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Pla d’Igualtat i Gestió de la Diversitat de L’IDIBELL

1. PREFACI
El col·lectiu de centres CERCA, del que l’IDIBELL està adherit des de 2013, i les persones que l’integren, basen la
seva activitat en el respecte i igualtat entre les persones implicades. Tant la gestió de la recerca com les
polítiques d’elegibilitat, ocupació, representació institucional, distribució de recursos i avaluació han d’estar
fonamentades en la justa valoració de les persones i evitar possibles biaixos i tendències discriminatòries.
La implementació de les pautes d’actuació adequades ha de portar a una situació d’equilibri que generarà una
més gran creativitat i excel·lència en la dinàmica científica i tecnològica dels centres CERCA. A aquest efecte s’ha
creat la Comissió d’Igualtat i Gestió de la Diversitat, que es reuneix periòdicament per dissenyar el Pla d’Igualtat
d’Oportunitats i Gestió de la Diversitat i fer el seguiment de la seva implantació.

2. ACTUALITZACIÓ DEL COMPROMÍS
IDIBELL declara el seu compromís en l’establiment i desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de
tracte i oportunitats, sense discriminar directa o indirectament per raó de sexe o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social, així com impulsar i fomentar mesures per aconseguir la igualtat real en el si de
la nostra organització, establint la igualtat d’oportunitats entre persones com un principi estratègic de la nostra
Política Corporativa i de Recursos Humans, d’acord amb la definició d’aquest principi que estableix la Llei
Orgànica 3/2007, de 22 de març, i la Llei Catalana 17/2015 de 21 Juliol, per a la igualtat efectiva entre dones i
homes.
En tots i cadascun dels àmbits en que es desenvolupa l’activitat d’aquesta empresa, des de la selecció a la
promoció, passant per la política salarial, la formació, les condicions de treball i ocupació, la salut laboral,
l’ordenació del temps de treball i la conciliació, assumim el principi d’igualtat d’oportunitats entre persones;
atenent de forma especial a la discriminació indirecta, entenent per aquesta “La situació en que una disposició,
criteri o pràctica aparentment neutres, posa a una persona en desavantatge particular respecte de persones en
mateixes situacions”.
Respecte a la comunicació, tant interna com externa, s’informarà de totes les decisions que s’adoptin a aquest
respecte i es projectarà una imatge de l’empresa d’acord amb aquest principi d’igualtat d’oportunitats entre
persones.
Els principis enunciats es duran a la pràctica a través del foment de mesures d’igualtat o a través de la
implantació d’un Pla d’igualtat que suposin millores respecte a la situació present, arbitrant-ne els
corresponents sistemes de seguiment, amb la finalitat d’avançar en la consecució de la igualtat real entre
persones en l’empresa i per extensió, en el conjunt de la societat.
Per dur a terme aquest propòsit es comptarà amb la representació legal de personal contractat, no només en el
procés de negociació col·lectiva, tal i com estableix la Llei Orgànica 3/2007 i 17/2015 per la Igualtat Efectiva
entre Dones i Homes, sinó en tot el procés de desenvolupament i avaluació de les mencionades mesures
d’igualtat o Pla d’igualtat i Gestió de la Diversitat.
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3. OBJECTIUS DEL PLA D’IGUALTAT
El present Pla d’Igualtat és el marc i l’eina per articular la consecució dels següents objectius en matèria
d’Igualtat:
 Complir amb la legalitat establerta en matèria de gestió de igualtat i diversitat.
 Definir a l’IDIBELL com una institució que defensa la igualtat entre el seu Personal.
 Definir una sèrie d’indicadors objectius sobre l’estatus de l’IDIBELL en matèria d’igualtat que permetin
avaluar el seu progrés en aquesta àrea.
 Establir unes polítiques d’igualtat realistes, mesurables i assolibles.
 Fer seguiment i avaluar el compliment de les polítiques d’igualtat.
 Definir els medis de difusió de les activitats i polítiques de l’IDIBELL en matèria d’igualtat i gestió de la
diversitat..
 Assessorar al personal en temes d’igualtat i definir amb la institució accions correctives per a incidents
que vulnerin les polítiques d’igualtat.
 Proposar objectius a llarg termini per a la millora contínua de les polítiques d’igualtat.

4. COMISSIÓ PER A LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS I GESTIÓ DE LA DIVERSITAT
(Extret del QUA-DOC-006.03, Reglament de la Comissió d’Igualtat i Gestió de la Diversitat)
FUNCIONS
a) Assessorar a la Direcció en temes relacionats amb el compliment de la legislació vigent en temes d’igualtat i
gestió de la diversitat.
b) Realitzar l’autoavaluació valorant els indicadors d’igualtat i de gestió de la diversitat.
c) Redactar i revisar el Pla d’Igualtat i gestió de la diversitat de l’IDIBELL.
d) Vetllar pel compliment del Pla d’Igualtat i els compromisos de l’IDIBELL en matèria d’Igualtat i diversitat.
e) Assessorar a la Direcció en temes relacionats amb diversitat.

FUNCIONAMENT
a) Es reunirà com a mínim 3 vegades a l’any prèvia convocatòria escrita per la Presidència de la Comissió
mitjançant correu electrònic com a mínim 5 dies hàbils amb anel·lació a la data prevista de la reunió.
S’adjuntarà l’ordre del dia, l’acta de la reunió anterior i qualsevol documentació que afecti a la convocatòria.
b) Es podrà convocar la Comissió de manera extraordinària sempre que ho convoqui la Presidència o quan així
ho sol·liciti una tercera part dels seus membres.
c) Les reunions de La Comissió d’Igualtat i Gestió de la Diversitat de l’IDIBELL estaran presidides per la
Presidència de la Comissió o la persona que aquest hagi assignat.
d) La Secretaria de la Comissió d’Igualtat i Gestió de la Diversitat de l’IDIBELL l’ocuparà el/la Responsable
d’Igualtat i Diversitat.
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d) Els acords seran adoptats per majoria simple dels membres assistents (s’entén com a majoria simple la que
es produeix quan els vots a favor superen els vots en contra). Si es produeix un empat, es repetirà la votació i
en cas de un segon empat, decidirà la Presidència amb el seu vot de qualitat.
e) S’haurà de redactar una acta de cada sessió on cal incloure la relació de les persones que han assistit, l’ordre
del dia, els punts principals d’acords, lloc i data, hora d’inici i finalització i numero de registre de la sessió.

COMPOSICIÓ
En el document QUA-DOC-005 s’especifiquen els noms, càrrec i departament de les persones que composen la
Comissió permanent d’Igualtat, inclosa la representació legal dels treballadors/es.
a) La Comissió d’Igualtat i Gestió de la Diversitat de l’IDIBELL estarà formada per:
Presidència Direcció de Gestió
Secretaria

Responsable d’Igualtat i Diversitat

Vocalies

Membre del Comitè d’Empresa
Representant del col·lectiu predoctoral i estudiants en pràctiques
Membre del col·lectiu d’investigadors
Membre del col·lectiu de personal de suport a la recerca
Representant de l’àrea de RRHH
Representant de l’àrea de Qualitat

Respectant les següents limitacions:
Respectar la paritat de sexes (mínim 60-40%)
Sempre que es pugui, els i les representants del col·lectius que conformen l’IDIBELL s’escolliran de forma
electiva pel personal del mateix col·lectiu.
b) La participació a la Comissió serà proposada per a la pròpia Comissió per un període de dos anys renovables.
c) L’equip de La Comissió d’Igualtat i Gestió de la Diversitat de l’IDIBELL haurà de respectar el principi de
confidencialitat i disposar de la documentació que així ho demostri.
És obligatori per a l’equip de la Comissió el seu compromís i participació en les activitats referents a Igualtat i
Gestió de la Diversitat de l’IDIBELL, per tal d’assegurar la seva formació continuada al respecte.

5. RESPONSABLE D’IGUALTAT I GESTIÓ DE LA DIVERSITAT
Tant el Reglament de la Comissió com el present Pla d’Igualtat defineixen la figura del Responsable d’Igualtat.
Aquesta persona, designada per la Direcció i amb una formació i experiència adequades a la posició (que seran
valorades per la Comissió), és l’ interlocutor confidencial de qualsevol dubte o problema relacionat amb la
igualtat i gestió de la diversitat.
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Per aquesta raó, se li podrà requerir una formació més específica en matèria de gènere i/o diversitat quan la
comissió així ho determini.
Es podrà contactar en persona, o a través del correu igualtat@idibell.cat, i podrà assessorar directament o
presentar els casos rebuts a la Comissió Igualtat, la qual també rebrà aquesta informació de manera
confidencial.

6. REVISIÓ DEL PLA D’IGUALTAT
Un cop redactat i aprovat, el Pla d’Igualtat vigent es revisarà anualment. Durant aquesta revisió es procedirà a
actualitzar els següents punts:





Indicadors quantitatius recollits i analitzats.
Indicadors qualitatius recollits i analitzats.
Accions planificades per l’any següent.
Pressupost de les accions planificades per l’any següent.

De forma addicional, les accions realitzades es valoraran semestralment.
D’aquesta revisió anual se’n derivarà un informe anual que ha de servir per a properes revisions del Pla
d’Igualtat. El format d’aquest informe queda a discreció de la Comissió.

7. VALORACIÓ D’INDICADORS QUANTITATIUS I QUALITATIUS
Per tal d’establir les polítiques d’igualtat, la Comissió d’Igualtat farà servir una sèrie d’indicadors quantitatius
descrits a l’Annex1. Aquests indicadors quantitatius s’obtindran de les següents fonts:





Base de dades de RRHH de l’IDIBELL.
Base de dades del Servei de Prevenció Mancomunat ICO-IDIBELL.
Enquestes i recopilació d’opinió del personal.
Sol·licituds específiques de la Comissió als departaments de l’IDIBELL.

Aquests indicadors segueixen les recomanacions del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i del
Ministerio de Igualdad.
Els indicadors qualitatius s’afegiran als quantitatius per tal de perfilar les accions de l’any i avaluar la seva
eficàcia. Es revisaran en funció de les necessitats detectades i de les experiències adquirides en anys anteriors.
També inclouran el seguiment d’ítems difícilment mesurables però d’interès institucional i estratègic.

8. SÍNTESI DE L’ESTRATÈGIA
Lideratge, visió i estratègia de l’IDIBELL
Liderar i promoure des dels comitès de govern o executius del centre les polítiques de diversitat i igualtat, i
donar visibilitat a les mesures preses.
Desenvolupar i implantar polítiques de gestió de la diversitat i igualtat i plans d’actuació que siguin mesurables i
quantificables i que incloguin sistemes de seguiment transparents. L’avaluació de l’impacte d’aquests plans
inclourà indicadors que permetin relacionar les mesures d’igualtat i gestió de la diversitat amb la qualitat de la
investigació, tenint en compte que pot haver-hi un biaix de base.
Transversalitzar la gestió de la diversitat i concretament la perspectiva de gènere a tots els nivells de
l’organització, incloent-hi els directius, i en totes les polítiques de l’IDIBELL.
6 de 14

Pla d’Igualtat i Gestió de la Diversitat de L’IDIBELL
Designar una persona o Comissió responsable de la gestió de la diversitat dins de l’IDIBELL, i elaborar un Pla
d’Igualtat d’oportunitats i gestió de la diversitat. Sempre que sigui possible, se’l convidarà a participar en les
reunions en les quals es tractin qüestions rellevants per a la perspectiva d’igualtat (incloent-hi processos de
selecció de personal, ofertes de treball, etc...)
Equilibrar la composició de gènere i d’altres minories dels Executive Boards i del Scientific Advisory Board (SAB)
Equilibrar la participació de persones en risc de discriminació en els actes institucionals i en aquells vinculats a la
recerca (congressos, comitès, reunions).
Informar, prevenir i formar per evitar qualsevol tipus de discriminació.
Augmentar la visibilitat de membres de col·lectius minoritaris o en risc de discriminació a l’IDIBELL i en les
accions de comunicació del centre (mitjans generalistes i de difusió científica).
Condicions en l’accés, la promoció i l’organització del treball. Mesures per evitar els biaixos
Seleccionar el personal de manera respectuosa i igualitària. La comunicació i difusió de les possibles vacants,
s’hauran de supervisar sistemàticament i permanentment.. En paral·lel, es dissenyaran formes de reclutament
actiu entre col·lectius quan es prevegi que aquest percentatge pugui ser inferior, si escau.
Caldrà considerar en cada cas el llançament d’un programa d’incentivació, seguint els criteris dels Targets of
Opportunity Programs (Recruiting Members of Underrepresented Groups) que s’han aplicat, i en alguns casos
encara s’apliquen, en universitats arreu del món.
Implantar mesures de capacitació i orientació per al desenvolupament de la carrera professional, ja sigui dintre
de l’àmbit científic o de l’àmbit de gestió i de participació institucional entre les dones.
Fomentar entre el personal el seu dret a negociar condicions laborals que permetin conciliar la vida familiar i
laboral i accedir a unes condicions salarials, d’incentius i d’avantatges justes i igualitàries.
Contribuir significativament a assolir un model de conciliació familiar i laboral orientat a la igualtat en la cura i la
coresponsabilitat.
Promoció de la perspectiva de gènere en la recerca
Fomentar al personal investigador que participin en el disseny de polítiques o plans d’actuació i de distribució de
fons destinats a la recerca, així com aquells que són avaluadors o editors de revistes o publicacions científiques,
en la necessitat d’incloure la perspectiva de gènere en la recerca i en mesures concretes de com fer-ho,
especialment en aquells camps en els quals aquesta perspectiva sigui rellevant.
Incloure la perspectiva de gènere en les línies estratègiques d’investigació de l’IDIBELL, tot respectant les
especificitats de cada àrea de recerca.
Transparència, rendició de comptes i seguiment
Publicar i difondre les polítiques de gestió de la diversitat i d’igualtat i els plans d’actuació.
Dissenyar un sistema específic d’indicadors de seguiment i d’impacte que garanteixen un seguiment efectiu de
la implantació dels plans d’actuació i permeti mesurar-ne els resultats.
Desagregar per col·lectius els diferents indicadors i estadístiques de l’IDIBELL, especialment aquells relacionats
amb el govern dels centres, la investigació i l’administració.
Incloure a la memòria anual un apartat sobre la igualtat d’oportunitats i la gestió de la diversitat.

9. SISTEMA D’AVALUACIÓ
Revisió dels indicadors associats en cada cas quan aquests siguin quantificables. Alternativament, seguiment per
part de la Comissió de l’acceptació de les mesures preses i la seva aplicació per part de la institució.
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ANNEX 1 - INDICADORS
Qualitatius bàsics
ITEM
Existència d’un Pla d’Igualtat vigent
Existència d’un responsable d’Igualtat
Existència d’una Comissió d’Igualtat d’oportunitats activa
Existència d’una Guia contra l’assetjament sexual vigent
Existència d’una Guia de llenguatge no sexista o discriminatori vigent
Existència d’un pressupost associat a la implementació de mesures d’igualtat
Existència d’un pla de Responsabilitat Social que incorpora la igualtat d’oportunitats

Referència a la igualtat d’oportunitats en les línies estratègiques de l’empresa
Representació equilibrada a la Comissió d’Igualtat en àrees i col·lectius
Paritat de sexes a la Comissió d’Igualtat
Criteris de responsabilitat social en matèria d’igualtat d’oportunitats en els processos de l’empresa

Mecanismes de participació del personal a la política d’igualtat
Mecanismes de participació de la representació sindical a la política d’igualtat
Denominació neutra dels llocs de treball
Utilització de tècniques de selecció neutres
Existència de formularis de selecció amb criteris clars, objectius i transparents
Mecanismes de promoció que asseguren la igualtat d’oportunitats.

SI
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

NO Evidència
QUA-DOC-010
Fco. Miguel Torres
Actes comissió
Document
Document
Segons activitats
Signants Pacte Mundial
Pla estratègic
Reglament QUA-DOC-006
Reglament QUA-DOC-006
Revisió documental
Mail, eleccions represent
Representant a la CI
Revisió ofertes i PGS
Revisió ofertes i PGS
Revisió ofertes i PGS
Revisió ofertes i PGS

Qualitatius feedback
ITEM

Molt
Dolenta

Dolenta

Bona

M. Bona

Percepció al respecte de les polítiques d’Igualtat
Pressions rebudes per no gaudir dels avantatges de conciliació

Quantitatius bàsics
ITEM
Nombre d’accions informatives
Nombre d’accions formatives
Nombre d’accions participatives
Total accions realitzades
Nombre total de participants a les accions
Incidents relacionats amb la igualtat o gestió de la diversitat
Incidències detectades relacionades amb la igualtat o gestió de la diversitat

Nº

Evidència

Quantitatius simples
Amb el llistat d’ítems quantitatius bàsics es poden generar posteriorment anàlisis complexes creuant les
categories, per donar lloc a informes i taules representatives de la situació de l’IDIBELL en matèria d’igualtat i
gestió de la diversitat. Aquests ítems concorden amb els criteris de la Generalitat de Catalunya, Ministerio de
Igualdad i criteris per als centres CERCA.
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Sexe (Home/Dona)
Edat
Nacionalitat
Salari
Jornada
Col·lectiu (Suport/Recerca)
Àrea (Administració/Tècnica o Plataformes/Recerca)
Departament o Programa
Antiguitat
Categoria Laboral (Segons Conveni)
Nivell formatiu
Tipus contracte (Fixe/Temporal)
Tipus de vinculació (Contractat/Adscrit)
Acomiadaments
Baixes Voluntàries
Nombre Contractacions
Baixes Malaltia
Baixes Maternitat
Permisos Paternitat
Reduccions de jornada (tipus, especialment important la guarda legal))

Quantitatius complexos
Mitjançant els ítems anteriors es poden crear taules per analitzar possibles desigualtats que indiquin una
desviació dels compromisos de l’empresa.
1. CARACTERÍSTIQUES DE LA PLANTILLA

Tipus de contracte

Distribució de la plantilla per tipus de contractes
Dones % Homes % Total Espanyols %

Estrang.

%

Total

Distribució de la representació per edats
Dones % Homes % Total
Nadiu

%

Estrang.

%

Total

Distribució de la representació per àrees
Dones % Homes % Total
Nadiu

%

Estrang.

%

Total

TOTAL

Banda de edats
Menys de 20 anys
21-35 anys
36-45 anys
46 anys y més
TOTAL

Banda de edats
Personal Recerca
Personal Tècnic
Personal de Suport
TOTAL
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Denominació categories
Direcció General
Personal
directiu/Responsables
Comandaments Intermit.
Personal Tècnic
Personal Administratiu
Personal no qualificat
TOTAL

Distribució de la representació per nivell jeràrquic
Dones % Homes % Total
Nadiu
%

Estrang.

%

Total

Distribució de la plantilla per categories professionals y salari
Denominació
categories

Direcció General

Personal directiu/
Responsables

Comandaments
interm.

Personal Tècnic

Personal
Administratiu

Personal no
qualificat

Salaris

Dones

%

Homes

%

Total

Nadiu

%

Estranger

%

Menys de 7.200 €
7.201 €- 15.000 €
15.001 € - 24.000 €
24.001 € - 36.000 €
Més de 36.000€
Menys de 7.200 €
7.201 €- 15.000 €
15.001 € - 24. 000 €
24.001 € - 36.000 €
Més de 36.000€
Menys de 7.200 €
7.201 €- 15.000 €
15.001 € - 24. 000 €
24.001 € - 36.000 €
Més de 36.000€
Menys de 7.200 €
7.201 €- 15.000 €
15.001 € - 24. 000 €
24.001 € - 36.000 €
Més de 36.000€
Menys de 7.200 €
7.201 €- 15.000 €
15.001 € - 24. 000 €
24.001 € - 36.000 €
Més de 36.000€
Menys de 7.200 €
7.201 €- 15.000 €
15.001 € - 24. 000 €
24.001 € - 36.000 €
30.001 € - 36.000 €
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2. OPORTUNITATS
Tipus promocions de l’últim any
Dones
%
Promoció salarial, sense canvi de categoria
Promoció vinculada a mobilitat geogràfica
Canvi de categoria per prova objectiva
Canvi de categoria por antiguitat
Canvi de categoria decidit per l’empresa
TOTAL

Denominació cursos

Cost

Formació últim any
Dones
%

Homes

Homes

%

%

Total

%

Estrang.

Homes

%

Total

1.
2.
3.
4.
5.
TOTAL
3. MOVIMENTS

Denominació categories
Direcció General
Personal Directiu/
Responsables
Comandaments intermitjos
Personal Recerca
Personal Tècnic
Personal Administratiu
Personal no qualificat
TOTAL

Descripció Baixes definitives
Jubilació
Acomiadament
Finalització de contracte
Baixa voluntària

Incorporacions per nivel jeràrquic
Dones % Homes % Total Nadiu

Baixes definitives últim any
Dones
%

%

Total

Total
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4. DRETS

Denominació categories
h Reducció de jornada
Guarda legal
Dies de Baixa per
paternitat/maternitat
Dies de permís de
paternitat
TOTAL

Dones

NA

Conciliació Laboral
% Homes % Total

Nadiu

%

Estrang.

%

Total

-

Mesures vigents que facilitin la compatibilització del temps laboral i personal (Conciliació Laboral)
Reducció de Jornada per guarda legal
Jornada compactada
Flexibilitat horària
Sala lactància
Existència de sales/office (amb microones i neveres d’ús del personal)
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ANNEX 2 – ACCIONS 2016
G

F

M

A

M

2016
J J

A

S

O

N

D

G

F

M A

2017
M J J

A

S

O

N

D

Pla Igualtat 16/17
Revisió PGS
Accions Publicitat
Seminaris temàtics
Public. Pla i Comissió

Revisió indicadors
Pla Igualtat 18/19
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ANNEX 3 – PLANTILLA PLANIFICACIÓ D’ACCIONS
Nom Acció
Descripció de l’acció

Objectius

Destinataris
Planificació

Preparació
Difusió
Realització

Mesures
difusió

per

fer-ne

Pressupost Associat

TOTAL
Avaluació de la seva S’ha assolit l’objectiu temàtic previst
eficàcia
La difusió ha estat suficient

SI

NO

SI

NO

La resposta i participació ha estat adequada

SI

NO

La valoració dels destinataris ha estat positiva

SI

NO

És interessant mantenir la iniciativa

SI

NO
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