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1.Presentació de l’organització

Nom o Raó
Social

XERA vol esdevenir una entitat atenta a les necessitats d’un entorn i poder
transformar-les a través d’una resposta humana, efectiva i innovadora. La missió és
assumir amb professionalitat i lideratge els espais buits de l’atenció i els serveis per als
col·lectius més necessitats proposant eines idònies d’inserció social, generant valors a
la societat que promouen la participació ciutadana, oferint atenció i igualtat
d’oportunitats a diversos col·lectius que pateixen o són susceptibles de partir risc
d’exclusió social.

Forma
Jurídica

Associació

Activitat

L’Objecte social és la prestació de serveis assistencials, educatius, reeducatius i
d’integració mitjançant activitats terapèutiques, sanitàries, esportives, residencials,
d’atenció domiciliària, culturals, recreatives i altres de naturalesa social, o bé qualsevol
mena d’activitat econòmica.

Sector

Tercer sector

Adreça

Rambla Badal 121

Telèfon

930259422

Web

ongxera.com

Correu
electrònic

info@ongxera.com

Persona de
contacte

Diego Sánchez

1.2.Objectiu i una mica d’història
XERA vol ser una entitat amb caràcter diferencial, prioritzant les bones pràctiques i garantir
condicions laborals òptimes. XERA neix com una associació educativa sense ànim de lucre el maig de
2009 i des de llavors s’ha desenvolupat a través de dos eixos estructurals:
LA INCLUSIÓ sana i sensata de col·lectius exclosos, en concret: oferint programes d’atenció a
persones amb diversitat funcional (DF), serveis complementaris en educació i oci per a infants i
adolescents i tallers que
fomenten el teixit comunitari del barri i la ciutat. L’AUTOOCUPACIÓ integral i dinàmica per als
socis i sòcies extensible a persones participants i voluntàries mitjançant les nostres capacitats i
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trajectòries laborals per crear sinergies dins d’una mateixa plataforma de serveis. Onze anys després
de la seva fundació, aquests principis segueixen intactes assumint amb responsabilitat que hem
crescut (en socis i s`cies, treballadors/es, participants i entitats patrocinadores), que ens omple com a
professionals i persones que volem seguir comprometent-nos en aquesta línea de treball que podem i
volem assumir.
Adjuntem organigrama

ASSEMBLEA
GEMERAL

JUNTA DIRECTIVA

EQUIP DIRECTIU

COORDINACIÓ
AREA DE
DIVERSITAT
FUNCIONAL

PROGRAMA
PERSONAL DE
SUPORT
ALEBRIJES
MOTIVACIONAL
ACTIVITAT
BASQUET

COORDINACIÓ
AREA D'ACCIÓ
SOCIAL

COORDINACIÓ
AREA
ADMINISTRACIÓ

CENTRE OBERT
PROINFANCIA
CARTOGRAFIA
TEATRE MUSICAL
CATALÀ

RESPIRS
CASALS D'ESTIU
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COMUNICACIÓ

1.3. Dades del diagnosi
Data de la realització de la diagnosi

20 Novembre de 2020

Període de referència temporal de la diagnosi

Desde 1 de Noviembre a 31 de Noviembre

Número de persones en plantilla

49

Càrrec de la persona responsable de la realització
de la diagnosi

Monitora de lleure i persona en pràctiques
d’integració social

Perfils de les persones que han col·laborat en la
realització de la diagnosi

Monitors/es de lleure, Educadors/es
Coordinadors/es, Director, Integradors/es,
Psicolegs/es...

1.Cultura i gestió organitzativa

Existeix o ha existit una persona de referència destinada a treballar la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes dins l’organització

NO

En la documentació corporativa i/o conveni col·lectiu es troba la igualtat de dones i homes NO
recollida de manera explícita.
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Es recullen les dades relatives a la plantilla desagregades en funció de la variable “sexe”.

Si disposeu de documentació relativa als processos de selecció,
contractació, promoció, etc…. S’hi contempla la igualtat de dones i
homes?

NO

S

En alguna ocasió s’han produït a l’organització dificultats o conflictes NO
relacionats amb la vulneració del principi d’igualtat de dones i homes?
Expliqueu a través de quin canal s’ha posat en coneixement de
l’organització. Quina ha estat la resposta de la direcció?

1.1. Percepció, creences i mentalitat de les persones
Anàlisi de les respostes a les entrevistes persones
Creuen les persones que han realitzat l’entrevista que a l’organització té en compte la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes?
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Creuen que és necessari un Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes a l’organització? Per
què?

Els motius que donen de que si que és necessari son els següents:
-

Perquè la llei obliga a fer-ho
Per necessitat d’equiparar desigualtats
Perquè en aquest àmbit de treball es visualitzen normalment dones i això genera desigualtat.
Per no sentir discriminació per ser no binaria
Per assegurar aquesta igualtat

1.3. Conclusions de l’àmbit cultura i gestió organitzativa

PUNTS FORTS

ÀREES DE MILLORA

- Es disposa de documentació relativa a la igualtat en els
processos de selecció, contractació, promoció etc…

- No hi ha una persona de referència
per la igualtat de gènere.

- La plantilla considera que l’associació té en compte la
igualtat.

- En alguns documents no hi ha la
opció “no binari”
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2. Condicions laborals
Dades plantilla total, el gràfic del full de càlcul, dades resultants

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

NO

És similar la composició de la plantilla a la presència de dones i homes al sector? NO
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Distribució de la plantilla per antiguitat
Adjunteu el gràfic del full de càlcul i analitzeu les dades resultants

Hi ha diferències entre dones i homes a les diferents franges d’ antiguitat? NO
En cas afirmatiu, quines explicacions hi trobeu?
Distribució de la plantilla per edat
Adjunteu el gràfic del full de càlcul i analitzeu les dades resultants
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Hi ha diferències entre dones i homes a les
diferents franges d’edat? En cas afirmatiu en
quines franges es concentren més homes o
dones?

NO.
La diferència d’edat és mínima. El motiu és
bàsicament perquè tenim més dones en plantilla
que homes. Per això hi ha més diversitat d’edats
en dones.

Quina explicació hi trobeu?

Distribució de la plantilla per categoria o lloc de treball.
Adjunteu el gràfic del full de càlcul i analitzeu les dades resultants
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Hi ha equilibri de dones i homes en categories o llocs de direcció?

NO

Hi ha equilibri pel que fa a la presència de dones i homes a les
categories o llocs de treballs?

SI. Però hi ha més dones
que homes en general.

Es concentren les dones o els homes a determinades categories o llocs
de treball?

NO. Però hi ha més
dones que homes en
general.

En cas afirmatiu, en quins? Quina explicació hi trobeu?
En cas que hi hagi subrepresentació de dones a determinades
categories o llocs de treball, realitza l’empresa accions o mesures per
corregir-ho?
En cas afirmatiu, quines accions porteu a terme?
En quina proporció estan representades les dones a la direcció? I als
comandaments intermedis?

Distribució de la plantilla per tipologia de contracte.
Adjunteu el gràfic del full de càlcul i analitzeu les dades resultants
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No hi ha
direcció.

dones

a

Tenint en compte les dades, hi ha diferències en la situació de
dones i homes pel que fa a la temporalitat?

NO, L’únic indefinit es el cap, la
resta son temporals.

En cas afirmatiu, quines? Quina explicació hi trobeu

Es concentren les dones o els homes en determinats tipus de
contracte?

NO, Només que hi ha més dones
que homes.

En cas afirmatiu, en quins? Quina explicació hi trobeu?

Distribució de la plantilla per tipus de jornada
Adjunteu el gràfic del full de càlcul i analitzeu les dades resultants
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Distribució de la plantilla per tipus de jornada/horaris
Adjunteu el gràfic del full de càlcul i analitzeu les dades resultants

Hi ha diferències entre dones i homes als diferents tipus de
jornada? Responen aquestes diferències a necessitats de
conciliació?

SI. Per la totalitat de dones, hi
ha més dones amb jornada
parcial.

En cas afirmatiu, en quins? Quina explicació hi trobeu?
Perquè els projectes son per
jornada parcial

Si s’observen diferències en dones i homes pel que fa al
tipus de jornada i/o horaris, responen a necessitats de
conciliació?
En cas afirmatiu, en quins? Quina explicació hi trobeu?
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NO, més o menys està equilibrat

2.1. Conclusions de l’àmbit condicions laborals

PUNTS FORTS

ÀREES DE MILLORA

- L'antiguitat, els sous, les edats, la tipologia
de contractes, les jornades i els càrrecs de tota
la plantilla estan equilibrats.

- Hi ha més homes contractats a la plantilla
que dónes. Però pel context laboral i social,
arriben més currículums de dones.

3. Accés a l’organització
S’inclou la igualtat de dones i homes com un dels
objectius de la selecció de personal?

NO

En cas afirmatiu, indiqueu com s’expressa.

Hi ha definicions dels diferents llocs de treball?
En cas afirmatiu, en aquestes definicions es fa
referència exclusivament a competències
professionals?

SI

SI

Disposeu d’ un protocol de selecció?
En cas afirmatiu, com aquest protocol inclou la
igualtat d’oportunitats entre dones i homes?
A les ofertes de feina o convocatòries d’ocupació, es
denominen els llocs de treball amb un llenguatge no
sexista?
Adjunteu exemples que il·lustrin
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NO, no ens em plantejat fer un protocol de
selecció, ja que a la selecció no ens
importa el sexe o el gènere. Només
valorem aptituds, estudis, experiència i
habilitats que necessita la vacant.
SI

En el cas que la selecció n'encarregueu a una
empresa externa (consultoria, ETT, etc.), li exigeix
que vetlli per la igualtat de dones i homes.

NO, els processos de selecció els fem
sempre desde la nostra entitat.

En cas afirmatiu, quins han estat els resultats?
Les persones que realitzen els processos de selecció
s’han format en igualtat de dones i homes?

NO

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

NO.
Es mira també les aptituds personals.

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

NO

En cas afirmatiu, per quin motiu?
En els processos selectius, es té en compte el sexe de SI, es té en compte, de vegades, en
la persona com un element per valorar la idoneïtat empleats i empleades que realitzen
acompanyaments a usuaris amb diversitat,
per a un determinat lloc de treball?
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ja que, de vegades la família demana com a
requisit que sigui una dona.

En cas afirmatiu, per quin motiu?

Es potencia la incorporació de l’altre sexe en aquells NO
llocs en què es troba sobrepassat?
En cas afirmatiu, especifiqueu en quins casos?

Contractacions produïdes els últims quatre anys
Adjunteu el gràfic del full de càlcul i analitzeu les dades resultants.

Hi ha equilibri en la contractació de dones i homes?

NO. Perquè no ens arriben
currículums d’homes.

En cas negatiu, quina explicació hi trobeu?

Les contractacions realitzades els últims quatre anys han servit
perquè la plantilla esdevingui més paritària?
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NO. Perquè no ens arriben
currículums d’homes.

3.1. Percepció, creences i mentalitat de les persones
Anàlisi de les respostes a les entrevistes personals.
Creuen les persones que han realitzat l’entrevista que dones i homes tenen les mateixes
oportunitats d’accés a l’organització?

Creuen que hi ha llocs de treball més adients per a dones i altres per a homes? Quins llocs?
Per què (com s’argumenta) aquesta opinió?
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Perquè hi ha tasques més propenses a ser ocupades per dones i altres per homes i perquè
moltes famílies prefereixen que les acompanyants siguin dones, els hi dóna més seguretat.
Dones i homes tenen una percepció diferent?
No podem saber-ho perque les enquestes son anònimes.
3.2. Conclusions de l’àmbit accés a l’organtizació
PUNTS FORTS

ÀREES DE MILLORA

- Es valoren les candidatures indiferentment del
gènere.
- Les nostres ofertes contenen vocabulari
inclusiu.
- Portem nosaltres mateixos els processos de
selecció.
- Majoritàriament la nostra plantilla considera que
tenen les mateixes oportunitats d’accés a
l’associació indiferentment del gènere.

- No hi ha un protocol del
procés de selecció
- Els responsables del
processos de selecció no
están formats en igualtat

Formació interna i/o contínua
Expliqueu com es detecten les necessitats
formatives a la vostra organització

La demanen les persones treballadores
o nosaltres també oferim formació que
tenim disponible

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

S’informa via e-mail o presencial de
qualsevol oferta formativa que tinguem
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Expliqueu com es
detecten les necessitats
formatives a la vostra
organització

La demanen les persones treballadores o nosaltres
també oferim formació que tenim disponible

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

S’informa via e-mail o presencial de qualsevol oferta
formativa que tinguem

S’incorpora la
perspectiva de gènere en
la definició del Pla
formatiu anual? En cas
afirmatiu, indiqueu com
s’expressa.

En aquests moments no s’està duent a terme, però
està en procés de generació

S’ha impartit formació
No
específica en igualtat de
dones i homes? En cas
afirmatiu, detalleu els
perfils que han rebut
formació, els objectius, el
programa, la durada de
l’acció formativa i el
nivell de satisfacció de les
persones assistents a
partir de les enquestes de
qualitat de la formació.
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Participació global de dones i homes a la formació
Adjunteu el gràfic de full de càlcul i analitzeu les dades resultats
No tenim les dades fiables com per poder adjuntar un gràfic.
Han realitzat dones i homes el mateix nombre d'hores de formació? En cas negatiu,
quina explicació hi trobeu? Respon a necessitats de conciliació?

NO

Si es produeixen diferències, afecten a les possibilitats de desenvolupament i
promoció professional de les dones o dels homes?

NO

Majoritàriament la formació es realitza:
En horario laboral
✓ Fora de l’horari laboral
✓ En el centre de treball
✓ Fora del centre de treball
✓ En modalitat presencial
✓ En modalitat on-line

4.1. Percepció, creences i mentalitat de les persones
Anàlisi de les respostes a les entrevistes personals:

Creuen les persones que han realitzat l’entrevista que dones i homes tenen les mateixes oportunitats
d’accés a la formació?
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Perceben diferències, encara que no tinguin les dades, en la participació de dones i homes en la
formació que porten a terme?

4.2. Conclusions de l’àmbit formació interna i/o contínua

PUNTS FORTS

ÀREES DE MILLORA

- Es proporcionen formacions en funció de les
necessitats de la plantilla amb relació a la seva àrea.
- Tota la plantilla pot demanar formació necessària.
- Dins del pla estratègic s’incorpora a tots els sectors la
perspectiva de gènere.
- Fomentem l’accés a la formació a tota la plantilla amb
flexibilitat horária.

- No s’ha impartit formació
específica a la plantilla d’igualtat.

5. Promoció i/o desenvolupament professional

S’inclou la igualtat de dones i homes com un dels
objectius de la promoció interna?
En cas afirmatiu, com s’expressa?
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SI, a través de l’elaboració, creació i
implementació d’aquest pla d’igualtat.

Com s'identifica el potencial de desenvolupament de les treballadores i dels
treballadors?
✓
❏
✓
❏

Avaluació de l’acompliment.
Opinió del/de la superior immediat/a.
Funcionament dels equips de treball.
No hi ha mecanismes concrets per identificar el potencial de
desenvolupament.

Es garanteix que els criteris emprats als processos de
promoció no condicionin, explícitament o implícita,
l’accés de dones a llocs de responsabilitat?

SI, la trajectòria professional i els estudis
realitzats.

En cas afirmatiu, quins són els criteris?
Les responsabilitats familiars poden influir en la
promoció en l’organització?

NO

En cas afirmatiu, per quin motiu?

Es comunica a la plantilla l’existència d’una vacant?

SI, s’informa de forma verbal

En cas afirmatiu, detalleu els canals.
Davant de processos de promoció a llocs de
responsabilitat, hi ha mecanismes per fomentar la
participació de dones?

SI, no necessitem tenir un mecanisme
explícit, garantim que independentment
del gènere, tots i totes puguin accedir.

En cas afirmatiu, detalleu els mecanismes.
S’han adoptat mesures per equilibrar la presència de NO
dones i homes als llocs de responsabilitat i decisió
(processos de mentoria, acompanyament, formació o
altres)?
En cas afirmatiu, detalleu les mesures. Quins han
estat els resultats assolits?
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5.1. Percepció creences i mentalitat de les persones

Anàlisi de les respostes a les entrevistes personals.
Creuen les persones que han realitzat l’entrevista que dones i homes tenen les mateixes oportunitats
de promoció i desenvolupament professional?

Perceben diferències, encara que no es tinguin les dades, en les possibilitats de promoció i
desenvolupament professional? No
5.1. Conclusions de l’àmbit promoció i desenvolupament professional

PUNTS FORTS
- S’inclou la igualtat de dones i
homes com un dels objectius de la
promoció interna
- Les responsabilitats familiars no
influeixen en la promoció en
l’organització
- La plantilla considera que hi ha
igualtat de promoció i
desenvolupament.

ÀREES DE MILLORA
-

No s’han adoptat mesures per equilibrar la presència de
dones i homes als llocs de responsabilitat i decisió
(processos de mentoria, acompanyament, formació o
altres)
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6. Retribució

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

SI, a partir del 2019

En cas afirmatiu, detalleu l’any en què es va dur a terme.
Les retribucions de tots els llocs estan regulades pel
conveni/acord d’aplicació a l’organització?

SI, conveni de Lleure

En cas negatiu, assenyaleu quins llocs en queden fora.
Assenyaleu el conveni/acord d’aplicació a l’organització.
Hi ha una avaluació d’acompliment vinculada a les
retribucions?

SI, perque es fan auditoríes de
compliment.

Hi ha una regulació objectiva per determinar els augments
salarials?

SI

Es retribueixen incentius/variables?

NO

En cas afirmatiu, com es garanteix l’objectivitat a l’hora de
determinar-los?

Mitjanes de retribucions totals anuals de dones i homes i càlcul de la possible bretxa salarial.
Adjunteu el gràfic del full de càlcul, la bretxa salarial resultant i analitzeu les dades.
No hem adjuntat el gràfic ja que disposem de dades fiables per fer-ho. De totes maneres no hi han
bretxes salarials perquè paguem segons el conveni de lleure.

S’observen diferències entre dones i homes a la mitjana de les retribucions totals anuals? NO
En cas afirmatiu, quina és la diferència (bretxa salarial)?, quina explicació hi trobeu?
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Mitjana del guany salarial brut per hora dels homes i dones i càlcul de la possible bretxa
salarial
Adjunteu el gràfic del full de càlcul, la bretxa salarial resultant i analitzeu les dades.

S’observen diferències entre dones i homes a la mitjana de retribució bruta per hora? NO
En cas afirmatiu, quina és la diferència (bretxa salarial)?, quina explicació hi trobeu?
Beneficis socials. Tipologia.
Es disposa de beneficis socials? Quins?
-

No

En cas afirmatiu, hi tenen accés per igual homes i dones?
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6.1. Percepció creences i mentalitat de les persones
Anàlisi de les respostes a les entrevistes personals.
Creuen les persones que han realitzat l’entrevista que a l’empresa hi ha una bretxa salarial de
gènere?

Disposeu de les mesures que afavoreixen la
conciliació i corresponsabilitat dins de
l’organització?
En cas afirmatiu feu una relació de les mateixes:

SI. A nivell de conciliació s’intenta afavorir en
funció de la disponibilitat
en respecte a la corrensposabilitat la direcció
del centre promou que les persones que hi
treballen prenguin decisions en general

L’organització té coneixement de les
responsabilitats familiars (menors i altres
persones a càrrec) de treballadores i
treballadors?
En cas afirmatiu, com es recullen les dades pel
que fa a responsabilitats familiars de la
plantilla?

SI

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

SI. Quan se li contracta o quan hi ha alguna
necessitat específica de conciliació familiar i
laboral.

No es registra..

En cas afirmatiu, com es donen a conèixer les
mesures?
Les responsabilitats familiars poden suposar un
obstacle per desenvolupar llocs de
responsabilitat a l’organització?

NO

En cas afirmatiu, quina explicació hi trobeu?
Es potencia l’ús de les mesures de conciliació per
part dels homes?

SI. La conciliació familiar es igual per dones o
homes, ens adaptem a les necessitats de les
necessitats familiars en general.

En cas afirmatiu, com es potencia aquest ús?
El personal directiu fa ús d’alguna de les
mesures?

SI. Una coordinadora. Adapta el seu horari per
conciliació familiar. Adapta el seu horari al dels
seus fills.

En cas afirmatiu, quines?
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Fan un ús equitatiu dones i homes dels diferents
permisos i/o mesures?

SI

Quines creieu que en són les causes?
En cas que hi hagi diferències, aquestes
perjudiquen especialment a les dones pel que fa
a la seva acceptació als equips de treball?

NO

6.2. Conclusions de l’àmbit retribució

PUNTS FORTS

ÀREES DE MILLORA

- Es disposa d’un estudi de valoració de llocs de treball
- Les retribucions estan regulades sota el conveni de lleure.
- Hi ha una regulació objectiva per determinar els augments salarials.
- No hi ha diferenciació de salaris per gènere.
- La plantilla no creu que hi hagi una bretxa salarial.
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7. Temps de treball i corresponsabilitat
7.1. Percepció creences i mentalitat de les persones
Anàlisi de les respostes a les entrevistes personals.
Creuen les persones que han realitzat l’entrevista que a l’empresa s’afavoreix l’equilibri entre la
vida familiar, personal i laboral?

Si dones i homes fan un ús diferencial, a què creuen que és atribuïble?
No ho sabem perqué les enquestes son anònimes.
Quines mesures creuen que es poden aplicar?
Més conciliación.
7.2. Conclusions de l’àmbit temps de treball i corresponsabilitat

PUNTS FORTS

ÀREES DE
MILLORA

- Hi ha mesures que afavoreixen la conciliació i corresponsabilitat dins de
l’organització i la plantilla la coneix.
- La direcció de l’entitat promou espais de responsabilitat a totes les àrees de
l’associació.
- L’entitat no funciona de manera jeràrquica.
- La plantilla considera majoritàriament que hi ha més conciliació.
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8. Comunicació no sexista
L’organització disposa d’un document o
protocol on s’estableixen els criteris per a una
comunicació no sexista?

SI. En el pla d'assetjament sexual que va ser
revisat el dia 1 de gener de 2020. Està publicat
a la web i també es passa als treballadors.

En cas afirmatiu, indiqueu la data de publicació,
les vies de difusió del document i els principals
objectius assolits.

Els objectius assolits són: Un llenguatge no
sexiste en les nostres difusions, presentacions
de projectes, publicacions, etc… A totes les
nostres comunicacions.

Tant a escala interna com externa (imatges i
llenguatges de la web, publicitat que s’edita,
comunicats interns, etc.), es fa un ús generalitzat
d’una comunicació no sexista?

SI

8.1. Percepció, creences i mentalitat de les persones
Anàlisi de les respostes a les entrevistes personals.
Com valoren les persones que han realitzat l’entrevista la importància de l’ús d’una comunicació no
sexista?
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L’organització informa del seu posicionament pel que fa a la igualtat de dones i homes a les
empreses amb les quals col·labora (proveïdors/clientela/persones usuàries)?

8.2. Conclusions de l’àmbit comunicació no sexista

PUNTS FORTS

ÀREES DE MILLORA

- Es fa ús de llenguatge inclusiu i la plantilla
està satisfeta amb ell.

- Falta afegir el concepte no binari als
documents de l’associació.

9. Salut laboral
S’ha realitzat per part de l’organització
una avaluació de riscos, incorporant la
perspectiva de gènere?

NO

En cas afirmatiu, exposeu els principals
resultats.
S’han proposat mesures correctores i/o
preventives segons els riscos avaluats per a
dones i homes?

NO
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Els treballadors i les treballadores
coneixen els riscos específics a què estan
exposats pel fet de ser home o dona?

NO.

Es coneixen els llocs o les activitats que
poden suposar un risc per a les
treballadores embarassades o en període
de lactància?

SI. A qualsevol dona embarassada o en període de
lactància, no se li deixa treballar amb usuaris amb
conductes disruptives, o a qualsevol lloc de treball
amb riscos per la seva salut.

Només en l’embaràs.

En cas afirmatiu, quins són els llocs o les
activitats?
Es contemplen mesures específiques per
tal de protegir la salut de les treballadores
embarassades o en període de lactància?

SI. És la mateixa resposta que a la pregunta anterior. I
a part, se li proporcionen horaris a la seva demanda de
lactància i se li possibilita estar present en reuniones
de XERA amb el nadó.

En cas afirmatiu, quines són les mesures
de prevenció implantades?
Es garanteix que les treballadores tinguin
coneixement dels riscos que la seva feina
pot suposar per a la seva salut en aquests
períodes?

SI

9.1. Conclusions de l’àmbit de salut laboral

PUNTS FORTS
- S’adapta el lloc de treball el moment de
salut del professional.

ÀREES DE MILLORA
- No tenim una persona responsable formada en riscos
laborals incloent la perspectiva
- No s’han proposat mesures preventives segons els
riscos avaluats per dones i homes
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10. Prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe

Disposeu d’un protocol que estableix com
prevenir i actuar davant possibles situacions
d’assetjament sexual i d’assetjament per raó
de sexe?

SI. El pla d'assetjament sexual ca ser actualitzat
el dia 1 de gener del 2020 i el protocol
d'assetjament sexual es va fer el 10 d’abril del
2020.

Es fan actuacions per a la prevenció de
l’assetjament?

SI. Les actuacions que realitzem per a la
prevenció d’assetjament són: El protocol, el pla,
formacions a les treballadores, activitats amb les
persones
usuàries...

En cas afirmatiu, indiqueu la data de
realització del protocol i les actuacions
realitzades.
S’ha comunicat aquest protocol a la totalitat
de la plantilla?

SI. Totes les treballadores tenen accés via correu
electrònic o presencial al protocol. A part quan
entren a treballar signen un document conforme
l’han llegit i ho accepten.

En cas afirmatiu, quines han estat les vies?
S’ha incorporat el protocol en altres
documents de l’organització com al manual
d’acollida, codi ètic, etc.?

SI. en tots els projectes hi ha un apartat del pla
d’igualtat. Al Compliance també està.

En cas afirmatiu, en quins documents?
S’ha format a la plantilla en prevenció i
actuació davant de l’assetjament sexual i per
raó de sexe?

SI

En cas afirmatiu:
- Quins han estat els perfils que han
rebut aquesta formació?
- En quines dates es va portar a terme?
- Es van identificar altres necessitats al
llarg del període en què es va impartir
la formació?
Hi ha una persona de referència dins de
l’organització per atendre les situacions
d’assetjament?

SI
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Ha estat necessari instruir casos
d’assetjament sexual i/o per raó de sexe, en els
últims 4 anys?

NO

En cas afirmatiu:
- Quants casos?
- Quina ha estat la via de resolució:
interna o externa?
- S’han introduït millores o altres
accions arran del tractament de les
esmentades situacions?

10.1. Percepció, creences i mentalitat de les persones.
Anàlisi de les respostes a les entrevistes personals.
Creuen les persones que és necessari treballar per a la prevenció i l’actuació davant de l’assetjament
sexual i/o per raó de sexe?
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Creuen les persones entrevistades que a l’organització s’han donat casos d’assetjament sexual i/o
per raó de sexe o en tenen coneixement?

➢ Coneixen les persones treballadores l’existènci
10.2. Conclusions de l’àmbit prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i l’assetjament
per raó de sexe

PUNTS FORTS
- Hi ha el protocol d’assetjament sexual i també el compliance i contempla que
tota la plantilla tingui el certificat negatiu de delictes sexuals.
- Tota la plantilla tenen accés al protocol, el signen i ho accepten.
- Hi ha una persona referent a l’entitat en cas d’assetjament per àrea.
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