
COM ES VA FER L’AVALUACIÓ

•  Es promou per part de la Comissió d’Igualtat 
de Gènere
  
•  El Servei de Planificació i Avaluació n’assumeix la 
secretaria tècnica i l’autoria, amb una col·laboració 
molt intensa de la Gerència de Serveis d’Igualtat i 
Ciutadania i la Direcció de Recursos Humans i amb la 
participació dels sindicats i del personal

•  L’avaluació es va fer entre març i novembre 
de l’any 2019 des d’una triple dimensió:

· Com es va dissenyar el Pla
· Com s’ha implementat
· Quins resultats ha donat

•  Mètodes d’anàlisi:
· Anàlisi documental
· Enquesta al personal de la DIBA
· Entrevistes
· Grups de discussió (participants de la Xarxa 
de Referents d’Igualtat)



CONCLUSIONS I RECOMANACIONS SOBRE 
COM ES VA DISSENYAR

CONCLUSIONS I RECOMANACIONS SOBRE 
COM ES VA IMPLEMENTAR

El document del Pla té el valor afegit de preveure 
la transversalitat de la política de gènere. Ara bé, 
té mancances quant a la seva elaboració:

•  Manca de connexió entre la diagnosi i el 
disseny del Pla
  
•  Mancances com a document de planificació 
estratègica (missió, visió, indicadors)

Es recomana que el proper pla d’igualtat tingui en compte 
les limitacions pròpies del seu disseny.
També es considera beneficiós que el proper pla distingeixi 
les qüestions relacionades amb recursos humans d’aquelles 
relacionades amb la transversalitat de gènere a les àrees 
i a les polítiques corporatives.

ELS ÒRGANS 
DE SEGUIMENT 
TENEN UN 
FUNCIONAMENT 
ESTABLE

S’han executat 
34 de les 35 
accions previstes. 
Des d’aquesta 
perspectiva, s’ha 
realitzat el treball 
necessari per dotar el 
futur Pla d’objectius 
més ambiciosos, per 
tal que tingui més 
impacte.

La visibilitat interna 
del Pla ha estat 
limitada: un 70 % del 
personal no identifica 
cap acció.

Els òrgans de 
seguiment tenen 
un funcionament 
estable. També s’han 
detectat opcions 
de millorar l’impuls 
tècnic a partir de 
comissions tècniques 
dels projectes.



La percepció entre el personal que la DIBA té en compte la 
igualtat de gènere en l’organització interna i les polítiques 
de personal augmenta

50 % el 2014 i 73 % el 2019
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CONCLUSIONS I RECOMANACIONS SOBRE 
ELS RESULTATS

•  Important augment de la percepció entre el personal 
que la DIBA té en compte la igualtat de gènere en 
l’organització interna i les polítiques de personal 
(augmenta del 50 % al 73 % entre 2014 i 2019)

•  Les accions formatives són les que tenen més 
(re)coneixement

GRAU D’ACORD AMB L’AFIRMACIÓ SEGÜENT: LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA TÉ EN COMPTE 
EL PRINCIPI D’IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES EN LA SEVA ORGANITZACIÓ INTERNA 
I EN LES POLÍTIQUES DE PERSONAL.

QUINA ÉS L’ACCIÓ QUE MÉS RECORDES A FAVOR DE LA IGUALTAT DE GÈNERE DUTA A TERME 
PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA?



•  Limitada incorporació de la perspectiva de gènere 
a les àrees (+77 % no saben qui és el referent)

•  Les guies i eines creades han tingut un baix 
coneixement (per exemple, les eines de prevenció 
de l’assetjament o el protocol de prevenció de riscos 
en embaràs i lactància)

Entre les recomanacions:

•  Ampliar la cobertura de la formació: arribar al 30 % 
de la plantilla que no fa formació, especialment homes

•  Potenciar la comunicació de guies i eines en matèria 
d’igualtat de gènere

•  Revisar la Xarxa de Referents d’Igualtat

RECOMANACIONS SOBRE NOVES TEMÀTIQUES 
I ACCENTS PER A UN FUTUR PLA

Vincular el futur Pla d’igualtat a les polítiques 
de RH i gestió interna i elaborar un Pla d’equitat 
de gènere a les polítiques públiques

1

Promoure activament l’ús de la conciliació entre 
els homes2
Valorar l’encaix jurídic de la inclusió de mesures 
de discriminació positiva en els processos de 
selecció, promoció i provisió

3

Donar més visibilitat a la perspectiva LGTBI 
(línia de treball ja iniciada, per exemple, amb 
la incorporació de la identitat i orientació sexual 
en el protocol contra assetjament)

4


