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1. Introducció
1.1

Context i presentació

Les entitats no lucratives –cooperatives, associacions, fundacions, etc.– que presten
serveis socials i d’atenció a les persones, tenen un paper primordial a l’hora de vetllar
per l’assoliment de societats més igualitàries i justes. I, per la seva proximitat amb la
ciutadania, se situen en un lloc privilegiat per promoure l’equitat de gènere, de manera
que esdevenen referents pel que fa a la implementació de les polítiques
d’igualtat.
Precisament per això, però més enllà d’aquest treball orientat en pro de la ciutadania,
és important que també s’apliquin polítiques i accions orientades a les pròpies entitats i
al seu funcionament intern. Perquè, tot i que el Tercer Sector d’Acció Social és
percebut com un dels àmbits en què es produeixen menys discriminacions per raó de
gènere, pel fet que és un sector molt feminitzat, segueixen existint fenòmens que són
conseqüència del sistema sexe-gènere, els quals també afecten les persones
treballadores de les entitats, fent palès que les polítiques d’igualtat interna
continuen sent necessàries. En són alguns exemples la segregació horitzontal del
treball, la poca presència de dones en càrrecs de poder, la bretxa salarial, la manca de
mesures de conciliació de la vida laboral i personal, la precarietat laboral, o altres tipus
de desigualtats sovint menys quantificables i més desapercebudes, que es mostren
habitualment a través del llenguatge i la comunicació o en les relacions interpersonals.
De forma favorable, el marc polític i normatiu avala, promou i orienta aquestes
polítiques d’igualtat de gènere, que busquen l’erradicació de les desigualtats,
discriminacions i violències de gènere i sorgeixen i tenen un llarg recorregut gràcies a
la incidència constant dels moviments feministes i LGTBI+.
La celebració de la Convenció sobre l’Eliminació de totes les Formes de Discriminació
contra la Dona (CEDAW), el 1979; la IV Conferència Mundial de la Dona, celebrada a
Beijing l’any 1995; o el Conveni del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita contra la
violència contra les dones i la violència domèstica (Conveni d’Istanbul), del 2011, són
exemples d’algunes de les fites assolides en aquest recorregut en l’àmbit internacional
i europeu.

1

De la mateixa manera, a Catalunya, destaquen l’aprovació de la Llei 5/2008, del 24
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, i de la seva recent
modificació –la Llei 17/2020, del 22 de desembre, de modificació de la Llei 5/2008, del
dret de les dones a erradicar la violència masclista–, que situen la qüestió com a
prioritària a l’agenda política i introdueixen importants novetats conceptuals. També
són rellevants la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, que
facilita un marc normatiu global de les polítiques d’igualtat de gènere a Catalunya, i la
Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per a erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
Finalment, pel que fa a la legislació estatal, cal tenir presents, entre d’altres, la Llei
orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la
violència de gènere; la Llei orgànica 3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva
entre dones i homes; i, el Reial Decret-Llei 6/2019, de l’1 de març, de mesures urgents
per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el
treball i l’ocupació.
Les dues últimes, especialment rellevants en la tasca que ens ocupa, incorporen
recents extensions i modificacions1, que ofereixen una clara oportunitat infranquejable
per tal d’elaborar i implementar Plans Interns d’Igualtat de Gènere: fent explícita
l’obligació de les empreses de 50 persones empleades o més de tenir-ne un, així com
concretant els seus continguts –els quals inclouen una auditoria retributiva–.
Així doncs, el Pla d’Igualtat Intern de Gènere del Grup Cooperatiu Entrem dona
compliment a la normativa establerta i vol ser una estratègia orientada a la
consecució d’una igualtat de gènere real i efectiva dins el Grup, que impulsi un
canvi organitzatiu i consolidi la integració de la perspectiva de gènere i feminista de
forma transversal.
Concretament, el present document s’estructura i divideix en quatre parts principals,
diferenciades però estretament correlacionades entre si:

1

Reial decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es
modifica el Reial decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius
de treball; Reial Decret 902/2020, de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes.
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La primera part, de caràcter introductori, presenta i contextualitza el Pla, fixa quins
són els objectius generals i específics d’aquest i, també, assenyala els principis teòrics
i metodològics a partir dels quals s’ha portat a terme el seu procés d’elaboració.
La segona, la part de la Diagnosi, permet conèixer quin és l’estat de la qüestió –del
Grup Cooperatiu i de cada una de les empreses que el conformen: ASSOCIACIÓ
ENTREM-HI; NOU SET, SCCL; NOU VERD, SCCL; UTE CAAD–, respecte a l’equitat
de gènere, en relació amb diversos àmbits o eixos temàtics, que són els següents:
1. Cultura i gestió organitzativa
2. Comunicació
3. Representativitat horitzontal i vertical de les dones
4. Política de reclutament i selecció de personal
5. Política de formació, desenvolupament i promoció professional
6. Política salarial
7. Condicions laborals
8. Salut laboral
9. Equilibri de la vida personal i professional
10. Abordatge de l’assetjament i les actituds sexistes
11. Comunicació, imatge i llenguatge

La tercera part del document estableix el Pla d’Acció, en què es concreten les línies
d’actuació que hauran de guiar la política interna del Grup Cooperatiu durant els
pròxims anys. Per facilitar la seva implementació, les accions formulades
s’acompanyen amb indicadors d’avaluació, i amb un calendari de desplegament
orientatiu.
Finalment, la quarta i última part exposa el Sistema de Seguiment i Avaluació, a
partir del qual es marquen unes recomanacions que són pautes per poder
desenvolupar el seguiment i l’avaluació íntegra del Pla Intern d’Igualtat de Gènere de
forma òptima.

1.2

Composició de la Comissió Negociadora

La comissió negociadora queda constituïda el 04 de març de 2021 per les següents
persones:
•

En representació del Grup Cooperatiu Entrem:
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•

•

1.3

Dani Inglada (Director de Gestió de Persones i membre del Comitè de
Direcció)
Beth Olivé (Directora de Comunicació i Relacions d’Empresa i
Comunitat i membre del Comitè de Direcció)
Thais Marset (Coordinadora de Projectes d’ Inclusió)
Marc Fernández (Tècnic d’ Àrea Atenció a les Persones)
Pere Bartolí (Soci Fundador de Nou Verd i comptable)
Clara Salvà (Encarregada de Jardineria i membre del Consell Rector de
Nou Verd)
Ana Salamé (Sòcia i Cap de Serveis de Jardineria)
Raimon Rovira (Coordinador de Consergeria i president de Nou Set)

En representació de la plantilla treballadora i com a representant del sindicat
Comissions Obreres per a Nou Set SCCL:
- Lourdes Sindreu (Delegada del sindicat CCOO)
En representació de la plantilla treballadora i com a representant del sindicat
Comissions Obreres per a Nou Verd SCCL:
- Hendrikus Fonville (Representant de les treballadores)

Àmbit personal, territorial i temporal de l’aplicació

Aquest pla d'igualtat és aplicable per a tota la plantilla del Grup Cooperatiu Entrem,
independentment de la ubicació on es realitzi l'activitat laboral. El seu àmbit territorial
és estatal. La temporalitat és de 4 anys compresos entre el 2021 i el 2026.
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2. Objectius

L’objectiu general del Pla d’Igualtat Intern del Grup Cooperatiu Entrem és
promoure un canvi organitzatiu que possibiliti que les persones treballadores
del Grup puguin assolir el seu màxim potencial i veure’s recompensades
justament, sense que es doni cap discriminació per raó de sexe/gènere.

A totes les organitzacions hi ha relacions de poder desiguals entre homes i dones, que
es configuren a través de les seves estructures formals i informals. És a dir, les
desigualtats es reprodueixen mitjançant les regles, les polítiques, els procediments i
les activitats assignades; però també a partir del conjunt d’activitats, de normes i de
relacions espontànies que sorgeixen entre les persones de l’organització, no
establertes ni previstes per la direcció.
A partir d’aquest objectiu general, es fixen els següents objectius específics:

1

Identificar els obstacles existents per a l’assoliment de la
igualtat/equitat de gènere, tant a nivell de funcionament formal com de
funcionament informal del Grup.

El primer objectiu específic és la detecció dels elements formals i informals, propis de
l’organització del Grup, que obstaculitzin i dificultin la igualtat / equitat entre les
persones que hi treballen. El PII, doncs, identificarà aquells mecanismes de
l’organització i hàbits de relació entre les persones que generin desigualtats a l’estar
assentats en els estereotips i els rols de gènere, i no en principis d’igualtat / equitat pel
que fa a la distribució de rols, responsabilitats, tasques, etc.
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2

Promoure la igualtat/equitat de gènere en la cultura organitzativa, en els
àmbits de l’organització i en el seu funcionament.

El PII contribuirà a l’eliminació de les desigualtats que puguin existir com a resultat
dels obstacles prèviament identificats. Per a fer-ho es proposaran mesures i accions
que incideixin en els biaixos de gènere presents a l’organització, que tenen un impacte
diferenciat sobre la plantilla pel que fa al seu desenvolupament professional i personal.
És a dir, incidirà en els condicionants de gènere que poden estar operant en les
opcions, possibilitats i oportunitats de les dones i els homes en relació al treball i
l’ocupació.

3

Establir un sistema de seguiment i avaluació de les mesures i accions
per a promoure la igualtat/equitat de gènere en el funcionament intern
del Grup Cooperatiu.

A partir de la formulació d’indicadors d’avaluació i de la concreció dels espais i agents
que impulsaran el PII i vetllaran per la seva implementació, es planteja un sistema per
tal de valorar si s’estan portant a terme les accions, de quina manera i quin és
l’impacte que generaran. És a dir, que permeti determinar fins a quin punt s’està
incidint en les desigualtats de gènere presentes a l’organització o s’està produint un
canvi organitzatiu que permeti la plena consecució de la igualtat / equitat de gènere en
aquesta.
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3. Metodologia
3.1

Principis orientadors

A continuació, es detallen els principis orientadors de la metodologia de treball que
s’ha utilitzat per a l’elaboració del Pla d’Igualtat Intern.
Equitat de gènere
Entesa com a una manera de relacionar-se i d’interactuar que superi els estereotips de
gènere propis de la nostra societat. Aquesta idea implica no només igualar les
oportunitats i el tracte per a homes i dones, i persones no binàries, a l’hora de
desenvolupar la seva carrera professional, sinó tenir en compte i donar resposta a les
seves necessitats i interessos diferenciats, transformant les valoracions que hi estan
associades i modificant les relacions entre ambdós. Suposa, en aquest sentit, assolir la
igualtat partint del reconeixement de la diferència sense que aquesta s’utilitzi com a
justificació de la discriminació.
Per a aconseguir-la, cal engegar un procés de canvi organitzatiu que sigui capaç de
transformar les relacions de gènere per tal d’eliminar els obstacles identificats, és a dir,
instaurar una nova manera de fer, de relacionar-se i d’interactuar entre dones i homes
en el context de la feina que superi les relacions de poder entre gèneres en totes les
seves dimensions. Per això és indispensable incorporar la perspectiva de gènere.
Perspectiva de gènere
Enfocament que introdueix la possibilitat d’examinar la realitat des d’una altra òptica i
percebre així l’existència de possibles obstacles que troba el desenvolupament del
principi d’equitat de gènere a l’entitat. Implica considerar sistemàticament i de manera
diferenciada les necessitats i aportacions les persones que hi treballen, així com
l’impacte que el funcionament de l’entitat té sobre uns i altres. Funciona alhora com a
instrument d’anàlisi i com a marc conceptual de la diagnosi, i permet visibilitzar com es
construeix i es fa patent el gènere en el si de l’organització.
Així, la perspectiva de gènere permet diagnosticar les diferències específiques entre
dones i homes i, en última instància, situar-les en el marc d’una cultura organitzativa
que, de manera més o menys informal, pot estar afavorint o obstaculitzant la
consecució de l’equitat de gènere.
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Cultura organitzativa
És el que identifica la manera de ser de l’organització i es manifesta en les seves
maneres d’actuar. Inclou els valors, els símbols, els ritus i les explicacions col·lectives
sobre allò que passa i perquè passa. Acostuma a estar a la base de les desigualtats,
però també és la via més efectiva per a modificar-les, ja que es pot utilitzar com a
palanca de canvi. De cara a la diagnosi, considerar la cultura com a eix central de
l’anàlisi suposa identificar els valors, la convivència de subcultures dins del mateix i
l’existència, també, de possibles valors “informals” no formalitzats, però que poden ser
tant o més efectius que els valors declarats de l’organització.
Compromís i lideratge
Sense aquests dos elements, no es poden modificar les relacions de gènere i els
valors que les sustenten i, per tant, difícilment es podrà assolir l’equitat de gènere de
manera efectiva. En aquest sentit, l’elaboració del Pla hauria de ser generadora per si
sola de compromís, en fer conscient a les persones que hi participen de les possibles
desigualtats o discriminacions, de les seves causes i dels canvis necessaris per a
eliminar-les.

Imatge 1. Principis orientadors de la metodologia del PII

3.2

Fases d’elaboració

La metodologia per a l’elaboració del PII del Grup Cooperatiu Entrem combina
diferents estratègies i tècniques de treball en 3 fases clarament diferenciades, que
se sumen a una fase transversal:
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Imatge 2. Fases metodològiques del PII.

A continuació es descriuen els objectius i estratègies que es despleguen a cada fase:

3.2.1 Fase de tast
La fase de tast permet obtenir la informació necessària per poder dissenyar un procés
de treball a mida i aterrat a la realitat del Grup Cooperatiu, així com per començar a
elaborar el diagnòstic.
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TÈCNIQUES

BREU EXPLICACIÓ

1 Reunió de
treball prèvia

Trobada entre el personal responsable d’igualtat i RR.HH.
d’Entrem i la Consultora Surt per acabar de planificar el treball.
El GM ha de ser l’estructura organitzativa d’impuls, treball i
aprovació del Pla. Ha d’estar integrat per persones que són clau
pel desenvolupament del Pla i/o tenen capacitat de decisió,
atorgament de recursos, etc.
La seva composició definitiva (d’un màxim de 8-10 persones) ha
estat acordada entre Entrem i la Consultora SURT.
Finalment el Grup Motor del PII ha estat conformat per 8
persones2:

Conformació
Grup Motor /
de Lideratge

-

Dani Inglada (Director de Gestió de Persones i membre del
Comitè de Direcció)
Beth Olivé (Directora de Comunicació i Relacions Empresa i
Comunitat i membre del Comitè de Direcció)
Thais Marcet (Coordinadora de Projectes d’Inclusió)
Marc Fernández (Tècnic d’Àrea d’Atenció a Persones)
Pere Bartolí (Soci fundador de Nou Verd i comptable)
Clara Salvà (Encarregada de Jardineria i membre del Consell
Rector de Nou Verd)
Ana Salamé (Sòcia i Cap de Serveis de Jardineria)
Raimon Rovira (Coordinador de Consergeria i president de
Nou Set)

RESULTAT
Informació de context per a acabar de concretar el procés de treball posterior.
Configuració del Grup Motor que enforteix la Fase Transversal de Compromís i
Lideratge.

3.2.2 Fase de diagnosi
El propòsit principal de la fase de diagnosi és el de conèixer i analitzar la situació en
què es troba la igualtat de gènere al Grup Cooperatiu i, d’aquesta manera, veure
quines són les necessitats específiques a tractar, en relació amb cada àmbit específic.

2

No obstant això, altres persones rellevants del Grup Cooperatiu Entrem, com el Gerent de
Nou Verd, Juli Silvestre, també han participat en el procés d’elaboració del PII.
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TÈCNIQUES

BREU EXPLICACIÓ

Recopilació i
recollida de la
documentació

El personal de RR.HH. i igualtat aportaria la informació documental
disponible sobre la situació de les treballadores i treballadors del Grup
Cooperatiu en relació als àmbits d’anàlisi del PII.

4 Entrevistes en
profunditat

A persones clau dins de l’àmbit d’igualtat i la gestió de persones
segons l’estructura formal del grup cooperatiu: personal responsable
d’igualtat, de RR.HH., de Direcció, etc.
Es dissenyaria i enviaria un qüestionari centrat, sobretot, en la
detecció de percepcions de discriminació, etc., d’una mostra que
hauria d’arribar, com a mínim, al 20% del conjunt de la plantilla.

Qüestionari
adreçat a la
plantilla

Finalment, 99 persones respondrien el qüestionari, 42 dones i 57
homes. Dit d’una altra manera, del total de persones que respondrien,
el 45% de la plantilla, el 46% eren dones i el 45% homes.
Aquestes dades impliquen, també, que van respondre el qüestionari el
42% del total de dones que treballen a Entrem, i els 58% dels homes.

Sessió de treball
amb el Grup
Motor

Al final del procés d’elaboració de la diagnosi, el GM es reuniria per a
conèixer, validar o corregir els resultats de la diagnosi, presentats per
la Consultora Surt.

RESULTAT
Informe de la Diagnosi: Resultats principals de l’anàlisi.

3.2.3 Fase de pla d’acció
La finalitat de la fase de pla d’acció és, a partir dels resultats de la diagnosi, definir un
conjunt de mesures adreçades a la promoció i garantia de la igualtat/equitat de gènere,
integrades, sistematitzades i adaptades a la realitat i possibilitats del Grup Cooperatiu
Entrem. Aquesta fase integra la creació del sistema de seguiment i avaluació del PII.

TÈCNIQUES

BREU EXPLICACIÓ

Sessió de treball amb
Grup de Lideratge

El GM i la Consultora Surt es reunirien en una segona sessió, per
tal de conèixer la proposta de Pla d’Acció i realitzar contribucions
o canvis, per a poder validar-la.

Presentació del PII a
la plantilla

Es contempla realitzar una Presentació del Pla d’Igualtat Intern
de Gènere a tota la plantilla del Grup Cooperatiu Entrem, a
càrrec de la Consultora Surt i del Grup Motor.

RESULTAT
Proposta de Pla d’Acció i de Sistema de Seguiment i Avaluació.
Pla d’Igualtat Intern del Grup Cooperatiu Entrem.
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4. Resultats de la diagnosi
4.1

Cultura i gestió organitzativa

Història i presentació del Grup Cooperatiu Entrem
L’any 1992, a Vilafranca del Penedès, un grup de persones amb diagnòstic de salut
mental van participar en un curs de jardineria, impulsat per l’Ajuntament de Vilafranca,
adreçat a persones aturades d’aquest col·lectiu.
Dos anys més tard, l’any 1994, cinc de les deu persones que van realitzar el curs,
fundarien Nou Verd, la primera cooperativa catalana creada íntegrament per persones
amb diagnòstic de salut mental. Durant aquest any, es van dur a terme les primeres
feines per als ajuntaments de Vilafranca, Torrelles, Avinyonet i Sant Martí Sarroca,
mentre creixia també la cartera de la clientela privada. L’any següent, el 1995, Nou
Verd s’inscriu com a Centre Especial de Treball.
Nou Verd és una cooperativa d’iniciativa social, reconeguda com a Centre Especial de
Treball per la Generalitat de Catalunya. El seu objectiu principal és oferir oportunitats
laborals i formatives a persones amb diversitat funcional, especialment les que es
troben en situació de diagnòstic de salut mental, mitjançant la gestió de serveis i
activitats productives, en el marc d’un acompanyament sociolaboral personalitzat i en
xarxa amb altres agents socials i econòmics del territori.
De l’enriquidora experiència de Nou Verd, esdevindria, l’any 1997, la creació de Nou
Set, una empresa d’inserció laboral, enfocada a persones que es troben en risc
d’exclusió social, que oferia la possibilitat de desenvolupar-se professionalment en la
lampisteria i la construcció, i, més endavant, en la consergeria i la neteja.
Nou Set és, també, una cooperativa d’iniciativa social, reconeguda com a Empresa
d’Inserció per la Generalitat de Catalunya. La seva finalitat és oferir oportunitats
laborals i formatives a persones que es troben en complexes dificultats socials,
mitjançant la gestió de serveis i activitats productives, en el marc d’itineraris
personalitzats d’inserció, i en xarxa amb altres agents socials i econòmics del territori.
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Amb tot, l’any 2000, es crearia l’associació Entrem-hi, de la qual són sòcies les
cooperatives Nou Verd i Nou Set. Es desenvolupen activitats econòmiques i projectes
sociolaborals que permeten millorar la qualitat de vida de les persones en situació de
vulnerabilitat social, en el marc d’un procés d’acompanyament professional i en xarxa
amb altres agents socials i econòmics del territori.
A finals de l’any 2020 les assemblees de Nou Verd i de Nou Set votarien transformar
l’associació Entrem-hi en una cooperativa de segon grau sota el nom Entrem. Grup
Cooperatiu d’Inserció Laboral.
Amb el pas del temps, les cooperatives han anat creixent i han ampliat la seva oferta
de Projectes Ocupacionals i de Serveis Comercials, especialitzats en serveis de
jardineria, serveis de neteja, serveis de consergeria, serveis de gestió de residus,
serveis per a persones, serveis per a indústries. I on s’inclou la gestió compartida del
Centre d’Acollida d’Animals Domèstics de la Mancomunitat Penedès – Garraf (UTE
CAAD). De la mateixa manera, han anat reforçant les seves sinergies i col·laboracions
fins a la configuració, l’any 2018, d’un únic Organigrama Tècnic sota el paraigua d’un
mateix Pla Estratègic, comercial i de marca, com a Grup Cooperatiu Entrem.
Missió, Visió, Valors alineats amb el compromís per la igualtat/equitat de gènere
De forma explícita al web corporatiu d’Entrem3, trobem quines són la missió, la visió i
quins els valors, del Grup Cooperatiu, que recollim a continuació:
è “Missió: Millorar la qualitat de vida de les persones amb especials dificultats
d’inserció de la Vegueria Penedès, mitjançant la gestió de serveis comercials,
activitats productives i programes de formació i acompanyament sociolaboral, que
permetin oferir oportunitats de formació i feina.
è Visió: Esdevenir un Grup Cooperatiu d’iniciativa social, sense afany de lucre,
referent en la millora de l’ocupabilitat de les persones en risc d’exclusió social, amb
problemàtiques de salut mental i diversitat funcional.
è Valors:
o Valor Social: En un entorn de treball digne, respectuós amb la persona,
acompanyant sociolaboralment i promovent la promoció professional.
Un entorn de treball ajustat però exigent amb les possibilitats de les
persones que hi treballen. Aplicant en tot moment criteris i valors que
apel·lin a la sostenibilitat ambiental.
o Valor Professional: Oferint i gestionant serveis de qualitat i competitius,
en un entorn on la prevenció des de l’àmbit laboral sigui l’eix central.
3

Enllaç web Grup Cooperatiu Entrem: www.entrem.coop
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o
o
o

Compromís: Impulsant serveis en relació directa a la comunitat en què
vivim, que promoguin el reconeixement social de les persones que hi
treballen.
Arrelament al territori: Apostant pel treball en xarxa col·laboratiu amb
altres organitzacions, entitats i agents socials, econòmics i públics, del
territori.
Treball cooperatiu: En el marc d’una aposta cooperativa que vol reforçar
el sentiment de pertinença i participació, en la seva feina i el seu futur,
de les persones que hi treballen”.

Així mateix, en aquest punt és rellevant destacar que Entrem està alineat amb els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) aprovats pels Estats Membres de
les Nacions Unides.
Com es pot veure a la imatge següent, entre els objectius estratègics i operatius que
també marquen la línia d’actuació d’Entrem, es troba el Número 5, “Igualtat de
gènere”. Quelcom indicatiu que a Entrem existeix un compromís explícit amb
impulsar l’assoliment de la igualtat/equitat de gènere.

Imatge 3. Objectius de Desenvolupament Sostenible.
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Si bé aquest compromís també queda corroborat després de la realització del treball
de camp, es posa de manifest que el Grup Cooperatiu Entrem es troba en un moment
en què hi ha la necessitat de traduir la voluntat de canvi en accions concretes i
específiques per avançar i consolidar la igualtat/equitat de gènere a
l’Organització.

Organigrama
Tot seguit, es deixa constància de l’organigrama del Grup Cooperatiu Entrem, a partir
del qual es posa de manifest l’estructura de l’Organització i les àrees i serveis que la
configuren.
Com pot observar-se, és positiu que dins de l’Àrea de Gestió de Personal, es trobi
l’àmbit d’”Igualtat, Gènere i Voluntariat”.

Imatge 4. Organigrama d’Entrem.
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Imatge 5. Organigrama d’Entrem.

Imatge 6. Organigrama d’Entrem.
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Imatge 7. Organigrama d’Entrem.

Imatge 8. Organigrama d’Entrem.
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Imatge 9. Organigrama d’Entrem.

Imatge 10. Organigrama d’Entrem.

Presa de decisions i participació
A la imatge que s’exposa a continuació, s’anomenen i expliquen, en termes generals i
acotats, els diferents espais de presa de decisions i de participació de la plantilla,
del Grup Cooperatiu Entrem.
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Imatge 11. Espais de decisió i participació d’Entrem.

Documents de referència
Pel que fa als documents de referència i estratègics del Grup Cooperatiu Entrem i
de les diferents empreses que el formen, trobem un conjunt de convenis,
reglaments i acords d’entre els quals en destaquem els que es llisten tot seguit:
-

VII Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb
discapacitat intel·lectual de Catalunya
Reglament de Règim Intern Nou Set
Reglament de Règim Intern Nou Verd
Acords UTE CAAD

Aquests documents, són rellevants perquè fixen els marcs normatius i d’actuació base
de cada una de les empreses del Grup, de tal manera que també revelen quin és el
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punt de partida o el que s’espera en relació amb els àmbits que s’analitzen a la
present diagnosi.
Un altre document important en aquest sentit és el Pla Estratègic Grup Cooperatiu
Entrem 2019-20214, el qual defineix les línies estratègiques, reptes i objectius del
Grup Cooperatiu Entrem, en un període de temps de tres anys.
Resultats del qüestionari
Pel que fa al qüestionari, a continuació s’exposen algun dels resultats més significatius
en relació amb aquest àmbit:

Gràfic 1. Resultats qüestionari A1.

El Pla Estratègic analitzat i citat durant la Diagnosi és el que fa referència al període 20192021, ja que és el que està vigent en el moment d’elaborar l’anàlisi. Tanmateix, cal tenir en
compte que al Pla Estratègic 2022-2024, el qual s’aprovarà a finals de l’any 2021 i entrarà en
vigor a inicis del 2022, hi podran haver canvis.
4
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Gràfic 2. Resultats qüestionari A1.

Gràfic 3. Resultats qüestionari A1.
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4.2

Comunicació

Contingut dels convenis, reglaments, acords i documents estratègics
Després de l’anàlisi del conveni i reglaments, pot observar-se que aquests no
disposen de cap apartat específic sobre comunicació. No obstant això, al VII
Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones amb
discapacitat intel·lectual de Catalunya, al Capítol 6 “Dels drets sindicals”, a l’Article
31 hi diu: “Cap treballador no pot ser discriminat per raó de la seva afiliació sindical,
així com la llibertat d'expressió”. I, al capítol 32: “Els treballadors/ores disposaran d'un
tauler mural per a comunicacions de caire sindical”.
Al Pla Estratègic Grup Cooperatiu Entrem 2019-2021, en canvi, sí es troben
consideracions més explícites sobre aquesta temàtica. Concretament, a la Línia
Estratègica 1.2 “Més venda i visibilitat”, fixa, entre d’altres, els següents objectius:
1) “Disposar d’un sistema de comunicació interna”; 2) “Disposar d’un sistema de
comunicació externa”; i, 3) “Sistematitzar la millora continua del Pla de Comunicació”.
Així mateix, a la Línia Estratègica 2.1 “Organitzar-nos de forma més eficient”, estableix
que dos dels reptes a assolir són: 1) “Definir processos més importants de cada
subàrea per poder compatir el coneixement” i 2) “Compartir el coneixement organitzant
el sistema informàtic d’emmagatzematge d’informació operativa i funcionalment”.
El mateix Pla Estratègic va fer possible la recent creació de l’”Àrea de Comunicació i
Acció Comercial”, la qual serà central per a implementar qualsevol acció dirigida a la
millora, en termes d’igualtat de gènere, de la comunicació d’Entrem.
Comunicació amb perspectiva de gènere
Realitzat el treball de camp, es posa de manifest que a Entrem s’està començant a
incorporar la perspectiva de gènere en la praxi comunicativa, sobretot pel que fa a
l’àmbit de la comunicació externa –tal com es constata a partir de l’anàlisi de la web i
les xarxes socials de l’Organització–. No obstant això, aquest tipus de comunicació no
sempre està tan present, principalment quan fixem l’atenció en l’àmbit de la
comunicació interna –per exemple, alguns dels documents de caràcter intern de
l’Organització no es troben redactats fent ús del llenguatge no-sexista i inclusiu–.
En aquest sentit, de la mateixa manera que es disposa del Manual d’identitat
corporativa i del document de recull de Directrius per a un ús correcte de la marca
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Entrem, es detecta la necessitat de disposar de guies de referència existents5 –o
de poder-ne elaborar una de pròpia–, que permetin unificar i formalitzar un conjunt
de criteris i directrius a seguir, evitant que la qüestió recaigui sobre la voluntat de
cadascú i, també, vetllant perquè es tinguin en compte la comunicació d’àmbit intern i
extern, així com els diferents canals, espais i formes de comunicació –a través del
llenguatge escrit, visual, verbal i corporal–.
Igualment, aquesta eina hauria d’anar acompanyada de formacions dirigides al
conjunt de la plantilla d’Entrem, les quals facilitessin la comprensió i l’aprenentatge
de la comunicació amb perspectiva de gènere –feminista i interseccional–, i, així, el
seu ús de forma transversal a l’Organització.

Existència de canals i espais de comunicació
Els canals i espais existents de comunicació interna d’Entrem, és a dir, aquells que
impliquen i utilitzen les persones que treballen a l’Organització i que serveixen per a fer
arribar informació rellevant sobre aquesta o per a comunicar-se entre el propi personal,
són principalment les reunions –presencials o telemàtiques–, el correu electrònic, el
WhatsApp, la cartellera, el butlletí intern i, també, les trobades informals.
Quant als externs, es coneixen la nova web corporativa, les xarxes socials d’Entrem
(Twitter, Facebook i Instagram) i la pàgina de LinkedIn.
En aquest punt, val a destacar en positiu, que s’ha fet una aposta per la millora de la
qualitat de la comunicació externa, així com que a la web hi ha penjats molts dels
documents interns estratègics, d’acord amb una correcta política de
transparència.
Tanmateix, i centrant-nos en l’àmbit de la comunicació interna, el treball de camp
revela que la informació no sempre arriba a tothom ni de forma prou fluida –per
exemple, s’assenyala una bona comunicació entre les i els professionals de cada
equip, però dificultats perquè la informació baixi dels òrgans de decisió als tècnics o es
doni entre diferents àrees/departaments/programes–.
5

Per exemple:
- Guia de comunicació inclusiva. Ajuntament de Barcelona. Vist a:
https://ajuntament.barcelona.cat/guia-comunicacio-inclusiva/pdf/guiaInclusiva-ca.pdf
- Guia per a l’ús no sexista del llenguatge. Universitat Autònoma de Barcelona. Vist a:
https://www.uab.cat/doc/llenguatge
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Per aquest motiu, esdevé important que enguany s’estigui treballant en la creació
de canals i espais més definits i formals (p. ex.: creació de grups de treball
transversals a totes les àrees i serveis), els quals vetllin perquè la comunicació a
Entrem pugui ser més àgil, proactiva i rigorosa. Quelcom impulsa un canvi
d’organització interna, que permeti una major coordinació entre les diferents
àrees i llocs de treball, una millora de l’eficiència en el treball i un augment de la
confiança en els òrgans de decisió de l’Organització.
Resultats qüestionari
Si prestem atenció als resultats del qüestionari i al gràfic que s’exposa tot seguit, quan
es demana en quin grau estan d’acord amb l’afirmació En la comunicació externa i
en la comunicació interna s’utilitza el llenguatge no-sexista i inclusiu, de les
persones enquestades, el 21% –15% de les dones i 22% dels homes– responen
Totalment i el 50% –54% de les dones i 49% dels homes– responen Força. Mentre
que el 13% –15% de les dones i 11% dels homes– responen Poc, el 6% –8% de les
dones i 4% dels homes– Gens i l’11% –8% de les dones i 13% dels homes– No ho sé.
D’aquesta manera, veiem que la majoria de les persones enquestades –el 71%–
considera que s’utilitza el llenguatge no-sexista i inclusiu, una percepció que es
veu més reafirmada dins el grup d’homes –71% dels homes i 69% de les dones–.
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Gràfic 4. Resultats qüestionari A2.

D’altra banda, com pot observar-se al gràfic següent, davant la pregunta Existeixen
mitjans i espais per a la transmissió d’informació rellevant sobre el
funcionament i l’estat de les empreses del Grup Cooperatiu Entrem, de manera
fluida i transparent?, la majoria de les persones enquestades respondria que Sí –
el 58%–. Aquesta percepció, novament, és més elevada entre els homes que
entre les dones –60% dels homes i 54% de les dones–. De la resta de persones, el
18% –el 15% de les dones i el 20% dels homes– respondria que No i el 24% –31% de
les dones i 20% dels homes– No ho sé. En aquest sentit, tot i que són resultats
favorables, no podem passar per alt el 42% de les persones enquestades que
respondrien No o No ho sé.
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Gràfic 5. Resultats qüestionari A2.

4.3

Representativitat horitzontal i vertical de les dones

Dades generals
Segons les dades proporcionades pel Grup Cooperatiu Entrem, a data de 6 d’abril de
20216, la plantilla d’Entrem està conformada per 219 persones. D’aquestes, 92
són dones i 127 són homes, la qual cosa suposa que les dones representen el 42%
de la plantilla i els homes el 58%, tenint per tant els homes una representació
lleugerament superior.

6

Fem constar la data en que es lliuren les dades ja que, amb el temps, aquestes sempre poden
variar. Per exemple, en el cas de Nou Set, la plantilla és molt més fluctuant que a les altres
empreses. Tot i això, les tendències que s’exposen a continuació no acostumen a canviar, fins
que no s’apliquen accions correctives.
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Gràfic 6. Dades plantilla A3.

Si ens fixem en la taula següent, podem veure quin és el nombre de persones, segons
sexe/gènere, que treballa a cada una de les empreses que conformen el Grup
Cooperatiu Entrem. Sent Nou Verd l’empresa amb més personal (98 persones):

PLANTILLA SEGONS SEXE/GÈNERE

Dones

Homes

Total

Entrem-hi
Nou Set

12
49

12
36

24
85

Nou Verd

27

71

98

UTE CAAD
Total

4
92

8
127

12
219

Taula 1. Dades plantilla A3.

Alhora, com es mostra amb el gràfic, a Nou Verd i a UTE CAAD hi ha més
representació masculina. Concretament, a Nou Verd els homes representen el 72%
de la plantilla –71 treballadors– i les dones el 28% –27 treballadores–, i a UTE CAAD
els homes representen el 67% –8 treballadors– i les dones el 33% –4 treballadores–.
En canvi, a Nou Set hi ha més representació femenina, les dones representen el
58% de la plantilla –49 treballadores– i els homes el 42% –36 treballadors–. Per últim,
a Entrem-hi hi ha la mateixa representació de dones –50%, 12 treballadores– que
d’homes –50%, 12 treballadors–.
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Gràfic 7. Dades plantilla A3.

Segregació horitzontal
En aquest apartat, en primer lloc, analitzarem la composició de les àrees que
integren cada una de les empreses del Grup Cooperatiu Entrem, fent-se visible
una situació més complexa en termes de representativitat d’homes i dones.
*Entrem-hi
Pel que fa al grau de segregació de les àrees d’Entrem-hi, observem que hi ha 2
àrees que presenten una situació de paritat en la representativitat horitzontal de
treballadores i treballadors:
-

Gestió Personal, on la representació de les dones i dels homes del 50%.

-

Econòmic-Financer, on la representació de les dones i dels homes del 50%.

Hi ha 1 àrea que presenta una segregació horitzontal feble, és a dir, entre el 61% i el
79%, aquestes són:
-

Projectes territorials-Ateneus, on trobem una feminització del 67%, mentre
que la representació dels homes és del 33%.
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Hi ha 2 àrees que presenten una segregació horitzontal severa, és a dir, del 80% o
més:
-

Serveis, on trobem una masculinització del 80%, mentre que la representació
de les dones és del 20%.

-

Atenció Persones, on trobem una feminització del 80%, mentre que la
representació dels homes és del 20%.

Finalment, observem que hi ha 3 àrees que presenten una segregació total:
-

Projectes territorials, amb el 100% de representació masculina.

-

Gerència-Ateneus, amb el 100% de representació masculina.

-

Comunicació, amb el 100% de representació femenina.

Gràfic 8. Dades plantilla A3.

Alhora, a la taula següent, es mostra el nombre total de treballadores i treballadors
de cada àrea, així com s’exposen els percentatges que mostren en quines àrees es
distribueixen principalment els homes i en quines les dones per separat.
Destaca, així, que la majoria de les dones es troben a l’àrea d’Atenció a les
Persones (el 33% de les dones), a l’àrea de Comunicació (el 17%) i a l’àrea de
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Projectes Territorials-Ateneus (el 17%). Mentre que la majoria dels homes es troben
a l’àrea de Serveis (el 33% dels homes) i a l’àrea de Projectes Territorials (el 25%).

ÀREES ENTREM-HI

Nº DONES

% DONES

Nº HOMES

% HOMES

Atenció Persones

4

33%

1

8%

Comunicació

2

17%

0

0%

Econòmic - Financer

1

8%

1

8%

Gerència

0

0%

1

8%

Gerència - Ateneus

1

8%

0

0%

Gestió Personal

1

8%

1

8%

Projectes Territorials

0

0%

3

25%

Projectes Territorials - Ateneus

2

17%

1

8%

Serveis

1

8%

4

33%

TOTAL EMPRESA

12

100%

12

100%

Taula 2. Dades plantilla A3.

*Nou Set
En relació amb el grau de segregació de les àrees de Nou Set, l’empresa més
feminitzada, observem que hi ha 2 àrees que presenten una situació gairebé de
paritat en la representativitat horitzontal de treballadores i treballadors:
-

Serveis, on la representació de les dones és del 58% i la dels homes del 43%.

-

Projectes Territorials, on la representació de les dones és del 59% i la dels
homes del 41%.

Hi ha 1 àrea que presenta una segregació horitzontal feble (entre el 61% i el 79%),
aquestes són:
-

Atenció Persones, on trobem una feminització del 75%, mentre que la
representació dels homes és del 25%.

I, per últim, hi ha 2 àrees que presenten una segregació total:
-

Gestió Personal, amb el 100% de representació masculina.

-

Gerència, amb el 100% de representació masculina.
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Gràfic 9. Dades plantilla A3.

Respecte a quines àrees es distribueixen principalment els homes i en quines les
dones per separat, trobem que la majoria de les dones i dels homes es troben a l’àrea
de Projectes Territorials (el 47% de les dones i el 44% dels homes) i a l’àrea de
Serveis (el 47% de les dones i el 47% dels homes).

ÀREES NOU SET

Nº DONES

% DONES

Nº HOMES

% HOMES

Atenció Persones

3

6%

1

3%

Gerència

0

0%

1

3%

Gestió Personal

0

0%

1

3%

Projectes Territorials

23

47%

16

44%

Serveis

23

47%

17

47%

TOTAL EMPRESA

49

100%

36

100%

Taula 3. Dades plantilla A3.

*Nou Verd
Pel que fa al grau de segregació de les àrees de Nou Verd, l’empresa més
masculinitzada, observem que hi ha 1 àrea que presenta una situació gairebé de
paritat en la representativitat horitzontal de treballadores i treballadors:
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-

Atenció Persones, on la representació de les dones és del 60% i la dels
homes del 40%.

Hi ha 2 àrees que presenta una segregació horitzontal feble (entre el 61% i el 79%),
aquestes són:
-

Serveis, on trobem una masculinització del 79%, mentre que la representació
de les dones és del 21%.

-

Econòmic-Financer, on trobem una feminització del 75%, mentre que la
representació dels homes és del 25%.

Finalment, hi ha 2 àrees que presenten una segregació total:
-

Projectes territorials, amb el 100% de representació masculina.

-

Gestió Personal, amb el 100% de representació femenina.

-

Comunicació, amb el 100% de representació femenina.

Gràfic 10. Dades plantilla A3.

Quant a la distribució d’homes i dones per separat en cada una de les àrees, trobem
que la majoria de les dones i dels homes es troben a l’àrea d’Atenció Persones (el
22% de les dones i el 6% dels homes) i a l’àrea de Serveis (el 63% de les dones i el
90% dels homes).
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ÀREES NOU VERD

Nº DONES

% DONES

Nº HOMES

% HOMES

Atenció Persones

6

22%

4

6%

Econòmic - Financer

3

11%

1

1%

Gestió Personal

1

4%

0

0%

Projectes territorials

0

0%

2

3%

Serveis

17

63%

64

90%

TOTAL EMPRESA

27

100%

71

100%

Taula 4. Dades plantilla A3.

*UTE CAAD
En relació amb el grau de segregació de les àrees d’UTE CAAD, observem que la
única àrea que hi ha presenta una segregació horitzontal feble (entre el 61% i el
79%):
-

Serveis, on trobem una masculinització del 67%, mentre que la representació
de les dones és del 33%.

Gràfic 11. Dades plantilla A3.

En aquest cas totes les dones i tots els homes es distribueixen a l’àrea de Serveis (el
100% de les dones i el 100% dels homes).
ÀREES UTE CAAD

Nº DONES

% DONES

Nº HOMES

% HOMES

Serveis

4

100%

8

100%

TOTAL EMPRESA

4

100%

8

100%

Taula 5. Dades plantilla A3.
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En segon lloc, ens fixarem en la composició dels serveis que integren algunes de
les àrees7 de les diferents empreses.
EMPRESA

ÀREA
Atenció
Persones

Entrem-hi

Projectes
territorials

Serveis

Projectes
territorials

SERVEI

DONES

HOMES

TOTAL GENERAL

Atenció Persones

3

1

4

Atenció Persones - SIOAS

1

0

1

Estructura - Sant Pere de Ribes

0

2

2

Projectes Territorials

0

1

1

Jardineria

1

0

1

Jardineria - NV

0

3

3

Neteja - Nou Set

0

1

1

Estructura - Funicular Gelida

1

0

1

Estructura - Sant Pere de Ribes

0

1

1

Inserció - Castellet

1

2

3

Inserció - Riu Inclusió

1

1

2

Inserció - Sant Pere de Ribes

18

12

30

Inserció - Sant Sadurní

2

0

2

Estructura - Botiga

2

0

2

Estructura - Consergeria

3

9

12

Estructura - Neteja

4

1

5

Estructura - Neteja Zem

3

1

4

Inserció - Botiga

1

0

1

Inserció - Consergeria

4

2

6

Inserció - Mobles Ribes

0

2

2

Inserció - Neteja

4

1

5

Inserció - UTE CAAD

0

1

1

Jardineria - NV

2

0

2

Estructura - Bitlles Inclusió

0

1

1

Estructura - Sant Pere de Ribes

0

1

1

Cartró

0

3

3

Inserció - Consergeria NS

0

1

1

Jardineria

7

34

41

Jardineria

1

0

1

Jardineria - Olèrdola

0

2

2

Jardineria-Neteja d'espais verds

3

17

20

Monjos

4

2

6

Muntanya de Sant Jaume

0

1

1

Recollida Olis

0

1

1

Serveis

0

1

1

Nou Set

Serveis

Projectes
territorials

Nou Verd
Serveis

7

A nivell d’estructura, no totes les àrees integren serveis: EMPRESAàÀREESàSERVEIS. En
aquest quadre únicament s’exposen les àrees que sí ho fan.
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Serveis - Manteniment
UTE CAAD

2

2

2

0

2

Taula 6. Dades plantilla A3.

Concretament, al gràfic de sota, es mostra la representació de la plantilla segons
sexe/gènere, en els diferents serveis amb 4 o més treballador/es. Quelcom que
permet comprendre amb més detall els resultats de l’anàlisi anterior, al veure la
tipologia de serveis que conforma cada àrea.

Gràfic 12. Dades plantilla A3.

*Entrem-hi
A Entrem-hi, al servei d’Atenció a les Persones, de l’àrea d’Atenció a les persones, hi
trobem una segregació horitzontal feble feminitzada, ja que el 75% de la plantilla
són dones i el 25% homes.
*Nou Set
A Nou Set, al servei d’Inserció-Sant Pere de Ribes, de l’àrea de Projectes
Territorials, hi trobem una situació gairebé de paritat en la representativitat

35

horitzontal de treballadores i treballadors, ja que el 60% de la plantilla són dones i el
40% homes.
A l’àrea de Serveis hi trobem, amb una segregació horitzontal feble:
-

El servi Estructura-Consergeria, on hi ha una masculinització del 75%,
mentre que la representació de les dones és del 25%.

-

El servei Estructura-Neteja Zem, on hi ha una feminització del 75%, mentre
que la representació dels homes és del 25%.

-

El servei Inserció-Consergeria, on hi ha una feminització del 67%, mentre que
la representació dels homes és del 33%.

I amb una situació de segregació horitzontal severa feminitzada, en serveis
tradicionalment molt feminitzats:
-

El servei Estructura-Neteja, on el 80% de la plantilla són dones i el 25%
homes.

-

El servei Inserció-Neteja, on el 80% de la plantilla són dones i el 25% homes.

*Nou Verd
A Nou Verd, a l’àrea de Serveis hi trobem, amb una segregació horitzontal feble:
-

El servei Monjos, on hi ha una feminització del 67%, mentre que la
representació dels homes és del 33%.

I amb una situació de segregació horitzontal severa masculinitzada, en serveis
tradicionalment masculinitzats:
-

El servei Jardineria, on el 83% de la plantilla són homes i el 17% són dones.

-

El servei de Jardineria-Neteja d’Espais Verds, on el 85% de la plantilla són
homes i el 15% dones.

En tercer lloc, un altre nivell d’anàlisi que també pertany a aquest apartat, és el que
contempla la variable ocupació. És a dir, l’anàlisi de la presència d’homes i dones a
les diferents ocupacions / llocs de treball.
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EMPRESA

Entrem-hi

Nou Set

Nou Verd

UTE CAAD

LLOCS DE TREBALL AMB 4
O MÉS PERSONES8

DONES

HOMES

TOTAL
GENERAL

% SOBRE
EL TOTAL
DE DONES

% SOBRE
EL TOTAL
D’HOMES

% SOBRE EL
TOTAL DE LA
PLANTILLA DE
CADA EMPRESA

Altres caps

3

4

7

25%

33%

29%

Responsable

3

1

4

25%

8%

17%

Tècnic/a

3

3

6

25%

25%

25%

Encarregat/da

2

2

4

4%

6%

5%

Operari/ària

10

6

16

20%

17%

19%

Peó

32

21

53

65%

58%

62%

Cap (manteniment, projectes i
servei)

1

4

5

4%

6%

5%

Cap (equip i secció)

2

11

13

7%

15%

13%

Monitor/a AAPP

3

1

4

11%

1%

4%

Operari/ària

7

35

42

26%

49%

43%

Peó

6

13

19

22%

18%

19%

Operari/a CAAD

0

7

7

0%

88%

58%

Taula 7. Dades plantilla A3.

D’una banda, pel que fa a la distribució d’homes i dones per separat en cada una
de les ocupacions, a la taula anterior veiem que:
*Entrem-hi
-

El 29% de la plantilla d’Entrem-hi (7 persones) ocupa el lloc d’Altres caps,
sent aquest el lloc més ocupat.

-

Les dones que treballen a Entrem-hi se situen per igual a les ocupacions
d’Altres caps (25%, 3 dones), Responsable (25%, 3 dones) i Tècnica (25%, 3
dones).

-

Els homes que treballen a Entrem-hi, se situen, en primer lloc, a l’ocupació
d’Altres caps (33%, 4 homes).

*Nou Set
8

Els llocs de treball que s’han obviat en aquesta anàlisi són les següents: A Entrem-hi à Caps
de servei o projecte (1 dona, 1 home), Director/a d’àrea (2 dones, 1 home), Gerent (0 dones, 1
home), Encarregat/da projectes inclusió (0 dones, 1 home). A Nou Set à Auxiliar botiga (1
dona, 0 homes), Cap de servei (2 dones, 1 home), Altres caps –secció i equip– (0 dones, 3
homes), Director/a d’àrea (0 dones, 1 home), Gerent (0 dones, 1 home), Responsable (1 dona,
0 homes), Tècnic/a (1 dona, 1 home). A Nou Verd à Administratiu/va (1 dona, 0 homes),
Ajudant/a veterinària (1 dona, 0 homes), Auxiliar administratiu/va (3 dones, 1 home), Auxiliar
muntanya (0 dones, 1 home), Director/a (1 dona, 1 home), Encarregat/da jardineria (0 dones, 2
homes), Responsable (1 dona, 2 homes), Tècnic/a AAPP (0 dones, 1 home), Treballador/a
social AAPP (1 dona, 0 homes). A UTE CAAD à Ajudant/a veterinària (3 dones, 1 home),
Encarregat/da CAAD (0 dones, 1 home), Peó (1 dona, 0 homes).
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-

El 62% de la plantilla de Nou Set (53 persones) ocupa el lloc de Peó, sent
aquest el lloc més ocupat.

-

Tant les dones com els homes que treballen a Nou Set, se situen, en primer
lloc, a l’ocupació de Peó (65%, 32 dones; 58%, 21 homes).

*Nou Verd
-

El 43% de la plantilla de Nou Verd (42 persones) ocupa el lloc
d’Operari/ària, sent aquest el lloc més ocupat.

-

Tant les dones com els homes que treballen a Nou Verd, se situen, en primer
lloc, a l’ocupació d’Operari/ària (26%, 7 dones; 43%, 42 homes).

*UTE CAAD
-

El 58% de la plantilla d’UTE CAAD (7 persones) ocupa el lloc
d’Operari/ària, sent aquest el lloc més ocupat.

-

Les dones que treballen a UTE CAAD, se situen en altres ocupacions que no
són la d’Operari/ària (Ajudant/a de veterinària –3–; Peó –1–).

-

Els homes que treballen a UTE CAAD, se situen, en primer lloc, a l’ocupació
d’Operari/ària (88%, 7 homes).

D’altra banda, en relació amb el grau de segregació horitzontal de cada una de les
ocupacions:
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Gràfic 13. Dades plantilla A3.

*Entrem-hi
A Entrem-hi, trobem situació de paritat als llocs de Tècnic/a (50% dones, 50%
homes) i d’Altres caps (57% dones, 43% homes). En canvi, hi ha segregació
horitzontal feble feminitzada al lloc de Responsable (75% dones, 25% homes).
*Nou Set
A Nou Set, trobem situació de paritat als llocs d’Encarregat/da (50% dones, 50%
homes) i de Peó (60% dones, 40% homes). En canvi, hi ha segregació horitzontal
feble masculinitzada al lloc de Cap –equip, secció i servei– (67% homes, 33%
dones) i feminitzada als llocs de Peó (60% dones, 40% homes) i d’Operari/ària (63%
dones, 38% homes).
*Nou Verd
A Nou Verd, no hi ha cap lloc de treball que es trobi en situació de paritat. En
canvi, trobem segregació horitzontal feble feminitzada al lloc de Monitor/a AAPP
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(75% dones, 25% homes) i masculinitzada al lloc de Peó (68% homes, 32% dones). I
segregació horitzontal severa masculinitzada als llocs de Cap –equip, secció i
servei– (85% dones, 15% homes), Operari/ària (83% homes, 17% dones) i Cap –
manteniment, projectes i servei– (80% homes, 20% dones).

*UTE CAAD
Finalment, a UTE CAAD, trobem una situació de segregació horitzontal total
masculinitzada, al lloc d’Operari/ària (100% homes, 0% dones).

Segregació vertical
En primer lloc, observem la distribució del total de la plantilla del Grup Cooperatiu
Entrem, i de cada una de les empreses que el conformen, en els diferents nivells de
comandament (NC) que es poden trobar (de major a menor):
-

NC0: DIRECCIÓ GENERAL

-

NNC1: DIRECCIÓ D’ÀREA

-

NC2: CAP SERVEIS O PROJECTES

-

NC3: ENCARREGAT/DA DE SERVEIS O PROJECTES

-

NC4: CAP D’EQUIP, TÈCNIC I OFICIAL ADM

-

NC5: OPERARI/ÀRIA I AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA

-

NC6: PEÓ
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Gràfic 14. Dades plantilla A3.
GRUP
NIVELL
COOPERATIU
COMANDAMENT
ENTREM

ENTREM-HI

NOU SET

NC0

1%, 2 de 219

4%, 1 de 24

1%, 1 de 85

NC1

3%, 6 de 219

13%, 3 de
24

1%, 1 de 85

2%, 2 de 98

NC2

4%, 10 de 219 8%, 2 de 24

4%, 3 de 85

5%, 5 de 98

NC3

8%, 17 de 219

6%, 5 de 85

6%, 6 de 98

8%, 1 de 12

20%, 20 de
98
47%, 46 de
98
20%, 19 de
98

25%, 3 de
12
59%, 7 de
12

NC4
NC5
NC6

19%, 41 de
219
32%, 70 de
219
33%, 73 de
219

21%, 5 de
24
54%, 13 de
24

6%, 5 de 85
20%, 17 de
85
62%, 53 de
85

NOU VERD

UTE CAAD

8%, 1 de 12

Taula 8. Dades plantilla A3.

A partir del gràfic i de la taula que s’exposen, veiem que en els nivells de
comandament més elevats (NC0, NC1 i NC2) s’hi troba el 8% de la plantilla (18
persones) del Grup Cooperatiu Entrem.
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Concretament, al NC0, l’1% –2 persones, 1 d’Entrem-hi i 1 de Nou Set–. Al NC1, el
3% –6 persones, 3 d’Entrem-hi, 1 de Nou Set i 2 de Nou Verd–. I, al NC2, el 4% –10
persones, 2 d’Entrem-hi, 3 de Nou Set i 5 de Nou Verd–.
Únicament a Entrem-hi (el 25%, 6 persones), i a Nou Set (6%, 5 persones), trobem
personal als 2 nivells més elevats.
En segon lloc, s’exposa la representació de la plantilla segons sexe/gènere, en els
diferents nivells de comandament del Grup Cooperatiu Entrem i en cada una de les
empreses que el conformen:

Gràfic 15. Dades plantilla A3.

NIVELL COMANDAMENT Nº DONES % DONES Nº HOMES % HOMES

NC0

0

0%

2

100%

NC1

3

50%

3

50%

NC2

4

40%

6

60%

NC3

8

47%

9

53%

NC4

17

41%

24

59%

NC5

21

30%

49

70%

NC6

39

53%

34

47%

Taula 9. Dades plantilla A3.
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A partir del gràfic i la taula anteriors, pot copsar-se el grau de segregació9 vertical en
cada un dels nivells de comandament del Grup Cooperatiu Entrem:
-

Hi ha una situació de paritat al NC1 –50% dones, 50% homes–, al NC2
–60% homes, 40% dones–, al NC3 –53% homes, 47% dones–, al NC4 –59%
homes, 41% dones– i al NC6 –53% dones, 47% homes–.

-

Hi ha segregació vertical feble al NC5 –70% homes, 30% dones–.

-

Hi ha segregació total al NC0 –100% homes, 0% dones–.

És important prestar atenció al fet que en el conjunt dels 3 nivells de comandament
més elevats (NC0, NC1 i NC2), hi ha més homes (11) que dones (7). Així com que
en el nivell més elevat (NC0), només hi ha homes (2). Quelcom que reprodueix
els patrons tradicionals de gènere.

*Entrem-hi
NIVELL COMANDAMENT Nº DONES % DONES Nº HOMES % HOMES

NC0

0

NC1

2

NC2

1

NC3

3

NC4

6

NC5

-

NC5

-

0%

1

100%

67%

1

33%

50%

1

50%

60%

2

40%

46%

7

54%

-

-

-

-

-

-

Taula 10. Dades plantilla A3.

Pel que fa el grau de segregació vertical d’Entrem-hi:
-

Hi ha una situació de paritat al NC2 –50% dones, 50% homes–, al NC3 –60%
dones, 40% homes– i al NC4 –54% homes, 46% dones–.

9

-

Hi ha segregació vertical feble al NC1 –67% dones, 33% homes–.

-

Hi ha segregació total al NC0 –100% homes, 0% dones–.

Situació de paritat (50%); Segregació feble (entre 61% i 79%); Segregació severa (80% o

més); Segregació total (100%).
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*Nou Set
NIVELL COMANDAMENT Nº DONES % DONES Nº HOMES % HOMES

NC0

0

NC1

0

NC2

2

NC3

3

NC4

1

NC5

11

NC6

32

0%

1

100%

0%

1

100%

67%

1

33%

60%

2

40%

20%

4

80%

65%

6

35%

60%

21

40%

Taula 11. Dades plantilla A3.

Pel que fa el grau de segregació vertical de Nou Set:
-

Hi ha una situació de paritat al NC3 –60% dones, 40% homes– i al NC6
–60% dones, 40% homes–.

-

Hi ha segregació vertical feble al NC2 –67% dones, 33% homes– i al NC5 –
65% dones, 35% homes–.

-

Hi ha segregació vertical severa al NC4 –80% homes, 20% dones–.

-

Hi ha segregació total al NC0 –100% homes, 0% dones– i al NC1 –100%
homes, 0% dones–.

*Nou Verd
NIVELL COMANDAMENT Nº DONES % DONES Nº HOMES % HOMES

NC0

-

-

-

NC1

1

-

50%

1

NC2

1

50%

20%

4

NC3

2

80%

33%

4

NC4

7

67%

35%

13

65%

NC5

10

22%

36

78%

NC6

6

32%

13

68%

Taula 12. Dades plantilla A3.
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Pel que fa el grau de segregació vertical de Nou Verd:
-

Hi ha una situació de paritat al NC1 –50% dones, 50% homes–.

-

Hi ha segregació vertical feble al NC3 –67% homes, 33% dones–, al NC4 –
65% homes, 35% dones–, al NC5 –78% homes, 22% dones–, i al NC6 –68%
homes, 32% dones–.

-

Hi ha segregació vertical severa al NC2 –80% homes, 20% dones–.

-

Hi ha segregació total al NC0 –100% homes, 0% dones–.

*UTE CAAD
NIVELL COMANDAMENT Nº DONES % DONES Nº HOMES % HOMES

NC0

-

NC1

-

NC2

-

NC3

0

NC4

3

NC5

0

NC6

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0%

1

100%

100%

0

0%

0%

7

100%

100%

0

0%

Taula 13. Dades plantilla A3.

Pel que fa el grau de segregació vertical d’UTE CAAD:
-

Hi ha segregació total al NC3 –100% homes, 0% dones–, al NC4 –100%
dones, 0% homes–, al NC5 –100% homes, 0% dones– i al NC6 –0% homes,
100% dones–.

En tercer i darrer lloc, s’exposa quina és la distribució per sexe/gènere per separat, als
diferents nivells de comandament del Grup Cooperatiu Entrem.
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Gràfic 16. Dades plantilla A3.

A partir del gràfic anterior s’observa que les dones que treballen al Grup Cooperatiu
Entrem, se situen principalment al NC6 (42%), en canvi, els homes, se situen
principalment al NC5 (39%).
Entre les dones, hi ha més que se situen al NC1, al NC3 i al NC6, que entre els
homes.
Entre els homes, hi ha més que se situen al NC0, al NC2, al NC4 i al NC5, que
entre les dones.
Alhora, val a dir que en tots els nivells trobem dones i homes, excepte al NC0.

*Entrem-hi
En el cas d’Entrem-hi, les dones se situen principalment al NC4 (50%), de la mateixa
manera que els homes (58%).
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Entre les dones, hi ha més que se situen al NC1 (17%), que entre els homes (8%).
També entre les dones, hi ha més que se situen al NC3 (25%), que entre els homes
(17%).
Entre els homes, hi ha més que se situen al NC0 (8%), que entre les dones (0%).
També entre els homes, hi ha més que se situen al NC4 (58%), que entre les dones
(50%).
Al NC2 dones i homes se situen igual (8%).
NIVELL
COMANDAMENT

% SOBRE EL TOTAL DE
DONES

% SPBRE EL TOTAL
D’HOMES

NC0

0%

8%

NC1

17%

8%

NC2

8%

8%

NC3

25%

17%

NC4

50%

58%

NC5

-

-

NC6

-

Taula 14. Dades plantilla A3.

*Nou Set
En el cas de Nou Set, les dones se situen principalment al NC6 (65%), de la mateixa
manera que els homes (58%).
Entre les dones, hi ha més que se situen al NC2 (4%), que entre els homes (3%).
També entre les dones, hi ha més que se situen al NC5 (22%), que entre els homes
(17%). I més dones que se situen al NC6 (65%), que homes (58%).
Entre els homes, hi ha més que se situen al NC0 (3%), que entre les dones (0%).
També entre els homes, hi ha més que se situen al NC1 (3%), que entre les dones
(0%). I més homes que se situen al NC4 (11%), que entre les dones (2%).
Al NC3 dones i homes se situen igual (6%).
NIVELL
COMANDAMENT

% SOBRE EL TOTAL DE
DONES

% SPBRE EL TOTAL
D’HOMES

NC0

0%

3%

NC1

0%

3%

NC2

4%

3%
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NC3

6%

6%

NC4

2%

11%

NC5

22%

17%

NC6

65%

58%

Taula 15. Dades plantilla A3.

*Nou Verd
En el cas de Nou Verd, les dones se situen principalment al NC5 (37%), de la mateixa
manera que els homes (51%).
Entre les dones, hi ha més que se situen al NC1 (4%), que entre els homes (1%).
També entre les dones, hi ha més que se situen al NC3 (7%), que entre els homes
(6%). Més dones que se situen al NC4 (26%), que homes (18%). I més dones que se
situen al NC6 (22%), que homes (18%).
Entre els homes, hi ha més que se situen al NC2 (6%), que entre les dones (4%).
També entre els homes, hi ha més que se situen al NC5 (51%), que entre les dones
(37%).
NIVELL
COMANDAMENT

% SOBRE EL TOTAL DE
DONES

% SPBRE EL TOTAL
D’HOMES

NC0

-

-

NC1

4%

1%

NC2

4%

6%

NC3

7%

6%

NC4

26%

18%

NC5

37%

51%

NC6

22%

18%

Taula 16. Dades plantilla A3.

*UTE CAAD
Finalment, en el cas d’UTE CAAD, les dones se situen al NC4 (75%) i al NC6 (25%). I
els homes se situen al NC3 (13%) i al NC5 (88%).
NIVELL
COMANDAMENT

% SOBRE EL TOTAL DE
DONES

% SPBRE EL TOTAL
D’HOMES

NC0

-

-

NC1

-

-

NC2

-

-
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NC3

0%

13%

NC4

75%

0%

NC5

0%

88%

NC6

25%

0%

Taula 17. Dades plantilla A3.

En definitiva, en el present apartat, s’ha vist com la composició del Grup Cooperatiu
Entrem i les empreses que en formen part, mostren que la divisió sexual del treball i
fenòmens com el sostre de vidre o el terra enganxifós10 que la perpetuen, existents
a la nostra societat, també afecten a les organitzacions. És per això que, Entrem,
haurà de poder generar canvis transformadors per assolir l’equitat entre homes i dones
a l’Organització i esdevenir referent.
Resultats del qüestionari
Pel que fa als resultats del qüestionari, a la pregunta Consideres que al Grup
Cooperatiu Entrem dones i homes participen per igual en la realització de
tasques que tenen a veure amb el treball reproductiu (tasques de cura, tasques
de caràcter domèstic, etc.)?, de les persones que van contestar l’enquesta, el 6% –
8% de les dones i 5% dels homes– respondrien Sí, sempre i el 37% –38% de les
dones i 38% dels homes– Generalment sí. Mentre que el 39% –25% de les dones i
48% dels homes– respondrien No gaire, el 6% –13% de les dones i 2% dels homes–
No, mai i el 12% –17% de les dones i 7% dels homes– No ho sé. D’aquesta manera,
veiem que la resposta més comuna seria No gaire –39%–, seguidament de
Generalment sí –37%–. I que en el grup d’homes hi ha una major percepció –48%
dels homes i 25% de les dones– que homes i dones No participen per igual en la
realització de tasques que tenen a veure amb el treball reproductiu.

10

L’expressió sostre de vidre fa referència a les barreres visibles - objectives o invisibles subjectives que es troben les dones en un moment determinat del seu desenvolupament vital,
les quals impedeixen que puguin avançar en la seva carrera professional. Així, el sostre de
vidre apunta als motius que dificulten o impedeixen a les dones arribar a les posicions més
valorades i de poder del mercat laboral.
Molt relacionat amb el sostre de vidre, trobem l’expressió terra enganxós, la qual apunta als
motius que dificulten o impedeixen a les dones superar els esglaons més precaritzats del
mercat laboral i/o tradicionalment feminitzats i poc reconeguts socialment.
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Gràfic 17. Resultats qüestionari A3.

D’altra banda, a la pregunta Creus que la presència de dones i homes en les
diferents estructures de direcció i coordinació de les empreses del Grup
Cooperatiu Entrem es troba equilibrada?, de les persones que van contestar
l’enquesta, el 7% –8% de les dones i 7% dels homes– respondrien Sí, sempre i el 48%
–42% de les dones i 50% dels homes– Generalment sí. Mentre que el 31% –33% de
les dones i 31% dels homes– respondrien No gaire, l’1% –0% de les dones i 2% dels
homes– No, mai i el 12% –17% de les dones i 10% dels homes– No ho sé. D’aquesta
manera, veiem que la resposta més comuna seria Generalment sí –48%–,
seguidament de No gaire –31%–. I que en el grup de dones la creença que la
presència de dones i homes en les diferents estructures de direcció i
coordinació es troba generalment equilibrada no és tan marcada com en el grup
d’homes –42% de les dones i 50% dels homes–.
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Gràfic 18. Resultats qüestionari A3.

4.4

Política de reclutament i selecció de personal

Contingut dels convenis, reglaments, acords i documents estratègics
En primer lloc, deixem constància del que es recull en el conveni i reglaments del Grup
Cooperatiu Entrem.
Pel que fa al VII Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones
amb discapacitat intel·lectual de Catalunya, val a assenyalar que a l’Article 12
“Classificació professional”, del Capítol 3 “De la classificació professional i de les
condicions econòmiques”, així com a l’Annex 1 “Descripció de funcions dels nivells del
grup 1 (CET i USAP) i 2 (STO i SOI)”; i “Descripció de funcions dels nivells del Grup 3
(STO i SOI clàusula addicional)”, es troben anomenats, classificats i descrits, de
forma acotada, els diferents grups i nivells/categories professionals, que es
vincularan amb tot procés de selecció.
Alhora, als Acords UTE CAAD, concretament a l’Article 9 “Execució de tasques i/o
funcions de cada treballador”, del Capítol II “Organització del Treball”, s’exposen les
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funcions bàsiques a realitzar per cada una de les persones que forma part de la
plantilla de la UTE CAAD.
D’altra banda, però també en aquest sentit, al Pla Estratègic Grup Cooperatiu
Entrem 2019-2021, a la Línia Estratègica 2.1 “Organitzar-nos de forma més eficient”
trobem, entre d’altres, el Repte 3 “Definir perfils professionals per competències
(funcions i responsabilitats)”.
Igualment, a la Línia Estratègica 1.3 “Adaptar els llocs de treball a les persones”,
trobem, entre d’altres, l’Objectiu 1 “Donar resposta a nous col·lectius emergents
amb vulnerabilitat (joves, dones, etc.)” i l’Objectiu 2 “Millorar percentatges
d’inserció”. També, el Repte 2 “Oferir una intervenció en base a itineraris individuals
d’inserció que tinguin en compte les adaptacions a les persones”. Així com es busca:
“Fer prospecció laboral al territori”.
Per últim, al Reglament de Règim Intern Nou Set, a l’Article 16 “Igualtat de tracte i
plans d’igualtat”, s’explicita que “les mesures i polítiques d’igualtat
s’implementaran en tots i cadascun del àmbits en què l’empresa desenvolupi la
seva activitat”, com, per exemple, en els processos de selecció de nou personal.
Funcionament processos de reclutament i selecció
Pel que fa al funcionament dels processos de reclutament i selecció de nou
personal, pot sintetitzar-se de la següent manera:
-

Reclutament

-

-

-

Personal Usuari: Inclusió o CET. Hi ha una borsa de treball. La
persona passa pel Servei d’Acollida de l’Àrea d’Atenció a les
Persones. Se li recull el CV i se li fa una entrevista personal.
Personal Estructura: Des de Recursos Humans, es treu una
convocatòria que es publica a les xarxes socials, a la web
corporativa i s’envia al conjunt de la plantilla a través dels mails
interns.

Selecció

-

Personal Usuari: Es contracta a la persona segons les
necessitats dels serveis i d’acord amb les seves aptituds.
Personal Estructura: El procés el desenvolupa l’Àrea o Servei
que té la necessitat, i per mitjà d’entrevistes personals.
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Així mateix, després del treball de camp sabem que, actualment, al Grup Cooperatiu
Entrem, hi ha la consciència que en l’àmbit de la contractació laboral quan es
procedeix amb accions aparentment “neutres”, que ignoren la variable gènere –
o d’altres variables–, aquestes poden acabar perpetuant situacions de
desigualtat (entre les quals trobem la segregació horitzontal i vertical del mercat
laboral).
En aquest sentit, pot afirmar-se que s’estan portant a terme algunes accions les
quals cerquen cobrir tots els llocs de feina de forma més paritària. És a dir,
garantint que l’accés als llocs de treball es realitzi amb igualtat de condicions per a
dones i homes, i no hi hagi discriminacions ni en la crida ni en la demanda de les
ofertes.
Val a assenyalar en aquest punt, doncs, que a l’hora de publicar les ofertes, des del
Grup Cooperatiu Entrem, s’utilitza el llenguatge inclusiu, facilitant el trencament
amb els estereotips de gènere vinculats a unes o altres ocupacions
Igualment, és rellevant que s’estigui treballant en la re/valoració i re/definició de
llocs de treball des del model de competències. Un model que permet tenir en
compte, a part dels coneixements que tradicionalment s’inclouen als currículum vitae,
totes aquelles experteses assolides en el transcurs de la vida de les persones, a nivell
professional, acadèmic i personal.
Per tant, utilitzar el model de competències per a la selecció del nou personal, també
indicaria una clara voluntat d’incloure la perspectiva de gènere en els processos
de selecció, ja que permet visibilitzar i valorar aquelles competències que acostumen
a quedar invisibilitzades i menystingudes en els models de selecció més tradicionals.
Dades dels darrers processos de selecció
Pel que fa als darrers processos de selecció (any 2020/2021), sabem, gràcies a les
dades que es registren des d’Entrem, que de les 5 places vacants: 3 van ser
assignades a dones, 1 a un home i 1 encara no s’ha resolt. Concretament:
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OFERTA
LABORAL

BREU DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS

Cap de
projectes
d’inclusió

El procés es va dur a terme directament des de Gerència, es van fer 4
entrevistes que no van prosperar i es va acabar cobrint la plaça per mitjà
d’una promoció interna, d’una treballadora de l’Àrea Econòmica Financera.

Tècnic/a de
gestió laboral

El procés es va dur a terme des de l’Àrea de Gestió de Personal. Es van
rebre 15 CV i es van fer 5 entrevistes. Es va acabar contractant a una noia
recent titulada, que prèviament havia realitzat un període de 4 mesos de
pràctiques universitàries a l’Organització, per mitjà d’un contracte laboral
temporal de 6 mesos a temps parcial a 30 hores.

Integrador/a
social

Es van fer 4 entrevistes, finalment es va contractar a una noia amb titulació
acadèmica, però sense gaire experiència professional.

Formador/a en
feines de
paleta

Per a poder disposar d’una borsa de treball.

Oficial de 1a
jardineria

Per a poder disposar d’una borsa de treball. S’acabaria contractant a un
home.
Taula 18. Processos selecció.

4.5

Política de formació, desenvolupament i promoció
professional

Contingut dels convenis, reglaments i documents estratègics
En relació amb aquests temes, al VII Conveni col·lectiu de treball del sector de
tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya, a l’Article 18
“Formació i perfeccionament professional”, del Capítol 4 “Temps i treball”, s’exposa el
següent:
“a) Formació inicial: Els treballadors i treballadores rebran la formació inicial relativa
al lloc de treball que ha d'ocupar i aquella sobre salut laboral que se'n deriva de
l'aplicació de l'article 19 de la llei de prevenció de riscos laborals.
b) Formació contínua: Tot el personal afectat pel present conveni tindrà dret a 65
hores anuals dins de la jornada laboral per assegurar la seva formació.
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Amb l'objectiu de contribuir a l'adaptació, actualització i millora dels serveis que presta
l'empresa i al desenvolupament personal i professional dels seus

treballadors,

cada any es presentaran als representants dels treballadors els plans de formació
anuals oferts per part dels diferents organismes i institucions. La finalitat és poder
establir de forma conjunta el pla anual de formació del centre per tal d'afavorir la
promoció interna dels treballadors i treballadores així com la formació específica
que els sigui necessària.
Per aconseguir aquest objectiu es crearà una comissió de formació integrada pel
director gerent, el cap de personal o producció, el director tècnic i el delegat o
representants sindicals.
Passat el període de prova els treballadors/ores afectats pel present conveni, amb una
relació laboral ininterrompuda d'almenys un any a l'empresa, gaudiran de l'esmentat
període de formació.
Quan els cursos de formació siguin a proposta de l'empresa, aquesta satisfarà les
despeses.
En qualsevol cas, i per no destorbar el bon funcionament del centre, no podran
coincidir simultàniament més d'un 20% del personal, i en cap cas superarà, anualment,
el 25% del total de la plantilla. Els treballadors/ores gaudiran d'aquest dret de forma
rotatòria.
c) Permís especial de formació: Els treballadors/es gaudiran d'un permís especial de
formació, no retribuït, per un període d'un a tres mesos cada tres anys de treball,
no acumulables, quan així ho sol·licitin amb un mes d'antelació, no pertorbi la marxa
normal del centre i/o servei, i no existeixi una concurrència quant a aquesta demanda
superior al 5% de la plantilla”.
Quant al Reglament de Règim Intern Nou Set, a l’Article 16 “Igualtat de tracte i plans
d’igualtat” hi diu: “Amb respecte a les accions formatives de caràcter professional,
l’empresa vetllarà perquè és superi la situació de discriminació dins l’àmbit
laboral. A tal efecte, es podran establir preferències o altres avantatges a favor
del sexe menys representat. Els treballadors que estiguin en situació de permís
per motius de conciliació de la vida familiar o en situació d’excedència en els
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termes previstos en el conveni vigent, l’acord particular de condicions laborals de
l’empresa i/o els estatuts de la cooperativa tindran el mateix dret a accedir a la
formació professional que la resta de treballadors de l’empresa”.
Al Reglament de Règim Intern Nou Verd, a l’Article 3. “Normativa laboral i Estructura
salarial”, s’exposa que:
“Nou verd s’ha dotat d’un sistema d’incentius i de promoció interna que permet als
treballadors assolir noves feines i categories professionals, en funció de les capacitats
de les persones, les necessitats de les feines i projectes que gestionem i de les
possibilitats pressupostàries de la cooperativa. Els sistema té com a marc de
referència el present Regim intern, el Conveni Sectorial i la descripció dels llocs de
treball de la cooperativa. És responsabilitat del Consell rector vetllar pel seu adequat
acompliment, que és dirigit i gestionat per la Gerència de la cooperativa”.
Per últim, al Pla Estratègic Grup Cooperatiu Entrem 2019-2021, a la Línia
Estratègica 1.3 “Adaptar els llocs de feina a les persones”, s’hi troba el Repte 1
“Metodologia per analitzar llocs de treball i conèixer les persones” i el Repte 4 “Establir
Pla d’intervenció davant la pèrdua de capacitats laborals”. Així com també es busca:
“Formar als tècnics d’acompanyament, seguiment i inserció”; “Promoure accions de
millora de competències dins dels diferents serveis del Grup”; “Promoure accions de
formació externa envers els treballadors per tal de millorar la seva autonomia dins o
fora d'Entrem”.
Igualment, a la Línia Estratègica 2.1 “Organitzar-nos de forma més eficient”, trobem
l’Objectiu 5 “Pla de desenvolupament de les persones (2021 – Formació)”.
Existència de Pla Formatiu
El Grup Cooperatiu Entrem disposa d’un Pla de Formació 2020 i de la corresponent
Memòria del Pla de Formació (2020).
En ambdós documents s’exposa que el Pla va dirigit a totes les empreses i
personal del Grup Cooperatiu Entrem, i s’entén la formació continua com: “el
conjunt d’accions formatives per les que els treballadors d’una empresa van adquirint,
durant la seva vida laboral, una millora de les seves competències i qualificacions
d’aplicació en el seu lloc de treball amb l’objectiu de millorar la competitivitat de
l’empresa i, alhora, el nivell de formació individual de les persones”.
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En aquests documents, entre d’altres aspectes, es recullen els objectius del Pla, la
metodologia d’elaboració i aplicació d’aquest i l’oferta formativa.
Pel que fa als objectius generals, aquests són:
-

-

“Dotar als professionals de les competències tècniques, organitzatives i socials
necessàries per a l’adequat desenvolupament de les tasques pròpies del seu
lloc de treball;
Facilitar el desenvolupament i la promoció professionals dels treballadors del
Grup Entrem;
Facilitar l’actualització dels coneixements i habilitats.
Proporcionar un model motivador i participatiu que contribueixi a la integració,
compromís i motivació dels professionals”.

Quant a la metodologia perquè el Pla es pugui elaborar i aplicar satisfactòriament,
consta de les següents fases, que s’il·lustren amb l’esquema adjunt:
1.
2.
3.
-

“Diagnosi de necessitats formatives
Disseny, registre i execució
Avaluació:
Avaluació de la satisfacció i l’aprenentatge dels participants
Avaluació de la transferència i eficàcia al lloc de treball
Avaluació del grau d’execució del Pla, amb la Memòria anual de les accions
formatives del Grup.
4. Memòria del Pla de Formació”.

Imatge 12. Pla formatiu.
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Dades de les darreres formacions
D’altra banda, coneixem el nombre de formacions que es van portar a terme –un
total de 207 formacions, 2.107 hores– i a qui van anar dirigides:
Darrers formacions realitzades (2020)

Dones

Homes

Àrea

Hores

Accions formatives

Atenció persones

210

13

Ateneus

4

1

Comunicació

148

7

Econòmic - financer

24

1

Gestió personal

29

3

Projectes territorials

34

17

Serveis

214

32

Total dones

663

74

Àrea

Hores

Accions formatives

Atenció persones

48

2

Econòmic - financer

108

3

Gerència

24

1

Gestió personal

34

2

Projectes territorials

620

56

Serveis

610

69

Total homes

1444

133

Total general

2107

207

Taula 19. Formacions realitzades.

Concretament, veiem que els homes van realitzar més formacions (133) que les
dones (74). I que les àrees que van rebre més formació van ser: Serveis (101),
Projectes territorials (73) i Atenció a les persones (15).
Així mateix, amb la imatge següent, copsem que Nou Set és l’empresa on es portarien
a terme més hores formatives.
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Imatge 13. Hores formatives.

Si prestem atenció a la tipologia de les formacions que finalment van incloure’s al
Pla de Formació del 2020, trobem una àmplia varietat de temàtiques que van en la
direcció de poder assolir els objectius anomenats:
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Imatge 14. Tipologia de formacions.

Com s’exposa a la Memòria, “s’incideix en el camp de les competències, però també
en les situacions de reciclatge professional, polivalència, clima laboral, motivació,
normatives legals, etc.”, i poden dividir-se en dos grans àmbits:
-

“Millora de les competències tècniques: Informàtica relacionada amb el lloc de
treball habilitats tècniques assistencials, etc.;
Millora de les actituds: Treball en equip, comunicació, lideratge, anàlisi de
problemes, etc.”.

No obstant això, al Pla no consta cap formació en clau d’igualtat-equitat de gènere
–no hi ha formacions específiques sobre temes de gènere i no se sap si les formacions
sobre altres temàtiques integren la perspectiva de gènere–.
Així, doncs, si bé podem afirmar que el Grup Cooperatiu Entrem aplica mesures per
fomentar la formació i desenvolupament del seu personal –existeix un Pla de
Formació, es tenen en compte les necessitats formatives, s’inclouen hores de formació
a l’horari laboral, el personal realitza formacions i es porta un control de quantes i
quines són, es realitzen avaluacions i memòries per valorar les formacions, etc.–, es
troba a faltar que un dels objectius del Pla sigui el de fomentar que les persones
treballadores incorporin la perspectiva de gènere-feminista i que, per tant,
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s’estableixin, dins del ventall de formacions internes, formacions en clau
d’igualtat-equitat de gènere –que es facin formacions sobre temes de gènere, no
únicament de caràcter general, sinó també específiques i adaptades als diferents llocs
de treball; i que es vetlli per integrar la perspectiva de gènere en el conjunt de les
formacions–.
Processos de promoció interna
Poder disposar de definició de llocs de treball en clau de competències professionals i
funcions, que, com hem apuntat anteriorment, és un procés que s’està portant a terme
a l’Organització, és també quelcom primordial per poder realitzar avaluacions al
personal en relació amb la feina desenvolupada i afavorir el desenvolupament
professional i la promoció de les persones que formen part de la plantilla.
Això és així perquè, d’aquesta manera, les avaluacions es poden efectuar amb eines
d’avaluació vinculades directament a la definició de llocs de treball, és a dir,
elaborades en clau d’evidències relacionades a les competències i funcions del perfil,
excloent així valoracions o trets personals, i possibilitant la detecció de potencialitats
–fer sorgir possibilitats de canvi de nivell– i aspectes de millora –que tindran resposta a
partir del Pla Formatiu–. Aquestes avaluacions, però, encara s’han de seguir
impulsant, sistematitzant i millorant.
Dades dels darrers processos de promoció interna
Ja hem mencionat a l’Apartat 4.4, que la difusió de les ofertes de treball de
l’Organització dirigides a personal d’estructura, es fan de forma oberta al
personal intern, una manera de facilitar que les persones que volen i poden fer un
canvi puguin. Concretament, recordem que 1 dels 5 processos de selecció van
permetre la promoció interna d’una treballadora. .
Resultats del qüestionari
Per últim, si ens fixem en els resultats del qüestionari, observem que davant la
pregunta Has realitzat alguna formació en clau d’igualtat-equitat de gènere a
Entrem? La majoria de les persones respondrien que No –el 75%, el 76% de les
dones i el 74% dels homes–.
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Gràfic 19. Resultats qüestionari A5.

Alhora, a l’espai on es pregunta si es vol afegir alguna qüestió més, diverses persones
escriuen que:
-

-

Consideren important que es puguin realitzar, de forma obligatòria i per a
tota la plantilla, formacions orientades a incorporar la perspectiva de
gènere-feminista.
Creuen que tot i poder realitzar-se formacions, no tothom disposa de les
mateixes possibilitats de poder-se desenvolupar i/o promocionar
professionalment.

En relació amb aquesta segona percepció, esdevé pertinent rescatar els resultats de
l’enquesta i focus grup que es portarien a terme l’any 2019.
Com es mostra a les imatges que trobem a continuació, tot i que la majoria de les
persones participants consideraria que SÍ hi ha les mateixes possibilitats de
desenvolupament i/o promoció professional entre dones i homes –el 77%–, és entre
les dones que hi ha una major creença que NO hi ha les mateixes possibilitats –
27% de les dones i 10% dels homes–. Quelcom és percep així no perquè es
consideri que les dones tenen menys capacitat o interès, sinó perquè les seves
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condicions de partida són desiguals a les dels homes, al ser elles les que assumeixen
en un major grau les tasques domèstiques i de cures.

Imatge 15. Resultats qüestionari antic A5.

Imatge 16. Resultats qüestionari antic A5.

63

4.6

Política salarial

Normativa, convenis, reglaments, acords i documents estratègics
Les darreres dades sobre la bretxa salarial de gènere, situen la bretxa salarial
catalana en un 22,2% i l’estatal en un 21,4%11.
La bretxa salarial de gènere és definida per la Generalitat de Catalunya com un
indicador que mesura la desigualtat salarial entre homes i dones. I, també, per la
Comissió Europea com la diferència relativa en els ingressos bruts mitjans de dones i
homes en el conjunt de l’economia.
Aquest índex engloba la discriminació directa i indirecta, en tant que pot calcularse de forma ajustada: que expressa la discriminació directa, ja que té en compte les
característiques individuals i el lloc de treball –aquest tipus d’anàlisi de bretxa és
menys freqüent, doncs incompleix la normativa–; i de forma no ajustada: que
expressa la discriminació indirecta, ja que té en compte el global sense comparar
característiques específiques –la seva causa s’explica pels complements salarials, per
la segregació horitzontal del mercat de treball amb la consegüent major valoració dels
llocs de treball masculinitzats, i per la poca presència de dones en càrrecs de
responsabilitats (segregació vertical), entre altres–.
És significatiu, per tant, que el recent aprovat Reial Decret 902/2020, de 13
d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes12, insta a realitzar auditories
de bretxa salarial per raó de gènere, que s’hauran d’incloure als Plans d’Igualtat
Interns, així com marca l’obligatorietat de realitzar registres de la situació retributiva de
forma anual13.
La fórmula per a calcular la bretxa salarial de gènere (BSG) és la següent:
BSG = [(salari brut anual homes – salaria brut anual dones) / salari brut anual homes] * 100

11

Informe UGT: Las empreses tienen que complir la Ley. La igualdad salarial cerraría las
brechas (febrer 2021). Disponible a:
https://www.ugt.es/sites/default/files/informe_brecha_de_genero_16-02-2021.pdf
12
Per a consultar el Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i
homes, accediu a: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-12215
13
Com es veurà, l’auditoria retributiva realitzada s’integra en aquest àmbit d’anàlisi de la
diagnosi del PII.
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La política retributiva a Entrem es regeix pels Reglaments de Règim Intern i els Acords
de Condicions Laborals de cadascuna de les empreses que conformen el Grup
Cooperatiu Entrem, els quals segueixen els Convenis Laborals de referència.
Tenint present això, les dades proporcionades a data de 6 d’abril de 2021, mostren
que les retribucions es divideixen en diversos conceptes: salari base, antiguitat i
complements.
El salari base, marcat per les normatives vigents, s’estableix segons la categoria
professional de les persones treballadores, mentre que els complements tenen a veure
amb les funcions requerides i especificitats de cada lloc de feina. L’antiguitat, de
caràcter personal, s’estableix en base al temps treballat a l’empresa i, per tant, tot i
que s’inclou en aquesta anàlisi per complir amb el marcat pel RD 902/2020, cal tenir
en compte que les diferències salarials que s’hi puguin trobar no tenen a veure amb
discriminacions directes cap a un/a treballador/a, sinó amb el temps treballat.
Auditoria retributiva
è BRETXA SALARIAL NO AJUSTADA
A continuació, s’observa la bretxa salarial de gènere que s’obté al comparar tota la
plantilla, és a dir, sense tenir en compte la tipologia de jornada, de contracte, de
funcions o de responsabilitats (bretxa salarial no ajustada). Aquest tipus d’anàlisi es fa
en base a les mitjanes aritmètiques14.
SALARIS TOTALS
Salari mitjà dones Salari mitjà homes Salari mitjà total Bretxa salarial
Entrem-hi

20950,84

20729,90

20840,37

-1%

Nou Set

11647,37

13729,80

12529,34

15%

Nou Verd

16580,98

16919,28

16826,07

2%

UTE CAAD 15012,23

18210,13

17144,16

18%

Total
general

16456,55

15615,74

12%

14455,07

Taula 20. Dades plantilla A6.

14

La Mitjana aritmètica s’obté sumant tots els valors existents i dividint la xifra pel nombre de
casos sumats. En aquest cas, tractant-se d’una anàlisi segons el gènere, se sumen els salaris
de les dones i es divideix la xifra pel nombre de dones. Es fa el mateix amb els homes.
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Tal com mostra la taula, referent als salaris totals (és a dir, sumant el salari base, els
complements i l’antiguitat), veiem que només a Entrem-hi i a Nou Verd les bretxes
salarials per raó de gènere són quasi inexistents. De totes maneres, tampoc trobem
cap cas on aquesta superi el 25% (xifra que, segons indica el RD 902/2020, requeriria
explicació causal).
SALARI BASE
Salari mitjà dones Salari mitjà homes Salari mitjà total Bretxa salarial
Entrem-hi

19465,32

18788,58

19126,95

-4%

Nou Set

11037,09

12906,60

11828,89

14%

Nou Verd

15191,24

15334,32

15294,90

1%

UTE CAAD

10972,50

13300,00

12524,17

18%

Total general 13352,77

14844,39

14217,77

10%

Taula 21. Dades plantilla A6.

Pel que fa al salari base, trobem una dinàmica similar a la dels salaris totals, on
s’observa que a Nou Set i a la UTE CAAD és on hi ha majors diferències, quelcom que
ens indica que els homes ocupen categories professionals de més rang que les dones.
ANTIGUITAT
Salari mitjà
dones

Salari mitjà homes

Salari mitjà total

Bretxa salarial

Entrem-hi

470,47

621,64

546,05

24%

Nou Set

120,85

128,59

124,13

6%

Nou Verd

1006,05

874,12

910,47

-15%

UTE CAAD

772,75

386,35

515,15

-100%

Total
general

454,58

608,21

543,67

25%

Taula 22. Dades plantilla A6.
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Quant a l’antiguitat, pot veure’s que a Entrem-hi els homes porten més temps treballat
que les seves companyes dones, tal com passa a Nou Set. Al contrari, a Nou Verd i a
UTE CAAD són les dones les que porten més temps treballat que els homes.
COMPLEMENTS SALARIALS
Salari mitjà dones Salari mitjà homes Salari mitjà total Bretxa salarial
Entrem-hi

1015,05

1319,69

1167,37

23%

Nou Set

489,43

694,61

576,33

30%

Nou Verd

383,68

710,84

620,70

46%

UTE CAAD

3266,98

4523,79

4104,85

28%

1003,95

854,30

35%

Total general 647,71
Taula 23. Dades plantilla A6.

Per últim, referent als complements salarials, veiem que de forma general les dones
reben imports menors que els homes. Per tal d’analitzar amb major profunditat les
causes, es realitza, a continuació, una anàlisi ajustada de la bretxa salarial que inclou
tots els conceptes retributius existents (recordem que la bretxa salarial ajustada
compara jornades, llocs de treball i funcions/graus de responsabilitat equivalents).
è BRETXA SALARIAL AJUSTADA
Primerament, referent als salaris totals, pot veure’s que:
A Entrem-hi les diferències salarials en aquells llocs comparables no són gaire
acusades, únicament destaca el cas del lloc de director/a amb un 17% de bretxa
salarial perjudicial per les dones. Aquest, s’explica per les diferències detectades al
salari base, tot i que els dos casos comparats pertanyen al Grup 2 del Conveni, i
també pels complements. Tanmateix, cal apuntar que els llocs de comandament no
sempre són equivalents, per tant, caldria analitzar internament aquesta diferència.
Pel que fa a Nou Set, pot veure’s que al lloc de tècnic/a no hi ha cap tipus de
diferència salarial (0%), mentre que hi ha llocs on el percentatge incrementa fins
arribar a un 18%, com és el cas del lloc de responsable. Això és degut a les categories
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professionals diferenciades entre les persones que es troben en aquest lloc de feina,
quelcom que s’ha procurat solucionar incrementant els complements de les persones
amb una categoria inferior però, tot i això, encara persisteixen lleus diferències. En el
cas dels/les caps de serveis i projectes, la diferència (13%) rau en el grau de
responsabilitat del mateix lloc de feina i les categories diferenciades entre les persones
que ocupen aquest lloc. Per últim, el cas del lloc d’operari o operària, on la diferència
se situa en un 16%, es deu a diferències en la relació contractual i les categories
professionals, així com en l’antiguitat.
A Nou Verd, les diferències salarials són molt baixes, arribant fins i tot al 0% en dos
casos (cap de servei i projectes i operari/a).
Per últim, a UTE CAAD no s’han trobat llocs de feina comparables tenint en compte
només les jornades completes.
SALARIS TOTALS
Salari mitjà
dones

Salari mitjà
homes

Salari
mitjà total

Bretxa
salarial

Entrem-hi

22151,27

22598,69

22388,14

2%

Caps de serveis i projectes

25999,96

23820,96

24910,46

-9%

Caps d'equip, tècnics, de secció i altres

19143,67

18337,26

18606,06

-4%

Director/a

25755,00

31149,48

28452,24

17%

Responsable

22912,26

22416,48

22747,00

-2%

Tècnic/a

20671,68

22297,44

21213,60

7%

Nou Set

19277,43

21024,27

20196,82

8%

Caps de serveis i projectes

25534,02

29409,12

26825,72

13%

Encarregat/da

18255,90

22297,32

20276,61

18%

Operari/a

14816,88

17704,17

16260,53

16%
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Peó

13806,24

15069,84

14438,04

8%

Tècnic/a

21238,56

21238,56

21238,56

0%

Nou Verd

17540,93

17473,35

17491,43

0%

Caps de serveis i projectes

26381,76

26296,47

26313,53

0%

Caps d'equip, tècnics, de secció i altres

20085,24

21522,82

21301,66

7%

Operari/a

14566,02

14576,50

14574,85

0%

Peó

13337,93

13890,17

13683,08

4%

Responsable

26545,68

24092,70

24910,36

-10%

UTE CAAD

18213,81

18210,13

18211,14

0%

Taula 24. Dades plantilla A6.

Vistos els salaris totals percebuts per la plantilla de cadascuna de les empreses que
conformen el Grup Cooperatiu Entrem, es mostra en detall cadascun dels conceptes
retributius existents. Primerament, trobem els salaris base, on hi trobem alguns
casos que requereixen d’explicació tot i que, generalment, les bretxes són molt
reduïdes o inexistents.
En el cas d’Entrem-hi, veiem que els llocs que presenten una bretxa salarial més
acusada són els llocs de comandament, tot i que només el lloc de cap de serveis i
projectes arriba al -25% (en aquest cas, perjudicial pels homes) seguit del lloc de
director/a (13% perjudicial per les dones). Tanmateix, i tal com s’apuntava amb
anterioritat, els llocs de responsabilitat no sempre comparteixen una mateixa categoria
professional i, per tant, els salaris base no són iguals.
A Nou Set passa quelcom similar, la bretxa salarial més elevada la trobem al lloc de
responsable (27%), però també hi trobem una bretxa que arriba al 10%, és el cas del
lloc de peó. En aquest lloc de treball només hi ha un home i una dona al 100% de
jornada i, mentre que l’home té una categoria laboral de nivell 8, la dona la té de nivell
11, segons la normativa que els aplica.
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A Nou Verd, les bretxes salarials són molt baixes o inexistents, només destaquen els
llocs de responsable (-10%) i de caps d'equip, tècnics, de secció i altres (8%), unes
bretxes que s’expliquen per les diferències en les categories de base.
A UTE CAAD, de nou, no trobem llocs comparables, però si que veiem que, de forma
general, entre les persones treballadores que treballen al 100% de jornada la bretxa
salarial és inexistent.
SALARI BASE
Salari mitjà
dones

Salari mitjà
homes

Salari mitjà
total

Bretxa
salarial

Entrem-hi

20982,12

20231,32

20584,64

-4%

Caps de serveis i projectes

25999,96

20822,06

23411,01

-25%

Caps d'equip, tècnics, de
secció i altres

17203,34

17203,34

17203,34

0%

Director/a

24104,64

27804,00

25954,32

13%

Responsable

21391,16

19833,24

20871,85

-8%

Tècnic/a

20281,66

21860,16

20807,83

7%

Nou Set

17769,24

18887,75

18357,93

6%

Caps de serveis i projectes

22463,35

24104,64

23010,45

7%

Encarregat/da

15988,91

21860,16

18924,54

27%

Operari/a

14037,24

13472,34

13754,79

-4%

Peó

13300,00

14774,48

14037,24

10%

Tècnic/a

20822,06

20822,06

20822,06

0%

Nou Verd

16017,31

15742,54

15816,02

-2%

Caps de serveis i projectes

22949,08

22463,35

22560,50

-2%
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Caps d'equip, tècnics, de
secció i altres

17203,34

18780,69

18538,02

8%

Operari/a

13545,75

13530,39

13532,81

0%

Peó

13300,00

13607,99

13492,49

2%

Responsable

22949,08

20846,70

21547,49

-10%

UTE CAAD

13300,0

13300,0

13300,00

0%

Taula 25. Dades plantilla A6.

Seguidament s’analitza el complement per antiguitat que, com ja s’ha mencionat
amb anterioritat, ens permetrà veure, de forma general, qui té més antiguitat a
cadascuna de les empreses. Quan el percentatge és negatiu, indica que les dones a
jornada completa porten més temps treballat (seria el cas d’Entrem-hi i Nou Verd),
mentre que quan és positiu indica que els homes porten més temps treballat (seria el
cas de Nou Set).
Primerament, quan s’observen els llocs de treball comparables a Entrem-hi i a Nou
Set, no trobem diferències en els imports rebuts per aquelles persones que perceben
aquest complement, mentre que a Nou Verd sí que en trobem: és el cas del lloc de cap
de serveis i projectes on hi ha una diferència del 31%, el de cap d’equip, tècnics, de
secció i altres on es troba una bretxa del -25%, el d’operari/a que en té una del -23%,
peó que presenta una bretxa del 60% i responsable que en presenta una del -77%.
Aquestes diferències, però, venen donades per l’adhesió a diferents convenis i per les
diferents categories professionals (en el cas dels llocs de comandament), així com per
la mateixa antiguitat de cadascun dels casos analitzats.
ANTIGUITAT
Salari mitjà
dones

Salari mitjà
homes

Salari mitjà
total

Bretxa
salarial

Entrem-hi

1425,34

1367,52

1386,79

-4%

Responsable

448,00

448,00

448,00

0%
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Nou Set

448,00

650,50

574,56

31%

Caps de serveis i projectes

448,00

448,00

448,00

0%

Nou Verd

2032,56

1663,71

1761,57

-22%

Caps de serveis i projectes

1856,68

2705,41

2493,23

31%

Caps d'equip, tècnics, de
secció i altres

2768,36

2211,43

2273,31

-25%

Operari/a

1454,81

1182,63

1232,12

-23%

Peó

227,60

566,35

453,43

60%

Responsable

3136,00

1767,99

2223,99

-77%

UTE CAAD

1030,33

1030,26

1030,30

0%

Taula 26. Dades plantilla A6.

Per últim, referent als complements, pot veure’s que, en el cas d’Entrem-hi, hi ha
varis llocs de treball que presenten bretxes salarials superiors al 25%. Primerament, es
troben els tècnics i tècniques, amb una bretxa salarial negativa del -78%. Aquesta
diferència s’explica perquè les tres persones tècniques que perceben complements no
exerceixen les mateixes funcions. Referent al lloc de direcció, s’hi observa una bretxa
del 43% i, al de responsable, una bretxa del 39%. Aquestes bretxes, de nou, responen
a funcions i graus de responsabilitats diferents dins d’un lloc de feina que s’anomena
d’igual manera (director/a o responsable). El mateix succeeix al lloc de cap d’equip,
tècnics, de selecció i altres, on la bretxa és del -30%.
Pel que fa a Nou Set, també s’observen diferències als llocs de comandament:
encarregat/da i caps. Tanmateix, també se’n troben al lloc de peó (-71%) i d’operari/a
(76%). En el primer cas, les diferències salarials podrien explicar-se per la tipologia de
contracte que tenen les persones que ocupen aquest lloc de treball. Al cas d’operaris i
operàries, les diferències s’expliquen per les especificitats dels llocs de feina així com
per l’adhesió a convenis laborals diferents. Cal remarcar, però, que al lloc de tècnic/a
la diferència és nul·la.
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Pel que fa a Nou Verd, trobem també diferències amb la mateixa explicació que en
anteriors casos, als llocs de responsable i de cap, on es desenvolupen tasques i es
tenen responsabilitats diverses.
Així mateix, al lloc de operari/a es mostra una bretxa salarials del 75%. En aquest cas,
les diferències salarials s’expliquen per les diferents funcions desenvolupades, ja que
és un lloc de treball on s’han agrupat diverses categories i relacions contractuals.
Finalment, en el cas d’UTE CAAD, no és possible fer comparativa per llocs de feia,
però la bretxa global en aquest complement és del 14%.
COMPLEMENTS SALARIALS
Salari mitjà
dones

Salari mitjà
homes

Salari mitjà
total

Bretxa
salarial

Entrem-hi

1300,52

1759,58

1595,63

26%

Caps d'equip, tècnics, de
secció i altres

1477,98

1133,92

1202,73

-30%

Director/a

1650,36

2897,48

2273,92

43%

Responsable

1297,10

2135,24

1576,48

39%

Tècnic/a

780,04

437,28

608,66

-78%

Nou Set

1358,86

1811,27

1596,97

25%

Caps de serveis i projectes

2622,67

4856,48

3367,27

46%

Encarregat/da

2042,99

437,16

1240,08

-367%

Operari/a

779,64

3277,59

2028,62

76%

Peó

506,24

295,36

400,80

-71%

Tècnic/a

416,50

416,50

416,50

0%

Nou Verd

783,63

1585,41

1375,42

51%
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Caps de serveis i projectes

1576,00

1804,07

1758,45

13%

Caps d'equip, tècnics, de
secció i altres

1497,72

1247,20

1288,96

-20%

Operari/a

302,42

1218,83

1135,52

75%

Responsable

460,60

1478,01

1138,87

69%

UTE CAAD

3883,48

4523,79

4349,16

14%

Taula 27. Dades plantilla A6.

Resultats del qüestionari
Pel que fa els resultats del qüestionari, a la pregunta Creus que la política retributiva
de les empreses del Grup Cooperatiu Entrem és clara i transparent? Veiem que,
de les persones que van respondre el qüestionari, el 55% creu que Sí, mentre que el
45% creu que No. Tanmateix, la creença que la política retributiva No és clara i
transparent és més comú entre les dones –el 58%– que entre els homes –39%–.

Gràfic 20. Resultats qüestionari A6.
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A la pregunta Consideres que les empreses del Grup Cooperatiu Entrem eliminen
les diferències salarials entre homes i dones en les mateixes categories
professionals i llocs de treball equivalents? Les respostes indiquen que, de les
persones que van respondre el qüestionari, el 71% creu que Sí, mentre que el 29%
creu que No. Tanmateix, la creença que No s’eliminen les diferències salarials
entre homes i dones, és més comú entre les dones –el 42%– que entre els
homes –22%–.

Gràfic 21. Resultats qüestionari A6.

Aquestes darreres percepcions són similars a les que ens trobem a l’enquesta i focus
grup que es portarien a terme l’any 2019. En aquest cas, veiem que la majoria de les
persones participants consideraria que ocupant el mateix lloc de treball, una dona i un
home SÍ cobren igual a l’empresa –el 71%–. No obstant això, és entre les dones que
hi ha una major creença que NO es cobra igual –25% de les dones i 4% dels
homes–.
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Imatge 17. Resultats qüestionari antic.

4.7

Condicions laborals

Contingut dels convenis, reglaments, acords i documents estratègics
Com ja s’ha anat dient i mostrant, les empreses del Grup Cooperatiu Entrem es
regulen en termes de relacions laborals pels diferents convenis, reglaments i acords,
tal com es va presentant i analitzant en cada un dels apartats de la diagnosi elaborada.
A la taula següent, podem veure a quantes treballadores i treballadors interpel·len:
CONVENIS, REGLAMENTS I ACORDS

Dona

Home

Entrem-hi

12

12

Total
general
24

Conveni Tallers + Acord de condicions laborals
Conveni Tallers per a Persones amb Discapacitat
Intel·lectual de Catalunya
Nou Set

0

2

2

12

10

22

49

36

85

Conveni Neteja d'Edificis i Locals de Catalunya

3

1

4

Conveni Tallers + Acord de condicions laborals

46

35

81

76

Nou Verd

27

71

98

Conveni Jardineria

0

2

2

Conveni Tallers + Acord de condicions laborals
Conveni Tallers per a Persones amb Discapacitat
Intel·lectual de Catalunya
UTE CAAD

0

1

1

27

68

95

4

8

12

Conveni UTE

4

8

12

Total general

92

127

219

Taula 28. Convenis, reglaments i acords.

Per tenir una visió general de quines són les condicions laborals que es contemplen,
ens podem fixar en el contingut del VII Conveni col·lectiu de treball del sector de
tallers per a persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya, present en la
majoria de les empreses, i que es divideix en els següents capítols i articles, que són:
-

-

-

-

-

Capítol 1 Parts que concerten i àmbits: Article 1 Parts que el concerten i àmbit
funciona Article 2 Àmbit de territori Article 3 Àmbit personal Article 4 Vigència i
durada Article 5 Pròrroga i denúncia Article 6 Comissió paritària Article 7
Compensació i absorció Article 8 Registre.
Capítol 2 De l'organització del treball: Article 9 Gestió de centres Article 10
Seguretat i higiene Article 11 Reglament de règim interior.
Capítol 3 De la classificació professional i de les condicions econòmiques:
Article 12 Classificació professional Article 13 Contractació Article 14 Pagues
extraordinàries Article 15 Plusos d'antiguitat, colònies i nocturnitat.
Capítol 4 Temps i treball: Article 16 Jornada laboral anual Article 17 Vacances
Article 18 Formació i perfeccionament professional Article 19 Permisos Article
20 Excedències Article 21 Embaràs, lactància i naixements de fills prematurs
amb hospitalització Article 22 Desplaçaments i quilometratge.
Capítol 5 De les faltes i sancions: Article 23 Faltes Article 24 Faltes lleus Article
25 Faltes greus Article 26. Faltes molt greus Article 27 Sancions Article 28
Procediment Article 29 No es podrà sancionar Article 30 Prescripció de les
faltes.
Capítol 6 Dels drets sindicals: Article 31 De tots els treballadors/ores Article 32
De l'assemblea dels treballadors/ores Article 33 Dels Delegats de personal i
Comitès d'empresa Article 34 De les seccions sindicals de l'empresa.
Capítol 7 Millores socials: Article 35 Assegurança de responsabilitat civil Article
36 Assegurança d'accidents Article 37 Premi de fidelitat Article 38 Complement
en cas de baixa laboral per accident de treball.
Capítol 8 Subrogacions: Article 39 Subrogació empresarial i cessió de
treballadors i treballadores.
Capítol 9 Clàusula inaplicació del conveni Article 40 Inaplicació del conveni
Article 41 Igualtat de tracte i Plans d'igualtat Article 42 Procediments per dirimir
les discrepàncies que puguin sorgir per a la no aplicació de les condicions de
treball a las quals fa referència l'article 82.3 de l'Estatut dels treballadors.
Clàusules addicionals
Annex 1
Annex 2
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A continuació destaquem alguns dels aspectes bàsics entorn les condicions laborals,
que no surten en els altres apartats de la present Diagnosi i que són igualment
rellevants per al PII:
Jornada laboral
D’una banda, a partir del gràfic següent, veiem que l’empresa del Grup Cooperatiu
Entrem on hi ha més persones treballant a jornada completa és a Nou Verd (88%) i
a jornada parcial és a Nou Set (78%).

Gràfic 22. Dades plantilla A7.

Alhora, a la taula que segueix, es pot veure el detall de quines són les àrees on hi ha
més persones treballant en una o altra modalitat, així com que el 61% de la plantilla
del Grup Cooperatiu Entrem treballa a jornada completa, mentre que el 39% ho fa
a temps parcial.
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EMPRESA/ÀREA

COMPLETA

PARCIAL

Entrem-hi

71%

29%

Atenció Persones

40%

60%

Comunicació

50%

50%

Econòmic - Financer

100%

0%

Gerència

0%

100%

Gerència - Ateneus

100%

0%

Gestió Personal

100%

0%

Projectes territorials

100%

0%

Projectes territorials - Ateneus

33%

67%

Serveis

100%

0%

Nou Set

22%

78%

Atenció Persones

100%

0%

Gerència

0%

100%

Gestió Personal

100%

0%

Projectes territorials

5%

95%

Serveis

30%

70%

Nou Verd

88%

12%

Atenció Persones

70%

30%

Econòmic - Financer

100%

0%

Gestió Personal

100%

0%

Projectes territorials

100%

0%

Serveis

89%

11%

Ute Caad

92%

8%

Serveis

92%

8%

Total general

61%

39%

Taula 29. Dades plantilla A7.

D’altra banda, també amb el gràfic que s’exposa, veiem que a Entrem es compleix

el patró tradicional entorn la tipologia de jornada: els homes tenen més
jornades completes que les dones.
El 47% de les dones tenen jornada completa, mentre que el 53% la tenen
parcial. En canvi, el 71% dels homes la tenen completa i el 29% la tenen
parcial. Per això, també, la mitjana d’hores que realitzen les dones és de 32 h,
mentre que la dels homes és de 36 h. La general és de 34 h.
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Gràfic 23. Dades plantilla A7.

Val a dir que, després del treball de camp, se sap que no hi ha mecanismes formals
funcionals que permetin registrar, controlar i compensar les hores extres
realitzades, que sovint tenen a veure amb sobrecàrregues de treball.

4.8

Salut laboral

Existència de Pla de Prevenció de Riscos Laborals i d’Informe d’Avaluació de Riscos
Psicosocials
Les quatre empreses del Grup Cooperatiu Entrem, disposen de Pla de Prevenció
de Riscos Laborals, els quals tenen en compte i incorporen totes les directrius que
consten als convenis, reglaments i acords.
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Així, els plans, volen ser una garantia perquè des de les empreses del Grup
Cooperatiu Entrem es vetlli per la salut –física i mental– i per la seguretat, de les
persones que hi treballen.
Alhora, aquests contemplen, entre d’altres, els riscos psicosocials, els quals estan
directament relacionats amb les especificitats laborals de les ocupacions
tradicionalment feminitzades. En aquest sentit, destaca de forma favorable que Nou
Verd disposi de l’Informe d’Avaluació de Riscos Psicosocials, on es mostren els
resultats de l’avaluació que es realitzaria l’any 2018, a partir de les 20 dimensions
psicosocials15 contemplades en el protocol CoPsoQ-PSQCAT recomanat per la
Generalitat de Catalunya.
Tanmateix, es detecta la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere en els
documents sobre riscos laborals de forma transversal, quelcom que permetria
desagregar les dades i resultats per sexe/gènere i ampliar els aspectes que
concerneixen de forma específica a la salut laboral de les dones (p. ex.:
l’embaràs), no perpetuant l’androcentrisme imperant en l’àmbit de salut.
Formació en riscos laborals
Igualment, coneixem que, enguany, la majoria del personal de les empreses d’Entrem
ha realitzat Formació en Prevenció de Riscos Laborals.
Baixes mèdiques
També és positiu que, des de RRHH, es porti un registre-control acurat de les baixes
laborals i els motius d’aquestes.
Les darreres dades (any 2020) indiquen que 90 processos de baixa van ser portats
a terme per dones i 195 per homes.

15

Aquestes són: Exigències quantitatives, Ritme de treball, Exigències emocionals, Exigències
psicològiques d’amagar emocions, Doble Presència, Influència a la feina, Possibilitats de
desenvolupament a la feina, Sentit de la feina, Claredat de rol, Conflictes de rol, Suport social
en el treball dels companys/es, Sentiment de grup, Suport social en el treball dels/es
superiors/es, Qualitat del lideratge, Previsibilitat, Reconeixement, Inseguretat sobre la feina,
Inseguretat sobre les condicions de treball, Confiança vertical, Justícia.
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Resultats qüestionari
Pel que fa al qüestionari, a continuació s’exposen algun dels resultats més significatius
en relació amb aquest àmbit:

Gràfic 24. Resultats qüestionari A8.

Gràfic 25. Resultats qüestionari A8.
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4.9

Equilibri de la vida personal i professional

Mesures existents i permisos concedits per a la conciliació
Després del treball de camp sabem que el Grup Cooperatiu Entrem disposa del
document anomenat Mesures de conciliació de la vida familiar i laboral el qual
recull i resumeix les mesures existents de les que pot disposar tot el personal.
Alhora, en general, a Entrem es fa una valoració positiva de les mesures de
conciliació existents i es comenta que, per a moments puntuals, les empreses
ofereixen força flexibilitat (sempre que el servei ho permeti) per a poder tenir cura de
persones dependents o per fer gestions, vetllant així per l’equilibri de la vida personal i
professional.
També es valora de forma positiva la possibilitat de realitzar teletreball, que es va
començar a incorporar a partir de la situació generada per la COVID-19.
No obstant això, es posa de manifest que les mesures no sempre són conegudes
per tothom, i que el procediment per sol·licitar fer ús d’aquestes mesures no és
prou clar, formal i segur. Doncs, sovint, es tracta cada cas de forma molt aïllada16, i
en funció de la relació que puguis tenir amb el teu cap, podent-se interpretar que la
persona treballadora demana un favor i no com un dret laboral.
Per últim, es troba a faltar que hi hagi un registre/control acurat, segons
sexe/gènere, de les sol·licituds rebudes per utilitzar les mesures de conciliació, així
com dades de quantes persones, segons sexe/gènere, es troben amb situació de
reducció de jornada i el motiu.
Resultats qüestionari
Pel que fa al qüestionari, a continuació s’exposen algun dels resultats més significatius
en relació amb aquest àmbit:

Que s’hagin de tractar les peticions com a drets laborals i no com a concessions excepcionals,
no vol dir que s’hagin de tractar tots els casos/situacions de la mateixa manera.
16
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Gràfic 26. Resultats qüestionari A9.

Gràfic 27. Resultats qüestionari A9.
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4.10

Abordatge de l’assetjament i les actituds sexistes

Contingut dels convenis, reglaments, acords i documents estratègics
D’una banda, cal tenir en compte els diversos capítols i articles que conformen el
Convenis i els Reglaments del Grup Cooperatiu Entrem, on es troben consideracions
importants sobre aquesta qüestió, les quals s’anomenen tot seguit.
Pel que fa al VII Conveni col·lectiu de treball del sector de tallers per a persones
amb discapacitat intel·lectual de Catalunya:

A

l’Article 26. “Faltes molt greus” del Capítol 5 “De les faltes i sancions”, consta com a
falta molt greu “m) Qualsevol conducta d'assetjament sexual o d'altres comportaments
intimidatoris (físics, verbals o no verbals) que afectin la dignitat o la llibertat de la dona i
l'home en el treball, amb independència del seu càrrec o funció”.
Quant al Reglament de Règim Intern Nou Set, s’hi troba l’Article 9. “Assetjament
sexual i per raó de sexe”, on es diu que “Totes les persones tenen dret al respecte i a
la deguda consideració de la seva dignitat, sent l’assetjament sexual en les relacions
laborals aquell comportament que pot comportar la vulneració dels drets fonamentals
protegits pels articles 10.1, 14 i, fonamentalment, 18.1 de la Constitució Espanyola.
Per tant, l’empresa no tolerarà cap acció o conducta d’aquesta naturalesa, aplicant, en
cas que es produís, el règim de sancions establert en la legislació vigent, al conveni
vigent, a l’acord particular de condicions laborals de l’empresa i/o a l’estatut de la
cooperativa”. Alhora, defineix l’Assetjament sexual com “qualsevol comportament,
verbal o físic, de naturalesa sexual que tingui el propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar
contra el respecte o dignitat d’una persona, podent crear, a més, un entorn intimidatori,
degradant o ofensiu. Un únic episodi no desitjat, podrà ser constitutiu d’assetjament
sexual”.
I l’Assetjament per raó de sexe com “qualsevol comportament realitzat en funció del
sexe o orientació sexual d’una persona, amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la
seva dignitat o respecte, podent crear, a més, un entorn intimidatori, degradant o
ofensiu”.
S’afegeix que “l’assetjament sexual o l’assetjament per raó de sexe són
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comportaments que es troben en varietat de situacions, a tall d’exemple, són
comportaments constitutius d’assetjament sexual o assetjament per raó de sexe:
-

-

Les bromes i comentaris sobre aparença o condició sexual del treballador o
treballadora.
L’ús d’imatges, fotografies o dibuixos de contingut sexualment explícit.
Les comunicacions (trucades, SMS, WhatsApp, correus electrònics...) de
contingut sexual i caràcter ofensiu.
El contacte físic deliberat i no sol·licitat, o un acostament físic excessiu o
innecessari.
Les invitacions o peticions de favors sexuals, quan aquestes estiguin
relacionades, directament o indirectament, a la carrera professional, la millora
de les condicions de treball o la conservació del lloc de treball.
Els comportaments que busquin la vexació o humiliació de la persona
treballadora per la seva condició sexual”.

També hi consta l’Article 18 “Mesures contra la violència de gènere”, on hi diu el
següent:
“L’empresa tindrà especial cura en aplicar, sempre sota un règim de total
confidencialitat i a petició dels treballadors/es que la pateixin, els drets recollits en la
Llei Orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere,
els quals es ressenyen a continuació de manera orientativa [Reducció de jornada de
treball i reordenació del temps de treball, Canvi del centre de treball, Suspensió del
contracte, Extinció voluntària del contracte de treball, Absències i puntualitat]. Per
exercir aquests drets, les treballadors/es hauran d’acreditar la situació de violència de
gènere, bé mitjançant la sentència per la qual es condemni a l’agressor i es mantinguin
mesures de protecció i seguretat per a la treballadora i/o els seus fills menors i/o
menors subjectes a la seva tutela o guarda i custòdia, l’ordre de protecció o,
excepcionalment i fins que es dicti aquella, mitjançant informe del Ministeri Fiscal que
indiqui l’existència d’indicis que la treballadora és víctima de violència de gènere”.
Al Reglament de Règim Intern Nou Verd i als Acords UTE CAAD, no s’hi diu res
específic, no obstant això, sí que és fa referència a l’obligació d’aplicar adequadament
les normatives i procediments transversals del Grup Cooperatiu Entrem.
Existència de protocol i circuit d’abordatge
*Protocol Grup Cooperatiu Entrem
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D’altra banda, i més enllà de l’exposat anteriorment, el Grup Cooperatiu Entrem
disposa del Protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de
situacions d’assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual,
altres discriminacions i violència física (2019), el qual te efectes sobre totes les
persones que formen la plantilla del Grup Cooperatiu Entrem, així com aquelles
persones que no formen part de l’organització però que s’hi relacionen per motius
laborals (clients/es, proveïdors/es, col·laboradors/es externs/es, usuaris/es, etc.).
Com pot veure’s a l’índex del Protocol, el qual es mostra amb la imatge que segueix,
aquest és un document força complet i detallat que s’estructura en diversos
apartats.

Imatge 18. Contingut protocol.

El seu objectiu general és “definir el marc d’actuació en relació amb els casos
d’assetjament psicològic, sexual, per raó de sexe o orientació sexual i altres
discriminacions així com la violència física, amb la finalitat explícita d’erradicar aquests
tipus de conductes en l’àmbit de l’organització”. Sobretot “pretén ser una guia per a la
prevenció, detecció i resolució d’aquest casos”.
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Els objectius específics que recull són:
- “Elaborar estratègies de sensibilització;
- Obtenir la informació necessària per a l’elaboració de diagnosis sobre aquesta
temàtica dins l’organització;
- Millorar els canals de coordinació interdepartamentals i amb altres organismes
que treballen en la temàtica, per afavorir una actuació integral a l’organització;
- Habilitar recursos diversificats per a la resolució precoç de cada tipus
d’assetjament;
- Crear circuits àgils d’intervenció;
- Definir els rols i les responsabilitats dels diferents agents”.
Si prestem atenció a l’apartat de “Conductes d’assetjament”, trobem que es tenen en
compte diferents modalitats: “Assetjament vertical descendent”, “Assetjament vertical
ascendent” i “Assetjament horitzontal”.

Imatge 19. Contingut protocol.

Alhora les conductes que contempla i defineix són: “Assetjament psicològic i
assetjament discriminatori”, “Assetjament sexual”, “Assetjament per raó de sexe o
d’orientació sexual” i “Violència”.

Imatge 20. Contingut protocol.
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Per tant, val a destacar com a fet favorable que el Grup Cooperatiu Entrem disposi
de protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de les conductes
d’assetjament i violències que es puguin donar en el marc de l’Organització.
No obstant això, seria recomanable poder disposar d’un protocol contra
l’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe i/o l’orientació sexual que fos
específic d’aquesta tipologia d’assetjaments, ja que respon a raons molt
diferents de la resta, i que, en el millor dels casos, inclogués també les raons
d’identitat i expressió de gènere i amplies les definicions ja exposades.
Igualment, si bé és cert que el Protocol conté els apartats de “Competències i
responsabilitats” i el d’”Actuacions”, el circuit d’actuació i procediment de denúncia
interna segons tipologia de casos, no acaba de ser prou clarificador-concret, així
com es troba a faltar un apartat on es plasmin algunes orientacions generals
sobre com fer un acompanyament òptim quan es produeixen aquestes situacions.
Si donem un cop d’ull a la fitxa de sol·licitud d’intervenció per assetjament laboral,
crida l’atenció que a l’apartat de “Dades personals de la personal afectada”, on es
demana el sexe/gènere de la persona, no existeixi una tercera opció alternativa a
Home/Dona, com podria ser “No binari”.
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Imatge 21. Contingut protocol.

Per últim, després del treball de camp, es posa de manifest la necessitat de seguir
fent difusió del Protocol, perquè pugui ser conegut per tot el personal i serveixi,
alhora, com a acció de sensibilització per a que aquests casos no arribin a donar-se o
no quedin impunes.
*Protocol Nou Verd
Així mateix, Nou Verd, disposa del Protocol per a la prevenció, la detecció,
l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic, sexual, per raó
de sexe o orientació sexual i altres discriminacions a la feina (2014), el qual és
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anterior al protocol del Grup Cooperatiu Entrem. Tot i que són força similars, el segon
incorpora algunes millores.
Igualment, a Nou Verd, existeix el Protocol d’actuació davant l’assetjament sexual
en el treball. Aquest, tot i que és de caràcter més modest i també anterior al del Grup
Cooperatiu Entrem, és específic de violències masclistes en l’àmbit laboral. Classifica,
defineix i exemplifica els comportaments i les situacions d’assetjament sexual (verbals,
no verbals, físics) i d’assetjament per raó de sexe, i estableix de forma clarificadora
diferents procediments per a comunicar que s’ha produït una situació d’aquest tipus:
-

Mitjançant la formulació d’una queixa.
Mitjançant la presentació d’una denúncia interna.
Mitjançant la presentació d’una denúncia externa.

No obstant això, el document no està actualitzat i no incorpora altres tipologies
reconegudes de violències masclistes en l’àmbit de la feina com són: l’assetjament per
raó d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere.
Resultats qüestionari
Finalment, a partir de l’anàlisi de la informació obtinguda mitjançant el qüestionari, com
s’exposa al gràfic següent, davant la pregunta Disposeu de protocol per a la
prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe? De les persones
que van realitzar el qüestionari, el 47%, va respondre No ho sé, el 42% va respondre
Sí i l’11% No.
Si mirem les respostes segons gènere, s’observa que, en el grup de dones, el 57%,
va respondre No ho sé, el 38% va respondre Sí i el 5% No. En el grup d’homes, el
44%, va respondre Sí, el 41% va respondre No ho sé i el 15% No.
En definitiva, hi ha una gran part de la plantilla que va realitzar el qüestionari que
no coneix el Protocol –el 58%–, i hi ha més desconeixement entre les dones –el
62%– que entre els homes –el 56%–.
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Gràfic 28. Resultats qüestionari A10.

A la pregunta de S’ha donat algun cas d’assetjament sexual o per raó de sexe a
les empreses del Grup Cooperatiu Entrem? Destaca que el 19% de les persones
responguessin Sí, i que aquesta resposta fos més comuna entre els homes –el
24%– que entre les dones –el 14%–. Tanmateix, la majoria de persones, el 72%,
respondria No ho sé –el 71% de les dones i el 71% dels homes–. I el 9% respondria
No –el 14% de les dones i el 6% dels homes–.
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Gràfic 29. Resultats qüestionari A10.

També es va realitzar la següent pregunta de resposta oberta En cas que algun/a
company/a patís assetjament sexual o per raó de sexe, què li recomanaries que
fes?
La majoria de les persones afirmen que recomanarien denunciar i les respostes més
mencionades són:
a) Comunicar-ho a la/el responsable més directe (si no és la persona
agressora).
b) Parlar amb el seu entorn més immediat / persones de confiança de
l’Organització.
c) Comunicar-ho a Recursos Humans.
d) Comunicar-ho a la policia.
e) Comunicar-ho al Consell Rector.
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5. Pla d’acció
En aquest apartat es presenten les línies estratègiques, objectius i accions a acomplir
en el període de vigència del Pla d’Igualtat Intern del Grup Cooperatiu Entrem (20212026), que es formulen a partir dels resultats de la diagnosi elaborada i que esdevenen
un conjunt de mesures adreçades a la promoció i la garantia de la igualtat / equitat de
gènere a l’Organització.
Les accions, codificades, també s’acompanyen d’un calendari que indica en quin
període han de portar-se a terme i d’una bateria d’indicadors per a mesurar el seu
acompliment.
No obstant, com s’indica a la LE1-O1-A2 una vegada es defineixin els recursos tècnics
i econòmics destinats al PII, així com qui conformarà la Comissió de Seguiment, caldrà
també decidir qui s’encarregarà del desplegament de cada acció .
Al tractar-se d’un document de treball, quan la Comissió de Seguiment del Pla hi
estigui d’acord, les accions podran ser modificades, així com el seu calendari
d’execució, sempre que respongui a una decisió estratègica a favor de la igualtat /
equitat de gènere.
La proposta de Pla d’Acció elaborada és la que s’exposa a continuació:
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LE1. Cultura i gestió organitzativa
Objectiu 1. Donar continuïtat i establir els mecanismes necessaris per a la incorporació de la perspectiva de gènere - feminista de forma
transversal, en la gestió i el funcionament del Grup Cooperatiu Entrem, i de cada una de les empreses que en formen part.

CODI

ACCIÓ

LE1O1-A1

Aprovar com a normativa interna el PII i ferlo arribar al conjunt de la plantilla.

LE1O1-A2

17

Formalitzar les figures de la Comissió de
Seguiment17 i concretar la dotació dels
recursos necessaris per al desenvolupament
de les seves funcions i del Pla.

INDICADORS

CALENDARI

-

Existència del PII aprovat.
Difusió del Pla (seguiment dels canals pels quals s’ha
enviat).

2021

-

Acta de constitució de la Comissió de Seguiment del PII.
Existència d’un document de caràcter operatiu que reculli
les responsabilitats específiques en relació a la
implementació, seguiment i avaluació del PII per part de
la Comissió.
Existència d’un document que expliciti els recursos
necessaris (personal, material, pressupost, etc.) per a
desenvolupar cada una de les accions previstes.

2021-2022

-

No és necessari que siguin les mateixes persones que formen el Grup Motor / Lideratge o les que formen la Comissió Negociadora [Veure Apartat 1.2].

95

-

LE1O1-A3

Fer efectiu i implementar de forma
permanent en el temps el sistema de
seguiment i avaluació del Pla.

-

-

LE1O1-A4

Revisar i fer possible que el Pla Estratègic
2022-2024 vagi en la mateixa línia que les
directrius que marca el present Pla Intern
d’Igualtat de Gènere.

-

-

Realitzar reunions periòdiques per tal d’avaluar el grau
d’implementació del Pla i per reajustar (si és necessari)
les accions a dur a terme durant l’any (caldrà recollir acta
de cadascuna d’elles).
Informe d’avaluació anual del grau d’acompliment de les
accions (en acabar el període de vigència del Pla, es
recomana fer una avaluació final - global de la seva
implementació, preferiblement a càrrec d’una entitat o
professional externa feminista).

2022

Realitzar reunions de treball per fer la revisió i els canvis
que es considerin necessaris.
Canvis realitzats en el Pla Estratègic.
Incorporació de forma explícita de la perspectiva de
gènere-feminista, i ús del llenguatge no-sexista i inclusiu,
al Pla Estratègic.
Percentatges d’aplicació i desplegament del Pla
Estratègic favorables (els quals consten a l’informe
d’avaluació del PE), en relació amb les accions en clau
d’igualtat/equitat de gènere recollides al Pla Estratègic.

2022-2026
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LE1O1-A5

LE1O1-A6

Generar un Grup de Treball de Gènere
Transversal (implicant a personal de totes
les àrees i serveis del Grup Cooperatiu
Entrem), que sigui referent per a la detecció
de necessitats vinculades amb les qüestions
de sexe/gènere, així com per a impulsar i
generar polítiques de gènere-feministes.
Aquest grup treballarà d’acord amb la
Comissió de Seguiment del Pla, alhora que
buscarà anar més enllà del PII.
Afavorir la tendència al no-binarisme en els
processos administratius, sobretot els que
tenen a veure amb la recollida i tractament
de la informació/dades.

-

-

Acta de constitució del Grup de Treball de Gènere
Transversal.
Convocatòria i realització de reunions amb la Comissió de 2022
Seguiment del PII.
Número i tipologia d’accions impulsades pel Grup.

Nombre de canvis quantitatius i qualitatius realitzats per
tal de trencar amb el binarisme de gènere (per exemple,
el nombre de formularis o de bases de dades modificats o
qualsevol altra documentació de l’Organització).

2022 - 2026

Objectiu 2. Oferir els recursos i eines necessàries a la Comissió de Seguiment del PII per al correcte desenvolupament de les seves funcions.

LE1O2-A1

Realitzar formacions periòdiques (anuals o
bianuals), destinades de forma específica a
la Comissió de Seguiment del Pla, sobre
perspectiva de gènere - feminista i la seva
aplicació per assolir la igualtat / equitat de
gènere.

-

Nombre de formacions realitzades destinades a les
persones de la Comissió.
Grau de satisfacció de les persones assistents (formulari
de satisfacció).

2021 - 2022
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LE2. Comunicació
Objectiu 1. Consolidar l’ús sistemàtic de la comunicació amb perspectiva de gènere, no-sexista i inclusiva, en totes les comunicacions internes i
externes del Grup Cooperatiu Entrem.

CODI

ACCIÓ

LE2O1-A1

Fer un recull d’eines per a la comunicació
amb perspectiva de gènere, no-sexista i
inclusiva, disponible per a tota la plantilla,
que permeti unificar els criteris i facilitar l’ús.

LE2O1-A2

Realitzar formacions sobre l’ús de la
comunicació amb perspectiva de gènere, nosexista i inclusiva a tota la plantilla, i
sobretot a aquelles persones que treballen a
comunicació i/o elaboren materials i
documents (interns i externs).

INDICADORS

CALENDARI

-

Creació del recull d’eines accessible.
Espai de recull d’eines.
Accions de difusió realitzades sobre el recull d’eines.

2022 - 2023

-

Nombre de formacions realitzades.
Persones assistents a les formacions per gènere i àrea o
servei.
Grau de satisfacció de les persones assistents (formulari
de satisfacció).

2022-2023

-
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LE2O1-A3

Que l’ús de la comunicació amb perspectiva
de gènere, no-sexista i inclusiva s’estableixi
com un dels objectius del Pla de
Comunicació d’Entrem, i incloure de forma
explícita eines per a l’ús de la comunicació
amb perspectiva de gènere, no-sexista i
inclusiva a la Guia d’Estil d’Entrem.

-

Inclusió de l’objectiu al Pla de Comunicació.
Inclusió de les eines o indicacions a la Guia d’Estil.

2022-2023

Objectiu 2. Millorar els espais i canals formals interns de comunicació.

LE2O2-A1

Continuar amb la tasca de definir i crear
espais i canals formals interns de
comunicació, fins a fer-los efectius, els quals
vetllin perquè la comunicació a Entrem pugui
ser més àgil, proactiva i rigorosa, entre les
diferents àrees i serveis i entre els diferents
llocs de comandament. Així com perquè la
informació rellevant de l’Organització arribi
al conjunt de la plantilla.

-

Nombre i tipologia d’espais i canals de comunicació de
nova creació.
Grau de satisfacció de la plantilla amb els espais i canals
de comunicació de nova creació (enquesta de satisfacció).

2023 - 2024
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LE3. Representativitat horitzontal i vertical de les dones

Objectiu 1. Fomentar la participació equilibrada d’homes i dones a tots els espais de l’organització.

CODI

ACCIÓ

LE3O1-A1

Tenint presents els resultats de la diagnosi,
elaborar i portar a terme mesures i accions
per a donar continuïtat a l’exercici de
tendència a la paritat en els llocs de major
responsabilitat / nivells de comandament
elevats, així com en les ocupacions amb
major segregació horitzontal,
tradicionalment feminitzades o
masculinitzades.

INDICADORS

-

Nombre de mesures i accions realitzades.
Evolució percentual anual del nombre d’homes i dones en
els nivells de comandament elevats (segregació vertical).
Evolució percentual anual del nombre d’homes i dones en
les ocupacions amb major segregació horitzontal.

CALENDARI

2022 - 2026
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LE4. Política de reclutament i selecció de personal

Objectiu 1. Incorporar de forma permanent la perspectiva de gènere-feminista als processos de reclutament i selecció de personal.

CODI

ACCIÓ

LE4O1-A1

Mantenir i generar nous mecanismes i
mesures perquè els processos de
reclutament i selecció de personal es
realitzin amb perspectiva de gènerefeminista (ofertes de treball des del
llenguatge no-sexista i inclusiu, ús del model
de competències en els processos de
selecció, formacions al personal de RRHH
per aprendre a incorporar la perspectiva de
gènere-feminista durant el transcurs dels
processos de selecció, etc.).

INDICADORS

-

Continuïtat dels mecanismes i mesures existents.
Nombre de nous mecanismes i mesures.

CALENDARI

2022 - 2026
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LE5. Política de formació, desenvolupament i promoció professional

Objectiu 1. Formar en perspectiva de gènere-feminista (genèrica i especialitzada) a totes les persones que treballen al Grup Cooperatiu Entrem.

CODI

ACCIÓ

LE5O1-A1

Que fomentar que la plantilla d’Entrem
incorpori la perspectiva de gènere-feminista
s’estableixi com un dels objectius del Pla
Formatiu d’Entrem, i per tant, que també
s’estableixin, dins del ventall de formacions
que s’hi recullen, formacions en clau
d’igualtat-equitat de gènere.

LE5O1-A2

Dur a terme formacions genèriques sobre
perspectiva de gènere-feminista al conjunt
de la plantilla del Grup Cooperatiu Entrem,
de forma que tothom pugui conèixer-la,
entendre-la i aplicar-la, i es creïn marcs
conceptuals compartits.

INDICADORS

-

Inclusió de l’objectiu al Pla Formatiu.
Nombre i tipologia de formacions en clau d’igualtat-equitat
de gènere incloses al Pla Formatiu.

-

Nombre de formacions genèriques realitzades.
Nombre i percentatge de persones segons sexe/gènere i
àrea/servei que han rebut formació.
Grau de satisfacció de les persones assistents a les
formacions (formulari de satisfacció).

-

CALENDARI

2022 - 2026

2022
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LE5O1-A3

Dur a terme formacions específiques, al
conjunt de la plantilla, sobre com aplicar la
perspectiva de gènere-feminista en cada una
de les àrees, serveis i llocs de treball del
Grup Cooperatiu Entrem.

-

Nombre i tipologia de formacions específiques
realitzades.
Nombre i percentatge de persones segons sexe/gènere i
àrea/servei/ocupació que han rebut formació.
Grau de satisfacció de les persones assistents a les
formacions (formulari de satisfacció).

2023

Objectiu 2. Aportar millores al sistema de promoció interna i desenvolupament professional.

LE5O2-A1

Realitzar avaluacions dels llocs de treball
des del model de competències i des de la
perspectiva de gènere-feminista (lligat a la
promoció del personal i al desenvolupament
professional), i millorar el sistema que ho
permet (actualització dels indicadors
d’avaluació, etc.).

-

Realització d’avaluacions de llocs de treball.
Recull de les millores afegides al sistema.
Evolució del nombre de persones, segons sexe/gènere i
ocupació, que han promocionat.

2021 - 2025

103

LE6. Política salarial

Objectiu 1. Tendir a la igualtat salarial a tots els nivells i perfils professionals.

CODI

ACCIÓ

INDICADORS
-

LE6O1-A1

Revisar els llocs de treball on, a partir de la
diagnosi, s’han detectat diferències salarials
per raó de sexe/gènere.

LE6O1-A2

Donar continuïtat de forma anual als
informes sobre igualtat retributiva elaborats
a l’Organització en línia amb el Reial Decret
902/2020.

LE6O1-A3

Inclusió de l’auditoria retributiva en el futur
Pla d’Igualtat Intern de Gènere del Grup
Cooperatiu Entrem.

CALENDARI

Informe que reculli la causalitat en les bretxes salarials
per raó de sexe/gènere superiors al 25% detectades a la
diagnosi.
Nombre i tipologia d’accions correctores específiques
desenvolupades en base a la revisió feta.

2022 - 2023

-

Elaboració dels informes anuals (registres retributius).
Evolució de la situació d’igualtat retributiva entre homes i
dones a l’Organització.

2022 - 2025

-

Realització d’una auditoria retributiva.

Al següent PII.

-
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LE7. Condicions laborals
Objectiu 1. Donar continuïtat a les millores en les condicions laborals recollides als convenis, reglament i acords, i establir criteris clars i
compartits per a realitzar les millores.

CODI

ACCIÓ

LE7O1-A1

Fer un recull de les millores en les
condicions laborals de què disposa cada
una de les empreses del Grup Cooperatiu
Entrem, per tal de facilitar el seu
coneixement i accés per part de la plantilla.

LE7O1-A2

Fer un recull de les necessitats de la
plantilla en relació amb les condicions
laborals per valorar la continuïtat i
incrementació, en cas necessari, de les
millores en les condicions laborals
establertes.

INDICADORS

-

-

CALENDARI

Informe i fulletó que reculli les millores existents.
Canals de difusió empleats per a fer-ho arribar a tota la
plantilla.
2022
Grau de coneixement, ús i valoració per part de la plantilla
de les millores existents (enquesta de satisfacció).

En cas que es realitzin millores: Que s’afegeixin a
l’informe i fulletó i es torni a fer difusió a tota la plantilla.

2022 - 2026

(p. ex.: es posa de manifest la necessitat de
tenir en compte i integrar en l’horari laboral els
temps de desplaçament de les/els professionals
del servei de neteja)
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Objectiu 2. Realitzar la nova descripció de llocs de treball.

LE7O2-A1

Acabar de portar a terme la re/valoració i
re/definició de llocs de treball des del model
de competències i des de la perspectiva de
gènere-feminista, i aprovar-la.

-

Existència de la nova descripció de llocs de treball
aprovada.

2022-2023

-

Establiment del seguiment anual.
Nombre de modificacions de contracte fetes.

2022-2026

Objectiu 3. Revisar la situació contractual de la plantilla.

LE7O2-A1

Fer una revisió anual de la situació
contractual de les persones que treballen a
les empreses del Grup Cooperatiu Entrem,
de manera que es pugui portar un control
sobre aquesta qüestió i, en cas de ser
pertinent, avançar els contractes a indefinits
o fixes, així com conèixer i visibilitzar les
causes de les jornades a temps parcial.
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LE8.Salut laboral

Objectiu 1. Incorporar la perspectiva de gènere-feminista en la política preventiva de riscos laborals.

CODI

ACCIÓ

LE8O1-A1

Donar continuïtat a la inclusió de la
perspectiva de gènere-feminista als Plans de
prevenció de riscos laborals i als Informes
d’avaluació de riscos psicosocials.

LE8O1-A2

Realitzar processos i informes d’avaluació
de riscos psicosocials a totes les empreses
del Grups Cooperatiu Entrem.

LE8O1-A3

Crear eines presencials i/o virtuals obertes a
la plantilla que esdevinguin espais de cura i
confiança, per compartir el grau de
satisfacció i possibles aspectes de millora
en qüestions relacionades amb la salut
laboral de les persones que treballen a
Entrem.

INDICADORS

CALENDARI

-

Anàlisi dels plans i informes realitzats.

2022 - 2026

-

Nombre d’avaluacions realitzades
Anàlisi dels informes d’avaluació elaborats per detectar
aspectes de millora.

2022 - 2026

-

Creació de les eines i establiment de la periodicitat en
què s’utilitzaran.
Recull de les aportacions realitzades per la plantilla en
cadascuna de les eines disponibles.
Adequació, en cas de ser necessari, de les condicions
laborals existents relacionades amb la salut laboral.

2022 - 2026

-
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LE9. Equilibri de la vida personal i professional

Objectiu 1. Promoure i regular l’accés a les diferents mesures de conciliació establertes a tota la plantilla.

CODI

ACCIÓ

LE9O1-A1

Establir, formalitzar i donar a conèixer el
procediment per sol·licitar l’ús de les
mesures de conciliació disponibles
–incloent les reduccions de jornada–, el qual
permeti registrar les sol·licituds i objectivar
el procés.

LE9O1-A2

Difondre a la plantilla el document de
Mesures de conciliació de la vida familiar i
laboral, i actualitzar-lo quan s’escaigui.

INDICADORS

CALENDARI

-

Creació del procediment.
Canals de difusió empleats per a fer-ho arribar a tota la
plantilla.

2023-2024

-

Canals de difusió empleats per a fer-ho arribar a tota la
plantilla.
Actualització del document.
Grau de coneixement, ús i valoració per part de la
plantilla de les mesures existents (enquesta de
satisfacció).

2023-2024

-
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Objectiu 2. Millorar les mesures de conciliació existents.

LE9O2-A1

Realització d’un petit informe que reculli les
necessitats específiques de les
professionals d’àrees o serveis que fan
atenció a persones usuàries, o que tenen
dificultats per fer ús de les mesures de
conciliació existents, o a qui les mesures
existents no donen resposta, per tal de
veure de quina forma poden adequar-se les
mesures, promovent una possibilitat d’ús
d’aquestes equitativa per a tota la plantilla.

LE9O2-A2

Crear mecanismes formals funcionals que
permetin registrar, controlar i compensar les
hores extres realitzades i les
sobrecàrregues de treball.

-

-

Realització de l’informe (que impliqui la participació de la
plantilla que es troba en aquesta situació).
Recull de les necessitats detectades i de les accions de
millora.
Evolució del grau de satisfacció de les treballadores i
treballadors que han participat en el procés d’elaboració
de l’informe.

2023-2024

Creació de mecanismes.
Informe de registres i compensacions.

2022 - 2023

En cas d’aplicar-se:
-

LE9O2-A3

Valorar la sistematització del treball no
presencial i avaluar el seu impacte en el
benestar dels treballadors i treballadores.

Realització de l’anàlisi prèvia dels llocs de treball que són
susceptibles d’acollir-se al treball no presencial.
- Implantació del treball no presencial amb els
procediments administratius que requereixi.
Avaluació periòdica (de caire qualitatiu) dels beneficis i

2022 - 2023

necessitats de millora del sistema de treball no presencial
establert.
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LE10. Abordatge de l’assetjament i les actituds sexistes
Objectiu 1. Elaborar eines de detecció i abordatge de possibles casos d’assetjament sexual, per raó de sexe, d’orientació sexual, identitat i/o
expressió de gènere, i millorar la capacitat de detecció i abordatge dels mateixos.

CODI

ACCIÓ

LE10O1-A1

Elaborar un Protocol que sigui específic de
prevenció i actuació davant l’assetjament
sexual, per raó de sexe, d’orientació sexual,
identitat i/o expressió de gènere.

LE10O1-A2

Fer difusió del Protocol elaborat.

INDICADORS

CALENDARI

-

Elaboració del Protocol (preferiblement a càrrec d’una
entitat o professional externa feminista).

2021 - 2022

-

Nombre de notícies fent difusió del Protocol (correu
electrònic, web, xarxes, plafons...)
Elaboració d’un fulletó de fàcil lectura que sintetitzi la
informació més rellevant del Protocol.
Grau de coneixement i valoració del Protocol per part de
la plantilla (enquesta de satisfacció).

2022 - 2023

-
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Objectiu 2. Aprofundir en la sensibilització vers l’assetjament sexual, per raó de sexe, d’orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere.

LE10O2-A1

Realitzar formacions a les professionals
encarregades de fer seguiment del Protocol
i/o que tenen un paper en el circuit que
aquest marca, sobre violències masclistes, i
sobretot, sobre assetjament sexual, per raó
de sexe, d’orientació sexual, expressió i/o
identitat de gènere.

LE10O2-A2

Realitzar formacions a tota plantilla sobre
violències masclistes, i sobretot, sobre
assetjament sexual, per raó de sexe,
d’orientació sexual, expressió i/o identitat de
gènere. A les formacions, també s’aprofitarà
per donar a conèixer el Protocol existent.

-

-

Nombre de formacions realitzades.
Nombre de persones designades que han rebut la
formació, segons sexe/gènere.
Grau de satisfacció de les persones assistents (formulari
de satisfacció).

2023 - 2024

Nombre de formacions realitzades.
Nombre i percentatge de persones segons sexe/gènere i
àrea/servei que han rebut formació.
Grau de satisfacció de les persones assistents (formulari
de satisfacció).

2023 - 2025
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6. Sistema de seguiment i avaluació
6.1

Aspectes generals

A continuació es presenta una proposta per al sistema de seguiment i avaluació de les
actuacions i mesures que integren el Pla Intern d’Igualtat de Gènere del Grup
Cooperatiu Entrem. L’objectiu és posar a disposició de l’Organització una eina que
vetlli per l’avenç en la implementació del Pla, i, així, per la consecució dels seus
objectius i resultats esperats.
L’eina que es presenta és de caràcter sintètic i precís: es tracta d’unes pautes que han
de possibilitar que les persones responsables de la implementació del Pla (Comissió
de Seguiment) puguin disposar d’orientacions de caràcter metodològic relatives al seu
seguiment i avaluació. Orientacions que, a la vegada, siguin coherents amb els
principis operatius, la metodologia i els indicadors en els que s’ha basat el procés
d’elaboració del Pla.
Primerament, l’objectiu general del sistema de seguiment i avaluació és:
Aportar informació qualitativa i quantitativa que permeti conèixer l’estat de
desenvolupament del Pla d’Igualtat Intern, els resultats i els impactes de les actuacions
que l’integren, i establir eventuals mecanismes de millora o correcció per a garantir
l’assoliment dels seus objectius.
A partir d’aquest objectiu general, es poden plantejar els següents objectius específics:
-

Conèixer el grau d’execució de les actuacions previstes en el Pla (avaluació de
l’execució).

-

Generar informació qualitativa i quantitativa que permeti valorar i traslladar els
resultats i els impactes de les actuacions en relació als objectius establerts
(avaluació de resultats i avaluació d’impacte).

-

Valorar el procés i la gestió de la implementació del Pla (persones implicades,
compliment de calendaris, adequació de recursos...) i establir, si s’escau,
mesures de millora i/o correcció (avaluació del procés)

-

Identificar noves necessitats en matèria de promoció i garantia de la
igualtat/equitat de gènere en el si de l’Organització (actualització del
diagnòstic).
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El procés de seguiment i avaluació ha de convertir el Pla en un element cíclic de
millora contínua per a l’Organització. És a dir, la valoració final del Pla ha de permetre
establir nous punts de millora i dissenyar noves accions que impulsin al Grup
Cooperatiu continuar millorant en termes d’equitat de gènere. Els progressos realitzats
han de ser, en aquest sentit, mesurables, i per això s’ha incorporat un sistema
d’indicadors associat a cada acció amb el que es pugui avaluar en tot moment la
situació de l’Organització i les millores que s’hagin aconseguit. Els indicadors podran
reflectir el nivell d’execució de les actuacions, els resultats obtinguts o l’impacte
produït.
D’altra banda, l’assignació de responsabilitats per a dur a terme el seguiment i
avaluació del Pla és clau per a assegurar-ne la continuïtat en el temps. A continuació,
es planteja quines haurien de ser les instàncies responsables de dur a terme el
monitoratge del Pla d’Igualtat Intern. És a dir, quins organismes haurien d’assumir la
supervisió del Pla, les funcions específiques de cada un, la tipologia de seguiment que
haurien de realitzar (nivells d’intervenció) i la periodicitat en que es portaran a terme.
Es plantegen diferents nivells d’intervenció:
-

Seguiment estratègic: Liderat per la Comissió de Seguiment del Pla en
coordinació amb el Consell Rector, que tindrà la tasca de vetllar per a
l’assoliment dels objectius generals plantejats inicialment en el Pla. De caràcter
anual.

-

Seguiment operatiu: Liderat per la Comissió de Seguiment del Pla en
coordinació amb el Equip de Direcció i amb persones designades de cada àrea
o servei. El seu principal objectiu serà fer el seguiment i recopilar informació
per l’avaluació i donar a conèixer els resultats i les possibles incidències al
conjunt de l’ organització. De caràcter trimestral.

6.2

Procediment de modificació

D'aquesta manera, el procediment de modificació que ha d’assegurar donar resposta a
les discrepàncies o incidències que puguin generar-se durant l'aplicació, el seguiment
i l'avaluació o revisió del Pla, es farà efectiu durant les reunions de treball que
es contemplen en els 2 nivells d'intervenció: l'estratègic i l'operatiu.
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No obstant això, la Comissió de Seguiment serà la instància responsable última de
comprovar l’acompliment dels objectius i de les mesures i accions establertes en el PII,
i de proposar i decidir sobre eventuals correccions o canvis de millora necessaris
d’aplicar, sempre amb el vistiplau del equip de Direcció i del Consell Rector.

6.3

Composició de la Comissió de Seguiment

La Comissió de Seguiment està formada per les mateixes persones que el Grup Motor:
-

Dani Inglada (Director de Gestió de Persones i membre del Comitè de Direcció)
Beth Olivé (Directora de Comunicació i Relacions d’Empresa i Comunitat i
membre del Comitè de Direcció)
Thais Marset (Coordinadora de Projectes d’ Inclusió)
Marc Fernández (Tècnic d’ Àrea Atenció a les Persones)
Pere Bartolí (Soci Fundador de Nou Verd i comptable)
Clara Salvà (Encarregada de Jardineria i membre del Consell Rector de Nou
Verd)
Ana Salamé (Sòcia i Cap de Serveis de Jardineria)
Raimon Rovira (Coordinador de Consergeria i president de Nou Set)
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