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1. INTRODUCCIÓ I MOTIVACIONS
El principi d’igualtat és un dels pilars bàsics de les entitats en la nostra societat
democràtica, de forma que el foment de la igualtat entre persones no és tan sols un
repte passiu sinó que calen iniciatives pro-actives per tal de garantir-lo.
La manca d’evidència de discriminació en el propi context no és condició suficient per a
garantir la igualtat d’oportunitats, sinó que es considera que cal establir-ne un pla
específic. Els estudis socio-econòmics mostren que en l’actualitat es mantenen
desigualtats respecte a la distribució de recursos socials, polítics i econòmics.
Així, la motivació per a l’elaboració d’aquest document té una doble vessant:
 El compromís de l’organització en la millora
 El compliment de les recomanacions legals
En relació al compromís de la organització, des de l’Institut Borja de Bioètica-Universitat
Ramon Llull, es considera que cal vetllar per la motivació i la salut laboral de les persones
que hi treballen, i, d’aquesta manera, fomentar el seu compromís amb el treball i el seu
desenvolupament.
És un objectiu, doncs, prioritari respectar i promoure el principi d'igualtat d'oportunitats
de tots els treballadors, intentant millorar la salut laboral de tot el col·lectiu, evitant
situacions de desigualtat i fomentant la participació.
D’altra banda, pel que fa al compliment de les recomanacions legals, la Llei orgànica
de/3 2007 de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes contempla i regula
tot un conjunt de mesures i accions positives a realitzar des dels diferents àmbits de la
vida per a contribuir a arribar a una igualtat real.
L’esmentada llei recomana la disposició de mecanismes en l’àmbit públic per
desenvolupar accions positives, i la integració de la perspectiva de gènere de manera
transversal. Respecte a l'àmbit privat, recomana el foment de l‘elaboració d’un pla
d’igualtat en empreses, com a compromís real del principi d’igualtat.
El Pla d’igualtat és, doncs, l’eina que ha de permetre impulsar aquelles mesures
necessàries per evitar la discriminació i fomentar la igualtat d’oportunitats. Un pla
d’igualtat estableix un conjunt d’objectius a assolir a partir d’un marc de referència
teòric i jurídic, partint de l’anàlisi de la situació actual i dels resultats d’una diagnosi,
establint una sèrie de línies d’actuació a treballar i d’accions concretes a desenvolupar,
en un període de temps concret.
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2. ANÀLISI DE LA SITUACIÓ DEL CENTRE
L’anàlisi de la situació actual del centre pel que fa a la igualtat mostra una sèrie de punts
febles que cal tenir en compte, però també permet el reconeixement de la existència de
punts forts en la entitat.
Per detectar els punts febles i forts s’ha tingut en compte les següents àrees:
 Igualtat d’oportunitats
 Responsabilitat social
 Comunicació i imatge
 Distribució de la plantilla
 Accés, formació, i promoció
 Condiciones laborals, físiques i Prevenció de Riscs Laborals
 Conciliació de las esferes laboral y privada
Punts febles detectats
1. Falta de visibilitat del compromís amb la igualtat de gènere, donant-lo
per implícit “per se”.
2. Es produeix una certa minimització de la perspectiva de gènere, donat el
predomini femení en el personal, front “altres” temes de l’àmbit laboral.
3. Manca d’explicitació i comunicació del que es fa en l’àmbit de la igualtat
d’oportunitats.
4. Manca de reconeixement específic de les diferències de gènere en la prevenció
de Riscos Laborals.
5. Manca de referents d’igualtat de dones i homes.
Punts forts detectats
1. Alta participació femenina en càrrecs directius, que pot afavorir la perspectiva
d’igualtat.
2. Compromís de l’entitat, tant pel que fa a l’ideari com a les actuacions, en el
respecte al principi general d’igualtat d’oportunitats.
3. Alta sensibilitat respecte al clima laboral i a la salut laboral dels treballadors.
4. Existència d’un àmbit intern que fomenta la participació interdisciplinària entre
els treballadors.
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3. LINEES ESTRATÈGIQUES D’ACCIÓ
Desprès d’una acurada anàlisi de la situació socio-laboral de l’Institut Borja de Bioètica,
les respostes a l’acompliment dels objectius s’estructuren en diferents línies
estratègiques d’actuació
Les línies preferents d’acció són:

Línia A. Formalitzar un compromís envers l’aplicació i el seguiment del Pla d’Igualtat
d’Oportunitats

Línia B. Aprofitar el potencial i les capacitats de tot el personal

Línia C. Garantir el respecte envers el principi d’igualtat d’oportunitats de forma
explícita i implícita en els processos interns i de selecció de personal, tan docent com
administratiu

Línia D. Afavorir la promoció i l’excel·lència eradicant possibles desequilibris indirectes
en les activitats realitzades

Línia E. Aplicar la perspectiva de gènere a l’estratègia de Prevenció de Riscos Laborals
i de Vigilància de la Salut

Línia F. Facilitar la conciliació entre la vida professional, familiar i personal
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4. PROPOSTES D’ACTUACIÓ
Partint de l’anàlisi de la situació actual i de les línies estratègiques descrites, es proposen
una sèrie d’actuacions concretes per a la millora, així com l’establiment de terminis per
revisar les propostes realitzades.
Les propostes són les següents:


Designar un referent d’igualtat d’entre les persones que treballen a l’entitat



Integrar les polítiques de recursos humans i prevenció de riscos laborals amb el
pla d’igualtat



Optimitzar les condicions per la sol·licitud i gaudiment de les baixes i permisos
per maternitat i paternitat. Facilitar en cas de l’alumnat, la conciliació entre els
estudis i la maternitat/paternitat.



Fer difusió del pla d’igualtat i de les línies estratègiques a tota l’organització



Incloure la perspectiva de gènere en les accions formatives

Acció

Responsable

DESIGNAR
UN Direcció
REFERENT
D’IGUALTAT D’ENTRE
LES PERSONES QUE
TREBALLEN
A
L’ENTITAT

Objectius

Indicadors

- Potenciar i vetllar per una Informe anual de fets i
política d’igualtat d’oportunitats a accions en relació a
l’empresa
igualtat.
- Promoure accions adreçades a
afavorir la igualtat d’oportunitats
- Donar continuïtat a la política
d’igualtat a l’empresa

INTEGRAR
LES
POLÍTIQUES
DE
RECURSOS HUMANS I
PREVENCIÓ DE RISCOS
LABORALS AMB EL PLA
D’IGUALTAT

Responsable
de prevenció
de
riscs
laborals

- Que els procediments de gestió Informe de revisió dels
de persones i prevenció de riscos procediments relacionats
laborals siguin coherents amb el principals.
pla d’igualtat
- Revisar la documentació dels
procediments per tal compleixin
criteris d’igualtat
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OPTIMITZAR
LES Direcció
CONDICIONS PER LA
SOL·LICITUD
I
GAUDIMENT DE LES
BAIXES I PERMISOS
PER MATERNITAT I
PATERNITAT

- Revisar la documentació de
conveni laboral respecte a baixes
maternals/paternals i valorar si cal
negociar alguna millora

Informe de revisió de
conveni
laboral
i
compliment
de
les
condicions.

- Facilitar les peticions que en
aquest sentit formuli l’alumnat

FACILITAR, EN EL CAS
DE L’ALUMNAT, LA
CONCILIACIÓ ENTRE
ELS ESTUDIS I LA
MATERNITAT/PATERN
ITAT
FER DIFUSSIÓ DEL PLA Direcció
D’IGUALTAT I DE LES
LINIES
ESTRATEGIQUES
A
TOTA
L’ORGANITZACIÓ
INCOURE
PERSPECTIVA
GÈNERE
EN
ACCIONS
FORMATIVES

LA Direcció
DE Màster
LES

Que tota l’organització tingui
coneixement i tingui a l’abast el
pla d’igualtat que impregna les
polítiques de l’Institut Borja de
Bioètica.

Inclusió d’un mínim
d’una
sessió
de
divulgació-formació
sobre el pla d’igualtat en
el pla de formació
interna.

del Incrementar la sensibilitat i el Temari formatiu.
coneixement en perspectiva de
gènere també en l’àmbit de la
bioètica (bioètica feminista, ètica
del tenir cura).
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