d’estil des de la perspectiva de 

gènere pels mitjans de comunicació municipals i 

l’Ajuntament així com una Guia de bones 

pràctiques comunicatives no sexistes.   

Gabinet d’Alcaldia i  

Comunicació 

Oficina de Polítiques 

de Gènere 

2022-

2023 

 Elaboració de la Guia d’Estil  

 Creació de la guia de bones pràctiques 

comunicatives 

2 

Posar a disposició de les empreses externes una 

guia de bones pràctiques comunicatives no 

sexistes i assegurar el seu compromís a seguir-les.  

Secció de Serveis 

Jurídics i 

Contractació 

Gabinet d’Alcaldia i 

Comunicació 

Oficina de Polítiques 

de Gènere 

2023 
 Nombre de guies distribuïdes a les 

empreses externes 

3 

Garantir que els diferents espais de la pàgina web 

municipal empren el llenguatge no sexista i no 

perpetuen els estereotips de gènere.  

Comunicació 

Oficina de Polítiques 

de Gènere 

2022-

2025 
 Revisió de la web 

4 
Revisar la documentació de l’Ajuntament des del 

llenguatge no sexista. 

Gabinet d’Alcaldia i 

Comunicació 

2022-

2025 
 Nombre i tipus de recursos revisats 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


