DIAGNÒSTIC + PLA D’ACCIÓ
PLA D’IGUALTAT
FEDERACIÓ DE COOPERATIVES
AGRÀRIES DE CATALUNYA

2019 - 2021
Subvencionat per:

DIAGNÒSTIC I PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS

CONTINGUT

1.- Introducció

3

2.- Presentació de la nostra organització: FCAC

4

3.- El Pla d’Igualtat

5

4.- Descripció de las fases del Pla d’Igualtat

7

5.- Fase de Compromís

7

6.- Fase de Diagnòstic

8

 ÀREA D’ACCÉS AL TREBALL







10

ÀREA US NO DISCRIMINATORI DEL LENGUATGE, LA COMUNICACIÓ
I LA PUBLICITAT
ÀREA DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT L’ASSETJAMENT SEXUAL I
L’ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE
ÀREA DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL I FORMACIÓ
ÀREA DE CONDICIONS DEL TREBALL
ÀREA D’ORDENACIÓ DEL TEMPS DE TREBALL

17
21
26
30
33

7.- Fase de Disseny

36

8.- Fase de Implementació

44

9.- Fase de Seguiment i Avaluació

44

2

DIAGNÒSTIC I PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS

1. INTRODUCCIÓ
La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en diversos
textos internacionals sobre drets humans, entre els que destaca la Declaració
Universal de Drets Humans de 1948 i la Convenció sobre la eliminació de totes les
formes de discriminació contra la dona, aprovada per l’Assemblea General de les
Nacions Unides al desembre de 1979 i ratificada per l’Estat Espanyol al 1983.
Tots els essers humans naixen lliures i iguals en dignitat i drets.
A l’any 1979, la ONU va realitzar una Convenció per a l’eliminació de tota forma de
discriminació, establint-se l’expressió discriminació contra la dona com a tota distinció,
exclusió o restricció basada en el sexe que tingui per objecte o per resultat menystenir
o anul·lar el reconeixement o exercici per la dona.
Dins la Unió Europea, el Tractat d’Amsterdam ratificat per la Llei Orgànica 9/98 de
16 de desembre, estableix que la Unió Europea tindrà com a missió Promoure l’
igualtat d’oportunitats entre homes i dones, introduint aquest principi en totes les
polítiques i tots els programes.
A Espanya la pròpia Constitució, 1978 reconeix al seu article 1, la igualtat com a valor
superior de l’ordenament jurídic. A nivell legislatiu, el principi d’igualtat és proclamat
en l’article 14 de la Constitució Espanyola; Els espanyols són iguals davant la llei,
sense que pugui prevaler discriminació alguna per raó de naixement, raça, sexe,
religió, opinió o qualsevol altre circumstància personal o social, i en l’article 35.1 es fa
referència explícita a l’àmbit laboral on es manifesta que; tots els espanyols tenen el
dret i el deure de treballar, a la lliure elecció de professió o ofici, a la promoció a través
del treball i a una remuneració suficient per a satisfer les seves necessitats i les de la
seva família sense que en cap cas puguin fer-se discriminacions per raó de sexe.
Per altra banda, l’Estatut dels treballadors també ho fa constar en els següents articles:
Article. 4.2.c. els treballadors tenen dret a no ser discriminats per a la feina,
o un cop treballant, per raons de sexe, estat civil.
Article. 17.1. Principi de no discriminació en les relacions laborals.
Article 24.2. Igualtat de tracte en els criteris d’ascens.
Article. 28. Igualtat de remuneració per raó de sexe.
El reconeixement formal d’aquest dret i la obligació dels poders públics de vetllar pel
seu efectiu acompliment pressuposa que legalment las dones i homes gaudeixin dels
mateixos drets i deures, però realment no es així, la realitat social demostra que són
nombrosos els obstacles que impedeixen a les dones la seva plena participació i
integració en tots els àmbits públics de la societat. Per tant, encara que partim d’una
igualtat legal, hem de lluitar amb força per a aconseguir la igualtat real. Per aquest
motiu, és necessari adoptar mesures dirigides a aconseguir la igualtat real i efectiva
combatent qualsevol tipus de discriminació, que, per raó de gènere, les dones
continuen patint.

3

DIAGNÒSTIC I PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS

2. PRESENTACIÓ DE LA NOSTRA ORGANITZACIÓ: FCAC
A principi dels anys ’80, un grup de persones van pensar en la necessitat d’articular
una entitat que conferís representació a l’històric moviment cooperatiu agrari català.
Així va néixer la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC),
constituïda formalment al 1983 a l’empara de Llei de cooperatives de Catalunya.
Des de llavors, la Federació ha estat l’òrgan de representació i defensa el
cooperativisme agrari amb la finalitat de reforçar l’activitat econòmica i social d’aquest
sector, i ha fet extensiu el seu compromís al conjunt de la població agrària i al mon
rural. Així mateix, contribueix al desenvolupament de les empreses cooperatives amb
recursos per a potenciar el creixement, la millora constant i la competitivitat de les
seves associades.
A Catalunya, hi ha 204 cooperatives federades que aglutinen a uns/unes 31.000
socis/es productors/es i generen més de 4.000 llocs de feina.
És la entitat que agrupa, representa i lidera el sector cooperatiu agroalimentari.
Te el compromís de ser proactiva plantejant millores en el marc normatiu vigent i fent
propostes a les polítiques públiques dirigides al sector.
Així mateix proveeix a les empreses cooperatives de serveis i activitats formatives per
a potenciar el seu creixement i competitivitat mitjançant un equip
tècnic pluridisciplinari.
La seu social de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya és la Casa de
la Agricultura situada a Barcelona, concretament, al carrer Ulldecona, número 21 -33,
tercera planta, on comparteix edifici amb la resta d’organitzacions representatives del
sector agroalimentari. A Lleida, també hi ha una oficina, ubicada al carrer d’Anselm
Clavé, número 2 pis segon segona.
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (en endavant FCAC) compta
amb més de 30 anys d’història.
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El 7 de juny de 2013, unes 450 persones arribades de tot el territori varen celebrar el
30e aniversari de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
Es va fer un homenatge als/a les cooperativistes que han estat presidents/es de la
organització des de que es va fundar i també a tots els socis i sòcies cooperativistes
reconeixent la tasca de totes les persones que han estat vinculades a la Federació
durant aquestes tres dècades.
Coincidint amb la celebració de l’Any Internacional del Cooperativisme, la Federació
de Cooperatives Agràries de Catalunya ha volgut reconèixer l’esforç de les
cooperatives agràries per ser pioneres en diversos àmbits empresarials i ha organitzat
la I Edició dels premis COOP, a la Llotja de Lleida.
Al certamen dels premis COOP es distingeixen cooperatives que protagonitzen
experiències destacades en els àmbits de Desenvolupament Rural,
Agrobotigues,
Responsabilitat
Social
Empresarial,
Emprenedoria,
Internacionalització, Innovació i Intercooperació.
La seva finalitat es basa en contribuir al desenvolupament del sector i potenciar la
seva capacitat competitiva a la vegada que vetlla per la integració social, el medi
ambient i, en definitiva, l’equilibri territorial.
Per a la prestació integral de serveis a l’empresa agrària, la Federació compta amb un
equipi humà multidisciplinar integrat per enginyers/es agrònoms/es, advocats/deses,
economistes, veterinaris/es, biòlegs/es, pedagogs/es, periodistes i experts/es en
màrqueting, xarxes socials, relacions laborals i ciències polítiques; entre altres
especialitats. Els professionals de la Federació treballen conjuntament i proposen les
solucions més adients segons les necessitats de cada empresa cooperativa.
Bona part dels serveis que es presten són gratuïts, mentre que d’altres tenen un cost
reduït per a les cooperatives federades.

3. EL PLA D’IGUALTAT
La Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,
proporciona la següent definició de Pla d’Igualtat:
(Art. 46)
Los planes de igualdad de las empresas son un conjunto ordenado de medias, adoptadas después de
realizar un diagnóstico de situación, con tendencia a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.
Los planes de igualdad fijarán los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas
a adoptar para su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y
evaluación de los objetivos fijados.

5

DIAGNÒSTIC I PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS

Es tracta, en definitiva, d’un document que ha d’incorporar una sèrie de mesures
ordenades, relacionades unes amb altres, amb l’objectiu d’ eliminar les desigualtats
que es vagin determinant prèviament en el diagnòstic de situació corresponent, per a
que puguin respondre efectivament a les necessitats en matèria d’igualtat
evidenciades a l’empresa.
Per altre banda, les empreses hauran d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat quan així
s’estableixi en el conveni que sigui aplicable, i en els termes previstos en el mateix.
(Art. 45)
Las empresas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y,
en su caso acordar, con los representantes legales de las personas trabajadoras en la forma que se
determine en la legislación laboral.

Sense prejudici del que s’ha enunciat anteriorment, les empreses hauran d’elaborar i
aplicar un pla d’igualtat quan així s’estableixi en el conveni que sigui aplicable, i en els
termes previstos en el mateix.
(Art. 46)
Para la consecución de los objetivos fijados, los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras, las
materias de acceso al trabajo, clasificación profesional, promoción y formación, retribución, ordenación
del tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación
laboral, personal y familiar, y prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo

D’acord amb que estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, s’estableix garantir,
en l’àmbit de la Federació, la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i
eliminar la discriminació por raó de sexe.
Per a això el present Pla procurarà garantir l’absència de discriminació (directa o
indirecta) per raó de sexe, dels procediments i polítiques definides a FCAC, en allò
referent als processos de selecció, contractació, promoció, desenvolupament
professional, retribució, comunicació i salut laboral de la plantilla.
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4. DESCRIPCIÓ DE LES FASES DEL PLA D’IGUALTAT
Per a portar a terme aquest projecte de forma eficient és necessari estructurar cada
una de les fases en les que es dividirà el Pla d’Igualtat i definir què és el que es vol
aconseguir, qui ho farà i com.
Pel que fa a les fases del Pla es defineixen en:
COMPROMÍS

DIAGNÒSTIC

PROGRAMACIÓ

IMPLANTACIÓ

EVALUACIÓ

La participació de la plantilla i la representació legal de la FCAC es materialitzarà en
totes les FASES d’aquest treball. En la fase de compromís + diagnòstic serà
mitjançant la participació d’en Marc Manubens, membre de la representació legal, però
també mitjançant la resta de persones que conformen l’equip de treball.
En aquesta fase la participació de l’equip passa per facilitar la informació necessària
per a desenvolupar el diagnòstic, participar en la validació de les entrevistes i definició
de les persones de referencia a entrevistar, així com per la validació i revisió de
resultats obtinguts.
A pesar de ser mitjançant la persona de referencia de la Unitat de Formació a través
de la qual es canalitzarà l’entrada de tota la documentació, la resta de l’equip estarà
present en l’aprovació de totes les fases que comporti el projecte.

5. FASE DE COMPROMÍS
Abans de començar a desenvolupar el Diagnòstic i el Pla, FCAC es compromet de
manera ferma a respectar el principi d’igualtat d’oportunitats i, per tant, emprendre les
mesures oportunes per a aconseguir la seva consecució. Per a això s’ha comunicat a
través de les reunions que es mantenen els dilluns amb la direcció, on s’aborden totes
les qüestions d’interès. En aquesta reunió participen les/els responsables d’àrea i els
responsables d’unitat, i s’entén que transmeten el missatge als seus equips.
Addicionalment des de l’àrea de direcció s’envia un e-mail a posteriori de cada reunió
setmanal amb les principals novetats i temes abordats, amb el que a l’acta del dia que
es va presentar la sol·licitud, així com la del dia en que es va confirmar l’aprovació de
la subvenció, queda constància d’aquests punts, i la plantilla les rep.
En aquesta fase també és el moment en què es defineixen els objectius concrets que
es perseguiran amb el pla així com la planificació del desenvolupament del mateix
(amb dates clares de presentació d’ informes i execució de les accions pertinents).
Així doncs, els principals objectius, consensuats per l’equip, que te el Pla d’Igualtat de
FCAC són:
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Promoure la defensa i aplicació efectiva del principi d’igualtat entre homes i dones, garantint
en l’àmbit laboral les mateixes oportunitats d’ingrés i desenvolupament professional a tots
els nivells.
Millorar la distribució equilibrada de gèneres en l’àmbit d’aplicació del pla.
Promoure i millorar les possibilitats d’accés de la dona a càrrecs de responsabilitat,
contribuint a reduir desigualtats i desequilibris que poguessin donar-se al si de la FCAC.
Promoure un sistema retributiu que parteixi de la premissa de: igual valor de treball, igual
retribució.
Fomentar la realització d’accions formatives que facilitin, per igual, el desenvolupament
d’habilitats i competències, sense distinció de sexe.
Vetllar per la seguretat i salut de treballadors i treballadores, tenint en compte, en els plans
de prevenció, els riscos i malalties específiques tant de la dona com de l’home, així com
les situacions de maternitat, paternitat i lactància.
Prevenir l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.
Establir principis d’exclusió de qualsevol mesura que pogués perjudicar la conciliació de la
vida laboral amb la vida familiar i personal de les treballadores i treballadors de la FCAC.
Difondre una cultura empresarial compromesa amb la igualtat, que impliqui a tota la
organització: direcció- consell rector, càrrecs intermedis i treballadores i treballadors.

Per a aconseguir aquests objectius s’ha constituït una Comissió de Treball formada
per personal de l’entitat i per representants de la plantilla.
La presencia de dones a la Federació és majoritària (72,3% de dones en front al 27,7% d’homes). Malgrat
això, hemos considerat indispensable que l’equip de treball estigui composat per homes i dones per a
donar visibilitat a l’opinió i interessos d’ambdós sexes.

6. FASE DE DIAGNÒSTIC
En aquesta fase es tracta de conèixer la situació sobre la igualtat d’oportunitats entre
dones i homes a la FCAC vinculant-la amb els següents eixos:
1.

ÀREA D’ACCÈS A LA FEINA

2. ÀREA US NO DISCRIMINATÒRI DEL LLENGUATGE, LA COMUNICACIÓ I LA PUBLICITAT

3. ÀREA DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT L’ASSETJAMENT SEXUAL I A L’ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE

4. ÀREA DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL I FORMACIÓ

5. ÀREA DE CONDICIONS LABORALS

6. ÀREA D’ORDENACIÓ DEL TEMPS DE TREBALL
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Una vegada analitzat cada eix amb perspectiva de gènere, es parlarà dels punts forts
que hi ha en relació a cadascun d’ells i de les àrees de millora detectades.
Per a poder abordar l’anàlisi d’aquests eixos es treballa amb una sèrie de fonts
documentals.
Per una banda, fonts quantitatives. Fan referencia a totes les bases de dades o de
dades sistematitzades de les què disposa FCAC, desagregades por sexe.
Per altra banda, fonts qualitatives. Es treballarà amb entrevistes a diferents categories
de perfils que abordaran aspectes com:























Coneixen la visió missió i valors.
Coneixen l’organigrama de la organització.
Existeix una comunicació oberta amb les altres unitats/àrees i superiors.
Existeixen protocols (prevenció de l’assetjament, comunicació, etc..) i
s’acompleixen.
Els rols i les funcions dels llocs de feina estan molt definides.
Es disposa dels recursos necessaris i mitjans tècnics per a realitzar les funcions.
En general, el contingut de feina motiva al personal.
Es fomenta la iniciativa i autonomia.
Existeixen plans de formació.
Predomina la col·laboració entre companys/es.
Consideren que la seva actitud és bona cara a la feina.
Consideren que la FCAC està orientada als/les treballadors/es.
Trasllada coneixements sobre salut i seguretat.
Predomina el respecte i la cordialitat. Consideren que és un bon lloc per treballar i
que l’experiència a l’entitat és positiva.
Hi ha un alt sentiment de pertinença.
S’identifiquen i es comprenen els fins de l’organització.
La Federació és flexible, innovadora i s’adapta als canvis.
Existeix la promoció interna.
S’aplica el conveni col·lectiu.
El/La líder genera un clima de confiança.
Existeix una filosofia orientada a reconèixer la feina ben feta.
Es fomenta la participació entre àrees/unitats.

Per altra banda, també es recull informació relativa a:
o
o
o
o
o
o

Conveni Col·lectiu
Organigrama
Ofertes de feina
DPT
Procediments interns
Etc.

Amb tota la informació recollida en les fonts es realitzarà l’anàlisi de com s’integra la
igualtat d’oportunitats i es posaran de manifest possibles deficiències detectades.
Vistes les diferents fases del pla d’igualtat, s’inicia el gruix de la feina que es troba en
la fase diagnostica.
Com es referenciava anteriorment s’analitzen a continuació cadascú dels eixos
definits.
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ÂREA D’ACCÈS AL TREBALL

La composició de l’empresa, pel que fa a les seves característiques i llocs, és un
dels punts fonamentals a analitzar des d’una perspectiva de gènere.
Per a poder realitzar una valoració el més completa possible d’aquest eix, s’han
analitzat els següents ítems del total de la plantilla:
- Sexe
- Edat
- Antiguitat
- Nivells de distribució
- Composició de la RLT
- Jornada
- Tipus de contracte
- Retribució
- Formació
- Càrregues familiars
Entrant en l’anàlisi de les dades quantitatives obtingudes de la Federació, veiem que
les dues primeres gràfiques tracten sobre la distribució de la plantilla per sexe,
dades mitjançant les quals es pot obtenir una primera visió general sobre si se està
davant una plantilla masculinitzada o feminitzada o, pel contrari, està equilibrada.
Quan es parla de masculinització del personal, es refereix a que hi hagi una major
presència d’homes que de dones a l’empresa; mentre que una feminització de la
plantilla suposa la presència de més dones que homes. Per a poder parlar d’aquests
dos paràmetres, hem de trobar-nos amb un alt volum de persones treballadores de
qualsevol dels dos sexes en contraposició a l’altre.
En la primera gràfica s’observa la informació en valors absoluts; és a dir, el número
total de persones treballadores. Aquest número exacte i concret de dones i homes en
la plantilla dona informació general de la empresa.

Total de la plantilla
33

Mujer
13

Hombre

D’un total de 46 persones a la plantilla, 33 són dones i 13 homes.
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És ja en la segona gràfica on es mostren valors relatius, obtinguts a partir dels
absoluts i conformant el percentatge que representa cada sexe; permeten mesurar
més precisament si existeix o no desigualtat a nivell de representació.

Percentatge per sexe
Hombre

Mujer
28%

72%

Per a valorar l’equilibri en l’empresa, s’ha de tenir en compte el criteri de 60%-40%
de la Llei Orgànica de Igualtat:
Als efectes d’ aquesta Llei, s’entendrà per composició equilibrada la presencia
de dones i homes de forma que, en el conjunt a que es refereixi, les persones
de cada sexe no superin el seixanta per cent ni siguin menys del quaranta per
cent.

En valors relatius i en relació a la distribució de la plantilla, es mostra que els
homes representen un 28% de la plantilla i les dones un 72%. Es pot parlar d’una
composició pràcticament equilibrada, en estar molt a prop d’aquest 40-60%
mencionat conforme a la llei.
Tot i així, serà necessari observar si aquesta equitat es manté també en els diferents
nivells o només des d’una perspectiva general. Aquesta dada s’analitzarà més
endavant en l’anàlisi.
Pel que fa a la distribució per sexe en referència al centre de treball, es compta
amb la següent gràfica:

Plantilla per centre de
treball
Mujer

Lérida

3

Hombre

7

Barcelona

10

26

Segons les dades obtingudes, tant el centre de treball de Lleida com el centre de
treball de Barcelona compten amb una composició equilibrada de la plantilla en
referencia a la Llei abans senyalada, el que porta a descartar alguna diferencia per
motius de localització.
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A continuació, es mostren les gràfiques en relació a l’edat de les persones
treballadores. Aquestes serveixen per a poder concloure si hi ha diversitat
generacional o no, és a dir, si conviuen persones amb una diferencia d’edat tal,
que comporta una visió diferencial tant del món, com de les organitzacions. De la
mateixa manera, podrà observar-se si es produeix discriminació per qüestió d’edat.

Mitjana d'edat per sexe
Mujer

45,30

Hombre

45,54

Com s’observa, la mitjana d’edat de la plantilla es troba en 45 anys tant en homes
com en dones. Això implica que no es produeixen discriminacions per qüestió
d’edat pel que fa al sexe de les persones treballadores.
Per altra banda, es pot ressenyar que l’edat mitjana per a ser mare segons dades del
INE en 2015, estava en els 31,22 anys. S’ha de tenir present la tendència creixent a
que aquesta dada pugi, degut a la situació econòmica i la coincidència d’edat mitjana
amb aquella en què habitualment les dones s’assenten en l’empresa, tenint per tant
que endarrerir la maternitat. Les persones en plantilla, si be superen la mitjana del
INE, poden trobar-se amb descendència d’edat escolar. Amb això, serà necessari
que des de FCAC es tingui i/o apliqui polítiques de conciliació laboral, personal i
familiar, que s’analitzaran en l’eix que correspon.
En referencia a les dades de distribució de plantilla en funció de la Categoria
Professional i el sexe:

Plantilla per Categoria Professional
i sexe
Mujer
Auxiliar Administrativo/a

1
1

Administrativo/a

6

2

Técnico/a
Director

Hombre

1

7
9

3

16

El primer que s’analitza és que de les 7 categories professionals en les que es
distribueix el personal de FCAC només 2 estan compostes per dones i homes, essent
les altres ocupades només per un dels dos sexes.
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A l’àrea auxiliar administrativa, històricament formada per dones, trobem una
proporció de 50-50%, el que suposa superar la segregació horitzontal d’aquesta
categoria.
Es remarcable, també, la diferencia entre la categoria responsable d’àrea, formada en
la seva totalitat per dones, i la categoria responsable d’Unitat, formada al 100% per
homes.
Segons es comenta a les entrevistes amb personal de la Federació les persones
responsables d’àrea porten la gestió dels equips que hi ha dins de cada departament.
En canvi, els responsables d’unitat, porten les diferents àrees de servei (el servei més
tècnic: jurídic/laboral, projectes, desenvolupament rural, etc.) o l’àrea més tècnica a
nivell d’assessorament a les cooperatives, es podria dir que és la part més agrícola.
La categoria de Tècnic/a és l’altra categoria mixta, on es troba un 48,8% de la plantilla
femenina, en front al 69,2% de la masculina.
En la categoria de Recepció, altra de les categories laborals ocupades en la seva
majoria per dones en la nostra societat, es reprodueix aquest rol de gènere, ja que és
una altra de les categories formada íntegrament per dones.
Per últim, la direcció de la Federació està ocupada per un home, aquesta posició ha
estat ocupada per dones en altres ocasions. Per tant, no es pot fer una valoració en
quant a possible discriminació o segregació vertical en aquest punt.
A manera de conclusions generals, es pot afirmar segons les dades objectives, que
es dona una lleu segregació horitzontal, ja que aquelles categories històricament
feminitzades, com administració o recepció són categories ocupades íntegrament per
dones, mentre que perfils més professionals com responsable d’unitat o direcció
històricament masculinitzats, són ocupades per homes.
Malgrat això s’ha de posar en valor el tarannà de progrés en tenir perfils com Auxiliar
Administratiu, masculins, o diverses responsables d’àrea dones.
La següent gràfica recull les dades referents a la variable sexe en funció de les
categories professionals recollides en el Conveni:

Plantilla Grup Professional/Conveni
Mujer
GRUP 5 N3 AUX. ADM
GRUP 5 N2 OF. 2ª ADM
GRUP 4 NIVELL 2
GRUP 2 T.G.MIG
GRUP 1 T.G.SUP.

Hombre

4
4

1
2

6

1

11

13

17
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Onze dels homes, el que suposa el 84,6% del total d’homes de FCAC, es troben en
el GRUP1T.G.SUP, ocupant la resta 1 lloc en el GRUP2 i 1 lloc en el GRUP5.
La distribució de les dones és una mica més equitativa, encara que s’ha de destacar
que el 50% de les dones es troben en el nivell més alt, i l’altre 50% distribuït en la resta
de categories. Per tant, a nivell de Categoria Conveni no s’evidenciaria una segregació
vertical.
En últim lloc en referencia a la distribució de la plantilla per posicions, s’han d’analitzar
les dades obtingudes en la gràfica que especifica la distribució de la plantilla per sexe
i departament.

Plantilla per Departament
Mujer
Servicios empresariales

Hombre
1
1

Representación

3

Jurídico y laboral

4

1

Informàtica

3

Gestión de ayudas y proyectos
Formación y desarrollo rural

5
4

3

Formación

1

Económico y fiscal y Gestión de ayudas y proyectos
Económico y fiscal

1
1

Dirección
Desarrollo rural
Comunicación y marketing

2
2
4
2
2
2

Asesoramiento agroalimentario
Administración y calidad

4

Administración

En l’anterior gràfica s’observen diverses tendències:
La primera observació és que, dels 15 Departaments, només 4 estan composats de
forma mixta, amb el que només es podran fer comparatives pel que fa a promoció,
retribució, condicions laborals, etc. sobre ells.
Per altra banda, es troben diversos nivells equitatius en funció del sexe, com poden ser
el Departament jurídic laboral, Gestió d’ajuts i projectes, Direcció o Assessorament
agroalimentari, essent aquesta proporcionalitat un valor afegit de qualitat en l’estructura
interna de la Federació.
En segon lloc, es troben els nivells masculinitzats, formats en exclusiva per homes,
com poden ser la direcció de Serveis Empresarials, Representació i Desenvolupament
Rural i Informàtica.
En tercer lloc, es poden observar els departaments feminitzats, formats en exclusiva
per dones, com són Formació, Comunicació i Administració.
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La segregació horitzontal, es troba molt determinada pel mercat de treball, i encara
que puguin portar-se a terme accions positives des de l’empresa, es requereixen
igualment una sensibilització social i una intervenció educativa que transcendeixi
l’àmbit organitzatiu a l’hora de contenir les seves causes.
Amb aquestes dades, es pot establir que hi ha actualment una lleu segregació
vertical, i que aquesta implica una distribució jeràrquica diferencial dels llocs de
responsabilitat. Parlem d’un cas de lleu segregació ja que per una banda hi ha més
homes què ocupen càrrecs de màxima responsabilitat (Direcció i Responsable d’ àrea
compten amb presencia exclusivament masculina) però també trobem a diverses
dones en posicions de responsables.
Continuant amb l‘anàlisi, les següents gràfiques fan referencia a l’antiguitat en
l’empresa, dada rellevant per a conèixer l’estabilitat o rotació en l’organització, que
ens permet valorar si la plantilla està satisfeta amb el seu entorn laboral.
Un altre aspecte a tenir en consideració en l’eix de distribució de plantilla fa referencia
a la antiguitat de la plantilla, que pot servir d’indicador per a conèixer si existeix certa
estabilitat en els equips, o en canvi un nivell alt de rotació o una ampliació de personal
recent, entre altres factors…

Mitjana d'antigüitat per sexe
15,25

Mujer
Hombre

9,53

La mitjana d’antiguitat entre dones i homes varia, encara que de manera poc
significativa, ja que els homes estan quasi amb 10 anys de mitjana i les dones 15,25.
Això suposa una estabilitat raonable en l’empresa, malgrat que com s’ha observat al
principi la FCAC te més de 30 anys de història.
No obstant, la següent gràfica és una mica més precisa pel que fa a antiguitat en
l’organització.

Rang d'antigüitat
Mujer
Más de 25
De 21 a 25
De 16 a 20
De 11 a 15
De 6 a 10
De 0 a 5

Hombre

2
4

1

13

3
3
3

8
4

5
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Segons les dades de l’anterior gràfica, més del 80% de la plantilla te més de 5 anys
d’antiguitat, essent les dones les que en la seva majoria superen els 16 anys en
l’organització. Aquesta dada es pot prendre com un indicador positiu que evidència
l’estabilitat laboral que es genera a la FCAC, i aquesta dada es rellevant en relació a
una cultura laboral favorable cap a les dones.
Finalment, s’analitza la representació sindical, la valoració de la qual resideix en
indicar la presència d’homes o dones en l’òrgan de representació dels/de les
treballadors/es. Aquesta ha d’estar composada per un percentatge equitatiu de cada
sexe per donar cabuda a la veu i necessitats d’ambdós sexes.

Forma part de la representació sindical
Mujer

Si

No

Hombre

2
1

31
12

Es pot veure com, la representació sindical de la FCAC està composada per 1 home i
2 dones, essent un percentatge equitatiu positiu assegurant una representació
igualitària (un 7,6% del total d’homes de la plantilla, en front d’un 6,06% del total de
dones)
FORTALESES
Plantilla amb una mitjana d’antiguitat elevada.
No se detecten discriminacions per raó de sexe,
edat o antiguitat.
No es detecten diferencies pel que fa a la
composició de la plantilla per centre de treball.
La representació sindical està composda de
forma equilibrada.
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Es detecta certa segregació horitzontal
Pel que fa a categoria professional.
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ÀREA US NO DISCRIMINATORI LLENGUATGE, COMUNICACIÓ I PUBLICITAT

En aquest apartat s’analitza, per una banda, si la comunicació corporativa és inclusiva,
no androcèntrica ni sexista, contribuint a la visibilització de les dones en el món del
treball i no estereotipant la imatge masculina ni la femenina.
Per altre banda, es valora si les eines comunicatives de l’organització faciliten un
accés igualitari a la informació per part del conjunt de la plantilla, així com l’existència
de canals de comunicació tant ascendents com descendents, que garanteixin la
bidireccionalitat del flux informatiu.
REVISIÓN DE COMUNICACIÓN EXTERNA E INTERNO

Captura de pantalla 1. http://www.cooperativesagraries.cat/ca/comunicats-de-premsa/392-la-consellera-dagriculturavisita-cellers-dom.

Com es pot observar subratllat en vermell en la part final del text s’està fent us de la
paraula socis referint-se a la totalitat de persones sòcies de Cellers Domenys.
En aquest cas s’utilitza el gènere masculí per a representar a dones i homes, pel que,
no s’està donant visibilitat a les dones. Per això si es desitja fer constar la presència
femenina en el discurs es poden utilitzar diferents mecanismes que el llenguatge posa
a la nostra disposició, com ara “persones associades” o “entitats associades” o “socis
i sòcies”.
S’ha d’especificar que algunes de les notes de premsa o notícies que aquí es mostren
no estan realitzades directament per la FCAC sinó per alguna de les seves
cooperatives. Per això s’insta a treballar per a fomentar l’ús del llenguatge inclusiu en
totes les comunicacions de les seves entitats associades.
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Captura de pantalla 3. http://www.cooperativesagraries.cat/ca/serveis.html

A la web de la Federació (FCAC) dins de l’apartat de serveis que s’ofereixen, s’aprecia
una terminologia masculinitzada par a descriure les diverses especialitzacions que
formen l’equip humà multi-disciplinar.
Enginyers agrònoms, advocats, economistes, veterinaris, biòlegs, pedagogs,
periodistes i experts en màrqueting, etc.
Una opció recomanable per a eliminar l’ús del llenguatge discriminatori és substituir la
o per una a; ex.- persona experta en enginyeria, advocacia, biologia, màrqueting, etc.
Altra captura que s’analitza és la relativa a l’entrevista que es va realitzar a una dona
del sector agroalimentari. La presència i l’impacte de la dona en el món rural és, encara
avui, un repte.

Captura de pantalla 4. http://www.cooperativesagraries.cat/ca/agroactivitat.html
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Es destaca com a element positiu l’article que es presenta en l’apartat GENT &
DESENVOLUPAMENT. Gràcies a aquest article podem conèixer la feina que realitza
Begoña Amorós, que es dedica a dirigir la SAT Cítrics de les Terres de l’Ebre. Begoña
pertany a la tercera generació de persones que es dediquen a l’agricultura. No obstant,
ella reconeix que li ha costat mot arribar on està, amb la dificultat afegida de formar
part d’un món majoritàriament masculinitzat.
La Begoña aposta per la igualtat d’oportunitats dins l’àmbit laboral i el seu testimoni
evidencia que la capacitat d’emprendre, de lluitar i de reptes no distingeix els sexes.

Captura de pantalla 5. http://www.cooperativesagraries.cat/ca/agroactivitat.html

Un altre aspecte positiu a destacar, és el comunicat de premsa que el passat 14 de
març es va publicar en la web de cooperatives agràries de Catalunya; en el que es
parla de la importància que te l’apoderament de les dones per eliminar les desigualtats
existents en el món de les cooperatives, concretament a les Terres de l’Ebre. Val la
pena esmentar que, s’està fent difusió i bon ús de la comunicació; visibilitzant a les
dones que treballen en un sector principalment masculinitzat.
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Aquestes accions promouen l’apoderament de les dones i proporcionen les eines per
a poder aconseguir una igualtat efectiva dins les cooperatives agroalimentàries.
En relació amb l’ús del llenguatge, en general, es detecta l’ús no estandarditzat del
llenguatge: així, mentre que sovint s’incorre en el llenguatge androcèntric, és a dir, ús
del genèric masculí com a genèric universal – soci, treballador, el professional,
enginyers, etc. –, en altres ocasions s’utilitzen fórmules inclusives que visibilitzen la
presència femenina en l’empresa.
Dintre de l’entitat, es disposa de diferents canals de comunicació. El principal és el
correu electrònic, on circula el gruix de la informació. A part, el servidor de l’empresa
està compartimentat l’accés de informació segons l’àrea de treball en la que s’ubica
cada persona. Per tant, la plantilla tindrà accés a la informació que li és d’interès pel
seu lloc de feina.
A part també es disposa de taulell d’anuncis, però s’utilitza més de forma residual.

FORTALESES

ÀREES DE MILLORA

No es fa un ús d’imatge sexista en les eines Ús habitual de llenguatge androcèntric, de
comunicatives, que estereotipin els perfils de forma involuntària, però que no ajuda a
dones i homes.
visibilitzar el paper de la dona.
Elevat grau de desenvolupament d’eines de No existeix una política sistemàtica en relació
comunicació corporativa interna.
amb la comunicació inclusiva.
Conscienciació de donar valor al paper de la
dona en l’àmbit rural a través d’entrevista.
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ÀREA DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT L’ASSETJAMENT SEXUAL I
L’ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE

L’assetjament laboral s’ha classificat en el Codi Penal espanyol com un delicte que
atenta greument contra la integritat moral i física de la persona, d’igual manera que
va en contra de la dignitat de qui el pateix.
Les empreses tenen l’obligació d’estipular mesures per a la prevenció i eliminació
d’aquest fenomen, aplicant protocols i polítiques al respecte. Es busca doncs, amb
la prevenció, crear un entorn laboral lliure de situacions d’assetjament i discriminació.
El que es pretén és analitzar la posició de l’empresa davant l’assetjament, si hi ha
o no documentació interna on s’estableixi el procediment a seguir en cas de trobarse davant d’un cas concret, creant una cultura organitzativa a favor d’un entorn
segur i equitatiu.
Hi ha texts legals que han definit el que s’entén per assetjament i discriminació, per
exemple:
-

Directiva 2006/54/CE:

Assetjament és: “la situació en que es produeix un comportament no desitjat
relacionat amb el sexe d’una persona amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra
la dignitat de la persona i de crear un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant
o ofensiu” (art. 2).
Assetjament sexual és: “la situació en que es produeix qualsevol comportament
verbal, no verbal o físic no desitjat d’índole sexual amb el propòsit o l’efecte
d’atemptar contra la dignitat d’una persona, en particular quan es crea un entorn
intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu” (art.2).
-

Acord Marc Europeu sobre Assetjament i Violència a la Feina
(26/04/2007)

Tant l’assetjament com la violència són “expressió de comportaments inacceptables
adoptats per una o més persones, que poden prendre molt diverses formes, algunes
més fàcilment identificables que altres”.
- Llei orgànica 3/2007 (de 22 març) a nivell estatal i com text de referencia

Assetjament sexual és: “qualsevol comportament, verbal o físic, de naturalesa
sexual que tingui el propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una
persona, en particular quan es crea un entorn intimidatori, degradant o ofensiu”
(Art. 7.1).
Assetjament per raó de sexe: “qualsevol comportament realitzat en funció del sexe
d’una persona, amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat i de crear
un entorn intimidatori, degradant o ofensiu”
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A la Llei Orgànica 3/2007, de 2 de març s’estipulen les mesures específiques per
a prevenir tant l’assetjament sexual com el de raó de sexe en l’àmbit laboral.
Concretament, estableix que:
“1. Les empreses hauran de promoure condicions de treball que evitin l’assetjament
sexual i l’assetjament per raó de sexe i arbitrar procediments específics per a la seva
prevenció i per a donar curs a les denuncies o reclamacions que puguin formular
aquells que hagin estat objecte d’aquest. Amb aquesta finalitat es podran establir
mesures que hauran de s e r negociades amb els representants dels treballadors,
com ara l’elaboració i difusió de codis de bones pràctiques, la realització de campanyes
informatives o accions de formació.
Els representants dels treballadors hauran de contribuir a prevenir l’assetjament
sexual i l’assetjament per raó de sexe en el treball mitjançant la sensibilització dels
treballadors i treballadores enfront d’aquest i la informació a la direcció de l’empresa
de les conductes o comportaments de que tinguessin coneixement i que el poguessin
propiciar.”

FONT: protocol de prevenció i actuació en cas d’assetjament

A FCAC, és important ressaltar que es disposa d’un protocol de prevenció i
actuació en cas d’assetjament on es defineixen de manera concreta els conceptes,
tipus d’assetjament sexual i la seva delimitació i el procediment a seguir.
El mencionat protocol és molt complet i acompleix tots els requeriments bàsics per a
la correcta gestió de l’assetjament en l’àmbit laboral.
Cal ressaltar de manera positiva la declaració d’intencions de la Federació:

FONT: protocol de prevenció i actuació en cas d’assetjament

En primer lloc, s’analitza l’ús del llenguatge. En el caso de FCAC cal assenyalar un
llenguatge inclusiu a la majoria del document:

FONT: protocol de prevenció i actuació en cas d’assetjament
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Com a metodologia en la comunicació, com es pot observar en la imatge, s’opta
indistintament per substantius genèrics, així com pel desdoblament en masculífemení.
Així i tot seria recomanable un ús més rigorós, sense excepcions del llenguatge amb
perspectiva de gènere, a fi d’unificar el criteri sobre la comunicació de la Federació:

FONT: protocol de prevenció i actuació en cas d’assetjament

Així doncs, si es continua amb l’anàlisi del protocol, es defineix què suposa
assetjament sexual, així com assetjament per raó de sexe. Unes definicions clares
d’ambdós conceptes són un senyal inequívoc de la creació d’un procediment
d’actuació precís i contundent davant l’assetjament. L’apartat de definició conceptual
és un apartat essencial en els protocols, ja que a partir d’aquestes definicions
s’estructura la resta del protocol, així com les mesures d’actuació.

FONT: protocol de prevenció i actuació en cas d’assetjament

En relació amb el procediment a seguir en cas de supòsit d’assetjament, és positiu
que es doni més d’una opció davant la presentació de la denuncia, ja que el fet de
tenir només una via pot dificultar la presentació d’una queixa. La via única fa que
si la persona que està realitzant l’assetjament està dins de l’organisme o és la
persona de referencia, sigui fàcil que la víctima no vulgui enfrontar-se, en canvi,
el fet de donar més d’una opció evita que això pugui donar-se.
El fet de tenir dues vies de denuncia amplia el context de denuncia deixant alternativa
a l’opció més correcta per a la persona denunciant.
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FONT: protocol de prevenció i actuació en cas d’assetjament

Encara que els processos de denuncia són molt adequats, també seria positiu
crear un canal extern de denuncia d’assetjament a manera d’ampliar i facilitar la
denuncia d’aquest. Pel que fa a les persones que composen el Grup de Treball:

FONT: protocol de prevenció i actuació en cas d’assetjament

Es recomana l’ús del llenguatge inclusiu en la descripció dels llocs de manera general
com a proposta de millora.
S’ha que assenyalar com a aspecte positivo, la possibilitat de realitzar un primer
contacte amb diferents persones, contemplant una via extra en previsió de que
l’assetjament sigui vertical descendent, ja que dipositar en càrrecs de direcció el
primer contacte exclusivament de la denuncia pot generar que no es doni l’escenari
adient per a que es manifesti una possible denuncia.
L’accessibilitat és un punt clau.
La difusió del protocol es realitzarà a través de les següents accions:

FONT: protocol de prevenció i actuació en cas d’assetjament
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Cal destacar com és de convenient adjuntar un exemplar del protocol a les persones
treballadores junt amb la nòmina (o mitjançant correu o taulell d’anuncis), així com la
seva inclusió en el document d’acollida i acusament de retorn signat. Es proposa una
presentació col·lectiva del protocol a tota la plantilla com a proposta de millora en
referencia a la informació.
En referencia als mecanismes de protecció cap a les persones denunciants, cal
assenyalar de manera molt positiva els aspectes de protecció cap a les mateixes, ja
que aquests mecanismes generen un context de confiança necessari.

FONT: protocol de prevenció i actuació en cas d’assetjament

FORTALESES

ÀREES DE MILLORA

Existència d’un Protocol de prevenció I Necessitat de formar en prevenció de
actuació davant l’assetjament, clar i definit.
l’assetjament al personal de referencia.
Definició clara dels conceptes que es Necessitat de comunicar la existència del
consideren assetjament per part de FCAC.
protocol al conjunt de la plantilla i fer-lo
accessible per a la seva consulta.
Existència de més d’un canal de denuncia que Es proposa millorar la redacció del
faciliti l’accés a la víctima.
document de Protocol, pel que fa a l’ús del
llenguatge inclusiu.
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ÀREA DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL I FORMACIÓ

PROMOCIÓ
En relació a les dades de que es disposen s’observa a continuació les estadístiques
referents a la promoció interna en 2018:

Promocions últim anyo
Mujer
Si
No

Hombre

1
1
32

12

Hi ha una dona i un home que han promocionat en l’últim any. Aquestes dades
suposen el 3,03% del total de dones de FCAC front al 7,6%. Malgrat no ser una
diferencia significativa, s’insta a l’entitat a treballar per a fomentar en la mesura del
possible les promocions de dones a càrrecs on encara avui estan infrarepresentades.
Per altra banda, aquesta anàlisi podria aprofundir-se mitjançant la inclusió de dades
referides als últims anys, per veure el progres de la entitat de manera cronològica, així
com precisant la delimitació dels llocs de nova creació i la qualitat de les promocions,
en tant que horitzontals o verticals.

FORMACIÓ

En este apartat es tracta d’analitzar en quina manera les formacions impartides
poden generar aspectes diferencials; això és, fins a quin punt es garanteix el seu
accés per a ambdós sexes, quines matèries s’imparteixen i les facilitats ofertes per a
aquestes.
La formació i desenvolupament del personal de l’empresa te com a objectiu potenciar
les habilitats d’aquest i augmentar els seus coneixements per a que pugui
desenvolupar les seves tasques de manera cada vegada més exitosa, a favorint un
desenvolupament professional ple que permeti tant créixer com actualitzar-se.
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En referencia a la documentació obtinguda, s’ha de destacar la part central que suposa
la formació a FCAC, ja que tal i com es recull en el Pla Estratègic FCAC 2017/2021,
es planteja un pla de formació complet, tant intern com extern:

Font: Pla Estratègic FCAC 2017/2021

Tal i com es pot veure en les captures que es mostren, la intencionalitat d’afermar el
model cooperativista es portarà a terme com a objectiu estratègic de manera interna,
mitjançant un programa específic de formació cap als consells rectors, com de manera
externa, mitjançant una sèrie de mecanismes per traslladar els valors del model del
cooperativisme a la societat.
En segon lloc, cal destacar el Pla de Formació de FCAC.
Aquest pla és un protocol integral sobre els processos formatius de manera
específica que es contemplen en el Pla estratègic. El document proposa un full de ruta
formatiu clar per a les persones que formen part de FCAC, aprovat el 17 de gener del
2017 amb una vigència de 4 anys.

Com s’aprecia en la captura, l’objecte del protocol és la definició dels mètodes i
sistemes utilitzats a FCAC per a la identificació i el seguiment de les necessitats
formatives del personal vinculades al seu lloc de feina, donant resposta adequada,
assegurant les competències necessàries.
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El protocol està perfectament estructurat i sistematitzat, comptant amb els següents
apartats:
•
•

•

•

Identificació de les necessitats formatives. En aquest apartat es marquen els
procediments de detecció de necessitats, tant de part de la direcció com del propi
personal.
Requisits de la formació interna. Es regula mitjançant un pacte de permanència
aquelles formacions que superin els 500 euros, i es marquen els procediments a seguir
si es detecten necessitats més enllà de les pautades. És remarcable la posibilitat de
subvenció de formacions per a la plantilla a càrrec de FCAC.
Realització de la formació. En aquest apartat es pauta l’execució de la formació.
La realització de la formació dins de l’horari laboral és un fet molt remarcable, ja que
aquest tipus de formacions contribueixen a la conciliació i la formació de totes les
persones de FCAC, generant un punt de partida d’igualtat de condicions de tota la
plantilla per a assumir una acció formativa.
Valoració de la formació. S’exposen els processos de valoració i reflexió sobre les
formacions realitzades.
En referencia a la difusió de la formació, cal destacar el fet de l’existència d’un punt
específic en el protocol d’acollida:

Font: Pla de Formació en el document de Benvinguda de les noves incorporacions.

En segon lloc, és necessari assenyalar, en referencia a la difusió de les accions
formatives, la facilitat i proximitat que es dona mitjançant un apartat propi a la pàgina
web de FCAC:
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Les dades quantitatives proporcionades per FCAC a nivell de participació en la
formació en l’últim any són les següents:

Formació rebuda últim any
Mujer
Si

8

No

5

Hombre
18
15

D’un total de 46 treballadors/es, 26 han participat en alguna acció formativa l’últim any.
D’aquestes 26 persones es configuren els següents percentatges, 54,5% del total de
dones en plantilla, front un 61,5%, essent molt positiva aquesta dada, ja que pot ser
conseqüència d’un Pla de Formació Efectiu que, entre altres conseqüències, sumaria
per a la creació d’un entorn laboral igualitari.
Finalment, i com a proposta de millora, es recomana afegir formació específica en
perspectiva de gènere a manera de completar un Pla de Formació integral.
La percepció de la plantilla és que no es fa un desenvolupament de l’itinerari
professional o de carrera, però que si es vol fer formació és fàcil accedir a la persona
responsable directa per a sol·licitar-la.
FORTALESES

ÀREES DE MILLORA

Procediment sistematitzat de promoció.

No es disposa d’una detecció de necessitats
formatives, es realitzen més a títol individual entre
treballador/a i direcció d’àrea.

Intencionalitat de promoció
davant la selecció externa.

interna No es detecta que hi hagi formació específica en
matèria de gènere a la plantilla. Pel que es proposa
incorporar en el Pla de formació un apartat vinculat
amb la igualtat.

Pla formatiu ben detallat a través d’un
document Estratègic 2017/2021.

Externalització de la cerca de perfils per a vacants
en poques ocasions i no s’exigeix a l’entitat que
incorpori la perspectiva de gènere.

Assistència a la formació en l’últim any No es fa un seguiment de l’itinerari professional de
molt semblant per sexes.
la plantilla.
La FCAC disposa de informació La majoria de les formacions que es realitzen a
registrada i separada per sexes sobre el l’empresa es fan fora de l’horari laboral.
número de persones formades.
La modalitat de formació principal és online que permet l’accés de forma fàcil
per a tota la plantilla.
La FCAC disposa d’ajuts a la formació
externa.
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ÀREA DE CONDICIONS DE TREBALL

POLÍTICA RETRIBUTIVA
En aquest eix s’analitza si l’empresa respecta la igualtat retributiva, inclosa per primer
cop en el Tractat de Roma de la Unió Europea de 1957.
L’aplicació de la igualtat d’oportunitats des de la perspectiva de gènere en
matèria de política retributiva busca l’eliminació de diferencies salarials a l’hora
de remunerar el treball de dones i homes, què es mesuren habitualment mitjançant
la bretxa salarial de gènere.
S’entén per bretxa salarial la diferencia salarial entre homes i dones que
s’expressa en percentatge, i representa la mitjana de les diferencies entre els
ingressos bruts per hora de treballadors de sexe masculí i femení. Es pot trobar a nivell
espanyol, segons dades de Eurostat, al 2016 la bretxa a Espanya se situava al voltant
del 14-15%.
La detecció de la bretxa salarial requereix de transparència i anàlisi comparatives
en profunditat dins les pròpies empreses, ja que les diferencies percebudes no són
tant directes (salaris base assignats segons sexe) com indirectes i més difícilment
detectables (reconeixement de feines de forma diferent segons les seves suposades
característiques femenines o masculines, a pesar del seu mateix o equivalent valor).
D’aqueta forma, les majors divergències es troben en els incentius o part
variable de les retribucions. Acostumen a estar assignats fora de conveni,
habitualment de manera discrecional o pactada; és a dir, estan basats en criteris
interns no objectivables.
Per a posar en context aquesta afirmació, s ’ ha de destacar la existència de
segregació vertical o dificultat d’accés a alts càrrecs per part de les dones (on
acostumen a localitzar-se aquests plusos). Les dobles i triples jornades comporten
una alta dificultat per part de les dones a l’hora de conciliar entre vida personal i
laboral, impedint el seu ascens i desenvolupament professional i limitant la seva
dedicació i disponibilitat horària, i finalment minvant la seva motivació.
És també destacable que no s’acostuma a comptar amb una valoració de llocs de feina
amb enfoc de gènere, que estableixi escales salarials en base a una classificació
neutra i no sexista de les posicions a desenvolupar en l’organització.
Per a posar en context l’exposat anteriorment, referenciem les causes de la
discriminació salarial, que ajuden a entendre millor les circumstàncies que envolten
la desigualtat:
-El nivell d’escolaritat i àmbit d’estudi
-L’experiència professional en el mercat de treball i la antiguitat a
l’empresa o al lloc ocupat;
-El número d’hores de feina;
-El mida de l’empresa i la branca d’activitat.
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Com es veu, gran part de les diferencies salarials podrien mitigar-se mitjançant
polítiques que incideixin de manera directa en aquets factors. No obstant, una vegada
tinguts en compte, apareixen diferencies residuals inexplicables entre el salari mitjà
de dones i homes; això és, la discriminació salarial a corregir no correspon a la totalitat
de les diferencies salarials observades.
Aquests factors responen a una segona sèrie, directament relacionada amb la
discriminació per motius de gènere:
-Estereotips i prejudicis relacionats amb el treball de les dones;
-Mètodes tradicionals d’avaluació de llocs de feina pensats en funció de les
exigències dels llocs de feina masculins;
-El menor poder de negociació de les dones treballadores, que de manera
global acostumen estar menys afiliades a sindicats i ocupar de manera
desproporcionada llocs de feina precaris.
Després d’aquesta introducció per posar en context les circumstàncies que envolten
la desigualtat salarial en les organitzacions, s’analitzen les dades de què es disposa.
Des d’una perspectiva de gènere, és d’interès detectar possibles diferencies entre
sexes, així com explorar si queden o no justificades i , en el seu cas, aprofundir en
la causa que les crea per a poder intervenir sobre elles.
La bretxa de gènere total en l’empresa estaria entorn al 18%, bretxa una mica superior
a la mitjana espanyola definida per Eurostat. A pesar d’aquest estudi diferents
informes elaborats per organitzacions socials evidencien que al 2018 la bretxa a
Espanya se situa al voltant del 23,4%, pel que es parlaria d’una bretxa a FCAC inferior
a la mitjana.
Per altra banda, aquesta bretxa salarial mitjana no te per què aparèixer a cada
nivell, ja que dins d’aquesta primera aproximació conflueixen factors com la
jornada, lloc de feina, responsabilitat etc.
Per aquest motiu és necessari analitzar les dades en tant que permetin trobar les
diferencies entre sexes i detectar l’existència o no de discriminació. Es procedeix
doncs a interpretar les dades que mostren la mitjana retributiva de salari base sense
comptabilitzar objectius, analitzats posteriorment.
Segons les dades obtingudes, la mitjana de retribució en referència al salari base, la
FCAC te una bretxa salarial del 8,4%, pel que, com s’ha esmentat en l’apartat anterior
està molt per sota de la mitjana espanyola de 2018.
Existeix una diferencia entre la mitjana de retribució salari base i retribució mitjana
total. Per això és necessari analitzar amb especial deteniment quins factors poden ser
els responsables d’aquesta diferencia, ja que els salaris base són equilibrats.
En referencia a les dades de la retribució mitjana total per departament, és necessari
assenyalar alguns aspectes.
Primer, que com en el cas de distribució de la plantilla, només 4 dels 15 departaments
estan composats de forma mixta, amb el que les bretxes només se podran analitzar
sobre aquests.
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En el departament jurídic-laboral la bretxa és positiva a favor de les dones. Aquesta
diferencia ve motivada pel fet que una de les dones que s’ubica en aquest departament
ho fa en la categoria de Responsable d’Àrea, mentre que la resta de l’equip ho fa en
la categoria tècnica.
En el departament de gestió i ajuts a projectes la bretxa també és positiva a favor
de les dones i, com en el cas anterior, aquesta diferencia ve motivada pel fet que una
de les dones ocupa la categoria de Responsable d’Àrea en front a la resta de l’equip
que està en la categoria d’administració o tècnica.
Al departament de direcció, la bretxa es positiva a favor dels homes. En aquest cas
la diferencia ve motivada pel fet que l’únic home que s’ubica en aquest departament
ostenta la categoria de director, mentre que les dues dones estan en la categoria
tècnica.
Per últim, en el departament d’assessorament agroalimentari, s’observa una bretxa
positiva a favor dels homes. En aquest cas la diferencia ve motivada pel fet que una
de les dones està en la categoria d’administració fet que fa baixar la mitjana del
col·lectiu de dones.
En relació amb la retribució mitjana total per categoria professional:
La categoria de director és la que te una retribució més alta, seguida per la categoria
de responsable d’unitat, estan aquestes dues categories masculinitzades en la seva
totalitat.
Al costat oposat, es troben les categories de recepció i administració com aquelles
categories que perceben una retribució inferior, i a la vegada, engloben a gran part de
la plantilla femenina.
FORTALESES
Procediment sistematitzat de selecció.

ÂREES DE MILLORA
No s’aprecia l’existència d’un guió d’entrevista
personal que eviti el biaix de gènere individual.

Ofertes de feina redactades en llenguatge Existència de bretxa, però inferior a la mitjana
inclusiu.
estatal de 2018 (23,4%).
FCAC disposa de la descripció de tots els Les descripcions de llocs de feina no incorporen
llocs de feina.
una franja retributiva.
Revisió de l’assignació de determinats plusos o
complements, que puguin generar una bretxa
salarial.
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ÂREA D’ORDENACIÓ DEL TEMPS DE TREBALL

L’ordenació del temps de treball és un factor clau a l’hora de garantir possibilitats reals
de conciliació de la vida laboral i personal de les persones treballadores. La conciliació,
que no va dirigida únicament a dones sinó al conjunt de professionals, és, però, un
factor clau per garantir la igualtat d’oportunitats de gènere a nivell professional: encara
avui la major part de les responsabilitats domèstiques i de cura i atenció a les persones
(menors, gent gran, dependents) segueix recaient sobre les dones, no s’ha produït
una repartició real d’aquetes tasques entre homes i dones. És per aquest motiu que
una ordenació del temps de feina que dificulti la conciliació de la vida laboral amb la
resta d’esferes de la vida suposarà una trava especialment grau per al
desenvolupament professional d’aquestes.
Després d’aquesta introducció, s’aporta la informació de FCAC en relació a les
situacions de conciliació i si és igualitària per a ambdós sexes, relacionat amb les
càrregues familiars, però també amb l’ordenació del temps de treball, la flexibilitat de
les jornades i els permisos.
El que s’analitza aquí són les càrregues familiars que tenen les dones i els homes i si
l’empresa te polítiques de conciliació.
Tal como mostra la següent gràfica obtinguda:

Mitjana descendents a càrrec
1,36

Mujer
0,85

Hombre

En números absoluts, podem veure que la mitjana entre homes i dones en referència
al número de fills és similar. Les dones tenen una mitjana de 1,36 fills en front als 0,85
fills dels homes.
La següent gràfica mostra el número de descendents de manera desagregada:

Núm. Descendents a càrrec
Mujer

2
0

1

2

Hombre

3
4

6
6
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D’un total de 46 persones en plantilla, 15 no tenen descendència (32,60%), 9 dones
i 6 homes. El gruix de la plantilla (37%) te dos menors a càrrec. D’aquestes, el
45,45% de les dones, en front al 15,38% dels homes.
Tenint en compte aquestes dades, resulta imprescindible que la conciliació vagi
dirigida a ambdós sexes. Crear una cultura d’empresa que faci de l’objectiu de la
conciliació entre la vida laboral i familiar una prioritat, sempre dins de les seves
possibilitats, és essencial en el camí cap a la igualtat entre homes i dones.
La FCAC compta amb el següent document:

En aquest document, s’exposa el procediment, en el punto 2, els permisos
retribuïts, les absències, accidents laborals i altres absències.
Es remarcable el punt 2.4

És a dir, la FCAC disposa d’un document que recull i articula tots els permisos dels
que disposa, i ho posa en coneixement de la seva plantilla en el manual d’acollida.

En general la percepció que te la plantilla pel que fa a conciliació és bona. La història
de l’entitat ha fet que en els últims anys s’hagi canviat la ubicació del centre de
treball. Passant d’una zona molt ben comunicada a una de més difícil accés.
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Això va generar que des de la representació sindical es negociessin una sèrie de
mesures que no es tenien, com són:
 Flexibilitat horària d’entrada i sortida: podent entrar de 8:30h a 9:30h i sortir
de 18h a 19h de la tarda.
 A part, determinats perfils, validats per les persones responsables d’àrea,
poden tele-treballar un dia a la setmana.
Es manifesta que, sota peticions concretes i individuals, la direcció tracta de facilitar
al màxim les necessitats de la plantilla.
Altre aspecte positiu pel que fa a la conciliació és la possibilitat de fer jornada
intensiva els meses d’estiu.

FORTALESES

ÀREES DE MILLORA

Es disposa d’un document que recull Realitzar una detecció de necessitats de
totes les polítiques de conciliació de les conciliació de la plantilla.
que disposa l’entitat.
Es disposa d’un registre diferenciat per Abordar en el document de permisos, la
sexe de les càrregues familiars possibilitat de tele-treballar.
descendents.
Bona percepció per part de la plantilla No es disposa d’informació relativa a
amb relació a aquest camp.
dependents a càrrec de les persones que
treballen a FCAC.
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7. FASE DE DISSENY
Amb la informació que s’ha obtingut en la fase del diagnòstic, i amb totes les àrees de
millora previstes per cada eix, la comissió d’igualtat, conjuntament amb l’assessora
externa que participa en el projecte, planifiquen i dissenyen les accions que
conformaran el Pla d’Acció – Pla d’Igualtat de FCAC.
Un cop consensuades amb la comissió i aprovades per la Direcció-Consell Rector de
FCAC, aquestes són:
COMPROMIS INSTITUCIONAL
En aquest cas malgrat de no incorporar-se como un àrea d’anàlisi propi en el
diagnòstic, es considera que aquestes accions són d’importància per impregnar de la
cultura de la Igualtat en la Federació.
MESURA 1
Objectiu

Informar al conjunt de la plantilla de l’existència d’un Pla de
Igualtat
Promoure la defensa i aplicació efectiva del principi de igualtat
entre homes i dones, garantint en l’àmbit laboral les mateixes
oportunitats d’ingrés i desenvolupament professional a tots
nivells.

Termini d’implementació

Juliol – desembre 2019

Persones responsables

Violant Fortuny (equip treball) – Jordi Vives (direcció)

Indicador d’avaluació

-

MESURA 2

Objectiu

S’ha comunicat el compromís amb la igualtat al conjunt de
la plantilla (SÍ/NO)
Descripció de mecanismes que s’han utilitzat per a
comunicar-lo.

Incorporar en la documentació interna de FCAC (la que es facilita
en el moment d’acollida de noves incorporacions) el compromís
amb la igualtat d’oportunitats
Promoure la defensa i aplicació efectiva del principi de igualtat
entre homes i dones, garantint en l’àmbit laboral les mateixes
oportunitats d’ingrés i desenvolupament professional a tots nivells.
Difondre una cultura empresarial compromesa amb la igualtat, que
impliqui a tota la organització: direcció- consell rector, càrrecs
intermedis i treballadores i treballadors.

Termini d’implementació

Juliol – desembre 2019

Persones responsables

Patricia Barbarà (Qualitat) - Jordi Vives (Direcció)

Indicador d’avaluació

-

S’ha incorporat el compromís a la documentació interna
(SÍ/NO)
Descripció dels mecanismes que s’han utilitzat per a
comunicar-lo.
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MESURA 3
Objectiu

Reunions de seguiment amb la Comissió de igualtat que
permetin valorar iniciatives referents a la igualtat dins de FCAC
Promoure la defensa i aplicació efectiva del principi de igualtat
entre homes i dones, garantint en l’àmbit laboral les mateixes
oportunitats d’ingrés i desenvolupament professional a tots
nivells.
Difondre una cultura empresarial compromesa amb la igualtat,
que impliqui a tota la organització: direcció- consell rector,
càrrecs intermedis i treballadores i treballadors.

Termini d’implementació

Juliol – desembre 2019

Persones responsables

Anna Galván (equip treball) - Jordi Vives (Direcció)

-

Indicador d’avaluació

S’ha constituït un reglament de la comissió.
S’ha definit la periodicitat de les reunions.
Quantes vegades s’han reunit anualment.
Quines aportacions s’han produït durant el primer any de
vigència del Pla de Igualtat FCAC.

ÀREA D’ACCÉS AL TREBALL

MESURA 4
Objectiu

Comunicar a la clientela i a empreses proveïdores el compromís
de l’empresa amb la igualtat d’oportunitats
Promoure la defensa i aplicació efectiva del principi de igualtat
entre homes i dones, garantint en l’àmbit laboral les mateixes
oportunitats d’ingrés i desenvolupament professional a tots nivells.
Difondre una cultura empresarial compromesa amb la igualtat, que
impliqui a tota la organització: direcció- consell rector, càrrecs
intermedis i treballadores i treballadors.

Termini d’implementació

Juliol – desembre 2019

Persones responsables

Mar Balmaña (Administració) - Jordi Vives (Direcció)

Indicador d’avaluació

-

S’ha comunicat a la clientela i a empreses proveïdores el
compromís amb la igualtat.
Descripció de mecanismes que s’han utilitzat per a
comunicar-lo.
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ÂREA D’ÚS NO DISCRIMINATORI DEL LLENGUATGE, LA COMUNICACIÓ I LA
PUBLICITAT
MESURA 5

Incorporar accions positives en els processos de selecció que
fomentin la composició equilibrada dels Departaments i
Categories de FCAC

Objectiu

Millorar la distribució equilibrada de gèneres en l’àmbit
d’aplicació del pla.
Promoure i millorar les possibilitats d’accés de la dona a càrrecs
de responsabilitat, contribuint a reduir desigualtats i desequilibris
que poguessin donar-se dins de FCAC.

Termini d’implementació

Gener - juny 2020

Persones responsables

Meritxell Álvarez (Laboral) - Jordi Vives (Direcció)

Indicador d’avaluació

- Com s’ha justificat la incorporació d’accions positives.
- Quins criteris s’han considerat.
- ¿S’ha produït una modificació en la tendència de la
contractació de dones / homes en determinades
categories/departaments?

MESURA 6

Creació d’un manual d’ús del llenguatge inclusiu

Objectiu

Difondre una cultura empresarial compromesa amb la igualtat,
que impliqui a tota la organització: direcció- consell rector,
càrrecs intermedis i treballadores i treballadors.

Termini d’implementació

Abril - Agost 2019

Persones responsables

Maria Corral (Comunicació) - Jordi Vives (Direcció)

Indicador d’avaluació

MESURA 7

-

S’ha elaborat el manual.
S’ha difós el manual.
Mecanismes de difusió.

Objectiu

Revisió de l’ús del llenguatge en la informació corporativa i en
la documentació elaborada per FCAC
Difondre una cultura empresarial compromesa amb la igualtat,
que impliqui a tota la organització: direcció- consell rector,
càrrecs intermedis i treballadores i treballadors.

Termini d’implementació

Gener - juny 2020

Persones responsables

Mari Corral (Comunicació) - Patrícia Barbarà (Qualitat) Jordi Vives (Direcció)
- S’ha revisat l’ús del llenguatge i imatges projectades.
- Nº de documents revisats.
- S’ha incorporat en el protocol de prevenció de l’assetjament
el llenguatge inclusiu.

Indicador d’avaluació

38

DIAGNÒSTIC I PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS

ÀREA DE PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT L’ASSETJAMENT SEXUAL I A
L’ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE

MESURA 8
Objectiu

Comunicar el protocol contra l’assetjament sexual a tota la
plantilla
Promoure la defensa i aplicació efectiva del principi de igualtat
entre homes i dones, garantint en l’àmbit laboral les mateixes
oportunitats d’ingrés i desenvolupament professional a tots
nivells.
Prevenir l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.

Termini d’implementació

Juliol - desembre 2019

Persones responsables

Mar Garriga (Jurídic) - Meritxell Álvarez (Laboral) Jordi Vives (Direcció)
- Mecanismes de difusió.
- Quantes persones han estat informades.
- S’ha valorat el grau de coneixements que han adquirit?

Indicador d’avaluació

MESURA 9

Objectiu

Donar formació sobre prevenció i detecció de l’assetjament
sexual, a aquelles persones de referència responsables
d’activar el protocol de prevenció i actuació davant l’assetjament
Promoure la defensa i aplicació efectiva del principi de igualtat
entre homes i dones, garantint en l’àmbit laboral les mateixes
oportunitats d’ingrés i desenvolupament professional a tots
nivells.
Prevenir l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.

Termini d’implementació

Maig - Agost 2019

Persones responsables

Violant Fortuny (equip treball) - Silvia Ferrer (Formació)

Indicador d’avaluació

-

S’ha realitzat la formació (SI/NO).
Quantes persones s’han format.
Quin temari s’ha impartit.
Quina ha estat la valoració de la formació.
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ÀREA DE PROMOCIÓ PROFESSIONAL I FORMACIÓ

MESURA 10

Objectiu

Adoptar accions positives en l’àmbit de la formació orientades a
l’adquisició d’habilitats de direcció i decisió a les dones de la
plantilla de FCAC
Millorar la distribució equilibrada de gèneres en l’àmbit
d’aplicació del pla.
Promoure i millorar les possibilitats d’accés de la dona a càrrecs
de responsabilitat, contribuint a reduir desigualtats i
desequilibris que poguessin donar-se dins de FCAC.
Fomentar la realització d’accions formatives que facilitin, per
igual, el desenvolupament d’habilitats i competències, sense
distinció de sexe.

Termini d’implementació

Juliol - desembre 2020

Persones responsables

Ester Aguirre (Promoció formació) - Jordi Vives (Direcció)

Indicador d’avaluació

- Enumeració de les accions adoptades.
- Quantes dones s’han format arrel de la implantació d’accions
positives.
- En quines matèries/temàtiques.
- S’ha generat un canvio respecte a la formació i possibilitat
de promoció de les dones a FCAC.

MESURA 11

Sensibilitzar al conjunt de la plantilla en igualtat d’oportunitats

Objectiu

Fomentar la realització d’accions formatives que facilitin, per
igual, el desenvolupament d’habilitats i competències, sense
distinció de sexe.
Promoure la defensa i aplicació efectiva del principi de igualtat
entre homes i dones, garantint en l’àmbit laboral les mateixes
oportunitats d’ingrés i desenvolupament professional a tots
nivells.

Termini d’implementació

Maig - Agost 2019

Persones responsables

Ester Aguirre (Promoció formació) - Jordi Vives (Direcció)

Indicador d’avaluació

- S’han realitzat les activitats formatives respecte a la igualtat
(SÍ/NO)
- Nº de persones formades.
- Temari impartit
- Valoració de la formació

40

DIAGNÒSTIC I PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS

MESURA 12

Elaborar un document de detecció de necessitats formatives

Objectiu

Fomentar la realització d’accions formatives que facilitin, per
igual, el desenvolupament d’habilitats i competències, sense
distinció de sexe.
Promoure i millorar les possibilitats d’accés de la dona a càrrecs
de responsabilitat, contribuint a reduir desigualtats i
desequilibris que poguessin donar-se dins de FCAC.

Termini d’implementació

Juliol - desembre 2020

Persones responsables

Ester Aguirre (Promoció formació) - Jordi Vives (Direcció)

Indicador d’avaluació

- S’ha realitzat el document de detecció de necessitats
formatives (SÍ/NO).
- Quines persones han participat.
- Quins criteris s’han tingut en compte.
- Quins instruments s’utilitzen per a una correcta detecció de
necessitats.

MESURA 13

Crear un sistema d’avaluació de l’acompliment / seguiment de
la carrera professional de les persones de la FCAC per a poder
treballar la seva professionalitat, i les seves capacitats de
progres dins la Federació
Promoure i millorar les possibilitats d’accés de la dona a
càrrecs de responsabilitat, contribuint a reduir desigualtats i
desequilibris que poguessin donar-se dins de FCAC.
Promoure la defensa i aplicació efectiva del principi de igualtat
entre homes i dones, garantint en l’àmbit laboral les mateixes
oportunitats d’ingrés i desenvolupament professional a tots
nivells.

Objectiu

Termini d’implementació

Gener - juny 2022

Persones responsables

Meritxell Álvarez (Laboral) - Jordi Vives (Direcció) Caps d’àrea
- S’ha creat el sistema d’avaluació (SÍ/NO).
- Quines persones han participat.
- Quins criteris s’han tingut en compte.
- Com s’ha comunicat a la plantilla.
- Com s’articula el sistema.
- Quins resultats s’han obtingut en la seva aplicació.

Indicador d’avaluació
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ÀREA CONDICIONS DE TREBALL
MESURA 14

Objectiu

Creació d’una pauta d’entrevista per a evitar qüestions
personals que no tinguin a veure amb l’àmbit estrictament
professional que es busca a FCAC
Promoure la defensa i aplicació efectiva del principi de igualtat
entre homes i dones, garantint en l’àmbit laboral les mateixes
oportunitats d’ingrés i desenvolupament professional a tots
nivells.
Millorar la distribució equilibrada de gèneres en l’àmbit
d’aplicació del pla.

Termini d’implementació

Juliol - desembre 2021

Persones responsables

Raquel Callol (equip treball) - Meritxell Álvarez (Laboral) Jordi Vives (Direcció)
- S’ha elaborat la pauta d’entrevista (SÍ/NO).
- Quines referències s’han buscat.
- Quines persones han participat.
- Quins criteris professionals s’han tingut en consideració.
- S’ha detectat alguna reticència per part del personal intern.

Indicador d’avaluació

MESURA 15

Objectiu

Definició detallada de les competències atribuïdes a cada
definició del lloc de feina i assignació d’una retribució, per a
evitar possibles discrecionalitats subjectives
Promoure un sistema retributiu que parteixi de la premissa:
igual valor de treball, igual retribució.

Termini d’implementació

Gener - juny 2021

Persones responsables

Meritxell Álvarez (Laboral) - Jordi Vives (Direcció)

Indicador d’avaluació

- S’han definit totes les competències dels llocs de feina
(SÍ/NO).
- Se li ha assignat una franja retributiva a cada una d’elles.
- Quins criteris s’han considerat per a realitzar aquesta
assignació retributiva.

MESURA 16

Elaborar un informe bianual sobre l’assignació de plusos o
complements, diferenciats per sexe, i analitzant la bretxa
salarial que aquests generen
Promoure un sistema retributiu que parteixi de la premissa:
igual valor de treball, igual retribució.

Objectiu
Termini d’implementació

Gener - juny 2020

Persones responsables

Meritxell Álvarez (Laboral) - Jordi Vives (Direcció)

Indicador d’avaluació

- S’ha realitzat l’informe (SI/NO).
- Quines han estat les principals conclusions.
- S’ha realitzat alguna acció correctora arrel de les
conclusions obtingudes.
- S’ha reduït la bretxa arrel de la creació d’aquests
informes.
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ÁREA DE ORDENACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO

MESURA 17

Objectiu

Sistematitzar una base de dades amb càrregues familiars
que inclogui persones amb discapacitat, gent gran o
dependents a càrrec
Establir principis d’exclusió de qualsevol mesura que pugues
perjudicar la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar
i personal de les treballadores i treballadors de FCAC.

Termini d’implementació

Gener - juny 2021

Persones responsables

Meritxell Álvarez (Laboral) - Jordi Vives (Direcció)

Indicador d’avaluació

- S’ha creat una base de dades (SÍ/NO).
- S’han detectat obstàcles a la creació de la base de dades.
- Quins han estat els principals resultats.

MESURA 18

Creació d’un Pla de Conciliació de la plantilla, generant una
detecció de necessitats i valorant la possibilitat d’oficialitzar
mesures com el teletreball en posicions que així ho
permetin
Establir principis d’exclusió de qualsevol mesura que
pugues perjudicar la conciliació de la vida laboral amb la
vida familiar i personal de les treballadores i treballadors
de FCAC.

Objectiu

Termini d’implementació

Juliol - desembre 2021

Persones responsables

Marc Manubens (equip treball) - Jordi Vives (Direcció)

Indicador d’avaluació

- S’ha realitzat una detecció de necessitats de conciliació
de la plantilla (SÍ/NO).
- Quines consideracions s’han preguntat.
- Quins han estat els principals resultats.
- S’han proposat mesures / accions derivades dels
principals resultats.
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8. FASE D’IMPLANTACIÓ
En aquesta fase, es començaran a aplicar aquelles accions destinades a aconseguir
els objectius definits per FCAC.
Aquest Pla d’acció te una vigència de 4 anyos, essent la data inicial Març 2019
fins a Març 2022.
Marc Marubens, com a part de la representació de les persones treballadores, durant
la fase d’implantació tindrà la funció de recollir propostes o reclamacions de la plantilla
i fer-les arribar a l’equip de treball que es reunirà trimestralment a l’inici i semestralment
després del primer any. Això últim sense detriment de que qualsevol persona de la
plantilla pugui fer suggeriments o formular queixes de forma directa a les persones
que hi participen.

9. FASE DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ

Por últim, des de la Federació, a través de l’equip de treball constituït a l’efecte del projecte,
s’assegurarà l’acompliment dels objectius marcats per a aquest Pla.
S’anirà realitzant un correcte seguiment per a veure que no es donin desviacions. En cas
de trobar una desviació les persones encarregades de portar a terme les accions pensaran
mesures correctores per a poder corregir-les
S’aprofitarà també per a reflexionar sobre la continuïtat de les accions i, si s’escau,
s’identificaran noves necessitats que requereixin accions per a fomentar i garantir la igualtat
d’oportunitats d’acord amb el compromís adquirit.
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