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INTRODUCCIÓ 

 

El II Pla d’Igualtat d’oportunitats de dones i homes a la Fundació IMIM 2018-2021 neix amb un 

doble objectiu, d’una banda, continuar donant resposta al compromís institucional d’avançar 

cap a una Institució lliure de qualsevol forma de discriminació entre homes i dones plasmat 

l’any 2013 amb l’elaboració del que va ser el I Pla d’Igualtat institucional i, de l’altra, seguir 

donant compliment al marc legislatiu autonòmic, estatal i internacional que té el compromís 

de vetllar per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació d’homes i dones en tots els 

àmbits de la vida personal i professional. 

Aquest Pla ha estat elaborat i consensuat per la Comissió d’Igualtat, constituïda de forma 

paritària per representants dels treballadors/es i de la Institució i ha estat aprovat, d’una 

banda, per la Comissió de Direcció en data 20 de juny de 2019 i, de l’altra, pel Patronat de la 

Fundació IMIM en data 26 de juny de 2019. 

El punt de partida d’aquest nou Pla, ha estat la realització d’una diagnosi de la situació actual de 

la Institució en matèria d’igualtat, duta a terme a partir d’un laboriós procés de recollida i anàlisi 

de dades quantitatives i qualitatives realitzat seguint les eines que, la Direcció General d’Igualtat 

del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya posa a 

disposició per a la detecció de possibles elements o processos discriminatoris a les institucions. 

Les dades qualitatives, han estat recollides a través d’una enquesta d’Igualtat facilitada a tot el 

personal de la Institució el mes de gener de 2018.  

 

A partir dels resultats obtinguts a la diagnosi, s’han consensuat un seguit d’objectiu i accions de 

millora que giren en torn als deu àmbits d’actuació treballats a l’informe i que, en definitiva, 

constitueixen el pla d’acció del II Pla d’Igualtat d’Oportunitats.  
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PLA D’ACCIÓ. OBJECTIUS I ACCIONS 

 

 

ÀMBIT 1: CULTURA I GESTIÓ ORGANITZATIVA 

 

OBJECTIU 1.1. Revisar i actualitzar (si s’escau) la documentació corporativa per garantir que 

incorpora la igualtat d’oportunitats i fer-ne difusió.   

 
ACCIONS: 

1.1.1 Revisar en termes d’igualtat la nova versió (2a) del Codi de Conducta que està elaborant 
el Comitè d’Integritat de la Recerca i de Bones Pràctiques Científiques. 

1.1.2 Revisar el Protocol per prevenir, detectar, actuar i resoldre l'assetjament en l'àmbit 
laboral i, en cas d’actualització, realitzar la difusió del nou document.  

1.1.3 Revisar en termes d’igualtat el Manual de Reclutament, Selecció, Contractació i Acollida 
que está previst ser actualitzat pel grup de treball HRS4R i, en cas d’actualització, 
realitzar la difusió del nou document. 

1.1.4 Revisar la Guia per a un ús no sexita del llenguatge i, en cas d’actualització, realitzar la 
difusió del nou document. 

 

PERSONES/SERVEIS IMPLICATS: RRHH, Comissió d’Igualtat, PRL, Grup de treball HRS4R 

 

RESPONSABLE: Direcció de RRHH 

 
PLANIFICACIÓ: 

 
MESURA D’ACOMPLIMENT:  

- Documents revisats i, en cas de derivar-se’n una actualització del document, difusió del 
document.   

 
 
 
OBJECTIU 1.2. Informar del posicionament de la Institució en vers la igualtat de dones i homes 

als grups d’interès (proveïdors, etc.).  

 
ACCIONS: 

1.2.1 Incorporar la informació sobre el posicionament de la Institució en matèria d’igualtat a 
la web, xarxes socials, comunicacions, etc.  
 

Accions 
1r semestre 

2019 

2n semestre 

2019 

1r semestre 

2020 

2n semestre 

2020 

1r semestre 

2021 

2n semestre 

2021 

Acció 1.1.1 X      

Acció 1.1.2  X     

Acció 1.1.3  X     

Acció 1.1.4    X   
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1.2.2 Incloure com a criteri avaluable el compliment de la legislació vigent en termes 
d’Igualtat en el plec de clàusules administratives del concursos públics.  

 

PERSONES/SERVEIS IMPLICATS: RRHH, Comunicació, Contractació, Compres i altres serveis 

implicats en la gestió dels grups d’interès.  

 
RESPONSABLE:  

- Per l’acció 1.2.1, Cap de Comunicació. 
- Per l’acció 1.2.2, Cap de Contractació. 

 
PLANIFICACIÓ: 

 
MESURA D’ACOMPLIMENT: 

- Per l’acció 1.2.1, informació del posicionament publicada.  
- Per l’acció 1.2.2, el 100% de les licitacions contenen aquesta criteri.  

 
 
 
OBJECTIU 1.3. Informar als treballadors/es dels drets laborals de les víctimes de violència de 
gènere   
 
ACCIONS: 

1.3.1 Publicar una notícia a la intranet facilitant informació sobre els drets laborals de les 
víctimes de violència de gènere. 

1.3.2 Publicar informació sobre els drets laborals de les víctimes de violència de gènere a 
l’espai sobre Igualtat de la intranet.    

 

PERSONES/SERVEIS IMPLICATS: RRHH, Comunicació 
 
RESPONSABLE: Direcció de RRHH 
 
PLANIFICACIÓ: 

 
MESURA D’ACOMPLIMENT: 

- Per l’acció 1.3.1, noticia publicada a la intranet. 
- Per l’acció 1.3.2, informació publicada a l’espai de la intranet destinat a la Igualtat. 

 

Accions 
1r semestre 

2019 

2n semestre 

2019 

1r semestre 

2020 

2n semestre 

2020 

1r semestre 

2021 

2n semestre 

2021 

Acció 1.2.1  X X X   

Acció 1.2.2  X X X   

Accions 
1r semestre 

2019 

2n semestre 

2019 

1r semestre 

2020 

2n semestre 

2020 

1r semestre 

2021 

2n semestre 

2021 

Acció 1.3.1  X     

Acció 1.3.2  X     
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ÀMBIT 2: CONDICIONS LABORALS 

 

OBJECTIU 2.1. Millorar la recollida de dades quantitatives adaptant-la a les particularitats i 

necessitats de la Institució per a la propera diagnosi d’igualtat.    

 
ACCIONS: 

2.1.1 Revisar els indicadors avaluats a la diagnosi del present pla d’igualtat així com les dades 
recollides i ajustar-les a les necessitats reals, modificar els indicadors, crear-ne de nous, 
etc. 

2.1.2 Fer un seguiment dels indicadors acordats segons l’acció 2.1.1.   
 

PERSONES/SERVEIS IMPLICATS:  RRHH, Comissió d’Igualtat, SRI 
 
RESPONSABLE: Comissió d’Igualtat 

 
PLANIFICACIÓ: 

 
MESURA D’ACOMPLIMENT: 

- Per l’acció 2.1.1, revisió dels indicadors realitzada. Indicadors definits.  
- Per l’acció 2.1.2, dades de seguiment calculades.  

 

 

 

OBJECTIU 2.2. Conèixer l’opinió sobre l’estada dels treballadors/es que causen baixa de la 

Institució i, si és el cas, el motiu de l’extinció de la relació laboral en casos de baixa voluntària.    

 

ACCIONS: 
 
2.2.1 Elaborar i implementar una entrevista de sortida per realitzar a aquells treballadors/es 

que causen baixa de la Institució.  
 

PERSONES/SERVEIS IMPLICATS: RRHH 
 
RESPONSABLE: Direcció de RRHH 
 
PLANIFICACIÓ: 

 

Accions 
1r semestre 

2019 

2n semestre 

2019 

1r semestre 

2020 

2n semestre 

2020 

1r semestre 

2021 

2n semestre 

2021 

Acció 2.1.1   X    

Acció 2.1.2     X  

Accions 
1r semestre 

2019 

2n semestre 

2019 

1r semestre 

2020 

2n semestre 

2020 

1r semestre 

2021 

2n semestre 

2021 

Acció 2.2.1 X      
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MESURA D’ACOMPLIMENT: 
- Document d’entrevista de sortida fet.  
- Al 100% de treballadors/es que causen baixa a la Institució, se’ls passa l’entrevista de 

sortida.   
 

 

 

ÀMBIT 3: ACCÉS A L’ORGANITZACIÓ 

 

OBJECTIU 3.1. Informar i/o formar a coordinadors/es de grup en igualtat de dones i homes en 
la selecció de persones.  
 
ACCIONS: 

3.1.1 Realitzar un curs de sensibilització en Igualtat d’oportunitats de dones i homes que 
incorpori eines i estratègies per a la igualtat de dones i homes en la selecció de personal. 

3.1.2 Facilitar a les persones amb reponsabilitat en la selecció de personal, la nova versió del 
Manual de Reclutament, Selecció, Contractació i Acollida que hagi elaborat el grup de 
treball HRS4R (veure acció 1.1.3).  

 

PERSONES/SERVEIS IMPLICATS: RRHH, empresa proveïdora de la formació, Direcció 

 

RESPONSABLE: Direcció de RRHH 

 

PLANIFICACIÓ: 

 
MESURA D’ACOMPLIMENT: 

- Per l’acció 3.1.1, formació realitzada. 
- Per l’acció 3.1.2, s’ha facilitat el document a les persones amb responsabilitat en 

selección de personal.   
 

 

 

OBJECTIU 3.2. Recollir informació sobre els processos de selecció dels investigadors 

postdoctorals dels darrers 3 anys 

 
ACCIONS: 

3.2.1 Realitzar un estudi de les convocatòries, des de la presentació de precandidatures fins 
a la selecció del candidat/a finalista, dels ajuts postdoctorals (ex. Miguel Servet, Ramon 
i Cajal, etc.). 

3.2.2 Fer seguiment anual d’aquests indicadors.  
 

 

Accions 
1r semestre 

2019 

2n semestre 

2019 

1r semestre 

2020 

2n semestre 

2020 

1r semestre 

2021 

2n semestre 

2021 

Acció 3.1.1   X    

Acció 3.1.2   X    
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PERSONES/SERVEIS IMPLICATS: Comissió d’Igualtat, Servei de Recerca, SRI, RRHH 

 

RESPONSABLE: Comissió d’Igualtat 

 

PLANIFICACIÓ: 

 
MESURA D’ACOMPLIMENT: 

- Nombre de precandidatures rebudes, candidatures presentades i candidats/es 
seleccionats segregat per sexe.  

 

 

 

OBJECTIU 3.3. Promoure internament l’equitat de gènere en la presentació de candidatures a 

les convocatòries competitives externes 

 
ACCIONS: 

3.3.1 Elaborar un document que descrigui el procés de selecció intern dels candidats/es que 
opten a convocatòries competitives externes. 

3.3.2 Publicar i fer difusió del docuement a l’intranet institucional i persones responsables 
d’aquest procés.  

 

PERSONES/SERVEIS IMPLICATS: RRHH, Comissió de Recerca, Direcció 

 

RESPONSABLE: Direcció  

 
PLANIFICACIÓ: 

 
MESURA D’ACOMPLIMENT: 

- Per l’acció 3.3.1, tenir el document elaborat i aprovat.  
- Per l’acció 3.3.2, tenir el document publicat a la intranet. 

 

 

 

 

 

 

Accions 
1r semestre 

2019 

2n semestre 

2019 

1r semestre 

2020 

2n semestre 

2020 

1r semestre 

2021 

2n semestre 

2021 

Acció 3.2.1  X     

Acció 3.2.2    X   

Accions 
1r semestre 

2019 

2n semestre 

2019 

1r semestre 

2020 

2n semestre 

2020 

1r semestre 

2021 

2n semestre 

2021 

Acció 3.3.1   X    

Acció 3.3.2    X   
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ÀMBIT 4: FORMACIÓ 

 
OBJECTIU 4.1. Dotar a la Comissió d’Igualtat de formació específica en Igualtat de dones i 
homes, per poder exercir les seves funcions amb un coneixement més ampli sobre la matèria.  
 
ACCIONS: 

4.1.1 Realitzar un curs d’Igualtat d’oportunitats de dones i homes amb contingut específic per 
a la Comissió d’Igualtat (elaboració de plans d’igualtat, etc.) 

 

PERSONES/SERVEIS IMPLICATS: Comissió d’Igualtat, empresa proveïdora de la formació, RRHH 

 

RESPONSABLE: Direcció de RRHH 
 
PLANIFICACIÓ: 

 
MESURA D’ACOMPLIMENT: 

- 100% dels membres de la Comissió d’Igualtat han rebut la formació.  
 

 

 

OBJECTIU 4.2. Informar i/o formar i conscienciar el personal de les polítiques d’igualtat 

existents a la Institució. 

ACCIONS: 

4.2.1 Recollir documentalment la política d’igualtat institucional. 
4.2.2 Realitzar un curs de formació dirigit a tot el personal i a treballadors/es amb personal a 

càrrec, per donar a conèixer i fomentar les polítiques institucionals. 
 

PERSONES/SERVEIS IMPLICAT: Comissió d’Igualtat, Comunicació, Grup de treball HRS4R, RRHH, 
empresa proveïdora de la formació  
 
RESPONSABLE: Comissió d’Igualtat 

 
PLANIFICACIÓ: 

 
 
 
 

Accions 
1r semestre 

2019 

2n semestre 

2019 

1r semestre 

2020 

2n semestre 

2020 

1r semestre 

2021 

2n semestre 

2021 

Acció 4.1.1    X   

Accions 
1r semestre 

2019 

2n semestre 

2019 

1r semestre 

2020 

2n semestre 

2020 

1r semestre 

2021 

2n semestre 

2021 

Acció 4.2.1   X    

Acció 4.2.2   X    
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MESURA D’ACOMPLIMENT: 
- Política d’Igualtat redactada i publicada.  
- Curs de formació realitzat.  
- Nombre d’assistents als cursos. 

 
 

 
 

ÀMBIT 5: PROMOCIÓ I/O DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL 

 

No s’han previst accions per a aquest àmbit.  

 

 

 

ÀMBIT 6: RETRIBUCIÓ 

 

OBJECTIU 6.1. Millorar la recollida de dades salarials adaptant-la a les particularitats i 

necessitats de la Institució de cara a la propera diagnosi d’igualtat i a la realització d’un 

seguiment de les dades salarials pertinents d’acord amb el Real Decreto Ley 06/2019 de 1 de 

marzo, de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato entre mujeres y hombres.  

 
ACCIONS: 

6.1.1 Realitzar un estudi retributiu que, en la mesura de les possibilitats, compari 
separadament el personal segons el tipus de funció que desenvolupen i de l’origen del 
seu finançament. 

 

PERSONES/SERVEIS IMPLICATS: Comissió d’Igualtat, SRI, RRHH 

 

RESPONSABLE: Direcció de RRHH 
 
PLANIFICACIÓ: 

 
MESURA D’ACOMPLIMENT: 

- Recollida i avaluació de les dades realitzada.  

- Informe elaborat.  

 

 

 

 

 

 

 

Accions 
1r semestre 

2019 

2n semestre 

2019 

1r semestre 

2020 

2n semestre 

2020 

1r semestre 

2021 

2n semestre 

2021 

Acció 6.1.1    X   
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ÀMBIT 7: TEMPS DE TREBALL I CORRESPONSABILITAT 

 

OBJECTIU 7.1. Millorar la informació que tenen els treballadors/es sobre les mesures de 
conciliació de la vida laboral, personal i familiar disponibles.    
 
ACCIONS: 

7.1.1 Publicar una notícia a la intranet facilitant informació als treballadors/es sobre les 
mesures de conciliació de la vida laboral, personal i familiar disponibles.  

7.1.2 Publicar informació sobre les mesures de conciliació de la vida laboral, personal i familiar 
disponibles, a l’espai sobre Igualtat de la intranet.   

 
PERSONES/SERVEIS IMPLICATS: Comissió d’Igualtat, RRHH 
 
RESPONSABLE: Direcció de RRHH 
 
PLANIFICACIÓ: 

 
MESURA D’ACOMPLIMENT: 

- Per l’acció 7.1.1, noticia publicada a la intranet. 
- Per l’acció 7.1.2, informació publicada a l’espai de la intranet destinat a la Igualtat 

 

 

 

OBJECTIU 7.2. Promoure la creació d’un ajut a la maternitat/paternitat 
 
ACCIONS: 

7.2.1 Traslladar al Comitè d’Empresa i la Direcció del centre, la proposta de promoure la 
creació d’un ajut a la maternitat/paternitat.  

7.2.2 Fer seguiment de l’estat de valoració i negociació de l’acció.  
 
PERSONES/SERVEIS IMPLICATS: Comissió d’Igualtat, Comitè d’Empresa, Direcció 
 
RESPONSABLE: Direcció 

 
PLANIFICACIÓ: 

 

Accions 
1r semestre 

2019 

2n semestre 

2019 

1r semestre 

2020 

2n semestre 

2020 

1r semestre 

2021 

2n semestre 

2021 

Acció 7.1.1  X     

Acció 7.1.2  X     

Accions 
1r semestre 

2019 

2n semestre 

2019 

1r semestre 

2020 

2n semestre 

2020 

1r semestre 

2021 

2n semestre 

2021 

Acció 7.2.1  X     

Acció 7.2.2    X   
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MESURA D’ACOMPLIMENT: 
- Per l’acció 7.2.1: la proposta s’ha traslladat a la taula de negociació del Comitè 

d’Empresa i la Direcció i així s’ha fet constar en acta. 
- Per l’acció 7.2.2: Comitè d’Empresa i Direcció han facilitat a la Comissió d’Igualtat la 

informació sobre l’estat de la proposta.  
 

 

 

 

ÀMBIT 8: COMUNICACIÓ NO SEXISTA 

 
OBJECTIU 8.1. Seguir treballant per un ús no sexista de la llengua en qualsevol comunicació 
institucional interna i externa.  
 
ACCIONS: 

8.1.1 Revisar i actualitzar (si s’escau) la Guia per a un ús no sexita del llenguatge i en cas 
d’actualització, realitzar la difusió del nou document.  (veure acció 1.1.4). 

8.1.2 Establir revisions periòdiques de la web, intranet, formularis, documents institucionals, 
etc.  

 
PERSONES/SERVEIS IMPLICATS: Comissió d’Igualtat, Comunicació, RRHH 
 
RESPONSABLE: Comunicació 
 
PLANIFICACIÓ: 

 
MESURA D’ACOMPLIMENT: 

- Per l’acció 8.1.1, document revisat. Document publicat a la intranet.  
- Per l’acció 8.1.2, revisions i, si s’escau, correccions fetes.  

 

 

 

 

ÀMBIT 9: SALUT LABORAL 

 

OBJECTIU 9.1. Dotar a la Cap del Servei de Prevenció de Riscos Laborals a la Institució, de 

formació específica en Igualtat de dones i homes, per poder exercir les seves funcions amb un 

coneixement més ampli sobre la matèria. 

 
ACCIONS: 

Accions 
1r semestre 

2019 

2n semestre 

2019 

1r semestre 

2020 

2n semestre 

2020 

1r semestre 

2021 

2n semestre 

2021 

Acció 8.1.1    X   

Acció 8.1.2    X   
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9.1.1 Organitzar o facilitar a la persona responsable de la salut laboral a la Institució, l’accés a 
un curs d’Igualtat d’oportunitats de dones i homes en l’àmbit de la salut laboral.  

 
PERSONES/SERVEIS IMPLICATS: RRHH, PRL, empresa proveïdora de la formació 
 
RESPONSABLE: Direcció de RRHH 
 
PLANIFICACIÓ: 

 
MESURA D’ACOMPLIMENT: 

- La Cap del Servei de PRL ha realitzat la formació.  
 

 

 

OBJECTIU 9.2. Incorporar la perspectiva de gènere a tots aquells àmbits de recerca, de gestió 

i de prevenció de riscos laborals que sigui possible.  

 
ACCIONS: 

9.2.1 Realitzar accions per informar, formar i conscienciar als diferents agents implicats 
perquè incorporin en les avaluacions, barems, protocols, etc. l’avaluació i presa de 
decisions considerant les diferències entre homes i dones en els diferents àmbits 
d’activitat. (veure, per exemple, acció 3.1.1, 3.3.1, 9.1.1). 
 

PERSONES/SERVEIS IMPLICATS: Direcció, Comissió d’Igualtat, CEIC, Comissió de Recerca, CIR, 
PRL, RRHH 
  
RESPONSABLE: Direcció 
 
PLANIFICACIÓ: 

 
MESURA D’ACOMPLIMENT: 

- Accions realitzades.  
 

 

 

 

 

 

 

Accions 
1r semestre 

2019 

2n semestre 

2019 

1r semestre 

2020 

2n semestre 

2020 

1r semestre 

2021 

2n semestre 

2021 

Acció 9.1.1   X    

Accions 
1r semestre 

2019 

2n semestre 

2019 

1r semestre 

2020 

2n semestre 

2020 

1r semestre 

2021 

2n semestre 

2021 

Acció 9.2.1   X    
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ÀMBIT 10: PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT L’ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE 

 

OBJECTIU 10.1. Informar i formar als responsables de grup i a tot el personal en general, en la 

prevenció, detecció i actuació davant situacions d’assetjament sexual i per raó de sexe.   

 
ACCIONS: 

10.1.1 Revisar el Protocol per prevenir detectar actuar i resoldre l'assetjament en l'àmbit 
laboral i, en cas d’actualització, realitzar la difusió del nou document (veure acció 1.1.2). 

10.1.2 Organitzar un curs de sensibilització en Igualtat d’oportunitats de dones i homes que 
incorpori la prevenció, detecció i actuació davant situacions d’assetjament sexual i per 
raó de sexe. 

10.1.3 Fer recordatoris periòdics a tots els treballadors/es, a través dels mitjans habilitats a la 
intranet, sobre el protocol a seguir davant situacions d’assetjament sexual o per raó de 
sexe en l’àmbit laboral.  

10.1.4 Publicar informació sobre la matèria a l’espai sobre Igualtat de la intranet.    
 

PERSONES/SERVEIS IMPLICATS: PRL, Direcció, RRHH 

 

RESPONSABLE: RRHH 
 
PLANIFICACIÓ: 

 
MESURA D’ACOMPLIMENT: 

- Per l’acció 10.1.1, formación realitzada. 
- Per l’acció 10.1.2, protocol revisat.  
- Per l’acció 10.1.3, notícia publicada a la intranet.  
- Per l’acció 10.1.4, informació publicada a l’espai de la intranet destinat a la Igualtat. 

 
 

ANNEX 1. INFORME DE DIAGNOSI D’IGUALTAT DE DONES I HOMES 

 
Veure document adjunt.  

Accions 
1r semestre 

2019 

2n semestre 

2019 

1r semestre 

2020 

2n semestre 

2020 

1r semestre 

2021 

2n semestre 

2021 

Acció 10.1.1  X     

Acció 10.1.2    X   

Acció 10.1.3   X    

Acció 10.1.4   X    
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Presentació de l’organització 

Nom i Raó Social Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM). 

Forma jurídica Fundació 

Activitat Recerca biomèdica 

Sector Recerca 

Adreça (*) 
Incloure centres de treball als que faci 

referència la diagnosi. 

C/ Doctor Aiguader, 88 

08003 Barcelona 

Telèfon 933160608 

Web www.imim.es 

Correu electrònic lrabal@imim.es 

Persona de contacte Laia Rabal  

La Fundació IMIM, entitat pública creada l’any 1992, és la responsable de la gestió de l’Institut Hospital 

del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), i té com a finalitat la recerca i la docència en el camp de la 

Biomedicina i de les Ciències de la Salut i de la Vida. 

L’IMIM (Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques), creat l’any 1947, és el centre de recerca 

del Parc de Salut Mar de Barcelona (PSMAR), una organització integral de serveis que engloba 

dispositius assistencials, de docència i de recerca. L’IMIM està ubicat al Parc de Recerca Biomèdica de 

Barcelona (PRBB), i està format per 5 Programes de Recerca que engloben 59 Grups. 

Aquest document, recull les dades relatives al personal contractat per la Fundació IMIM* i constitueix 

l’informe de diagnosi d’igualtat de dones i homes a la Fundació IMIM. Els resultats que se’n derivin, 

constituiran la base del II Pla d’Igualtat d’aquesta Institució tot i que, atesa la idiosincràsia de la nostra 

institució en la qual hi conviu personal de la Fundació IMIM, de l’IMIM-PSMAR i personal procedent 

d’altres institucions (ex. CIBER), les accions de millora generals que la Comissió d’Igualtat proposi 

implementar, seran extensibles a tot el personal en la mesura que l’acció ho permeti.   

*Algunes dades poden quedar esbiaixades al no incloure el personal contractat per l’IMIM-PSMAR, com per 

exemple, les dades relatives a la composició de la Direcció atès que només un dels seus membres és personal 

contractat per la Fundació IMIM.  

Dades entorn la diagnosi 

Data de realització de la diagnosi  2018-2019 

Període de referència temporal de les dades de 

la diagnosi 

 

Dades a data concreta: 01/01/2018 

Dades anuals: 01/01/2017 a 31/12/2017 

Dades evolutives a 4 anys: 01/01/2014 a 

31/12/2017 

Nº de treballadors/es 274  

Persona responsable de la realització de la 

diagnosi 

Balbina Ugena (Directora de Gestió) 

 

http://www.imim.es/
mailto:lrabal@imim.es
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Persones que han col·laborat en la realització 

de la diagnosi. Indiqueu noms i cognoms 

Anna Maria Adell, Carol Barnwell, Montserrat 

Fitó, Lorena Garrostas, Mireia Moreno, Laia 

Rabal, Diana Sebastián, Balbina Ugena, Joan Vila  

 

La diagnosi per àmbits 

1. Cultura i gestió organitzativa 

1.1. Treball previ en igualtat 

 

 

 SI NO 

• Existència d’un Pla d’igualtat previ 

Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Domes i Homes 2013-2016.  

  

• Existència d’un pla de responsabilitat social que incorpori la igualtat 

d’oportunitats.  

  

• La Institució ha rebut alguna certificació o premi relacionat amb la promoció de la 

igualtat de dones i homes. 

La Institució compta amb el distintiu europeu HR Excellence in Research (juny 2015) 

que l’acredita com a centre de recerca compromès amb la millora contínua de les 

seves polítiques de recursos humans d’acord amb els principis del European Charter 

for Researchers i el Code of Conduct for the Recruitment of Researchers 

(Charter&Code), establerts per la Comissió Europea. Entre aquests principis, hi ha el 

de la no discriminació per raó d’origen, religió, etc., el de vetllar per unes condicions 

laborals igualitàries, la igualtat d’accés i d’oportunitats o l’equitat de gènere en els 

òrgans de decisió. 

  

• La Institució vetlla pels drets laborals de les dones víctimes de violència masclista.  

Ho fa a través de diversos documents corporatius:  

- Codi de Conducta (juliol 2017): la Institució condemna qualsevol acte de violència 

i mostra el seu compromís amb els drets humans i laborals reconeguts en la 

legislació nacional i internacional i amb els principis en els que es basa la Declaració 

Universal dels Drets Humans, la Organització Internacional del Treball (OIT), el Pacte 

Nacional de les Nacions Unides i el European Charter for Researchers i Code of 

Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter&Code) de la Comissió Europea.  

- Pla d’Igualtat d’Oportunitats de Dones i Homes (desembre 2014): unes de les 

funcions principals de la Comissió d’Igualtat es fomentar el valor de la no-

discriminació i de la no-violència de gènere dins la Institució.  

- Protocol per prevenir, detectar, actuar i resoldre l’assetjament en l’àmbit laboral 

(desembre 2016): a través del qual s’adopten les mesures i procediments a seguir 

per actuar en casos d’assetjament fent menció explícita a la violència masclista 

(apartat 3.3).   

- Normativa laboral (juny 2015): la normativa té reconeguts uns drets específics per 

aquells treballadors/es que tinguin consideració de víctimes de violència de gènere 

(art. 21). 
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1.2. Gestió organitzativa i relacions laborals 

 SI NO 

• En la documentació corporativa i/o conveni col·lectiu es troba la igualtat de dones i 

homes recollida de manera explícita.  

- Pla Estratègic de l’IMIM 2016-2020 (febrer 2017): recull la integració de la igualtat 

d’oportunitats i la diversitat en les polítiques estratègiques institucionals, com a part 

de la seva visió. Objectiu que es concreta en el seu pla d’acció a través de la línia 

estratègica 3.2 .  

- Manual d’Acollida del personal de nova incorporació (anual).  

- Manual de Reclutament, Selecció, Contractació i Acollida (juny 2017): té com a 

objectiu definir els passos i polítiques a seguir per tal de dur a terme la selecció de 

personal amb les màximes garanties de transparència i igualtat d’oportunitats. 

- Pla d’Igualtat d’Oportunitats de Dones i Homes (desembre 2014).  

- Protocol per prevenir, detectar, actuar i resoldre l’assetjament en l’àmbit laboral 

(desembre 2016): a través del qual, s’adopten les mesures i procediments a seguir 

per actuar en casos d’assetjament laboral. Contempla tot tipus de discriminació que 

pugui conduir a un assetjament laboral com ara la manca d’igualtat d’oportunitats 

d’accés a l’ocupació, en l’exercici de funcions i en el propi desenvolupament 

professional, incloent la igualtat salarial (apartat 3.4).  

- Guia per a un ús no sexista de la llengua (desembre 2015): eina de consulta amb 

recomanacions per l’ús d’estratègies i recursos lingüístics no sexistes de la llengua 

que té l’objectiu de vetllar per una comunicació interna i externa exempta de biaix 

de gènere.   

- Carta d’adhesió al Charter&Code (febrer 2015) a través de la qual la Institució 

mostra el seu compromís amb principis com el de la igualtat d’oportunitats entre 

dones i homes i conforme treballa perquè les polítiques de RRHH estiguin alineades 

amb aquests principis. 

- Distintiu europeu HR Excellence in Research (juny 2015) visible a la web 

institucional que l’acredita com a centre de recerca compromès amb la millora 

contínua de les seves polítiques de recursos humans d’acord amb els principis del 

Charter&Code, establerts per la Comissió Europea. Inclou un pla d’acció a través del 

qual la institució treballa per a millorar les seves polítiques de recursos humans.  

  

• Es recullen les dades relatives al personal desagregades en funció de la variable 

“sexe”. 

  

• En la documentació relativa als processos de selecció, contractació, promoció, etc. 

s’hi contempla la igualtat de dones i homes.  

La institució disposa d’un Manual de Reclutament, Selecció, Contractació i Acollida 

(juny 2017) que té com a objectiu definir els passos i polítiques a seguir per tal de 

dur a terme la selecció de personal amb les màximes garanties de transparència i 

igualtat d’oportunitats.  

  

• S’incorporen sistemes de gestió de la qualitat que incloguin indicadors per a la 

mesura de la situació d’igualtat de dones i homes.  
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1.3. Estructures i participació                                                                                                      

 SI NO 

• Existència d’una estructura destinada a treballar la igualtat d’oportunitats entre 

dones i homes. 

La Institució compta amb una Comissió d’Igualtat formada per 6 persones (3 per part 

del Comitè d’Empresa i 3 per part de la Institució) i per una persona que actua com 

a assessora i secretària tècnica. Aquestes persones són*: 

 

Per part del Comitè d’Empresa: 

Nom i cognoms Funció a la Institució   Funció a la Comissió 

Carol Barnwell Suport/auxiliar de recerca Vocal 

Lorena Garrostas Carreño Tècnica de recerca Vocal 

Mireia Moreno Merino Tècnica de recerca Vocal 

 

Per part de la Institució:  

Nom i cognoms  Funció a la Institució   Funció a la Comissió 

Montserrat Fitó Colomer  Investigadora Vocal 

Balbina Ugena Villalobos  Directora de Gestió Responsable Comissió 

Joan Vila Domènech  Tècnic de recerca Vocal 

 

Laia Rabal de Andrés, de l’àrea de formació i desenvolupament del Servei de 

Recursos Humans, actua com a assessora i secretària tècnica de la Comissió. 

 

*A gener 2019, aquesta composició ha sofert una modificació: Alfons González Pauner 

(Suport/auxiliar de recerca – Vocal), substitueix a Carol Barnwell.  
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• Hi ha equilibri pel que fa a la presència de dones i homes a la Comissió d’igualtat?  

 

 
La composició eminentment femenina de la plantilla de la Fundació IMIM a gener de 

2018 (73% de dones) i del seu Comitè d’Empresa (84,6% de dones) dificulta la 

presència d’homes a la Comissió d’Igualtat, malgrat és un objectiu d’aquesta. Tenint 

com a referència aquestes dades, la composició de la Comissió d’Igualtat en aquesta 

data, mantindria un percentatge de representació d’homes i dones similar al del 

global de la plantilla i del Comitè (83,3% de dones).  

  

• Existència dins de la Institució de la figura de l’agent d’igualtat.  

Atès el tamany de la plantilla i l’existència d’una Comissió d’Igualtat, per ara no s’ha 

considerat necessària la incorporació/creació d’aquesta figura.  

  

• El Servei de RRHH compta amb personal format en igualtat de dones i homes.  

Laia Rabal de Andrés, de l’àrea de formació i desenvolupament del Servei de 

Recursos Humans, actua com a assessora i secretària tècnica de la Comissió. Ha 

participat en diverses jornades i cursos de formació en igualtat d’oportunitats de 

dones i homes. Paral·lelament, la Comissió d’Igualtat ha rebut en una ocasió 

formació en Igualtat per part d’una consultora experta en la matèria.   

  

• Participació del personal als projectes que tenen com a objectiu treballar la igualtat 

d’oportunitats.  

El personal de la Institució ha participat en l’enquesta d’igualtat d’oportunitats de 

dones i homes a través de la qual s’ha recollit informació qualitativa de caràcter 

subjectiu sobre la percepció, creences i mentalitat del personal que forma part de la 

Institució, en relació a la igualtat de dones i homes. 
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• S’ha negociat i consensuat amb la representació legal dels treballadors i 

treballadores sobre polítiques, accions o iniciatives vinculades amb la igualtat 

d’oportunitats.  

El primer Pla d’Igualtat va ser consensuat i aprovat amb els membres del Comitè 

d’Empresa que formen part de la Comissió d’Igualtat. Actualment i, també, de forma 

conjunta s’està elaborant el segon Pla d’Igualtat. La Comissió d’Igualtat es reuneix 

periòdicament o segons les necessitats i s’aixeca acta de tots els acords i decisions 

que es prenen en el si de la Comissió.  

D’altra banda, el Comitè d’Empresa es reuneix amb la Direcció, de forma periòdica i 

segons necessitats, per debatre i negociar qualsevol millora en les condicions 

laborals del personal que es puguin proposar, incloses les relatives al temps de 

treball i corresponsabilitat. 

  

• Hi ha equilibri pel que fa a la presència de dones i homes a la representació legal dels 

treballadors i treballadores?  

El Comitè d’Empresa està format per 13 persones (2 homes i 11 dones) que són: 

 

Nom i cognoms   Funció a la Institució Funció a la Comissió 

Lara Nonell Mazelón   Tècnica de recerca Presidenta 

Carina Oliver Dutrem Suport/auxiliar de recerca Secretària 

Mireia Moreno Merino Tècnica de recerca Vocal 

Alfons González Pauner Tècnic de recerca Vocal 

Ana Godall Peralta Suport/auxiliar de recerca Vocal 

Marta Bódalo Peralta Tècnica de recerca Vocal 

Carol Barnwell Suport/auxiliar de recerca Vocal 

Coral Ampurdanès Descals Tècnica de recerca Vocal 

Lorena Garrostas Carreno Tècnica de recerca Vocal 

Laura Erruz Peregrina Suport/auxiliar de recerca Vocal 

Alfonso Ming Cazorla Suport/auxiliar de recerca Vocal 

Marta Riera Oliva Investigadora Vocal 

Gemma Vilagut Saiz Investigadora Vocal 

 

       

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

DONA HOME

Composició de la representació legal dels 
treballadors i treballadores. Percentatge

DONA

HOME



 

Pàgina 10 de 57 

 

 

Tal com s’ha comentat anteriorment, la composició eminentment femenina de la plantilla de la 

Fundació IMIM (73% de dones) dificulta la presència d’homes en el Comitè d’Empresa. Tenint com a 

referència aquesta dada, la composició del Comitè d’Empresa actual, mantindria un percentatge de 

representació d’homes i dones similar al del global de la plantilla (84,6% de dones). 

1.4. Comunicació i imatge corporativa 

 SI NO 

• Difusió de continguts específics d'igualtat de dones i homes, inclosos continguts 

contra la violència masclista.  

La institució compta amb un espai a la intranet, destinat exclusivament a la Igualtat 

on s’hi pot trobar el compromís institucional en vers la igualtat, el Pla d’Igualtat, la 

composició de la Comissió, les memòries del Pla, diversos recursos documentals 

com la Guia per a un ús no sexista de la llengua, el Protocol per prevenir, detectar, 

actuar i resoldre l’assetjament laboral, legislació relacionada i un espai per a notícies 

i articles d’interès. També hi ha accés a una bústia de suggeriments i consultes.  

A l’hora, a la mateixa intranet, hi ha un espai general de notícies a través del qual es 

fa arribar tota aquella informació, iniciatives i notícies que es considera rellevant 

difondre i comunicar a tot el personal. Per ex. l’enquesta d’Igualtat d’oportunitats 

de dones i homes a la institució, memòries, etc.  

  

• La Institució fomenta o participa en activitats de promoció de la igualtat de dones i 

homes (jornades, seminaris, programes públics, etc.).  

Conjuntament amb la resta de centres de recerca ubicats a l’edifici on es troba la 

nostra Institució, s’ha participat en el “Dia internacional de la dona i la nena en 

ciència 2018” amb una jornada de neurocientífiques, una wikimarató i una 

campanya a les xarxes socials amb l’etiqueta #SomCientífiques, entre d’altres 

iniciatives.  

També s’ha creat un grup intercentres amb representació de tots els centres de 

recerca del l’edifici, per posar en comú iniciatives, propostes i recursos destinats, 

principalment a la visualització de les dones en el món de la ciència i promoure les 

carreres científiques (STEM) entre les joves estudiants. Per part de la nostra 

Institució, hi participen: Victòria Puig (investigadora) i Laia Rabal (Àrea de 

Desenvolupament i Formació del Servei de RRHH).  

  

• La Institució informa del seu posicionament pel que fa a la igualtat de dones i homes 

a les empreses amb les quals col·labora (proveïdores, etc.). 

  

• Es requereix el compliment normatiu en matèria d'igualtat de dones i homes a les 

empreses amb les quals col·labora (proveïdores, etc.). 

  

 

1.5. Comportaments contraris al valor de la igualtat 

 SI NO 

• En alguna ocasió s'han produït a l'organització dificultats o conflictes relacionats amb 

la vulneració del principi d'igualtat de dones i homes?  
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1.6. Percepció, creences i mentalitat de les persones 

• Percentatge de participació de la plantilla en la resposta a l’enquesta.  

 

Els següents apartats corresponen a les respostes als ítems 2, 10, 11, 12 de l’enquesta.  

 

El mes de gener de 2018 es va posar a disposició de tot el personal, l’enquesta d’opinió “Igualtat 

d'Oportunitats de Dones i Homes a l'IMIM“ amb la finalitat de disposar d’informació qualitativa de 

caràcter subjectiu sobre la percepció, les creences i la mentalitat del personal que forma part de la 

Institució, en relació a la igualtat de dones i homes. 

Van respondre l’enquesta 117 persones, 79 (67.5 %) dones i 38 (32.5 %) homes. D’aquestes, 

treballaven a la Fundació IMIM 89 persones (63 dones/26 homes) i a l'IMIM-PSMAR 28 persones 

(16 dones/12 homes).  

Tal com s’ha mencionat anteriorment, en aquest document s’hi reflecteixen exclusivament les 

dades del personal que gaudeix d’un contracte laboral amb la Fundació IMIM atès que el present 

informe de diagnosi constituirà la base per a l’elaboració del II Pla d’Igualtat de la Fundació IMIM.  

 

➢ Creuen les persones que han respost l’enquesta que a l’organització es té en compte la 

igualtat d’oportunitats entre dones i homes? 

 
 

➢ Coneixen els drets laborals que hi ha per a les víctimes de violència masclista? 

 
 

➢ En alguna ocasió han viscut un conflicte relacionat amb la vulneració del principi d'igualtat 

de dones i homes? 

 
 

➢ Creuen que és necessari un Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes a 

l’organització? 
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➢ Dones i homes tenen una percepció diferent? 

No es mostren diferències estadísticament significatives entre homes i dones pel què fa a la 

percepció que tenen sobre la implicació de la Institució en matèria d’igualtat ni tampoc en vers el 

coneixement que tenen sobre els drets de les víctimes de violència masclista.  

Per contra, hi ha un percentatge significativament més elevat de dones que tenen la percepció 

d’haver viscut un conflicte relacionat amb la vulneració del principi d'igualtat i que creuen que és 

necessari un Pla d’igualtat d’oportunitats. 

 

➢ A continuació es detallen els suggeriments o comentaris (literals) que han realitzat les 

persones que han contestat l’enquesta, en referència a aquest àmbit. 

 

- No se que plan se debería de contemplar pero si lo que se pretende es fomentar la igualdad entre 
hombres y mujeres en el trabajo........ por poner el ejemplo del sueldo........habría que saber si la 
institucióon paga lo mismo a dos personas con la misma cualificación y años de experiencia o no. O 
cómo, por ejemplo, se sube de categoria profesional etc etc. Son aspectos que no estan 
contemplados en ningún lado. 

- Entenc que ocupant un mateix lloc de treball, una dona i un home cobren igual a l'IMIM/FIMIM. Si 
no fos així, caldria dirigir l'esforç del pla de manera prioritària cap aquest tema. 

- Els plans d'gualtat no serveixen de res si no es milloren les condicions de treball: sous, possibilitats 
de promoció, estabilitat, tranquilitat sobre el futur, etc. Cal augmentar els sous (més en les dones), 
cal que hi hagi promocions (més en les dones), cal donar estabilitat (més en les dones), etc. 

- Preparar un plan de igualdad de género en el que toda la direccion actual de la empresa se 
comprometa a tomar acciones para promover mujeres a la direccion de grupos y, más adelante, 
direccion de programas y otros cargos directivos: establecer medidas concretas, cuotas a alcanzar 
en un plazo determinado y otras medidas de discriminacion positiva. Promover entre los hombres 
medidas de conciliacion familiar que ya existen en la legislacion de las cuales no se está haciendo 
uso. 

-No puedo opinar de cargos mas altos, en los cargos bajos si que creo que hay igualdad entre 
hombres y mujeres (por lo que veo yo en el trabajo). 

- Hi ha un problema de desigualtaltat de base, a la societat, la família, l'escola.... Està bé, molt bé 
una política d'igualtat però és evident que les desigualtats ja les 'portem posades' de casa. 

- Aquest és un tema important i m'alegro que es visibilitzin accions per tal d'aconseguir una igualtat 
real. Confio que no es quedi en accions de cara a la galeria i tinguin una continuitat que busqui 
solucionar els problemes d'arrel. 

- Considero necessari que es vagi informant puntualment de les decisions que es prenguin en aquest 
sentit i de les accions que han de continuar a aquesta enquesta. Es fan enquestes periòdicament 
però no hi ha un seguiment adequat de com es concreten les conclusions d'aquestes consultes en 
accions concretes i els resultats o millores resultants. 

- Moltes gràcies considerar aquest tema que, en línies generals, és una greu xacra en la nostra 
societat. Molta sort i tot el meu suport. 

- No malgasteu recursos fent plans que no augmentin els sous (més en les dones), que no incloguin 
promocions (més en les dones), que no donin estabilitat (més en les dones), etc. Esclar que cal 
reforçar el que ja fa l'IMIM sobre conciliació, prevenció de l'assetjament etc. 

-En el meu entorn, crec, que no hi ha aquesta desigualtat. No tinc molt de coneixements al respecte. 
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- Jo vaig arribar a IMIM a l'Abril, després d'un procés de selecció, al qual s'especificava un sou segons 
formació, no pas per sexe. 

- Per la meva experiència, la igualtat entre dones i homes a l'IMIM està ben assumida des de fa 
temps, i no he conegut mai cap cas de discriminació o desigualtat d'oportunitats. Crec que no 
necessitem que aquest tema hagi d'estar regulat, la igualtat ja la posem en pràctica per nosaltres 
mateixos, a no ser que es donguin casos de desigualtat que jo desconegui. 

 

1.7. Conclusions de l’àmbit cultura i gestió organitzativa 

Àmbit cultura i gestió organitzativa 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 
En els darrers anys, la Institució ha demostrat 
el seu compromís per la Igualtat i ha apostat 
per la seva integració en les polítiques, 
procediments i documentació corporativa. 
Aquesta és una prioritat que manté i que es fa 
palès en el desenvolupament de noves 
iniciatives com la carrera professional, 
l’entrevista de sortida, l’estudi psicosocial o la 
participació de tot el personal en l’enquesta 
d’igualtat.  

L’enquesta d’opinió sobre la Igualtat de dones i 
homes a la Institució, ha demostrat que hi ha 
treballadors/es que desconeixen si la Institució té 
en compte la igualtat i desconeixen els drets 
laborals de les víctimes de violència masclista. Per 
tant, cal millorar la informació/formació que 
reben les persones en aquesta matèria.  
En la mateixa línia, també cal que proveïdors i 
altres col·laboradors externs, siguin coneixedors 
del posicionament que la Institució manté en 
aquest sentit. Al mateix temps, cal treballar per 
intentar incloure el compliment normatiu en 
matèria d’igualtat a les empreses proveïdores que 
liciten als concursos públics.  

 

2. Condicions laborals 

2.1. Presència de dones i homes a tota l’organització 

Dades plantilla total  

  SI NO 

• Hi ha equilibri pel que fa a la presència de dones i homes a la plantilla? 

 

 

  

73%

27%

Composició de la plantilla
Percentatge

Dona

Home
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        La plantilla està formada majoritàriament per dones. 

 

2.2. Característiques generals de la plantilla 

Distribució de la plantilla per antiguitat 

 

 
 

   SI NO 

• Hi ha diferències entre dones i homes a les diferents franges d’antiguitat? 

 

  

 

Distribució de la plantilla per edat  

 

 
 

 SI NO 

• Hi ha diferències entre dones i homes a les diferents franges d’edat?  

No hi ha diferències estadísticament significatives.  
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Distribució de la plantilla per nivell d’estudis finalitzats 

 

 
 

                                                                                                                                                                  SI  NO 

• Hi ha diferències entre dones i homes pel que fa al nivell de formació?     

 

2.3. Distribució de dones i homes al conjunt de l’organització 

Distribució de la plantilla per centre de treball  

 

 
        

                                                                                                                                                                SI        NO 

• Hi ha centres de treball amb més presència masculina o femenina? 

La Institució no compta amb diversos centres de treballa en si mateix sinó que la 

ubicació del treballador/a depèn del tipus de projecte de recerca que desenvolupa. 
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Pel què fa a l’àrea de gestió, tot el personal està ubicat a la Fundació IMIM (edifici 

PRBB). 

 

Distribució de la plantilla per programa 

 

 

 SI NO 

• Hi ha equilibri pel que fa a la presència de dones i homes a tots els programes?    

• Hi ha algun programa on hi hagi un percentatge important de dones/homes?  

En el programa d’Informàtica Biomèdica (INFOBIO), hi ha un percentatge d’homes 

significativament superior al de dones. Això podria explicar-se perquè l’àrea de 

coneixement d’aquest programa és eminentment tecnològica i, igual que succeeix 

a la societat, aquesta és una branca encara molt masculinitzada.  

  

 

Distribució de la plantilla per funció 
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                            SI     NO 

• En quina proporció estan representades les dones a l’equip directiu? I al col·lectiu 

de comandaments intermedis?  

Aquesta dada queda esbiaixada pel fet que aquest informe només recull les dades 

dels treballadors/es de la Fundació IMIM i, de totes les persones que composen la 

Direcció, només una d’elles és contractada per la Fundació IMIM, essent la resta és 

personal de l’IMIM-PSMAR.  

Dit això, hi ha diferències a nivell de Direcció i de Comandaments, però aquesta no 

és estadísticament significativa.  

  

• Hi ha equilibri pel que fa a la presència de dones i homes als diferents nivells?  

 

  

• Hi ha algun nivell on hi hagi un percentatge important de dones/homes?  

 

  

• Es concentren les dones o els homes a determinats nivells?   

 

Distribució de la plantilla per lloc de treball 
 

 
 

 

 
SI 

 
NO 

• Hi ha desequilibris pel que fa a la presència de dones i homes als diferents llocs de 

treball?  

Les diferències no són estadísticament significatives. 

  

• Es concentren les dones o els homes en determinats llocs de treball? 
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2.4. Condicions contractuals de dones i homes 

Distribució de la plantilla per tipus de contracte 

 

 
   

  SI 

  

NO 

• Tenint en compte les dades, com és la situació de dones i homes pel que fa a la 

temporalitat? 

No hi ha diferències estadísticament significatives entre dones i homes pel què fa a 

la temporalitat dels seus contractes laborals. 

  

• Es concentren les dones o els homes en determinats tipus de contracte?   
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2.5. Tipus de jornada de dones i homes 

 

Distribució de la plantilla per tipus de jornada 

 

 
 

Distribució de la plantilla per tipus de jornada/horaris 

 

 

 SI NO 

• Hi ha diferències entre dones i homes als diferents tipus de jornada?   

• Es concentren les dones o els homes en determinades jornades? I horaris?   

• Si s’observen diferències en dones i homes pel que fa al tipus de jornada i/o horaris, 

responen a necessitats de conciliació? 
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2.6. Evolució i motius de les extincions de la relació laboral 

 SI NO 

• En cas de baixes voluntàries, es realitza a les persones una “entrevista de sortida”? 

S’està treballant en l’elaboració d’una entrevista de sortida que es posarà en marxa 

durant l’any 2019. 

  

 

Extincions de la relació laboral els últims quatre anys (2014-2017) 

 
 SI NO 

• Hi ha diferències entre dones i homes pel que fa a les extincions de la relació laboral 

produïdes els últims quatre anys?  

  

 

Distribució de les extincions de relació laboral per motiu 
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 SI NO 

• Hi ha diferències entre dones i homes pel que fa al motiu de l’extinció de la relació 

laboral? 

  

• Creieu que dones i homes tenen la mateixa estabilitat a l’organització? 

 

  

 

2.7. Conclusions de l’àmbit condicions laborals 

Àmbit condicions laborals 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 

Després de l’anàlisi d’aquest àmbit, valorem 
positivament les dades obtingudes que 
demostren que no hi ha diferències 
estadísticament significatives en la major part 
dels indicadors valorats.  
 
 
 
 

Malgrat el punt fort destacat, creiem que la 
recollida de dades així com els indicadors 
avaluats, podrien ajustar-se encara més a la 
idiosincràsia de la Institució i a les necessitats 
d’estudi oferint-nos així una diagnosi més 
ajustada per prendre mesures en favor de la 
Igualtat.  
D’altra banda, creiem que poder comptar amb un 
estudi acumulat en el temps i a l’hora, poder fer 
un seguiment dels indicadors més significatius, 
també seria un àrea de millora.  
Finalment, s’ha detectat que no es disposa d’un 
registre d’informació pel què fa als motius pels 
quals un treballador/a causa baixa voluntària a la 
nostra institució i comptar amb aquesta dada ens 
pot permetre activar altres accions de millora.  

 

3. Accés a l’organització  

3.1. Percepció de les persones 

• A partir de les respostes de la plantilla a l’enquesta 

Els següents apartats corresponen a les respostes a l’ítem 3 de l’enquesta.  

➢ Creuen les persones que han respost l’enquesta que a l’organització homes i dones tenen 

les mateixes possibilitats d’accés als processos de selecció? 

 

➢ Dones i homes tenen una percepció diferent? 

No hi ha diferències estadísticament significatives entre homes i dones en quant a la percepció que 

tenen sobre les possibilitats d’accés als processos de selecció a la Institució.    
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➢ A continuació es detallen els suggeriments o comentaris (literals) que han realitzat les 

persones que han contestat l’enquesta, en referència a aquest àmbit. 

- Concivilació laboral. Que hi hagi mecanismes de control perque quan una investigadora 

(susceptible de quedar-se embaraçada) apliqui per una feina,no sigui discriminada per aquesta rao. 

Una practica freqüent a la ciencia al nostre país. 

- Igual sou a igualtat de feina Valoració dels mèrits independentment del sexe. 

- Es fanomental tenir-ho en compte a l'hora de seleccionar nour invetsigadors permanents o càrrecs 

de direcció. 

- Crec que s'hauria de potenciar l'accés a càrrecs de rellevància per part de dones. 

- - Imposar quotes sobretot en els estaments de mes responsabilitat. Revisar els criteris de seleccio i 

no seleccio aplicats a l'hora de decidir el candidat adecuat per una feina. Amés es podria passar una 

enquesta a tots els candidats no escollits demanant-los el motiu de ser rebutjats per detectar 

possibles casos de discriminació de gènere. 

- - Hay muchas respuestas que no se pueden contestar con si o no por ejemplo si no eres la persona 

responsable de la contratación de personal como puedes contestar a la pregunta Homes i dones 

tenen les mateixes possibilitats d'accés als processos de selecció. 

- Jo vaig arribar a IMIM a l'Abril, després d'un procés de selecció, al qual s'especicava un sou segons 

formació, no pas per sexe. 

 

3.2. Com s’inclou la igualtat d’oportunitats a l’accés a l’organització 

  SI NO 

S’inclou la igualtat de dones i homes com un dels objectius de la selecció de 

personal? 

  

• Hi ha definicions dels diferents llocs de treball? 

Actualment s’estan elaborant la descripció dels llocs de treball de la Fundació 

IMIM amb la previsió de completar-les entre el segon i tercer trimestre de 2019. 

En elles només es fa referència a competències de tipus professionals.  

  

• Disposeu d’un protocol de selecció.  

El Manual de Reclutament, Selecció, Contractació i Acollida (juny 2017) inclou la 

igualtat d’oportunitats com a principal objectiu i s’emmarca en la legislació vigent 

i en els principis del Charter&Code. 

D’altra banda, aquest manual fa menció expressa al Pla d’Igualtat i a l’ús d’un 

llenguatge inclusiu en la publicació de les vacants. 

  

• A les ofertes o convocatòries d’ocupació, es denominen els llocs de treball amb 

un llenguatge inclusiu? 

El Manual de Reclutament i Selecció esmentat, estableix la necessitat de fer ús 

d’un llenguatge inclusiu en la publicació de les ofertes de treball. Aquest 

requeriment s’aplica en la totalitat de les vacants ofertades.  
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3.3. Com el procés de selecció vetlla per la igualtat d’oportunitats a l’accés a l’organització 

 SI NO 

• Les persones que realitzen els processos de selecció s’han format en igualtat de 

dones i homes? 

  

• Les entrevistes de selecció les realitza i valora més d’una persona (dona i home)?   

• Els continguts de les proves i entrevistes es refereixen exclusivament a l’àmbit 

professional? 

Habitualment, no es realitzen proves per a poder accedir a una vacant, a part de 

l’entrevista personal.  

  

• En els processos selectius, es té en compte la situació personal o familiar de les 

candidatures?  

La Institució considera que, per a certs aspectes, és positiu considerar la situació 

personal/familiar del candidat mentre que per d’altres, podria significar un biaix de 

gènere. Així, per exemple, a l’hora d’avaluar les publicacions realitzades per una 

investigadora, tenir en compte la situació de maternitat i per tant, revaloritzar 

aquest indicador, suposa un benefici per a ella. Per contra, descartar una candidata 

perquè puguem suposar que en un futur pugui quedar-se embarassada, seria una 

discriminació. En aquest sentit, la Institució vetlla per un processos selectius lliures 

de biaix de gènere on només es tinguin en compte els mèrits professionals.  

En aquesta mateixa línia, per exemple, s’estan desenvolupant els criteris d’accés als 

diferents trams de la carrera professional del personal investigador, de manera que, 

els períodes d’interrupció produïts per situacions familiars com la 

maternitat/paternitat, malaltia greu, atenció a persones dependents, etc., suposen 

l’ampliació del període de comptabilització de les publicacions.  
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• En els processos selectius, es té en compte el sexe de la persona com un element 

per valorar la idoneïtat per a un determinat lloc de treball? 

  

• Es potencia la incorporació de l’altre sexe en aquells llocs en què es troba 

subrepresentat.  

Es valoren exclusivament mèrits i experiència professional, no es realitzen accions 

de discriminació positiva en cas de subrepresentació.  

  

 

3.4. Evolució de les contractacions 

Contractacions produïdes els últims quatre anys (2014-2017) 

 

 

 

 SI NO 

• S’ha rebut un nombre similar de candidatures de dones i homes per participar als 

processos de selecció que s’han portat a terme els últims quatre anys?  

Les dades disponibles dels darrers tres anys són: 

2018: 413 Dones / 167 Homes 
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2017: 565 Dones / 219 Homes 

2016: 605 Dones / 156 Homes 

El nombre de candidatures rebudes és diferent essent majoritàriament per part de 

dones. Aquesta diferència es manté en els anys registrats i, a l’hora, manté un 

percentatge de representació d’homes i dones similar al del global de la plantilla.  

• Hi ha equilibri en la contractació de dones i homes?  

La contractació de dones és superior a la d’homes.  

  

• Les contractacions realitzades els últims quatre anys han servit perquè la plantilla 

esdevingui més paritària? 

Segueix havent-hi un predomini de dones a la plantilla.   

  

 

Contractacions produïdes els últims quatre anys per programa 

 

 
 

 

 SI NO 

• S’han incorporat més dones o homes a un programa concret? 

En tots els programes de recerca s’han incorporat més dones que homes excepte 

en el Programa de Recerca en Informàtica Biomèdica que ha incorporat 

exclusivament homes. Aquestes dades segueixen la tendència de la Institució 

que és la d’un personal majoritàriament femení.  

  

• Les contractacions realitzades els últims quatre anys han servit perquè la 

plantilla, per departaments, esdevingui més paritària? 

En cas afirmatiu, en quins departaments? 
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3.5. Conclusions de l’àmbit accés a l’organització 

Àmbit accés a l’organització 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 
De l’àmbit d’accés a l’organització en podem 
destacar les polítiques amb les quals compta 
la Institució encaminades a vetllar per la 
igualtat d’oportunitats en l’accés a la 
Institució.  
 

Malgrat la Institució vetlla per integrar d’una 
manera efectiva la igualtat d’oportunitats en les 
seves polítiques i protocols, no s’ha destinat 
recursos a informar i formar en selecció de personal 
sense biaix de gènere, a les persones responsables 
de la valoració de candidatures.  

 

 

 

4. Formació continuada 

4.1. Percepció de les persones 

 

• A partir de les respostes de la plantilla a l’enquesta       

 

Els següents apartats corresponen a les respostes a l’ítem 4 de l’enquesta.  

 

➢ Creuen les persones que han respost l’enquesta que homes i dones tenen igual accés a la 

formació continuada? 

Contractacions produïdes els últims quatre anys per funció  

 
 

                                                                                                                                                                     SI       NO 

• A les incorporacions dels quatre últims anys, s’observa diferència entre dones i 

homes pel que fa a la funció?  
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➢ Dones i homes tenen una percepció diferent? 

Els homes i dones que van respondre l’enquesta tenen una percepció molt similar (no hi ha 

diferències estadísticament significatives) en relació a les possibilitats d’accés a la formació que 

ofereix la Institució.  

 

➢ A continuació es detallen els suggeriments o comentaris (literals) que han realitzat les 

persones que han contestat l’enquesta, en referència a aquest àmbit. 

 

No hi ha hagut comentaris que facin referència a aquest àmbit.   

 

4.2. Com s’inclou la igualtat d’oportunitats en la formació continuada 

 SI NO 

• S’inclou la igualtat de dones i homes com un dels objectius de la formació 

continuada? 

Tot el personal té les mateixes possibilitats d’accedir a les accions del Pla de 

Formació, pràcticament la totalitat dels cursos es fa en horari laboral i els criteris 

d’accés són exclusivament de vinculació laboral i de coneixements, no contenint cap 

criteri que pugui esdevenir discriminatori.  

  

• Hi ha un protocol o procediment que detalli la gestió de la formació? 

La institució compta amb un Pla de formació general que inclou el procés 

d’elaboració del Pla anual, les àrees de formació, etc. així com les condicions d’accés 

als cursos on es pot veure que no hi ha cap criteri d’accés que pugui resultar 

discriminatori.  

  

• Es contempla la perspectiva de gènere en les formacions, tant si la persona 

formadora és interna com externa. 

  

 

4.3. Com la gestió de la formació continuada vetlla per la igualtat d’oportunitats  

• Expliqueu com es detecten les necessitats formatives a la vostra organització  

 

Les fonts d’informació que s’utilitzen per a la detecció de necessitats formatives són:  

- Enquesta anual de detecció de necessitats individuals, en format online i accessible a través 

de la Intranet, dissenyada perquè el personal que ho desitgi pugui fer arribar les seves 

inquietuds formatives durant els dies que es duu a terme el procés de detecció. 

- Enquesta de detecció de necessitats grupals, en format online i destinada a Directors de 

Programa, Coordinadors/es de Grup i Caps de Servei de Gestió dissenyada perquè els 

responsables puguin informar de les necessitats de formació grupals detectades en el 

personal del seu grup.  
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- Pla Estratègic.  

- Anàlisi dels resultats obtinguts a través dels qüestionaris d’avaluació dels cursos realitzats 

en edicions anteriors.  

- Adreça de correu electrònic a disposició permanent dels treballadors/es per fer arribar 

suggeriments o propostes formatives. 

- Altres possibles estudis (clima, psicosocial, etc.). 

 

• Expliqueu com es garanteix que la plantilla conegui l’oferta formativa, el procés i els canals de 

comunicació. 

 

Una vegada analitzats els resultats de l’enquesta de detecció de necessitats i valorada la resta 

d’informació disponible, s’elabora una proposta de pla de formació. Aquesta proposta, d’una 

banda es presenta al Comitè d’Empresa i, de l’altra, és presentada i aprovada per la Direcció del 

centre. Posteriorment, el Pla de formació anual es publica a la intranet.  

 

Cada vegada que s’organitza un curs, es fan servir diversos mitjans de difusió: 

- Intranet: a l’espai específic de Formació Continuada. En aquest espai es poden consultar 

els cursos oberts amb informació detallada sobre el seu contingut, dates, formadors, etc. 

i, alhora, és l’eina a través de la qual realitzar les inscripcions. 

- Intranet: a través d’una notícia específica per a cada curs, publicada a la pàgina d’inici.  

- Taulells d’anuncis: on s’hi penja el pòster del curs, ubicats a les plantes 1, 2 i 4 de l’edifici 

PRBB.  

- Mailing: dirigit a Directors de Programa, Coordinadors/es de Grup, Caps de Serveis de 

Gestió i gestores de programa o al col·lectiu específic a qui va dirigit cada curs. 

 

 SI NO 

• El procés d’accés a la formació garanteix que dones i homes tinguin les mateixes 

oportunitats? 

La difusió dels cursos es fa a través de diverses vies per tal de que tothom hi tingui 

accés. A l’hora, l’assignació de les places es realitza bàsicament per dos criteris que 

són, d’una banda, formar part del col·lectiu prioritari al qual va destinat el curs 

segons el seu contingut i en segon lloc, l’ordre d’inscripció. D’aquesta manera es 

garanteix que tothom tingui les mateixes oportunitats d’accés a la formació. 

  

• S’adopten mesures per garantir que dones i homes tinguin les mateixes oportunitats 

d’accedir a la formació? 

Tot el personal rep la mateixa informació sobre les opcions de formació, els criteris 

d’accés són els esmentats en l’apartat anterior i pràcticament la totalitat de la 

formació es duu a terme dins l’horari laboral per tal de facilitar-ne l’assistència i la 

conciliació amb la vida personal i familiar.  

  

Si el vistiplau depèn del/de la superior immediat/a, han rebut aquestes persones 

amb comandament formació en igualtat d’oportunitats. 

L’any 2016, es va organitzar una sessió de sensibilització sobre igualtat 

d’oportunitats dirigida a Directors de Programa, Coordinadors/es de Grup i Caps 
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dels Serveis de Gestió. També se’ls dona a conèixer el pla d’igualtat i totes aquelles 

mesures implementades que tinguin com a objectiu treballar per la no 

discriminació de dones i homes, com ara el Protocol contra l’assetjament, la Guia 

per a un ús no sexista del llenguatge, etc.  

D’altra banda, fins a data d’avui no s’ha rebut cap denegació de formació per part 

d’un/a responsable de grup.  

• Quin és l’objectiu final de la formació continuada a la Institució? 

La Formació Continuada a l’IMIM té la missió de capacitar a les persones per a 

desenvolupar les seves funcions, a través de l’actualització de les competències i 

coneixements que necessita per adaptar-se als canvis i la innovació que es 

produeixen al llarg de la vida professional.  

Amb aquest objectiu, l’Àrea de Formació i Desenvolupament del Servei de Recursos 

Humans de l’IMIM, elabora anualment el Pla de Formació encaminat al manteniment 

i millora d’aquestes competències professionals i, com a conseqüència, a 

l’optimització de la qualitat dels serveis que oferim. Per a la Institució, aquesta 

inversió repercuteix en benefici del propi treballador/a que es desenvolupa personal 

i professionalment, de la pròpia Institució i de la societat en general. 

  

• Quines són les modalitats de formació continuada? 

Tota la formació organitzada pel Servei de Recursos Humans que es desprèn del Pla 

de Formació anual o de les necessitats que sorgeixen durant l’any derivades de 

novetats legislatives, etc., es considera formació continuada i es desenvolupa de 

forma interna a les pròpies instal·lacions. Generalment és formació de tipus 

presencial tot i que també comptem amb alguns cursos de modalitat mixta on, una 

petita part del curs es duu a terme a través de la plataforma online Moodle. 

Paral·lelament, aquell personal que requereix formar-se en alguna àrea concreta que 

no s’imparteix a nivell institucional, pot accedir a cursos de formació externs 

organitzats per entitats o centres de formació externs. Aquesta formació tindrà la 

modalitat establerta pel propi curs admetent tot tipus de format.  

  

• On s’imparteix la formació? 

La formació s’imparteix a les sales de les pròpies instal·lacions de l’IMIM o del mateix 

edifici PRBB i, en cas que el curs requereixi aules informatitzades, els cursos 

s’imparteixen a les aules del Campus Mar que és l’edifici contigu a l’IMIM.  
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4.4. Participació de dones i homes a la formació continuada 

Participació global de dones i homes a la formació  

 

 

       SI NO 

• Han realitzat dones i homes el mateix nombre d'hores de formació?  

La diferència de temps dedicat a formació entre homes i dones no és estadísticament 

significativa.  
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Participació de dones i homes segons funció  
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 SI NO 

• Tenen el mateix nivell de participació dones i homes segons el programa de recerca?  

En el Programa de Recerca en Càncer (PRC), els homes fan significativament més 

hores de formació que les dones. En el Programa de Recerca en Processos 

Inflamatoris i Cardiovasculars (RICAD), les dones fan significativament més hores de 

formació que els homes. En la resta de grups no hi ha diferències significatives. 

  

• Si es produeixen diferències, afecten a les possibilitats de desenvolupament i 

promoció professional de les dones o dels homes? 

  

Participació de dones i homes segons l’objectiu final de la formació  

 

 
 SI NO 

• Realitzen dones i homes el mateix tipus de formació segons l’objectiu final?   
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Participació de dones i homes segons la modalitat de formació 

 

 
 

 SI NO 

• Realitzen dones i homes el mateix tipus de formació segons la modalitat? 

La major part dels cursos del Pla de Formació dels anys avaluats, s’han fet en 

modalitat presencial, excepte els cursos d’estadística que, generalment, són en 

modalitat mixta i inclouen una petita part online. No s’ofereix un mateix curs en 

diferents modalitats i, per tant, les diferències que es puguin donar en aquest sentit, 

tenen a veure amb els interessos de cada treballador/a per la temàtica del curs i no 

amb la modalitat de formació ofertada. Les hores de teleformació pertanyen a cursos 

externs realitzat a demanda pel personal.  

  

• Si es produeixen diferències, afecten a les possibilitats de desenvolupament i 

promoció professional de les dones o dels homes. 
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 SI NO 

• Han participat dones i homes en igual mesura segons la funció? 

Direcció i comandaments no han realitzat formació. 

  

• Si es produeixen diferències, afecten a les possibilitats de desenvolupament i 

promoció professional de les dones o dels homes? 

  

Participació de dones i homes a la formació segons el lloc on d’impartició 
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4.5. Impartició de formació específica en igualtat efectiva de dones i homes 

 SI NO 

• S’ha impartit formació específica en igualtat de dones i homes? 

En el període avaluat (en aquest cas, a un any, 2017), no es va impartir formació en 

igualtat si bé el pla de formació d’altres anualitats ho ha contemplat i s’ha dut a 

terme formació en la matèria a la Comissió d’Igualtat i sobre llenguatge inclusiu a 

tot el personal.    

 

 

4.6. Conclusions de l’àmbit formació continuada 

Àmbit formació continuada 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 

La Institució compta amb l’opinió de tots els 
treballadors/es per a desenvolupar el seu pla 
anual de formació. Tot el personal té les 
mateixes possibilitats de transmetre les seves 
necessitats formatives així com d’accedir als 
cursos ofertats.  Els cursos es realitzen en horari 
laboral per tal de facilitar-ne l’accés i la 
conciliació amb la vida familiar i personal.  

Les persones que formen la Comissió d’Igualtat, 
haurien de comptar amb formació específica en 
igualtat de dones i homes.  

 

 

 
 

 SI NO 

• Hi ha diferències pel que fa a la participació d'homes i dones a la formació depenent 

del lloc on es realitzi?  

Durant el període avaluat, cap home va sol·licitar realitzar un curs fora de la 

Institució.    

  

• Si es produeixen diferències, afecten a les possibilitats de desenvolupament i 

promoció professional de les dones o dels homes? 
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5. Promoció i/o desenvolupament professional 

5.1. Percepció de les persones 

• A partir de les respostes de la plantilla a l’enquesta       

 

Els següents apartats corresponen a les respostes a l’ítem 5 de l’enquesta.  

 

➢ Creuen les persones que han respost l’enquesta que homes i dones tenen les mateixes 

possibilitats de promoció i/o desenvolupament professional? 

 
 

➢ Dones i homes tenen una percepció diferent? 

No hi ha diferències estadísticament significatives entre els homes i les dones que varen contestar 

l’enquesta pel què fa a la percepció que tenen sobre les possibilitats de promoció i 

desenvolupament a la Institució.  

 

➢ A continuació es detallen els suggeriments o comentaris (literals) que han realitzat les 

persones que han contestat l’enquesta, en referència a aquest àmbit. 

 

- El fet de ser dona i mare és un impediment doble per accedir a posicions de responsablitat. 
Caldria incentivar d'alguna manera aquest punt per evitar discriminacions. 
 

- No sé que plan se debería de contemplar pero si lo que se pretende es fomentar la igualdad 
entre hombres y mujeres en el trabajo........ por poner el ejemplo del sueldo........habría que saber 
si la institución paga lo mismo a dos personas con la misma cualificación y años de experiencia 
o no. O cómo, por ejemplo, se sube de categoria profesional etc etc.. Son aspectos que no están 
contemplados en ningún lado.  
 

- Hi ha un biaix de gènere molt marcat en funció del lloc de treball. Per exemple: Majoria de dones 
en administració i minoria en llocs de direcció (caps de grup, cap dona com a cap de programa i 
cap dona com a directora quan hi han hagut 5 homes com a directors). 
 

- Si ens fixem amb el nombre de tècnics de laboratori i predocs, probablement hi hagi partitat 
(tirant a més dones que homes), ara bé, a la que anem escalant en la jerarquia, el nombre de 
dones disminueix dràsticament en comparació amb el dels homes. Només cal veure el nombre 
de directors de grup i el sexe dels dos darrers directors de l'IMIM. 
 

- Transparència de sous i d'altes i baixes laborals. Concursos oberts a les places de l'IMIM. Comitès 
avaluadors amb dades objectives que justifiquin el rendiment del treballador. 
 

- Millorar que les dones se sentin mes segures d'elles mateixes a l'hora de reivindicar o assolir un 
càrrec, una responsabilitat o una remuneració. Curiosament la majoria de llocs de 
responsabilitat ben remunerats estan ocupats per homes. 
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- La empresa en su conjunto, cada uno de los programas y la mayoría de grupos de investigacion 
estan dirigides por hombres. Tambien lo son la mayoria de miembros del Patronato. En cambio 
una mayoría del personal de administracion y servicios son mujeres. 
 

- Donar més pes a les dones a les funcions amb responsabilitat/càrrec. 
 

- Caldria que els càrrecs de responsabilitat també estiguessin ocupats per dones. És molt 
significatiu que tots els directors de programa siguin homes. 
 

- Que es mantinguin igualtats d'oportunitats tan per homes com dones. Sobretot, on encara 
manca, a les posiciones de més responsabilitat. 
 

- Crec que s'hauria de potenciar l'accés a càrrecs de rellevància per part de dones. 
 

- Quotes a diferents nivells, especialment càrrecs directius. 
 

- Si bé entre el personal tècnic/administratiu crec que hi ha igualtat entre homes i dones, en el cas 
del personal investigador sobta veure com amb una majoria de predocs i postdocs de sexe 
femeni, entre els IP ja hi ha un cert biaix cap al sexe masculí i no hi ha cap directora de Programa. 
Fet que em fa preguntar-me si realment tenen les mateixes oportunitats de promoció les 
investigadores i els investigadors. 
 

- És important el seguiment per tal que no es produeixin desigualtats ni discriminacions de gènere 
tot i que no estic d'acord amb la paritat de gènere, les posicions les han d'ocupar les persones 
més vàlides indistintament del seu gènere. 

 
 

5.2. Com s’inclou la igualtat d’oportunitats a la promoció i/o el desenvolupament professional 

 SI NO 

• S’inclou la igualtat de dones i homes com un dels objectius de la promoció interna?  

A la Institució no existeix una política de promoció i/o desenvolupament 

professional. Actualment, s’està treballant en el desenvolupament de la carrera 

professional del personal investigador on es preveu incorporar mesures que tinguin 

en compte, per exemple, els períodes de descans derivats de maternitat o paternitat 

a l’hora de comptabilitzar el temps que un investigador/a pot romandre en un tram 

de carrera.  

  

• Es disposa d’un protocol o procediment que detalli la gestió de promocions i/o 

desenvolupament professional? 

Actualment, s’està treballant en el desenvolupament de la carrera professional del 

personal investigador on es preveu incorporar mesures que tinguin en compte, per 

exemple, els períodes de descans derivats de maternitat o paternitat a l’hora de 

comptabilitzar el temps que un investigador/a pot romandre en un tram de carrera. 

  

• L’organització ha dissenyat plans de carrera professional?  

Actualment, s’està treballant en el desenvolupament de la carrera professional del 

personal investigador on es preveu incorporar mesures que tinguin en compte, per 
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exemple, els períodes de descans derivats de maternitat o paternitat a l’hora de 

comptabilitzar el temps que un investigador/a pot romandre en un tram de carrera.  

Les avaluacions del personal investigador es duran a terme de forma periòdica i en 

base a uns barems definits i coneguts pel personal que preveuen incorporar diverses 

consideracions per garantir la igualtat de dones i homes.  

 

5.3. Conclusions de l’àmbit promoció i desenvolupament professional   

Àmbit promoció i desenvolupament professional 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 
Actualment, s’està treballant per definir la 
carrera professional del personal investigador i 
els criteris d’accés a cada un dels trams, 
contempla mesures que garanteixin la igualtat 
d’accés a tots els treballadors/es avaluats.  

La Institució no compta amb una política de 
promoció i/o desenvolupament professional dels 
treballadors/es.  
Un cop finalitzada la carrera del personal 
investigador, està previst realitzar la carrera 
corresponent al personal tècnic i personal 
administratiu/de suport. 

 

6. Retribució 

6.1. Percepció de les persones 

• A partir de les respostes de la plantilla a l’enquesta    

 

Els següents apartats corresponen a les respostes a l’ítem 6 de l’enquesta.  

 

➢ Creuen les persones que han respost l’enquesta que a l’empresa una dona i un home, 

ocupant el mateix lloc de treball, cobren el mateix? 

 
 

➢ Dones i homes tenen una percepció diferent? 

El percentatge de dones que, per un mateix lloc de treball, perceben que l’home cobra més que la 

dona, és elevat i la diferència és estadísticament significativa en comparació a la percepció que en 

tenen els homes.  

 

➢ A continuació es detallen els suggeriments o comentaris (literals) que han realitzat les 

persones que han contestat l’enquesta, en referència a aquest àmbit. 

 

- Monitorització de distribució per gènere dels llocs de treball segons categoria laboral i de les 
diferències de sou. 
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- No sé que plan se debería de contemplar pero si lo que se pretende es fomentar la igualdad 
entre hombres y mujeres en el trabajo........ por poner el ejemplo del sueldo........habría que saber 
si la institución paga lo mismo a dos personas con la misma cualificación y años de experiencia 
o no. O cómo, por ejemplo, se sube de categoria profesional etc etc.. Son aspectos que no están 
contemplados en ningún lado. 
 

- Entenc que ocupant un mateix lloc de treball, una dona i un home cobren igual a l'IMIM/FIMIM. 
Si no fos així, caldria dirigir l'esforç del pla de manera prioritària cap aquest tema. 
 

- Transparència de sous i d'altes i baixes laborals. Concursos oberts a les places de l'IMIM. Comitès 
avaluadors amb dades objectives que justifiquin el rendiment del treballador. 
 

- Haurien de cobrar en funció del càrrec que ocupen i de la formació que tenen, no en funció del 
sexe. 
 

- Millorar que les dones se sentin mes segures d'elles mateixes a l'hora de reivindicar o assolir un 
càrrec, una responsabilitat o una remuneració. Curiosament la majoria de llocs de 
responsabilitat ben remunerats estan ocupats per homes. 
 

- Igual sou a igualtat de feina. Valoració dels mèrits independentment del sexe. 
 

- Evaluar si per als llocs de responsabilitat les remuneracions son iguals. Si que ho son a nivell de 
taules salarials pero no a l'hora de reconeixer responsabilitats, complements, etc. 
 

- Oferir igualtat de sou a homes i dones per la mateixa posició. 
 

- Si existeix o no diferència salarial entre homes i dones que ocupen un mateix lloc és informació 
disponible per part de la institució i els seus responsables i per tant no hauria d'existir. Però en 
cas d'existir s'hauria d'igualar inmediatament a l'alça i que les persones que ho han autoritzat 
i/o permès assumeixin les seves responsabilitats. 
 

- El que més ajudaria seria augmentar els sous (més en les dones), fer promocions (més en les 
dones), donar estabilitat (més en les dones), etc. I tambe esclar reforçar el que ja fa l'IMIM sobre 
conciliació, prevenció de l'assetjament etc. 

 

6.2. Com la política retributiva vetlla per la igualtat entre dones i homes 

 SI NO 

• S’inclou la igualtat de dones i homes com un dels objectius de la política retributiva 

a l’organització? 

  

• S’ha portat a terme a l’organització un estudi sobre les retribucions?   

• Disposeu d’un estudi de valoració de llocs de treball?   

• Les retribucions de tots els llocs estan regulades pel conveni/acord d'aplicació a 

l'organització?  

La Fundació IMIM compta amb unes taules salarials que contemplen tots els nivells 

professionals. El salari del personal ve establert per taules salarials excepte en el cas 
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del personal que gaudeix d’un contracte finançat per un ajut extern que percep el 

salari fixat per la institució finançadora.  

• Hi ha més d'un conveni de referència en funció de les àrees d'activitat?   

• Hi ha una avaluació d'acompliment vinculada a les retribucions? 

 

  

• Hi ha una regulació objectiva per determinar els augments salarials?   

• Es retribueixen incentius/variables?   

 

• A les decisions sobre la política retributiva, es valora l’impacte diferencial que 

aquestes decisions poden tenir en dones i homes? 

  

• A la vostra empresa hi ha beneficis socials? 

 

  

 

6.3. Retribucions de dones i homes i càlcul de la possible bretxa salarial  

Mitjanes de retribucions totals anuals de dones i homes, per funció 

 
 SI NO 

• S’observen diferències entre dones i homes a la mitjana de les retribucions totals, 

per funció? 

En el grup professional d’Investigadors, les dones cobren de mitjana 25.256€ i els 

homes 30.454€ essent aquest, una diferència estadísticament significativa. 

En el cas dels comandaments així com en el del personal de suport, els homes cobren 

de mitjana més que les dones però les diferències no són estadísticament 

significatives. D’altra banda, el personal tècnic femení, cobra de mitjana més que els 

homes però la diferència tampoc és estadísticament significativa.  
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Mitjana de la retribució total anual de dones i homes, per programa i funció  

Programa de recerca en Epidemiologia i Salut Pública (EPISAP) 

 

 

Programa de recerca en Informàtica Biomèdica (INFOBIO) 
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Programa de recerca en Neurociències  
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Programa de recerca en Càncer (PRC) 

 

 

Programa de recerca en Processos Inflamatoris i Cardiovasculars (RICAD) 
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Programa Hospital  
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Programa de Gestió  

 

 

                     SI    NO 

• S’observen diferències entre dones i homes pel que fa a les retribucions anuals? 

En igualtat d’edat, grup professional i estudis, en mitjana els homes cobren 

2011,3€ més a l’any però aquesta diferència no és estadísticament significativa. 

L’únic programa on la diferència entre homes i dones és significativa és INFOBIO 

on les dones cobren de mitjana 15.000€ més que els homes.  

  

 

 

6.4. Conclusions de l’àmbit retribució 

Àmbit retribució 
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La Institució compta amb unes taules 

salarials des de l’any 2003, aprovades pel 

Patronat de la Fundació IMIM, que 

estableixen els trams salarials dels 

treballadors/es. En algunes ocasions, és 

l’ajut competitiu atorgat el que estableix el 

salari a percebre pel treballador o 

treballadora beneficiari.  

Les particularitats dels centres de recerca en 

l’àmbit de les retribucions (personal amb salari 

establert segons taules salarials, personal amb 

salari fixat per una entitat finançadora externa, 

etc.), dificulten poder obtenir i comparar les dades 

salarials dels treballadors/es. Per tant, creiem 

necessari poder  disposar d’un millor registre de les 

dades salarials. D’altra banda, per tal de poder fer 

un correcte seguiment d’aquestes dades, podria 

ser de gran ajuda realitzar un estudi de retribucions 

detallat.  

 

 

7. Temps de treball i corresponsabilitat 

7.1. Percepció de les persones 

 

• A partir de les respostes de la plantilla a l’enquesta       

 

Els següents apartats corresponen a les respostes a l’ítem 7,8 i 10 de l’enquesta.  

 

➢ Creuen les persones que han respost l’enquesta que a l’empresa s’afavoreix l’equilibri entre 

la vida familiar, personal i laboral? 

 
 

➢ Les persones que han respost l’enquesta creuen que coneixen les mesures de conciliació? 

 
 

➢ Les persones que han respost l’enquesta creuen que coneixen els drets laborals que hi ha 

per a les víctimes de violència masclista?  

 
 

➢ Dones i homes tenen una percepció diferent? 
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No s’observen diferències estadísticament significatives entre homes i dones en quant a la 

percepció que tenen sobre si la Institució afavoreix l’equilibri entre la vida familiar, personal i laboral 

així com tampoc hi ha diferència en la seva percepció sobre els coneixements que tenen dels drets 

laborals de les víctimes de violència masclista. 

Per contra, el % d’homes que creu no conèixer les mesures de conciliació, és més alt que el de 

dones.  

 

➢ A continuació es detallen els suggeriments o comentaris (literals) que han realitzat les 
persones que han contestat l’enquesta, en referència a aquest àmbit. 

-  
- - El fet de ser dona i mare és un impediment doble per accedir a posicions de responsablitat. Caldria     

incentivar d'alguna manera aquest punt per evitar discriminacions. 

- - Flexibilitat horària per a tot el personal i regular teletreball per afavorir la conciliació de vida   
personal/familiar i la feina. 

- - La conciliació laboral potser s'hauria de millorar. 

- - Concivilació laboral. Que hi hagi mecanismes de control perque quan una investigadora 
(susceptible de quedar-se embaraçada) apliqui per una feina, no sigui discriminada per aquesta rao. 
Una practica freqüent a la ciencia al nostre país. 

- - Afavorir mesures de conciliació familiar i detectar els departaments que no es solicita l' ús dels 
drets existents no per voluntat propia sino per negació del responsable, fent abús de l' autoritat. 

- - Conciliació laboral/familiar, això implica més possibilitat de fer teletreball. 

- - Ajuts a investigadores amb infants menors de 12 anys.  
-  
- - Flexibilització laboral per a facilitar la conciliació laboral i familiar. Augmentar els mesos de permís  

de paternitat als pares per igualar-lo al que gaudeixen les mares segons la legislació vigent. 
-  
- - Preparar un plan de igualdad de género en el que toda la direccion actual de la empresa se 

comprometa a tomar acciones para promover mujeres a la direccion de grupos y, más adelante, 
direccion de programas y otros cargos directivos: establecer medidas concretas, cuotas a alcanzar 
en un plazo determinado y otras medidas de discriminacion positiva. Promover entre los hombres 
medidas de conciliacion familiar que ya existen en la legislacion de las cuales no se está haciendo 
uso.  

-  
- - Respecte a la vida familiar amb fills, s'hauria de disposar d'alguns dies extres per poder tenir una 

bona conciliació amb l'escolarització i el món laboral. 
-  
- - Crec que no ajuda a la conciliació tal com està estructurada la nòmina. En el meu cas pel fet de 

demanar una reducció de jornada per cura de fills petits, es perden íntegrament diversos 
complements com la dedicació exclusiva, el complemente de jornada partida... que fa que la nòmina 
quedi proporcionalment molt més retallada que 1/8 part. 

-  
- - A la pregunta 8. Si es refereix a equilibri entre homes i dones respecte la vida familiar i personal i 

feina, la resposta es si. Però si es refereix en què si existeix equilibri en general entre la vida pesonal 
i la feina, penso què es podrien implantar algunes mesures de millora, com ara opció a agafar-te 
hores si es necessita, no tot el dia (LD), o inclús agafar hores en cas de necessitat i després recuperar-
les. Més flexibilitat en aquest sentit d'horari i conciliació amb la vida personal. També el teletreball, 
encara que fos puntual. 
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7.2. Com la gestió del temps de treball vetlla per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes 

 

 

 

SI 

 

NO 

• S'inclou la igualtat de dones i homes com un dels objectius de la gestió de l’equilibri 

entre la vida laboral, personal i familiar a l’organització? 

Totes les mesures de conciliació de la vida laboral, personal i familiar que ofereix la 

Institució, són d’igual accés i aplicació per a tots els treballadors i treballadores.   

  

• Compta l'organització amb mesures per facilitar l’equilibri entre el temps de treball, 

personal i familiar?  

La Normativa Laboral contempla, a part dels permisos retribuïts establerts per llei 

(recollits a l’art. 21 de la Normativa), diverses mesures per a facilitar la conciliació 

entre la vida familiar, personal i laboral com són la possibilitat de reduir en 30 min 

l’hora destinada a dinar per tal de poder finalitzar la jornada laboral 30 minuts abans.  

  

• S'identifiquen les necessitats de treballadors i treballadores en matèria de 

conciliació?  

No hi ha un circuit definit per a identificar aquestes necessitats però els 

treballadors/es les poden expressar a través de la Direcció, del seu/seva responsable 

o bé a través del Comitè d’Empresa.  

  

• L'organització té coneixement de les responsabilitats familiars (menors i altres 

persones a càrrec) de treballadores i treballadors?  

Aquestes dades es recullen a través del Model 145 relatiu a les Retencions sobre 

rendiments del treball. 

  

• Es garanteix que treballadors i treballadores coneguin les mesures de conciliació?  

La Normativa Laboral, document que detalla les mesures de conciliació existents a la 

Institució, està permanentment publicada a la intranet de la institució, a disposició 

de tot el personal que vulgui consultar-la. Qualsevol modificació que es realitzi de la 

Normativa previ acord entre les parts, és informada a tot el personal a través d’una 

notícia publicada a la intranet i és actualitzada i posada a disposició novament a 

través de la intranet.    

  

• Les responsabilitats familiars poden suposar un obstacle per desenvolupar llocs de 

responsabilitat a l'organització?  

  

• Es potencia l’ús de les mesures de conciliació per part del col·lectiu masculí?  

No existeix un procediment definit ni unes accions concretes orientades a promoure 

l’ús de les mesures de conciliació per part dels homes, si bé tot canvi legislatiu que 

es produeixi així com tota millora que es pugui produir en la Normativa laboral 

interna, són informats a través d’una notícia a la intranet i de forma individual si ho 

sol·liciten. 

  

• El col·lectiu directiu ha fet ús d’alguna de les mesures? 
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7.3. Ús de les diferents mesures  

 

Utilització de les mesures segons tipus 

 

 
 

 SI NO 

• Fan un ús equitatiu dones i homes dels diferents permisos i/o mesures? 

 

  

 

7.4. Conclusions de l’àmbit temps de treball i corresponsabilitat 

 

Àmbit temps de treball i corresponsabilitat 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 

La Institució disposa de diverses mesures de 
conciliació accessibles a tot els treballadors i 
treballadores que milloren les establertes per la 
legislació vigent. Aquestes mesures van ser 
pactades amb el Comitè d’Empresa i van quedar 
reflectides a la Normativa Laboral per a regular la 
relació entre la Fundació IMIM i els seus 
treballadors, en data 5 de juny de 2015.  

L’enquesta d’igualtat que es va posar a disposició 
de tot el personal per recollir informació de 
caràcter subjectiu sobre la percepció, les creences 
i la mentalitat del personal, en relació a la igualtat 
de dones i homes, ens informa que els 
treballadors/es no coneixen suficientment les 
mesures de conciliació existents així com els drets 
de les víctimes de violència masclista. Per tant, cal 
reforçar les accions destinades a millorar el 
coneixement que el personal té d’aquestes 
mesures.  

 

8. Comunicació no sexista 

8.1. Percepció de les persones 

 

• A partir dels suggeriments de la plantilla a l’enquesta       
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➢ A continuació es detallen els suggeriments o comentaris que han realitzat les persones que 

han contestat l’enquesta, en referència a aquest àmbit. 

 

No hi ha hagut comentaris que facin referència a aquest àmbit.   

8.2. Com s’inclou i es treballa la comunicació no sexista a l’organització 

 SI NO 

• L'organització disposa d’un document o protocol on s'estableixin els criteris per a 

una comunicació no sexista?  

La institució compta amb una Guia per a un ús no sexista de la llengua, aprovat el 

desembre de 2015 que pretén fer visibles alguns usos discriminatoris de la llengua i 

proposar-hi alternatives tot oferint estratègies lingüístiques que la llengua mateixa 

ens ofereix per tenir altres opcions a l’ús del masculí com a genèric. 

És una guia adreçada a tots els professionals de l’IMIM com a eina a utilitzar per a la 

consulta i resolució de dubtes pel què fa a l’ús d’estratègies i recursos lingüístics no 

sexistes de la llengua. 

Aquesta guia es va publicar a través d’una notícia a la intranet institucional i està 

permanentment a disposició del personal a la pestanya de Recursos 

Humans/informació i normatives així com a l’espai dedicat exclusivament a la 

Igualtat d’Oportunitats de la intranet. 

  

• El personal amb responsabilitats en matèria de comunicació, interna i externa, ha 

rebut formació en igualtat d’oportunitats i en ús de comunicació no sexista?  

No s’ha realitzat una formació específica en matèria de comunicació no sexista al 

personal amb responsabilitats en matèria de comunicació però són coneixedors/es 

de la guia. Paral·lelament, durant la sessió de sensibilització en igualtat 

d’oportunitats de dones i homes realitzada l’any 2016 (destinada a responsables i al 

personal en general) es va tractar aquesta qüestió.  

  

• Tant a escala interna com externa, es fa un ús generalitzat d’una comunicació 

inclusiva? 

L’any 2015, en el marc de les accions previstes en el primer Pla d’Igualtat 

institucional, es va dur a terme una revisió del llenguatge utilitzat tant a nivell extern 

(web) com a nivell intern (intranet, formularis, etc.) i és una prioritat mantenir i 

ampliar a tot tipus de document institucional l’ús d’un llenguatge lliure de biaix de 

gènere.   

  

• Les ofertes de feina, tant per canals externs com interns, es redacten de forma 

inclusiva? 

En el marc de les accions previstes en el primer Pla d’Igualtat institucional, l’any 2015 

es va realitzar una acció de visualització i conscienciació per tal de que el personal 

del servei de Recursos Humans responsable de la publicació de les ofertes de treball, 

ho fessin amb un llenguatge neutre i inclusiu.  
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• S’ha sol·licitat a les empreses proveïdores de productes i/o serveis de comunicació 

que facin ús d‘una comunicació no sexista? 

  

 

8.3. Conclusions de l’àmbit comunicació no sexista 

Àmbit comunicació no sexista 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 

La Institució disposa d’una Guia que ofereix 

estratègies per dur a terme una comunicació 

interna i externa sense biaix de gènere. 

Aquesta guia està permanentment a disposició 

del personal a la intranet institucional. En el 

moment de la seva elaboració, es va dur a 

terme una revisió de la web i intranet així com 

de formularis i altres documents per corregir 

tot ús discriminatori del llenguatge o la imatge.  

D’altra banda, la Institució treballa i vetlla 

perquè totes les ofertes de treball, protocols, 

normatives, comunicacions, etc. es facin 

utilitzant un llenguatge neutre i cal seguir 

treballant en aquesta línia.  

Aquest és un àmbit amb accions cícliques que cal 

mantenir al llarg del temps. Per tant, és important 

anar actualitzant, si és possible, la “Guia per a l’ús 

d’un llenguatge no sexista” i cal reforçar aquelles 

accions destinades a millorar el coneixement que el 

personal té d’aquestes estratègies lingüístiques i de 

la importància d’incorporar-les en el dia a dia de la 

seva tasca.  

En definitiva, cal seguir treballant, revisant i fent un 

seguiment de tota la documentació i informacions 

institucionals d’ús intern i externs per tal de que es 

duguin a terme sense biaix de gènere.  
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9. Salut laboral 

9.1. Com la gestió de la salut laboral incorpora la igualtat d’oportunitats i la perspectiva de gènere 

  

SI 

 

NO 

• S’inclou la igualtat de dones i homes com un dels objectius de la salut laboral i la 

PRL? 

  

• Disposa l’organització d’un estudi de riscos laborals amb perspectiva de gènere? 

L’estudi de riscos laborals es duu a terme amb perspectiva de gènere i es tenen en 

compte les dades antropomètriques d’homes i dones que marca la llei per a dades 

com, per exemple, la manipulació de pesos. 

  

• El personal responsable de la salut laboral té formació en matèria d’igualtat de 

dones i homes? 

  

• Disposa l’organització d’un estudi de riscos psicosocials amb perspectiva de gènere?  

La institució disposa d’un estudi de riscos psicosocials però no s’ha dut a terme 

amb perspectiva de gènere.  

  

• Els treballadors i les treballadores coneixen els riscos específics a què estan exposats 

pel fet de ser home o dona? 

A través de la formació general que es proporciona al personal de nova incorporació, 

a través de la intranet (apartat de PRL, notícia i Manual d’Informació Preventiva 

publicat permanentment) i a petició de l’interessat/da.  

  

 

 

Presència de dones i homes al Comitè de seguretat i salut 
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Les persones que constitueixen actualment el Comitè de Seguretat i Salut són:  

• Balbina Ugena (presidenta) 

• Ana Godall (secretària) 

• Montse Torà 

• Concepción León 

• Marta Bódalo  

• Coral Ampurdanés  

• Assistents amb veu i sense vot: Patxi Fernàndez i Sandra Vial 

 SI NO 

• Hi ha equilibri pel que fa a la presència de dones i homes al Comitè de seguretat i 

salut? 

El CSS està format exclusivament per dones.  

  

• La dada concorda amb la presència percentual de dones i homes a la plantilla?   

 

9.2. Protecció de la maternitat i del període de lactància 

 SI NO 

• Es coneixen els llocs o les activitats que poden suposar un risc per a les treballadores 

embarassades o en període de lactància?  

Són tots aquells llocs on es treballa amb agents biològics o químics mutagènics, 

cancerígens, teratògens o radioactius.  

  

• Es contemplen mesures específiques per tal de protegir la salut de les treballadores 

embarassades o en període de lactància?  

Si, però no només destinades a treballadores embarassades o en període de 

lactància sinó que també es contemplen mesures destinades a dones i homes en 

períodes de fertilitat, sempre i quan sigui comunicat al Servei de PRL. Les mesures 

implementades són de tipus preventiu, és concret, informar dels riscos en cas que 

una treballadora arribi a una situació de maternitat.  

  

• Es garanteix que les treballadores tinguin coneixement dels riscos que la seva feina 

pot suposar per a la seva salut en aquests períodes?  

Si, i també es garanteix que els homes en període de fertilitat siguin coneixedors dels 

riscos de la seva feina.  

Els canals a través dels quals es facilita aquesta informació/formació és a través de 

l’avaluació de riscos laborals, les fitxes informatives de riscos laborals de cada lloc 

de treball, els cursos de formació inicial i periòdics de prevenció de riscos laborals 

que rep el personal, i també a través d’informació publicada a la intranet  o les 

campanyes informatives comunes que es duen a terme amb la resta de centres de 

l’edifici.  
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9.3. Accidents de treball 

Accidents de treball en el període analitzat  

 

 
 

 SI NO 

• S’observen diferències entre dones i homes quant a l’accidentalitat? 

Durant el període avaluat s’han produït 17 accidents en total, 10 per part de dones i 

7 per part d’homes i aquesta diferència no és estadísticament significativa. 

  

 

 

Accidents de treball per tipologia  

 

 
 

 SI NO 

• S’observen diferències entre dones i homes quant a la tipologia d’accidents laborals? 

No hi ha diferències estadísticament significatives entre dones i homes en el nombre 

d’accidents de treball per tipologia.  
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Dies de baixa per accident laboral  

 

 
 

 SI NO 

• S’observen diferències entre els dies de baixa per accident laboral entre dones i 

homes?  

Entre les persones que van causar baixa per accident laboral, agrupats els dies de 

baixa en “0 dies”, “7-10 dies” i “>200 dies”, no hi ha diferències entre homes i 

dones. La baixa de llarga durada de més de 200 dies es correspon a un treballador 

que va patir un accident in itinere. 

  

• Les dades són coherents respecte al nivell d’accidentalitat de dones i homes?   

 

9.4. Malaltia professional 

Baixes mèdiques per malaltia professional per tipologia  

Durant el període analitzat no s’ha donat cap baixa mèdica per malaltia professional.  

 

9.5. Contingència comuna 
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 SI NO 

• S’observen diferències entre dones i homes quant a les baixes mèdiques per 

contingència comuna? 

Una possible explicació d’aquesta diferència en el percentatge de baixes mèdiques 

per contingència comuna entre homes i dones podria deure’s a les baixes per 

motiu mèdic que sovint han de causar les dones durant l’embaràs. 

  

 

Dies de baixa per contingència comuna  

 

 

   SI NO 

• S’observen diferències entre els dies de baixa per contingència comuna entre 

dones i homes? 

Una possible explicació d’aquesta diferència podria ser l’esmentada en l’apartat 

anterior.  
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9.6. Conclusions de l’àmbit salut laboral 

Àmbit accés salut laboral 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 

Destacar la baixa sinistralitat de la Institució i 

que es treballa pel benestar dels 

treballadors/es a través de la realització 

d’estudis de riscos laborals i psicosocials.  

POTSER LA SANDRA POT APORTAR QUELCOM 

MÉS ????? 

En l’àmbit de la salut laboral, cal seguir treballant 

en accions que millorin la informació/formació 

que els treballadors/es tenen en aquesta matèria. 

En aquest sentit, cal millorar la recollida i treball 

de les dades de l’estudi psicosocial integrant-hi la 

perspectiva de gènere.  

 

10. Prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe 

10.1. Coneixement de les persones sobre què fer o a qui dirigir-se en cas de patir assetjament sexual 

i/o assetjament per raó de sexe 

 

• A partir de les respostes de la plantilla a l’enquesta    

 

Els següents apartats corresponen a les respostes a l’ítem 9 de l’enquesta.  

 

➢ Saben les persones que han respost l’enquesta a qui dirigir-se en cas de patir 

assetjament sexual i/o per raó de sexe? 

 
 

➢ Dones i homes tenen una percepció diferent? 

No hi ha diferències estadísticament significatives en el coneixement que els homes i dones que 

van respondre l’enquesta tenen sobre les persones de referència a qui han de dirigir-se en cas 

de patir assetjament sexual i/o per raó de sexe.  

 

➢ A continuació es detallen els suggeriments o comentaris (literals) que han realitzat les 

persones que han contestat l’enquesta, en referència a aquest àmbit. 

 

-L'organització a de plantejar camins molt clars perquè els treballadors sàpiguen que fer en cas 
de qualsevol tipus d'assetjament. 
 
-Posar cartells informatius d' on la gent s'ha de dirigir en cas d' assetjament o patir mobbing. 
 
-Fer un seguiment continu d' aquells responsables que tinguin obert expedients per mala conducta 
o abús de poder, per garantir que no continuin amb aquesta mala conducta i protegir els 
treballadors. 
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10.2. Adopció de mesures per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament sexual i l’assetjament per 

raó de sexe 

 SI NO 

• Disposeu d’un protocol que estableixi les actuacions que cal desenvolupar davant de 

possibles situacions d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe?  

La Institució compta amb un Protocol per prevenir, detectar, actuar i resoldre 

l’assetjament en l’àmbit laboral (actualització del “Protocol de prevenció de 

l’assetjament sexual i per raó de sexe” aprovat el 17 de setembre de 2010) que va 

ser aprovat pel Comitè de Seguretat i Salut i la Direcció el desembre de 2016. 

  

• S’ha comunicat aquest protocol a la totalitat de la plantilla.  

Aquest protocol es va donar a conèixer a través d’una notícia publicada a la intranet 

institucional i està permanentment a disposició del personal a la pestanya de 

Recursos Humans/informació i normatives així com a l’espai dedicat exclusivament a 

la Igualtat d’Oportunitats de la intranet.  

  

• S’ha incorporat el protocol en altres documents de l’organització com al manual 

d’acollida, codi ètic, etc.?  

El manual d’acollida del personal de nova incorporació així com el Codi de Conducta 

de la institució fan menció expressa a l’existència d’aquest protocol.  

  

• S’ha format a la plantilla en prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i per 

raó de sexe? 

Durant l’any avaluat (2017) no s’ha dut a terme cap formació en la matèria atès que 

durant la sessió de sensibilització en igualtat d’oportunitats de dones i homes 

realitzada l’any 2016 (destinada a responsables i al personal en general) es va dedicar 

part de la jornada a treballar aquesta matèria.  

  

• Hi ha un equip destinat (persones de referència) a l‘atenció de les situacions 

d’assetjament? 

  

 

Equip destinat (persones de referència) a l‘atenció de les situacions d’assetjament. 

 

 SI NO 

• L’equip destinat (persones de referència) a l‘atenció de les situacions d’assetjament 

té una presència equilibrada de dones i homes?  

  

• L’equip destinat (persones de referència) a l‘atenció de les situacions d’assetjament 

té una presència equilibrada de persones representants legals de treballadores i 

treballadors i persones representants de l’empresa?  

  

100%

Equip de referència a l'atenció de situacions 
d'assetjament sexual i per raó de sexe. 
Percentatge
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10.3. Existència de situacions d’assetjament sexual i/o assetjament per raó de sexe 

  SI NO 

• Ha estat necessari instruir casos d’assetjament sexual i/o per raó de sexe, en l’últim 

any?  

Durant l’any 2017 no s’ha donat cap situació que hagi requerit l’aplicació del 

protocol. 

  

 

10.4. Conclusions de l’àmbit prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i l’assetjament per 

raó de sexe 

Àmbit prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe 
 

PUNTS FORTS ÀREES DE MILLORA 

La Institució disposa, des de l’any 2010, d’un 

Protocol per prevenir i actuar davant 

l’assetjament sexual i compta amb persones de 

referència destinades a gestionar les situacions 

que es puguin donar.  

L’enquesta d’igualtat que es va posar a disposició 

de tot el personal per recollir informació de 

caràcter subjectiu sobre la percepció, les creences 

i la mentalitat del personal, en relació a la igualtat 

de dones i homes, ens informa que els 

treballadors/es no coneixen suficientment les 

persones de referència a les quals dirigir-se en cas 

de viure una situació d’assetjament i, per tant, cal 

reforçar les accions destinades a la informació i 

formació que té el personal sobre el Protocol 

d’assetjament i el procediment a seguir en cas 

necessari. 

En aquest línia, la formació de col·lectius 

específics (persones de referència, comissió 

d’igualtat, coordinadors/es de grup), també 

facilitaria millorar la preparació per a prevenir 

aquestes situacions i, si es dona el cas, poder 

gestionar-les de forma més eficient.   

Paral·lelament, cal revisar periòdicament el 

Protocol per tal de garantir que compleix tots els 

requeriments necessaris.  

 


