


 
 

DOCUMENT CODI DATA REV  

Informe diagnosi Pla d’igualtat d’oportunitats CCSPT CSPT-PR-140 24/05/2017  Pàg. 2 de 50 

Propera revisió:  últim trimestre 2020 

 

 

ÍNDEX   

 

1. INTRODUCCIÓ I METODOLOGIA DE TREBALL ........................    4 

 

2. MARC LEGAL ............................................................................   5  

3. PRESENTACIÓ DE L’EMPRESA ..................................................    7 

       3.1 Informació general ...........................................................................    7 

       3.2 Organització ......................................................................................  10   

 

4. INFORMACIÓ QUANTITATIVA- DADES PLANTILLA..................  12  

       4.1 Distribució de la plantilla per sexes ................................................   12 

        4.2 Distribució de la plantilla per edats ................................................   13       

        4.3 Distribució de la plantilla am contracte fix.  .................................    14   

        4.4 Distribució de la plantilla per tipus de contracte .........................    14    

        4.5 Distribució de la plantilla per antiguitat   .......................................   15     

        4.6 Distribució de la plantilla per nivell jeràrquic ................................   16 

       4.7 Distribució de la plantilla per grup professional .............................  17 

        4.8 Incapacitats temporals i permisos .................................................   18    

        4.9 Excedències i reduccions per conciliació ...................................    18   

        4.10 Política salarial ................................................................................   19 

        4.11 Representació paritària als òrgans de govern i comitès ...........   20 

 5.  INFORMACIÓ QUALITATIVA ..................................................  20 

     5.1 Selecció i promoció personal ..........................................................    21 

      5.2 Formació ............................................................................................    24 

      5.3 Desenvolupament professional i BenEstar .....................................     29 

      5.4 Conciliació de la vida familiar i laboral ........................................      31 

      5.5 Prevenció de riscos laborals ...........................................................      33 

       5.6 Contractació del sector públic ......................................................     35 

 



 
 

DOCUMENT CODI DATA REV  

Informe diagnosi Pla d’igualtat d’oportunitats CCSPT CSPT-PR-140 24/05/2017  Pàg. 3 de 50 

Propera revisió:  últim trimestre 2020 

 

6.  COMUNICACIÓ.................................................................................      36 

7.  L’OPINIÓ DEL PROFESSIONAL ............................................       37 

     7.1 Nivell de participació ....................................................................        37 

      7.2 Anàlisi respostes .............................................................................        37 

      7.3 Resum  ............................................................................................        42 

      7.4 Resum respostes obertes ..............................................................        43 

     7.5 Anàlisi enquesta filtrat per sexe ...................................................        45 

DOCUMENTACIÓ ANNEXA ....................................................       46   

          Annex 1 Enquesta igualtat ....................................................................       46 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

DOCUMENT CODI DATA REV  

Informe diagnosi Pla d’igualtat d’oportunitats CCSPT CSPT-PR-140 24/05/2017  Pàg. 4 de 50 

Propera revisió:  últim trimestre 2020 

 
 

1. INTRODUCCIÓ I METODOLOGIA DE TREBALL 
 
 

Amb l’objectiu de fer el II Pla d’igualtat al CCSPT s’han constituït dos grups de treball 

formats per membres de la Comissió d’igualtat que a continuació detallem : 

 

1.) Grup treball per fer la diagnosi de l’empresa: 

 

• Santiago Barcons (representació social) 

• Vanessa González ( representació empresa) 

• Llum Veiga (representació empresa) 

 

2.)  Grup treball per elaborar el Pla d’igualtat :  

 

• Josep M. Barradas (representació empresa) 

• Carmen Muñoz (representació social) 

• Sandra Santos ( representació social) 

• Anna Veraguas (representació social) 

 

Els treballs realitzats pels dos grups de treball, es presentaran i aprovaran en  sessió 

conjunta de tota la Comissió d’igualtat. Aquest grups  comptarà amb el suport de la 

Pilar Medel (agent igualtat del CCSPT). 

 

El punt de partida previ a l’elaboració del Pla d’igualtat es fer la diagnosi en matèria 

d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes , saber en quina situació es troba la nostra 

empresa. D’aquesta manera podrem identificar els punts forts i quines són les àrees de 

millora i per tant determinar els objectius i accions que recollirà el nostre Pla d’igualtat. 

 

D’acord amb la metodologia de treball i les  indicacions del Departament de Treball,  

s’han analitzat els següents àmbits de treball: 
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2. MARC LEGAL  

 

El principi d’igualtat d’oportunitats i la no discriminació per raó de sexe, és un valor 

jurídic fonamental dels drets humans que  ve recollit en diferents textos legals, entre els 

que destaquem els següents: 

Art. 14 de la Constitució Espanyola :  “Els espanyols són iguals davant la Llei, sense 

que pugui prevaldre cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, 

opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social.” 

A nivell europeu destaquem la Directiva 2006/54/CE, de 5 de juliol de 2006, relativa a 

l’ aplicació del principi d’igualtat d’oportunitat  e  igualtat de tracte entre homes  i 

dones en matèria  d’ocupació.  

La llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i  homes,  

en el seu articles 45 defineix l’obligatorietat de elaboració d’un Pla d’igualtat per les 

empreses de més de 250 treballadors,  i la voluntarietat per la resta.  
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En el cas del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí ( a partir d’ara CCSPT), també 

es d’aplicació l’art. 15 de La llei catalana d’igualtat  17/2015, del 21 de juliol.  

Les institucions de la Generalitat, l’Administració de la Generalitat i els organismes 

públics vinculats o que en depenen, i també les entitats, públiques i privades, que 

gestionen serveis públics, han d’aprovar, en el termini de dos anys a partir de 

l’entrada en vigor d’aquesta llei, un pla d’igualtat de dones i homes destinat al 

personal que hi presta serveis, que s’ha de definir en el conveni col·lectiu o en 

l’acord de condicions de treball, amb l’objectiu de garantir l’aplicació efectiva del 

principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes i eliminar la 

discriminació per raó de sexe amb relació a l’accés al treball remunerat, al salari, a 

la formació, a la promoció professional i a la resta de les condicions de treball. 

Respecte al Conveni d’aplicació, I Conveni col.lectiu de la sanitat concertada 

catalana, no inclou cap apartat en matèria d’igualtat, i només fa referència en la 

seva disposició addicional sisena a la creació d’una comissió sectorial d’ igualtat per 

avaluar i/o revisar la situació. 

 

A nivell de normativa interna, destaquem l’aprovació, recentment del Codi 

d’integritat i bones pràctiques en els àmbits directius i professionals del Consorci 

Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell i les seves entitats vinculades (aprovat 

pel Consell de Govern de la CCSPT el 16 de novembre de 2016) 

 

En el seu apartat II.- “ Els valors, els principis i les bones practiques dels directius i dels 

professionals del Parc Taulí, s’indica que els empleats del Parc Taulí estem sotmesos 

als principis ètics, professional de conducta que es detallaran i que, per tant, seran 

exigibles als professionals en la seva actuació i amb caràcter general a l’efecte de 

que actuïn amb objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, 

confidencialitat, dedicació al servei públic,  transparència, exemplaritat, austeritat, 

accessibilitat, eficàcia, honradesa, promoció de l’entorn cultural, mediambiental i 

respecte a la igualtat entre dones i homes, i respecte a la multiculturalitat.” 
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3. PRESENTACIÓ DEL CONSORCI C. SANITÀRIA PARC TAULÍ 

 

3.1) Informació general : 

 

 

 

El Consorci Hospitalari del Parc Taulí es va crear el 31 de desembre de 1986 sota els 

auspicis del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de 

Sabadell i les entitats propietàries de les clíniques de Sabadell: la Caixa d'Estalvis de 

Sabadell, Sabadell Mutual i la Fundació Hospital i Casa de Beneficència de Sabadell. 

 

El  maig de 1993  neix    la    Fundació Parc   Taulí   amb   l'objectiu de   potenciar    el 

desenvolupament dels coneixements dels professionals i donar suport a totes les 

activitats docents i als projectes de recerca. 

 

- El Consorci està vinculat i nomena la majoria dels seus patrons a la Fundació Parc 

Taulí, que promou els àmbits de formació, docència, recerca i innovació en ciències 

de la salut per als seus professionals i que té la consideració d'institut universitari adscrit 

a la Universitat Autònoma de Barcelona pel Decret 265/2001, de 9 de novembre. 

El 29-12-98 es constitueix la Societat Anònima Sabadell Gent Gran, Centre de Serveis i 

l’11-2-99 la Societat Anònima UDIAT Centre Diagnòstic. Ambdues institucions, sense 

afany de lucre, amb un soci únic que és la Corporació Parc Taulí. 
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- El Consorci té la consideració d'hospital universitari de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, de conformitat amb la Resolució del Departament d'Innovació, Universitats 

i Empresa de 17 de desembre de 2010 i el Conveni subscrit entre la Universitat 

Autònoma de Barcelona i la Corporació Sanitària Parc Taulí, mitjançant el qual es crea 

la Unitat Docent de la Facultat de Medicina de la Universitat Autònoma de Barcelona 

publicat per la Resolució d'1 de febrer de 2011 (DOGC núm. 5887, de 26.5.2011). El 

Consorci pot utilitzar la llegenda Parc Taulí Sabadell, seguida de Hospital Universitari, 

com a identificació gràfica. 

La UDIAT a l'any 2016 deixa de ser societat anònima i passa a formar part dels centres i 

dispositius sense personalitat jurídica diferenciada dels que disposa el CCSPT. 

Domicili: 

- El domicili del Consorci s'estableix a Sabadell, Parc del Taulí, 1 (08208), Web: 

www.tauli.cat. 

 Objecte i funcions 

- L'objectiu del Consorci és la realització d'activitats sanitàries, sociosanitàries i socials al 

servei dels ciutadans, així com docents, d'investigació i innovació sanitària. Per tant, 

són finalitats específiques del Consorci: 

a) L'educació per a la salut, la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i 

la salut pública. 

b) L'atenció integral de la salut. 

c) L'atenció sanitària primària, especialitzada, ambulatòria, domiciliària i 

hospitalària, inclosos els serveis diagnòstics. 

d) L'atenció sociosanitària i de salut mental. 

e) La prestació de serveis socials: de prevenció, de rehabilitació, d'assistència 

residencial i a domicili ―en especial, a la gent gran―, d'atenció a la 

dependència, i altres activitats de naturalesa anàloga. 
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f) Les activitats de coneixement en els àmbits de la sanitat i les ciències de la salut 

i de l'atenció a la gent gran i de les persones en situació de dependència: la 

docència pregraduada i postgraduada, la investigació, la innovació, la formació, 

la bioètica, els sistemes d'informació, l' impuls del desenvolupament de les 

tecnologies i dels recursos per millorar la qualitat dels centres sanitaris, 

sociosanitaris i socials. 

g) Totes les que estiguin directament o indirectament relacionades amb les 

finalitats esmentades anteriorment i que acordi el Consell de Govern. 

- Les activitats a què es refereix l'apartat anterior, el Consorci les pot realitzar 

directament o a través de qualsevol altres formes de gestió admeses en dret. Per al 

desenvolupament d'aquestes activitats, el Consorci pot formalitzar convenis de 

col·laboració amb altres institucions especialitzades, o crear o participar en entitats 

instrumentals de conformitat amb la normativa aplicable. 

- Les activitats expressades s'han de prestar majoritàriament en règim de cobertura 

pública i finançament públic, però també de finançament no públic respecte a 

l'atenció regida per assegurances obligatòries i també, quan la legislació ho permeti i 

amb la regulació que ho prevegi o no ho prohibeixi, per assegurances voluntàries o 

finançament no públic. 

Àrea de referència : El CCSPT és el centre sanitari de referència dels 9 municipis del 

Vallès occidental est, amb un total d’assegurats de 391.091 persones. 
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3.2) Organització : 

 

 

Organització dels Centres i Cartera de Serveis 

 

 Hospital de Sabadell 

Centre d’Atenció a la Dona i a l’Infant 

- Ginecologia i Obstetrícia - Medicina Pediàtrica- Cirurgia Pediàtrica 

 

Centre d'Especialitats Mèdiques 

- Aparell digestiu – Cardiologia - Dermatologia mèdico-quirúrgica 

- Endocrinologia i nutrició (Unitat de Diabetis) - Hematologia i hemoteràpia 

- Malalties infeccioses (Atenció al Viatger, Unitat SIDA) 

- Medicina Interna (hospitalització domiciliària) 

- Nefrologia – Neurologia 

- Oncologia -Pneumologia -  Reumatologia 
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Centre Quirúrgic 

- Anestesiologia   - Cirurgia general i digestiva 

- Cirurgia general i digestiva - Cirurgia ortopèdica i traumatologia 

- Cirurgia plàstica (patologia mamària) - Cirurgia toràcica  

- Cirurgia vascular i angiologia - Cirurgia maxil·lofacial - Neurocirurgia  

Àrees clíniques i assistencials de suport 

- Urgències 

Serveis clínics i assistencials de suport 

- Farmàcia - Medicina física i rehabilitació 

 UDIAT Centre Diagnòstic 

- Diagnòstic per la imatge -  Laboratori – Patologia  

- Oficina Tècnica de Cribratge  

- Centre d'Imatge Mèdica Digital (CIMD) 

- Medicina Nuclear  - Àrea de Radiologia Mamària i Ginecologia 

- Unitat de Radiologia Vascular i Intervencionista de la CSPT 

 

 Albada Centre Sociosanitari 

- Mitjana estada: convalescència i cures pal·liatives - Llarga estada 

- Psicogeriatria - Unitats de crònics d'alta dependència 

- Hospital de dia socio-sanitari. 

 

 Atenció Primària Parc Taulí (Centre de Salut Can Rull) 

- Medicina Familiar i Comunitària -  Pediatria -  Atenció a la dona 

- Infermeria – Odontologia 
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 Salut Mental Parc Taulí 

- Atenció ambulatòria: adults i infantil i juvenil. Programa de Serveis Individualitzat 

(PSI) 

- Hospitalització: aguts, subaguts, desintoxicació i Unitat de Crisi d'Adolescents 

(UCA) 

- Hospital de dia d'adults- Hospital de dia d'adolescents 

- Servei de rehabilitació comunitària Antaviana 

 

 Atenció a la Dependència Parc Taulí 

- Serveis de Valoració de la Dependència (SEVAD) 

 
   

 

4. INFORMACIÓ QUANTITATIVA: DADES DE LA PLANTILLA 

Les dades quantitatives, corresponen a dades de la plantilla a data 1 de gener de 

2017. S’ha incorporat a la plantilla els professionals de  la UDIAT fruit de la subrogació 

de març 2016. 

 

Es farà un anàlisi comparatiu respecte a les dades de l’any 2010 que van servir de base 

per l’elaboració del I Pla d’igualtat del CCSPT. 

 

      4.1)  Distribució de la plantilla per sexes : 
 

Dones % Homes % Total  

Plantilla 2.991 77,21% 883 22,79% 3.874 
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Respectes als resultats de la diagnosi de l’any 2010, no s’observen canvis significatius. 

 

El sector sanitari és un sector molt femenitzat, els índexs del CCSPT són molt similars a la 

resta d’hospitals. Això segurament correspon a aspectes socioculturals més que a la 

política d’incorporació de personal, el que si cal garantir,es la igualtat d’oportunitats 

entre homes i dones en l’accés a un lloc de treball, i en termes de promoció dins d’un 

mateix grup professional. 

 

4.2)   Distribució de la plantilla per edats : 

Trams d'edat Dones %  Homes % Total  

Menors 30 467 78,09% 131 21,91% 598 

30 a 40 910 76,66% 277 23,34% 1.187 

41 a 50 778 79,39% 202 20,61% 980 

51 a 60 716 77,49% 208 22,51% 924 

Mes o igual 61 120 64,86% 65 35,14% 185 

TOTAL 2.991 77,21% 883 22,79% 3.874 
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Respecte a les dades de l’any 2010, veiem un augment del grup d’edat majors de 61 

anys, ( passem d’un 2,18% de la plantilla a un 4,5%)  i a més corresponen al grup on 

més homes hi ha, i per tant accediran properament a la jubilació. 

 

El grup d’edat de 51 a 60 anys també s’ha incrementat percentualment amb un 7%, i 

el grup de menors de 30 anys disminueix un 8%,  per tant s’està produint un envelliment 

progressiu de la plantilla. 

 
 
4.3) Distribució de la plantilla amb contracte fix : 

Dones % Homes % Total  

Plantilla 2.135 76,94% 640 23,06% 2.775 

 

 

 
(*)  S’ha considerat contracte fix, les relacions contractuals indefinides i 
fins resolució de convocatòria, (sense variació respecte a l’any 2010). 
 
 
4.4)  Distribució de la plantilla per tipus de contracte : 
 
 

Tipus de contracte Dones % Homes % Total  

Temporal Temps Complet 435 74,87% 146 25,13% 581 

Temporal Temps Parcial 421 81,27% 97 18,73% 518 

Indefinit Temps Complet 1.517 73,96% 534 26,04% 2.051 

Indefinit Temps Parcial 618 85,36% 106 14,64% 724 

TOTAL 2.991 77,21% 883 22,79% 3.874 
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Els índexs d’homes amb contractes parcials continuen sent menors que el de dones, 

(amb el mateix % que a l’any 2010). 

 

4.5 )  Distribució de la plantilla per antiguitat:  

Tipus de contracte Dones % Homes % Total  

Menys de 6 mesos 600 79,16% 158 20,84% 758 

De 6 mesos a 1 any 82 71,93% 32 28,07% 114 

De 1 a 2 anys 93 72,09% 36 27,91% 129 

De 3 a 5 anys 206 75,18% 68 24,82% 274 

6 anys a 10 anys 373 74,30% 129 25,70% 502 

10 anys a mes 1.637 78,06% 460 21,94% 2.097 

TOTAL 2.991 77,21% 883 22,79% 3.874 
 

 

(Sense variacions respecte a l’any 2010). 
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           4.6)   Distribució de la plantilla per nivell jeràrquic :  
 
Càrrecs de responsabilitat : 

  

           

  
DIR. GENERAL 

DIRECTORS 
DIRECTORES 

COMANDAMENTS 
INTERMEDIS 

TOTAL TOTAL % 

Centre Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes 

NUCLI 
CORPOR.   1   3 14 9 14 13 51,85% 48,15% 

HOSP.SBD     12 14 50 29 62 43 59,05% 40,95% 

UDIAT     3 2 9 18 12 20 37,50% 62,50% 

SALUT MENTAL       1 4 8 4 9 30,77% 69,23% 

ATENCIÓ 
PRIMÀRIA     1   3 1 4 1 80,00% 20,00% 

SERV. AT.DEP     1       1   100,00%   

SERV. ASS / DE 
GESTIÓ       3 13 17 13 20 39,39% 60,61% 

TOTAL   1 17 23 93 82 110 106 50,93% 49,07% 

TOTAL %   100% 42,50% 57,50% 53,14% 46,86% 50,93% 49,07% 
 

 
Si comparem les dades respecte a l’any 2010,  A l’any 2010 eren un 53,62% dones i 

46,3% homes amb càrrecs de responsabilitat. ( Els índexs d’homes amb responsabilitat  

han pujat per la incorporació de la UDIAT). Si fem un anàlisi a l’UDIAT també els homes 

han pujat lleugerament. 

 

S’assoleixen els nivells de paritat dona i home del 40-60 % en tots dos nivells de 

responsabilitat. Però és rellevant que el 23% de la plantilla que són els homes ocupen 

un 49,07% del càrrecs de direcció/comandament.  
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   4.7) Grups Professionals 
 

 Categoria Dones % Homes % Total  
 

GP 1 
AS-TGS (PLANTILLA) 393 58,14% 283 41,86% 676 

 AS-TGS (FORMACIÓ) 122 70,11% 52 29,89% 174 
 

GP 2 
AS-TGM (PLANTILLA) 1.021 88,47% 133 11,53% 1.154 

 AS-TGM (FORMACIÓ) 5 83,33% 1 16,67% 6 
 

GP 3 
AS-TFPT 1 647 92,43% 53 7,57% 700 

 AS-TFPT 2 123 80,92% 29 19,08% 152 
 GP 4 PAS-TGS 22 51,16% 21 48,84% 43 
 GP 5 PAS-TGM 34 45,33% 41 54,67% 75 
 

GP 6 
PAS-TFPT 1 (FUNCIÓ ADMINISTRATIVA) 242 76,83% 73 23,17% 315 

 PAS-TFPT 2 (OFICIS I SERVEIS) 104 57,46% 77 42,54% 181 
 GP 7 AS -PAS-SUB 278 69,85% 120 30,15% 398 
 TOTAL   2.991 77,21% 883 22,79% 3.874 

 

 

 

 

 

     

 

 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         Augmenta la plantilla femenina en els grups professionals GP1 i GP4 que són els grups 

amb titulació superior assistencial i no assistencial respectivament , amb un  augment 

del 9% al GP1 i un 11% al GP4. La resta de grups professionals mantenen els mateixos 

percentatges. 
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4.8)  Processos d’incapacitats temporals i permisos  durant l’exercici 2016 : 

 

Descripció incapacitats Dones % Homes % Total 

Incapacitat temporal 1634 86,18% 262 13,82% 1896 

Accident de treball 132 82,50% 28 17,50% 160 

Descans de Maternitat 107 98,17% 2 1,83% 109 

Paternitat 1 3,33% 29 96,67% 30 

Risc durant l'embaràs 86 100% 0 0 86 

 

 

Si comparem les dades amb les de l’any 2010, veiem que les dones continuen amb uns 

índexs d’absentisme lleugerament superiors als homes. En referència al total de la 

plantilla, són un 54,63 % i un 29,67% respectivament.   

 

4.9) Excedències i reduccions per motius de conciliació sol·licitats durant l’exercici 

2016 : 

Descripció Dones % Homes % Total 

Excedència Especial Naixement 116 96,67% 4 3,33% 120 

Excedència per cura familiars 27 96,43% 1 3,57% 28 

Excedència Voluntària per conciliació 62 88,57% 8 12,90% 70 

Reducció de jornada cura menor 429 96,62% 15 3,38% 444 

Reducció de jornada cura familiars 47 94,00% 3 6,00% 100 

Red. Menor afectats càncer o altres 9 100,00% 0 0,00 9 

 

Els permisos i reduccions relacionades amb la cura de fills/filles  i familiars els continuen 

gaudint majoritàriament les dones. No ha augmentat el % de gaudiment per part dels 

homes respecte a l’exercici 2010. 

 

El  Pla d’igualtat incloïa diverses accions que s’han posat en marxa: 

 

1.) Difusió de les mesures de conciliació a traves de la intranet corporativa, on 

s’han definit totes les mesures de conciliació fent especial menció en que les 

poden gaudir tant homes com dones. 
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2.) Informació al Bategades (blog intern de noticies de la intranet ), d’aquelles 

novetats legals relacionades amb la conciliació. Es va fer una noticia 

divulgativa on s’explicava l’ampliació del permís paternal d’un mes a partir de 

l’1 de gener de 2017, i el recull de totes les mesures de conciliació. 

 

S’hauria de revisar con afecten  les excedències especials per naixement i cura 

familiars, en el desenvolupament professional. En aquests moments es considera com a 

temps no treballat encara que s’assoleixen la resta de  requisits que es demanen per la 

seva acreditació i abonament.  

 

Per tant podríem estar davant d’una discriminació indirecta, una disposició 

aparentment neutra situa a persones d’un sexe determinat en desavantatge particular 

respecte a persones de l’altre sexe,  perquè normalment són permisos que es 

demanen les dones i a més a efectes d’informe de vida laboral, per futures prestacions 

de la seguretat social,  són períodes treballats (dos anys en el cas de les excedències 

per naixement i un any pels permisos de cura de familiars). 

 

A les enquestes surt recollit com un punt a millorar per alguns professionals  i als fòrums 

dels cursos d’igualtat és un tema que també surt de forma recurrent. 

 

(*) Es recull com a període de temps treballat a la paritària del Conveni (abril 2017), i 

per tant serà d’aplicació a partir del mes de maig 2017. 

 

4.10)  Política Salarial : 

 

El salari dels treballadors del CCSPT, està associat per conveni al grup professional, 

integrat per les retribucions fixes i variables.  És molt difícil obtenir la dada exacta de 

retribució per sexe amb les eines informàtiques actuals d’explotació de dades. 

 

A més la percepció dels professionals ( com es podrà veure al resum de les enquestes), 

és que existeix igualtat salarial. 

 

S’hauria d’incloure al futur Pla d’igualtat una acció per comparar salaris mitjos 

dona/home i poder constatar si hi ha diferències. 
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4.11)  Representació paritària als òrgans de govern i comitès : 

Composició del Consell de Govern del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de 

Sabadell (9 membres): 

 

Nomenats per la Generalitat de Catalunya ( 5 homes i 1 dona), nomenats per 

l’Ajuntament de Sabadell ( 2 homes), i nomenat per la Universitat Autònoma de 

Barcelona ( 1 home). 

 

D’acord amb l’art. 12 de la Llei catalana d’igualtat (llei 17/2015), els òrgans col·legiats 

de les empreses públiques s’han d’atenir al principi de representació paritària de 

dones i homes( 40-60%) en els nomenaments i les designacions. D’acord amb la 

disposició transitòria que recull la mateixa llei. 

 

Composició dels Comitès institucionals del CCSPT : 

 

- Comitè Executiu : ( 3 dones i 4 homes) 

- Comitè Direcció Parc Taulí ( 4 dones i 8 homes) 

- Comitè Assistencial Hospital de Sabadell i Centre Sociosanitari ( 6 dones i 4 

homes)    

 

5. INFORMACIÓ QUALITATIVA 

 

Per tal de conèixer les polítiques actuals de l’empresa en matèria de :  

-  Selecció i promoció 

-  Formació 

-  Desenvolupament professional i BenEstar 

-  Prevenció de Riscos Laborals 

-  Contractació Pública 

 

S’han fet reunions amb els responsables dels àmbits identificats, i a continuació 

detallem els aspectes més significatius, destacant els canvis introduïts des de l’any 

2010. 
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5.1  Selecció i promoció dels professionals : 

Marc Legal: 

Dones i homes tenen dret a l’accés a la feina en igualtat de condicions, sense que 

pugui existir discriminació per raó de sexe. 

Els Estatuts del CCSPT ( ACORD GOV/56/2016 de 10 de maig)  recullen en el seu art. 

26.1: “ El personal del Consorci és contractat i es regeix per les normes de dret laboral, 

així com per la resta de normativa d’ocupació publica“. 

I l’art. 26.2. “La selecció del personal fix s’ha de dur a terme mitjançant una 

convocatòria pública, d’acord amb els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i 

capacitat, així com a la resta de principis que estableix la normativa.” 

 

Per tant són d’aplicació els principis no discriminatoris recollits a l’Estatut dels 

Treballadors, i en concret  l’art. 55 del Estatuto Básico del Empleado Público (LEBEP), 

que regula l’accés a l’ocupació pública. 

 

A l’abril de 2016 es va nomenar com a responsable de Selecció de Personal del  CCSPT 

a un psicòleg col·legiat que s’ha de regir, en la prestació del seu servei,en la  no 

discriminació de persones i/o grups per raons d’edat, de sexe, de cultura, de 

nacionalitat, de nivell socioeconòmic, de raça, de religió, d’idioma, d’orientació o 

identitat sexual, de discapacitat, o de qualsevol altra diferencia. 

 

El professional responsable de Selecció de Personal ha rebut formació en matèria 

d’igualtat dins de l’organització sanitària. 

 

La igualtat d’oportunitats en el procés de selecció al CCSPT: 

Incorporar la perspectiva d'igualtat de tracte i oportunitats consisteix en la inclusió 

d'una sèrie de pautes d’equitat de gènere en les diferents fases del procés (fase 

prèvia, fase operativa i fase d'incorporació), així com en els seus respectius 

procediments i instruments, que a continuació detallem: 
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Fase prèvia  

 

Definició neutra del lloc de treball i perfil professional  

La definició i descripció del lloc de treball, i del perfil professional necessari per cobrir-

lo, es fa de forma objectiva i neutra. Això vol dir definir oportunament el lloc de 

manera completa, sense obviar cap de les capacitats requerides, per poder identificar 

després en el perfil.  I un cop identificades, aquestes s'han d'especificar de manera 

objectiva, sense que la seva descripció deixi entreveure estereotips de gènere, evitant 

qualsevol tipus de connotació que les associï com a pròpies de dones o homes 

exclusivament.  

 

Fase operativa 

La fase operativa contempla principalment la convocatòria, la presentació de 

candidatures, la preselecció de candidatures, les proves substantives de selecció, els 

psicotècnics, les entrevistes personals i l’elecció final.  

 

Redacció de la convocatòria amb llenguatge i imatges neutres i inclusives 

La convocatòria s'ha de redactar i il·lustrar, si s’escau , amb criteri d'equitat de gènere, 

fent ús de llenguatge i imatges incloents. Més enllà del missatge, la convocatòria 

també és una "carta de presentació" de la institució contractant, i com a tal constitueix 

una oportunitat (aprofitada o perduda, segons es faci) de mostrar i demostrar que la 

igualtat és un valor important per a la institució.  

 

Elecció de canals de comunicació incloents 

Internament, l'oferta de llocs es comunica per igual a tota la plantilla. Externament 

mitjançant el web de la institució obert a tota la població. 

 

Recepció de candidatures mitjançant formulari model 

No es demana informació personal, aliena als requeriments específics del càrrec a 

cobrir, que pugui dur a desigualtat d'oportunitats per induir a mirades sexistes, 

estereotipades o prejudicis socials de gènere. 
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Conformació de tribunals, comissions o equips de selecció mixtes  

Conformar els òrgans de selecció (tribunals, comissions o equips) compostos per dones 

i homes pot contribuir a que els resultats incloguin amb més facilitat la perspectiva de 

gènere. En qualsevol cas, els membres d’aquests òrgans han de tenir formació o 

sensibilització adequada sobre igualtat de tracte i oportunitats.  

 

Realització de proves de selecció imparcials  

Les proves de selecció s'han de correspondre amb les funcions del lloc de treball en 

qüestió, ser objectives i evitar biaixos que derivin en resultats no incloents. 

 

En les proves de coneixement general de la institució s’inclouen un parell de preguntes 

relacionades amb la igualtat de gènere. 

 

En les proves psicotècniques està garantit que els tests no posseeixen biaixos de gènere 

que provoquin una valoració desigual de les característiques considerades 

tradicionalment masculines i femenines, tant pel seu contingut, forma d'administració o 

de puntuació. Per això s' analitza la informació relativa als barems d'homes i dones; la 

validesa i regressió diferencial i l' impacte advers per gènere. També es revisa el 

manual del test per comprovar que no s'hagi avaluat només amb mostres d'homes o 

de dones. 

 

Realització d'entrevistes de selecció objectives.  

L'objectivitat és la  pauta que marca el desenvolupament de les entrevistes de 

selecció.  

Actualment la institució disposa d’un guió d’entrevista formalitzat i centrat en la 

valoració en aquelles qüestions relacionades directament amb l'exercici del lloc de 

treball.  

 

En alguns processos de selecció i de promoció interna davant dues candidatures de 

diferent sexe però que aporten el mateix valor (pel que fa a formació, experiència 

professional, competències, etc.), s'afavoreix la incorporació al lloc de treball d'aquella 

persona del gènere que estigui infrarepresentat en l'àrea o secció de destinació.  

 

L'objectiu és anar equilibrant progressivament aquelles seccions o àrees que estan 

masculinitzades o feminitzades. 
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Fase d’incorporació  

 

Acollida en Igualtat d'oportunitats 

El més recomanable seria comptar amb un pla d’ acollida per a la incorporació (en 

fase d’elaboració), per donar a conèixer l’organització i la cultura corporativa. 

La persona que s'incorpora a la institució, ja sigui dona o home, ha de rebre i percebre 

igualtat de tracte i d'oportunitats. Un clima laboral integrador per a dones i homes és el 

reflex de que la institució ha incorporat el valor de la igualtat d'oportunitats en la 

cultura corporativa, fet que fomenta la innovació i la competitivitat. Tot això afavoreix 

el treball en equip, el qual és vital per a l'èxit de tota l’ organització.  

 

5.2  FORMACIÓ  

 

La formació, en el context organitzacional dels centres del CCSP, contribueix a la millora 

organitzativa i de la qualitat del servei donat a la població, així com al 

desenvolupament dels seus professionals.  

 

La rellevància de la formació en el nostre sector, així com la naturalesa de l’aspecte 

sobre el qual incideix – les persones- fa necessari diferents agents que interactuïn en el 

seu desenvolupament dins l’organització: la Direcció, els responsables d’àmbit, els 

comitès institucionals, els professionals i els representants dels treballadors. A través dels 

diferents agents es detecten les necessitats formatives que configuren el Pla Institucional 

de Formació (PIF).  

 

El PIF té una caràcter Corporatiu i en aquest sentit integra les necessitats de totes les 

empreses del Consorci. 

 

Les accions de formació que configuren el pla es presenten i s’aproven pel Comitè 

Institucional de Formació (CIF), un comitè interprofessional que vetlla per a recollir totes 

les sensibilitats en quant a formació. La participació dels seus membres es voluntària i 

integra membres de la representació social.  
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El Departament de Formació, integrat en la Direcció de Recursos Humans integra la 

gestió del Pla per a totes les empreses del consorci: s’ocupa de l’elaboració del disseny 

del pla, coordina i implementa les diferents activitats, assessora a promotors, 

coordinadors i docents, aporta recursos metodològics, gestiona la cartera de formadors, 

cerca i assigna recursos, articula els processos d’avaluació, emet les acreditacions, 

registra les accions i els participants, elabora la memòria anual. 

 

Les accions de formació aprovades al pla es publiquen a la Intranet de manera que tots 

els professionals tenen accés a consultar les activitats programades en el pla i fer la 

preinscripció a aquelles accions orientades a la seva funció i perfil. El 90% de les accions 

són d’inscripció oberta. Només en el cas d’alguna activitat molt específica adreçada a 

un grup concret el sistema de d’inscripcions es fa de manera tancada a través del 

responsable de l’àmbit, però en cap moment hi ha cap perspectiva de gènere, ni 

existeix cap mena de discriminació en aquest sentit.  

 

La selecció dels participants a una activitat formativa correspon al responsable , doncs 

és la persona que millor coneix les necessitats formatives del seu personal i ha de vetllar 

per la participació de tothom a la formació. En cas que una persona consideri que 

s’hauria d’haver atès la seva petició i se l’ha exclòs, es pot posar en contacte amb el 

Departament de Formació, que estudiarà el cas. 

La formació del Pla Institucional de Formació promou el seu desenvolupament dins de la 

jornada de treball, preferentment en professionals del grup 1 i 6. Per a la resta de grups, 

que comporta la necessària gestió de les cobertures per a garantir el servei a prestar,  si 

els dies de formació són fora de la jornada laboral es compensen, mitjançant descans 

segons regles preestablertes. En casos de formació normativa (ex: prevenció de riscos), 

es procura que sigui sempre dins de jornada de treball. 

 

A partir de l’any 2013 el Consorci inicia la formació en línia a través d’un Campus Virtual 

propi, promovent accions de formació en horari flexible per facilitar l’accés als 

professionals de tots els torns de treball i contribuir a la conciliació de la vida laboral, 

personal i familiar. Entre els cursos organitzats amb modalitat en línia s’ha prioritzat àrees 

transversals, per a tots els grups professionals, com la prevenció de riscos laborals, la 

confidencialitat i protecció de dades i les polítiques d’igualtat.  
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Respecte a la formació que es realitza fora del Pla Institucional de Formació,  la gestió es 

fa a través del responsable del professional qui facilita en alguns casos l’accés amb una 

ajuda econòmica, dies de permís retribuït, dies d’examen segons conveni, etc, segons 

possibilitats. 

 

En aquest sentit el Consorci es dota de diferents recursos destinats a la formació per 

donar resposta a les necessitats dels seus professionals i complir amb l’article 64 del I 

Conveni col·lectiu de la sanitat concertada. A banda del pressupost anual de formació, 

participa de subvencions externes, concerts amb l’oficina de Treball de la Generalitat 

de Catalunya o altres fonts que li siguin aplicables. 

 

Tant per la formació del pla com l’externa, el professional té dret a un permís retribuït de 

20 hores de formació anual, que al Consorci s’aplica des de l’any 2014. Les condicions 

d’aquest permís venen marcades pel conveni col·lectiu i per l’article 23.3 del text de la 

Ley del Estatuto de los Trabajadores, el seu compliment ha permès que grups 

professionals menys qualificats que anteriorment es formaven ocasionalment puguin 

accedir una formació continuada anualment i millorar el seu nivell competencial per a 

possibles promocions professionals. 

 

Formació en matèria d’igualtat: 

 

Amb l’objectiu de donar a conèixer el I Pla d’igualtat als professionals, s’han realitzat 

des de l’any 2014 i fins al 2016 ,  diferents edicions de formació en modalitat online en 

matèria d’igualtat. 

 

En aquests cursos han participat 349 professionals, en 8 edicions. 

 

Inicialment es van fer  2 edicions amb càrrecs de comandaments ( amb una 

participació de 50 professionals), a l’any 2014. Aquesta edició es va fer en format 

semipresencial, amb una part pràctica per treballar amb més profunditat el contingut 

del  Pla d’igualtat,  després es va oferir dintre del PIF a tots els professionals que 

poguessin estar interessats. 
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El curs són 10 hores de formació en modalitat online , compren dos apartats, una 

primera part conceptual en matèria d’igualtat enfocat en l’àmbit sanitari i un altre 

pròpia de l’empresa, on s’explica el funcionament de la Comissió d’igualtat, els treballs  

realitzats,... També s’han recollit les opinions dels participants a partir d’uns fòrums 

creats especialment amb aquesta finalitat.  

 

El cursos han estat tutoritzats per l’Agent d’igualtat, amb un índex d’avaluació molt bo 

per part dels participants. 

 

És important continuar amb aquesta dinàmica, que permet fer difusió de les accions 

que es van realitzant en matèria d’igualtat.  

 

Dades de formació de l’any 2016 : 

 

Accions formatives realitzades per àrees de coneixement: 

 
Àrees temàtiques Dones % Homes % Total 

1. Habilitats comunicatives i relacionals 268 81,21% 62 18,79% 330 
2.Actualització d'especialitats 
mèdiques/infermeria 311 64,93% 168 35,07% 479 
3. Habilitats clíniques 792 84,08% 150 15,92% 942 
4. Habilitats tècniques de suport 181 86,60% 28 13,40% 209 
5. Desenvolupament professional i 
organitzacional 591 81,63% 133 18,37% 724 
6. Prevenció de riscos laborals 316 73,15% 116 26,85% 432 
7. Competències directives i habilitats de 
lideratge 19 86,36% 3 13,64% 22 
8. Sistemes d'informació 295 82,17% 64 17,83% 359 

Total 2773 79,30% 724 20,70% 3497 
 
 
El 60% de la plantilla ha tingut accés a la formació del PIF durant l'any 2016. 

  

Segons el gènere, representa un 60,88% de dones i un 57,98% d'homes.  

Aquestes dades mostren una predisposició per part de l'empresa per a formar als seus 

treballadors segons necessitats i no segons el gènere.  
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Formació per Grups Professionals : 

 
GP Dones % Homes % Total 
1 368 63,45% 212 36,55% 580 
2 604 88,30% 80 11,70% 684 
3 431 89,98% 48 10,02% 479 
4 13 54,17% 11 45,83% 24 
5 22 45,83% 26 54,17% 48 
6 198 69,47% 87 30,53% 285 

7 185 79,40% 48 20,60% 233 

Total 1821 78,05% 512 21,95% 2333 
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5.3  Desenvolupament professional i BenEstar 

 

El CCSPT té un model de gestió integrada dels recursos humans basat en el principi del 

reconeixement de la importància de les persones en l’organització. Amb aquesta 

premissa, el marc del sistema d’incentivació, promoció i desenvolupament professional 

es fonamenta en allò que recull el I Conveni col·lectiu de la Sanitat concertada 

catalana: 

 

Reconèixer els professionals en la seva progressió en els coneixements, habilitats i 

aptituds (avaluació de les competències professionals), en l'aportació d'experiència 

professional i resultats obtinguts (avaluació de resultats de l'activitat) i finalment en la 

seva participació i compromís amb la institució (avaluació del compromís institucional).  

 

Donat el caràcter del reconeixement professional, que es basa fonamentalment en el 

factor humà individual i, per tant, en les motivacions intrínseques dels professionals, el 

desenvolupament professional haurà de tenir l'exigència de personalització i no 

d'uniformitat, de diversificació i no d'igualitarisme, de flexibilitat i no d'obligatorietat, de 

canvi temporal i no de perpetuïtat estandarditzada.  

 

Així, el marc d’aplicació d’aquest sistema d’incentivació, promoció i 

desenvolupament professional, recull: 

 

a.- Elements d’incentivació per al desenvolupament de la tasca habitual i per a 

la configuració de polítiques salarials, utilitzant instruments de millora de la 

formació en relació al lloc de treball i amb instruments de millora de la formació 

general. 

b.- Elements de promoció professional en el marc de l’empresa que permetin -a 

través de la corresponent avaluació- reconèixer l’aportació permanent que es 

vagi realitzant amb traducció retributiva complementària no consolidable. 

c.- Elements de desenvolupament professional en el marc de l’empresa que 

permetin també –a través de l’avaluació- reconèixer el valor afegit aportat 

pel/per la professional, dotar-se d’instruments de promoció dinàmica i projecció 

exterior amb retribució complementària no consolidable. 
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L’accés al sistema té en compte aquests tres elements d’incentivació i malgrat 

s’articula de manera diferent per als diversos grups professionals del conveni, estableix 

criteris i regles comuns per als treballadors d’un i altre sexe. En conclusió, doncs, podem 

afirmar que existeix igualtat tant en l’accés com en la progressió. 

 

D’altra banda, cal assenyalar que tant les comunicacions a les persones candidates, 

com la informació que es recull a la intranet corporativa respecte l’articulació sistema 

d’incentivació,  promoció i desenvolupament professional, segueix les recomanacions 

de la guia d’ús no sexista de la llengua, editada per la Generalitat de Catalunya.  

 

Adjuntem quadre resum dels professionals acreditats a l’any 2016.  

Treballadors amb Carrera Professional, per categories 

Denominació 
categories 

 
Dones 

 
% 

 
Homes 

 
% 

 
Total 

Grup professional 1 71 56,80% 54 43,20% 125 

Grup professional 2 58 87,88% 8 12,12% 66 

Grup professional 3 72 93,51% 5 6,49% 77 

Grup professional 4 3 100% 0 0% 3 

Grup professional 5 2 66,67% 1 33,33% 3 

Grup professional 6 26 68,42% 12 31,58% 38 

Grup professional 7 15 48,39% 16 51,61% 31 

Total 247 72,01% 96 27,99% 343 

 
Cal tenir en compte que el sector sanitari és en general un sector molt feminitzat, pel 

que es pot extreure la conclusió d’una certa distribució de les tasques segons el sexe.  

 

Així doncs, s’entén que aquest fet estaria lligat a aspectes socioculturals, i és assumible 

que no sigui degut a la política de la Direcció respecte la promoció dins d’un mateix 

grup professional. Tanmateix, cal assenyalar que s’observa una discrepància en el grup 

7 respecte les dades de la distribució de la plantilla per sexes i grup professional. 

 

Per tant, malgrat cal analitzar en detall els motius de la desviació en les dades que 

reflecteixen l’accés al sistema d’incentivació i promoció del personal del grup 

professional 7 (personal assistencial i para-assistencial sense titulació i/o formació) 

respecte a la distribució per sexes en aquesta categoria, es pot afirmar que, en dades 

generals, les promocions realitzades en els diferents grups professionals del CCSPT  

segueixen la distribució de sexes del personal, i no sembla que hi hagi predisposició per 

part de l’empresa cap a un o altre sexe en concret. 
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BenEstar : 

 

Unitat de recent creació en el departament de Recursos Humans, que té entre els seus 

objectius la millora de la cultura i l’acció preventiva, així com la promoció i sostenibilitat 

del BenEstar laboral en les tres vessants que estableix l’OMS:  física, social i emocional. 

És aquesta una aposta de la institució per integrar a la seva estratègia institucional un 

àmbit funcional que reforci part dels objectius recollits en el I Pla d’igualtat del 

Consorci, mitjançant accions dirigides tant a promocionar i reforçar la cultura de la 

conciliació, com a promoure millores en els processos de gestió de conflictes, de forma 

que es contribueix a la detecció precoç de possibles casos d’assetjament.  

 

En aquesta línia, i pel que fa a mesures concretes que es puguin emmarcar dins del Pla 

d’igualtat, una d’elles és valorar la realització de campanyes de difusió respecte als 

horaris de les reunions, per incidir en la cultura de la conciliació proposant millores 

horàries. D’altra banda, hi ha la previsió de realitzar un procés d’identificació de 

situacions familiars concretes que requereixin suport, en línia amb l’objectiu 

d’aconseguir una major i millor conciliació familiar i laboral de dones i homes.  

 

5.4 Conciliació de la vida personal, familiar i laboral 

 

A part de les recollides a l’Estatut dels Treballadors, el Conveni recull: 

 

-La possibilitat de fer una excedència voluntària per motius de conciliació, amb una 

durada màxima de dos anys, amb reincorporació automàtica al seu lloc de treball a la 

seva finalització.(Art. 43.6) D’aquesta excedència s’han beneficiat durant l’exercici 

2016, un total de 70 professionals ( 62 dones i 8 homes). 

 

-El personal amb fills o filles amb una discapacitat física, psíquica o sensorial, 

reconeguda per l’ICASS, igual o superior a un 33%, tindrà preferència en els canvis de 

torn per tal de conciliar els seus horaris amb els dels centres on el fill o filla amb 

discapacitat rebi atenció.(Art. 52.2) Durant l’exercici 2016, s’han beneficiat d’aquesta 

mesura 5 professionals (dones).  
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Altres mesures que s’apliquen : 

  

-La possibilitat de gaudir la reducció de jornada per cura de fills/cura de familiars  de 

forma compactada ( d’acord amb uns mínims establerts), a petició del professional en 

dies sencers, la llei estableix el gaudiment diari de tots els dies de treball.  

 

-Protocol de sol.licitud de canvi de torn/adequació horari de treball per necessitats de 

conciliació ( acció recollida en el Pla d’igualtat). 

 

Es va posar en marxa a l’abril  2015, i durant l’any 2016 s’han beneficiat d’un canvi de 

torn temporal un total de 49 professionals, i també han  pogut adaptar l’horari 

d’entrada i sortida un total de 21 professionals.  ( 59 dones i 11 homes) 

 

El protocol recollia una actualització als dos anys de la seva entrada en vigor,  està 

previst fer una revisió conjuntament amb els responsables de cada àmbit i els membres 

de la Comissió d’igualtat   per valorar el circuit i introduir les millores oportunes. 

També s’han recollint i avaluat algunes queixes dels professionals que s’intentaran 

recollir en el nou document. 

 

Flexibilitat horaris de treball :  

 

Dintre de la Comissió d’igualtat s’ha treballat la possibilitat d’introduir mesures de 

flexibilització de l’horari de treball pels grups professionals 2 al 7 dels serveis no 

continuats. Aquestes mesures han estat aprovades pel Comitè de Direcció i s’ha donat 

llum verda per fer proves pilot a diferents àmbits a partir del mes d’abril 2017. 

 

Les mesures inclouen: 

 

-Flexibilitat de l’horari d’entrada i sortida, d’acord amb uns mínims establerts. 

-Possibilitat de reduir l’hora de dinar a 30 minuts, i així avançar l’hora de sortida. 

-Teletreball parcial, un dia a la setmana a alguns llocs de treball que ho permeten. 

- Horaris intensius a l’estiu i altres períodes coincidint amb les vacances escolars. 
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5.5 Prevenció de riscos laborals 

 

El Servei de Salut Laboral i Prevenció es configura històricament a partir de la Llei 

31/1995 de Prevenció de Riscs Laborals tot i que existia una política prèvia al CCSPT.. 

 

La modalitat preventiva es un Servei de Prevenció Propi. La institució disposa d’un 

contracte per a totes les empreses amb la Mútua EGARSAT per a la contingència 

professional. 

 

El servei de prevenció depèn de la Direcció de Recursos Humans. 

 

Es realitza la definició de cada lloc de treball i els riscs associats, seguint la  

metodologia de l’INSHT (Institut Nacional de Seguretat i Higiene al Treball) i complint  la 

normativa. Per a cada professional s’identifiquen els riscos i els exàmens de salut 

específics. Alguns dels continguts son específics segons el gènere (activitats de 

prevenció de malalties, o valoració de la fertilitat). 

 

En l’avaluació dels llocs de treball es té en compte,quan procedeix, la perspectiva de 

gènere. Es detecten els riscos que poden afectar a la gestació i lactància, com a 

d’altres professionals especialment sensibles. La informació del riscos identificats en 

aquests llocs de treball es dona a les professionals que els ocupen verbalment durant 

l’examen de salut periòdic.  

 

Se’ls informa del circuit per a la comunicació de la gestació i són  les dones gestants les 

que han de fer-ne la comunicació. Un cop comunicat al comandament i amb 

l’assessorament del Servei de Prevenció, el comandament realitza les gestions per tal 

de garantir la seguretat de la dona gestant. 

 

Aquest circuit de gestió està protocol·litzat. El protocol s’ha elaborat amb la 

col·laboració de comandaments i de la representació social, i ha estat aprovat pel 

Comitè de Seguretat i salut. L’any 2016 va ser revisat i actualitzat. 
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Suspensió del contracte per risc durant l’embaràs: 

Es produeix quan una treballadora està exposada als riscos que poden influir 

negativament a la seva salut o la del fetus i no es possible la seva ubicació en un altre 

lloc. (art. 50 del Conveni). Si es possible el canvi l’empresa el fa,  i es bonifica de les 

quotes d’assegurances social tal i com estableix la llei de pressupostos anual. 

 

En el cas de que el canvi no sigui possible, es suspèn el contracte i la treballadora te 

dret a una prestació econòmica del 100% de la base reguladora, que abona la Mutua 

Egarsat.  

 

El circuit de sol·licitud està protocol·litzat i es realitza de forma coordinada entre 

l’Administració de Personal i el  Servei de Prevenció, evitant el desplaçament de la 

treballadora. 

 

A més, les dones embarassades tenen dret a un permís retribuït per assistir durant 

l’embaràs, pel temps necessari a la realització d’exàmens prenatals si es realitzessin 

dins de la jornada laboral. ( art.42 del conveni) 

 

En el cas de la incapacitat temporal derivada de l’embaràs, es complementa la 

prestació econòmica de la seguretat social, fins al 100% de les retribucions fixes i 

periòdiques, supòsit recollit a la disposició addicional 6ª de la llei 5/2012 de 20 de març, 

de mesures fiscals, financeres i administratives que és d’aplicació al CCSPT. 

 

Programa d’adequacions laborals i promoció de la salut  : 

 

Dins del marc del retorn al treball, després d’un procés d’incapacitat temporal ,  

existeix un Programa d’adequacions laborals per problemes de salut dels professionals 

al CCSPT. Dins de la casuística, existeixen un percentatge de casos de patologia 

ginecològica (neoplàsies i d’altres).  

 

A més disposem a la institució (hospital) de programes específics de promoció de la 

salut per atendre la salut de la dona i l’home  que superen els requisits de la llei de 

prevenció i  que faciliten per proximitat la cura del professionals: 

• Programa atenció / screening del càncer de mama, 

• Programa de screening càncer de cèrvix (similar a l’existent en atenció 

primària) 
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• Programa d’atenció, realització de proves i control de la gestació per 

part d’ obstetres de l’hospital.  

• Programa de cribatge i control de càncer de pròstata, 

 

Risc psicosocial 

 

Respecte al risc psicosocial, associat a l’estrès laboral s’efectuen avaluacions 

periòdiques.  

El contingut de l’enquesta té en compte entre d’altres l’ edat i el sexe. Respecte a 

l’assetjament existeix actualment un protocol per a l’assetjament moral, i un altre per a 

l’assetjament sexual. 

 

Com a mesura de prevenció a la propera enquesta de risc psicosocial es  valorarà la 

possibilitat d'explorar  la percepció del treballador respecte a haver patit assetjament 

moral. 

 

Protocol actuació davant l’assetjament sexual i per raó de sexe : 

 

El protocol es va aprovar al novembre del 2012, recull les definicions dels 

comportaments no desitjats, sol·licitud de denúncia/queixa i defineix els circuits que 

poden utilitzar-se en funció de la gravetat i la decisió del professional. 

 

Com a mesura de prevenció a la propera enquesta de risc psicosocial que es faci 

s’hauria d’incloure alguna pregunta sobre aquesta matèria. 

 

5.6 Contractació del sector públic 

 

Marc Legal: 

 

L’article 10 de la Llei catalana d’igualtat  ( Llei 17/2015), estableix que als efectes de la 

legislació de contractes del sector públic s’ han de procurar incloure clàusules socials 

per incorporar la perspectiva de gènere en les ofertes de contractació pública. 

 

 Actualment es fomenta la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, en les diferents 

fases i execució de la contractació pública que porta a terme el CCSPT i les seves 

entitats instrumentals. 
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S’estableixen i contemplen criteris d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones, 

sempre que siguin compatibles, en les diferents fases de la contractació pública que a 

continuació s’exposen: 

Fase de preparatòria del contracte: 

- S’estableix en els plecs de clàusules administratives particulars el següent: 

 

“L’empresa adjudicatària estarà obligada a aplicar, en realitzar la prestació, mesures 

destinades a promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el mercat de 

treball, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per 

a la igualtat efectiva de dones i homes”. 

Fase de licitació/selecció dels contractistes: 

Criteris de valoració o d’adjudicació (clàusules de desempat i altres) 

S’estableix que en cas d’empat es tindrà en consideració el següent: 

1. Clàusules socials de caràcter social .- S’estableixen en els plecs de clàusules 

administratives particulars el següent: 

“L’empresa adjudicatària estarà obligada a aplicar, en realitzar la prestació, mesures 

destinades a promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el mercat de 

treball, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per 

a la igualtat efectiva de dones i homes. 

 

6. COMUNICACIÓ 

 

El principals canals de comunicació de l’empresa amb els treballadors són el següents:  

 

- Notificacions a la intranet, a través del Blog intern de noticies anomenat  Bategades,      

s’envia per email als professionals cada una de les noticies que apareixen. 

-  Tauler d’anuncis institucionals. 

-  Comunicacions directes dels responsables superiors. 
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Canals de Comunicació de la Comissió d’igualtat: 

 

S’ha creat un espai propi a la intranet, on es recull tota la informació relativa a la 

Comissió i els treballs que es desenvolupen, també hi ha una bústia de contacte  que 

pot utilitzar el professional  per  adreçar-se a la Comissió. 

 

7. L’OPINIÓ DEL PROFESSIONAL : 
 
 
Per tal de recollir l’opinió dels professionals en matèria d’igualtat d’oportunitats dones i 

homes al CCSPT, s’ha fet una enquesta (annex 1 document), que s’ha enviat per email  

a tots els professionals que han participat en alguna de les edicions de formació en 

matèria d’igualtat. 

 

S’ha escollit aquest grup, per que són els professionals que han mostrat un cert interès , 

la participació als cursos era voluntària, i a més la formació implica un major 

coneixement del que és un Pla d’igualtat. 

 

També a través de la intranet corporativa s’ha demanat la participació de la resta de 

professionals. A través de la bústia de correu electrònic de la Comissió d’igualtat, s’han 

recollit aportacions que  s’han afegit al resultat de l’enquesta. 

 

7.1) Nivell de participació : 

S’han recollit un total de 192 enquestes, de un total de 305 professionals als quals s’ha 

demanat la participació .L’índex de resposta obtingut és  del  63 % . 

 

7.2) Anàlisi respostes  : 

Han estat omplertes per tots els empleats.  

 

 Sexe:                                                              Quina és la teva jornada de treball ?  
 
Dona 166 
Home 26 

Respostes 192 

Completa 163 
A temps parcial 29 

Respostes 192 
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  Tens responsabilitats familiars al                      Quin tipus de contracte tens ?   
  teu càrrec ? 
         

  

   
 
Quin és el teu grup professional ?                          Creus  que al teu entorn laboral existeix 
             una igualtat real entre dones i homes?  
   

  
 

             
 
 
 
 

 

Fills/Filles 130 
Persones grans 29 
Persones dependents 12 
Cap 46 

Respostes 192 

Indefinit/Fins Res. 
Convocatòria 179 
Temporal 13 

Respostes 192 

Profesional  Assistencial 119 
Professional No Assistencial 73 

Respostes 192 
 

 

Si 108 
No 59 
No ho sé 15 
No contesta 10 

Respostes 192 
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Dones i homes tenen les mateixes possibili-           Hi ha una política de promoció no 
tats d’accés a un procés de selecció ?           discriminatòria, on es valoren les 
                   capacitats sense tenir en compte el    
                el gènere ? 

                      

 
 

   
 
L’assumpció de responsabilitats familiars              Cobres menys que el teu company/a 
pot influir negativament en la teva promo-           per fer la mateixa feina ? 
ció professional ? 
 
 

 

        

   
 
 
 
 
 
 

Si 108 

No 22 

No ho sé 54 

No contesta 8 

Respostes 192 

Si 114 
No 36 
No ho sé 37 
No contesta 5 

 Respostes 192 
  

Si 18 
No 123 
No ho sé 47 
No contesta 4 

Respostes 192 

Si 104 
No 64 
No ho sé 20 
No contesta 4 

Respostes 192 
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Es disposa de mesures de flexibilitat                          Penses que es promouen i es posen      
horària, permisos, adequació horaris,...                    noves formes d’org.del treball que  
més enllà de les obligades per llei, que                    afavoreixen el rendiment i la con-                 
afavoreixen i faciliten la conciliació ?                       ciliació ? 
 

 

   
 
Dones i homes accedeixen per igual a la             Consideres que els horaris de formació 
formació oferta per l'empresa ?                              són adients ? 
 

 

                      
 
Es considera l'especificitat de les dones               Al  CCSPT es fa un ús del llenguatge                                                            
i dels homes en la prevenció i la cura de              no sexista ? 
la salut en el treball ? 
 

Si 26 
No 112 
No ho sé 47 
No contesta 7 

Respostes 192 

Si 77 
No 55 
No ho sé 51 
No contesta 9 

Respostes 192 

Si 121 
No 53 
No ho sé 9 
No contesta 9 

Respostes 192 

Si 146 

No 6 

No ho sé 35 

No contesta 5 

Respostes 192 

Si 81 
No 32 
No ho sé 70 
No contesta 9 

Respostes 192 

Si 136 
No 22 
No ho sé 22 

No contesta 12 
Respostes 192 



 
 

DOCUMENT CODI DATA REV  

Informe diagnosi Pla d’igualtat d’oportunitats CCSPT CSPT-PR-140 24/05/2017  Pàg. 41 de 50 

Propera revisió:  últim trimestre 2020 

 
 

              
 
Quin mitjà de transport fas servir habitual-               Pots arribar a la feina amb transport 
per accedir a la feina ?         públic ? 
                                         

 
 
 
 
 
 

         
 

 
 
Es promou amb les empreses proveïdores                Penses que els teus companys/es 
i contractades que siguin socialment                   coneixen les mesures de conciliació 
responsables i compromeses amb                          que s’han posat en marxa recollides 
els principis d'igualtat i no discriminació?                 al Pla d’igualtat ? 
 

  
 
 
 
 

                   
  

Si 149 
No 31 
No ho sé 3 
No contesta 9 

Respostes 192 

En cotxe 127 
En moto 8 
En transport públic 27 
En bicicleta 5 
A peu 35 
D'altres 1 

Si 22 

No 109 

No ho sé 49 

No contesta 12 

Respostes 192 

Si 43 

No 16 

No ho sé 123 

No contesta 10 

Respostes 192 
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Creus que els teus companys/companyes coneixen 
el protocol d'actuació davant d'una situació d'asset- 
jament  sexual i assetjament per raó de sexe ? 
 

  

 
 
7.3)  Resum del aspectes més signaficatius: 

 

Els  “5”  Punts forts : 

 

1.)  El 76% dels enquestats consideren que existeix igualtat en l’accés a la formació,  

només un 3% opina que no, i un 18% diu que no ho sap.  

 

2.) En referència als horaris de formació, un 63% considera que són adients , mentres 

que el el 28% considera que no ho son.  

 

3.)  Els professionals consideren en un 71% que es fa un ús del llenguatge no sexista, 

un 17% no sap i només un 11% opina que no. 

 

4.)  Respecte al sou , un 64% pensa que no hi ha diferència en la retribució salarial, 

només un 9% opinia que si que hi ha, i no ho saben un 26% dels enquestats. 

 

5.)  El 59%  pensa que l’accés a la feina es fa en igualtat d’oportunitats, mentres que 

el 16% pensa que no, i un 22% no ho sap. 

 

 

 

 

Si 28 
No 98 
No ho sé 53 
No contesta 13 

Respostes 192 
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Els “5”  Punts a millorar : 

 

1.)  El 58% dels professionals consideren que no es posen en marxa noves formes 

d’organització del  treball que afavoreixen la conciliació, només un 14% diu 

que Si, i el 28% no ho sap. 

 

2.)  El 54% pensa que l’assumpció de responsabilitats personals afecten a la 

promoció, el 33% diu que  No, i el 12% No ho sap. 

 

3.)  Pensem que la pregunta respecte a si es té en compte l’especificitat de les 

dones i dels homes en la prevenció i cura de la Salut no s’ha entés per que un 

17% diu que No, i el 41% No sap contestar i  només un 42% diu que Si. 

 

4.)  Hi ha un desconeixement respecte a si les empreses proveïdores són 

socialmentes responsables amb els principis d’igualtat i no discriminació, un 69% 

diu que No ho sap, i només un 22% diu que Si. 

 

5.)  La percepció majoritaria es que no es coneix  el  Pla d’igualtat, el Protocol  

d’actuació davant l’assetjament sexual i  les mesures de conciliació,  ( amb  

índexs superiors als 50% de desconeixement). 

 

7.4 )  Resum respostes obertes : 

 

Quin creus que són el tres principals punts forts pel que fa a la igualtat de gènere a la 

CCSPT ? 

 

S’han recollit 195 aportacions  : 

- Igualtat real entre dones i homes (29) 

- Posada en marxa de polítiques d’igualtat ( Creació Comissió igualtat, Agent    

igualtat, Pla d’igualtat, formació....) (24) 

-     Accés a la feina amb igualtat d’oportunitats (17) 

-     Igualtat en els processos de desenvolupament professional i  promoció (12) 

-     Igualtat salarial (35) 

-     Presencia femenina en càrrecs de responsabilitat i directius (4) 

-     Igualtat en l’accés a la formació, PIF , Formació dins de la jornada laboral i 

en  format online (12) 
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-     Gaudiment mesures de conciliació recollides per llei (11) 

-     Gaudiment de mesures de conciliació incloses en el Pla d’igualtat (18) 

-     Mesures de flexibilitat d’horari (3) 

-     Existència Protocol prevenció assetjament sexual i per raó de sexe (2) 

-     No existència conflictes de gènere(1) 

-     Ús del llenguatge no sexista (5) 

-     Prevenció i cura de la salut ( protocol risc embaràs ) (2) 

-     Cultura professional (3) 

-     Suport de la representació social (1) 

-     Empresa Pública (2) 

-     Major número de dones a la plantilla (6) 

-     Es desconeix (8) 

 

Quines són les tres mesures concretes que creus que s'haurien de prioritzar en el nou 

Pla d'igualtat ?  

 

S’han recollit un total de 186  aportacions: 

 

-   Mesures de flexibilitat horària (42) 

-   Mesures per millorar la conciliació ( compactació jornades, reduir temps de 

dinar, horaris intensius,....) (30) 

-   Teletreball (15) 

-   Igualar mesures de conciliació pares i mares (10) 

-   Revisió desenvolupament professional, penalització del gaudiment de 

permisos (12) 

-  Formació online ( 4) 

-  Possibilitat fer formació durant períodes de maternitat (1) 

-  Igualtat retributiva (3) 

-  Assolir paritat en el nombre de càrrecs directius i de responsabilitat (11) 

-  Difusió pla d’igualtat i mesures de conciliació (37) 

-  Possibilitat d’accés a la C. Igualtat de tots els professionals (1) 

-  Guarderia a la feina o a prop (2) 

-  Millores socials per professionals amb càrregues familiars, permisos per 

assistència a pediatria, bossa d’hores recuperables, calendaris de 

vacances...(6) 

-  Formació en igualtat per tothom (1) 
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-  Establir indicadors dels Pla d’igualtat (1) 

-  Prevenció de riscos laborals (1) 

-  Promoure l’ús del transport públic i cura del medi ambient, (3) 

-  Cultura d’igualtat entre els professionals (2) 

-  Estabilitat contractual, no contractació a temps parcial, i proporcionalitat  

treball a la jornada establerta (2) 

-  Eliminar el 3r. Cap de setmana en els col·lectius que el fan (1) 

-  Ús del llenguatge no sexista (1) 

 

7.5)  Anàlisi de l’enquesta filtrat per sexe : 

 

Si comparem les respostes de les dones i els homes per separat, veiem que en general, 

els homes tenen una major percepció d’igualtat en algunes preguntes concretes : 

 

-  Igualtat real :  el 65% dels homes diu que si, les dones diuen que si amb un 55%. 

 

-  Accés procés selecció: els homes opinen amb un 81% que l’accés es dona en 

igualtat d’oportunitats, les dones pensen  amb un 57% que si. 

 

-  Promoció interna :  Els homes opinen amb un 77% que no hi ha diferència i les 

dones amb un 54%. 
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Annex 1 : Enquesta igualtat 

Amb l'objectiu de fer el II Pla d'igualtat del CCSPT, necessitem conèixer la teva opinió, 

per això et demanem que contestis a cada una de les preguntes plantejades amb 

sinceritat. 

T'agraïm la col·laboració i garantim l'anonimat i confidencialitat de totes les respostes. 

 

1. Sexe 

 Dona 

 Home 
 

 

 

2. Tens responsabilitats familiars al teu càrrec ? 

 Fills/Filles 

 Persones grans 

 Persones dependents 

 Cap 
 

 

 

3. Quina és la teva jornada de treball ? 

 Completa 

 A temps parcial 
 

 

 

4. Quin tipus de contracte tens ? 

 Indefinit/Fins Res. Convocatòria 

 Temporal 
 

 

 

 

 

5. Creus que al teu entorn laboral existeix una igualtat real entre dones i homes ? 

 Si 

 No 

 No ho sé 

 No contesta 
 

 

 

6. Penses que al  CCSPT, dones i homes tenen les mateixes possibilitats d'accés en un 
procés de selecció de personal ? 

 Si 

 No 

 No ho sé 

 No contesta 
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7. La institució té una política de promoció interna no discriminatòria, on es valoren les 
capacitats personals, sense tenir en compte el gènere ? 

 Si 

 No 

 No ho sé 

 No contesta 
 

 

 

8. Creus que l'assumpció de responsabilitats familiars( fills/filles, familiars 
dependents,...) pot influir negativament en la teva promoció professional ? 

 Si 

 No 

 No ho sé 

 No contesta 
 

 

 

9. Cobres menys que el teu company/a per desenvolupar la mateixa tasca ? 

 Si 

 No 

 No ho sé 

 No contesta 
 

 

 

10. El CCSPT disposa de mesures de flexibilitat horària, permisos, adequació horaris,... 
més enllà de les obligades per llei, que afavoreixen i faciliten la conciliació ? 

 Si 

 No 

 No ho sé 

 No contesta 
 

 

 

11. Penses que es promouen i es posen en pràctica noves formes d'organització del 
treball i del temps que afavoreixen el rendiment i la conciliació ? Exemple : teletreball 

 Si 

 No 

 No ho sé 

 No contesta 
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12. Dones i homes accedeixen per igual al a formació oferta per l'empresa ? 

 Si 

 No 

 No ho sé 

 No contesta 
 

 

 

13. Consideres que els horaris de formació són adients ? 

 Si 

 No 

 No ho sé 

 No contesta 
 

 

 

14. Es té en consideració l'especificitat de les dones i dels homes en la prevenció i la 
cura de la salut en el treball ? 

 Si 

 No 

 No ho sé 

 No contesta 
 

 

 

 

 

15. Consideres que al CCSPT es fa un ús del llenguatge no sexista ? 

 Si 

 No 

 No ho sé 

 No contesta 
 

 

 

16. Quin mitjà de transport fas servir habitualment per accedir a la feina ? 

 En cotxe 

 En moto 

 En transport públic 

 En bicicleta 

 A peu 

 

D'altres 
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17. Pots arribar a la feina amb transport públic ? 

 Si 

 No 

 No ho sé 

 No contesta 
 

 

 

18. Consideres que es promou amb les empreses proveïdores i contractades que 
siguin socialment responsables i compromeses amb els principis d'igualtat i no 
discriminació? 

 Si 

 No 

 No ho sé 

 No contesta 
 

 

 

19. Quin creus que són el tres principals punts forts pel que fa a la igualtat de gènere 
al  CCSPT ? 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

20. Quines són les tres mesures concretes que creus que s'haurien de prioritzar en el 
nou Pla d'igualtat ? 

 

 
 
 
 

 

 

 

21. Creus que la majoria dels teus companys/companyes, coneixen el Pla d'igualtat 
del CCSPT ? 

 Si 

 No 

 No ho sé 

 No contesta 
 

 

 

22. Penses que els teus companys/companyes coneixen les mesures de conciliació 
de la vida familiar, personal i laboral que s'han posat en marxa, recollides al Pla 
d'igualtat?  

 Si 

 No 

 No ho sé 

 No contesta 
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23. Creus que els teus companys/companyes coneixen el protocol d'actuació davant 
d'una situació d'assetjament sexual i assetjament per raó de sexe ? 

 Si 

 No 

 No ho sé 

 No contesta 
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