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I. FIT
TXA TÈC
CNICA DE
EL CIMNE
Deno
ominació so
ocial

CEN
NTRE INTER
RNACIONAL
L DE MÈTOD
DES NUMÈR
RICS
EN E
ENGINYERIIA

Form
ma jurídica

ORG
GANISME PÚBLIC
P

Direc
cció

C/ G
GRAN CAPIT
TÀ S/N EDIF
F.C1 CAMPU
US NORD-U
UPC

Telèffon

93 4
401 74 95

Fax

93 4
401 65 17

E-ma
ail

cim
mne@cimne.upc.edu

Pàgina Web

www
w.cimne.com
m

Activ
vitat/s principal/s

REC
CERCA

Nom
mbre de centtres de treba
all

4

(Barcelona, Eivissa, Lle
eida i Madrid
id)

REPRES
SENTACIÓ LEGAL
L
DEL
LS TREBALL
LADORS
No en te
enim.

II. CA
ARACTER
RITZACIÓ
Ó DEL C
CENTRE INTERNA
I
ACIONAL
L DE
MÈ
ÈTODES NUMÈR
RICS EN E
ENGINYE
ERIA
El Cen
ntre Internacional de Mètodes N
Numèrics en
e
Enginyeria (CIMNE) és una organització
o
de recerca
a,
creada p
pel Decret 15
50/1987, de 13 de març e
el 1987, al co
or
de la p
prestigiosa Universitat
U
Politècnica
P
d
de Cataluny
ya
(UPC) com a consorrci entre la Generalitat
G
d
de Catalunya
ai
la UPC.

CIMNE ccompta amb
b oficines situ
uades en dife
ferents edific
cis
en diverssos campus de la UPC.
L’àmbit geogràfic, a Espanya, a més de lla seu a Ba
arcelona, té presència a Madrid, Terrassa i
Eivissa. El 2005 CIM
MNE va com
mençar la se
eva expansió
ó internacion
nal i des dee llavors ha creat les
següentss branques internaciona
i
ls: CIMNE L
Llatinoamèric
ca (fundació sense ànim de lucre a Santa
S
Fe,
Argentin
na); CIMNE EUA
E
(Corporració sense à
ànim de lucrre a Washing
gton DC, EU
UA); CIMNE Singapur
(Corpora
ació sense ànim de lucre a Singapur)) i CIMNE Be
eijing (Xina).
Uns 200
0 científics i enginyers treballen e
en els difere
ents centres de treball de CIMNE a tot el
món. CIM
MNE també ha establerrt una xarxa
a de 28 aule
es i laborato
oris conjuntss en associa
ació amb
universittats d'Espanyya i 10 païso
os d'Amèrica Llatina.
Les activvitats de reccerca i dese
envolupamen
nt tecnològic
c de CIMNE cobreixen uun ampli esp
pectre de
temes qu
ue van des dels
d
camps d'enginyeria
d
clàssics com
m la civil, me
ecànica, ambbiental, naval, marina,
les teleccomunicacion
ns i l'enginye
eria biomèdicca, informàtica i ciències
s aplicades taals com la ciència de
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materialss, biomedicin
na, física computacional , medi ambie
ent, ciències
s socials i cièències econò
òmiques i
multimèd
dia, entre d'a
altres.
Durant e
els últims 28 anys, CIMNE ha particip
pat en més de
d 2000 projectes de reccerca en col·laboració
amb une
es 500 empre
eses, univers
sitats i centre
es de recerca a tot el mó
ón.
Les activvitats de RDT de CIMNE
E es complem
menten amb
b activitats d'educació i foormació a tra
avés dels
màsters,, cursos, sem
minaris i xerrrades. Investtigadors de CIMNE supe
ervisen estuddiants de do
octorat en
col·laborració amb divverses unive
ersitats d'Esp
panya i a tot el món.
propi a càrrrec de la pu
CIMNE té un deparrtament de publicacions
p
ublicació de llibres, mon
nografies,
informess de recerca i informes tè
ècnics. A mé
és, CIMNE ta
ambé té un Departamennt de Congressos que
organitza
a conferènccies i tallers internaciionals en les diferentts àrees. S' han organittzat 140
conferèn
ncies des de 1987.
CIMNE tté una vocacció per a la trransferència dels resultats científics i tècnics delss projectes d'RDT
d
per
al sector industrial. Això es po
orta a terme
e de manera
a efectiva en
n cooperacióó amb empreses de
diferentss sectors que
e exploten i comercialitze
en la tecnolo
ogia CIMNE. CIMNE ha promogut ac
ctivament
la creaciió d'emprese
es spin-off, algunes d'elle
es totalment o parcialmen
nt propietat dde CIMNE, que
q tenen
un paper important en
e la industrrialització i l'e
explotació de
e la tecnolog
gia de CIMN
NE. De fet, CIMNE
C
ha
creat una empresa, CIMNE TEC
CNOLOGIA S
S.A., encarre
egada de la transferènciaa al mercat de
d tota la
tecnolog
gia desenvolu
upada al cen
ntre.
CIMNE m
manté estrettes relacions de cooperacció amb moltes universitats i centres d'R + DT en
n el camp
de l'eng
ginyeria com
mputacional i ciències a tot el món. CIMNE té
é accés a les instal·lacions de
computa
ació de diverssos centres de
d supercom
mputació a Espanya i Eurropa.

5

Pla d’igu
ualtat d’oporttunitats de gè
ènere

OBJEC
CTIU:
Desenvo
olupament de
e mètodes numèrics i tèccniques computacionals per a l'avençç del coneixe
ement i la
tecnolog
gia en enginyyeria i cièncie
es aplicades .

MISSIÓ
Ó:
Transforrmar el coneiixement en prototips.
p
Aqu
ció de les em
mpreses, es poden
p
uests, amb la col·laborac
convertirr en producte
es, que un co
op comercia litzats, permeten poder reinvertir el reetorn en el
desenvo
olupament de
e noves idees.

VISIÓ:
Esdeven
nir un centre de recerca de referènci a a nivell intternacional, excel·lent peel que fa als resultats
de recerrca en el cam
mp de la me
ecànica comp
putacional i punter en la transferènccia de coneix
xement al
teixit industrial i a la societat.

RESPO
ONSABILIT
TAT SOCIA
AL CORPO
ORATIVA
CIMNE ha esdeving
gut un impo
ortant centre
e de recerca
a en l’àrea de la invesstigació mate
emàtica i
d’enginyyeria, desenvvolupant activitats de reccerca i docents, ja sigui directamentt o a través d’entitats
vinculades, amb la fiinalitat de ge
enerar coneixxements i te
ecnologies d’alt valor afeggit, que afav
voreixin el
conjunt d
de la societa
at.
La recen
nt reforma de
e la regulació
ó de la invesstigació públlica promogu
uda amb ocaasió de l’apro
ovació de
la nova Llei 14/2011, d’1 de juny
y, de la Cièn
ncia, la Tecnologia i la In
nnovació, ha incidit en matèria
m
de
Propieta
at Intel·lectua
al i Industria
al, establint el marc juríídic aplicable
e a aquestaa matèria als
s centres
públics d
de recerca.
Així matteix, amb l’a
aprovació de la Llei 7/20
011, de 27 de
d juliol, de mesures fisccals i financ
ceres que
estableixx el règim ju
urídic dels Centres
C
de Recerca de
e Catalunya (CERCA) h a establert un marc
jurídic a
aplicable a aquests
a
cen
ntres que ha
a permès po
otenciar la re
ecerca, el deesenvolupament i la
innovac
ció com elements clau del nou m
model de tra
ansformació
ó i cohesió econòmica, amb la
voluntatt de consoliidar Catalun
nya com a re
eferent de l’avanç del coneixement
c
t i atorgar a aquests
Centres
s facultats per aprovar la creació d’’empreses.
Amb aqu
uest text norrmatiu, i en relació al pe
ersonal inves
stigador dels
s Centres dee Recerca qu
ue queda
contemp
plat tant en el
e catàleg de deures co
om de drets previst en la citada Lleei 14/2011, es
e pretén
assolir u
un doble obje
ectiu:
D’una ba
anda, impulssar l’activitat de recerca, tot procuran
nt incrementa
ar la seguretaat jurídica ne
ecessària
per a less parts impliccades en el desenvolupa
d
ment de les activitats de recerca;
De l’altra
a, involucrarr el persona
al del CIMNE
E en aquesttes activitats
s, no noméss reconeixent la seva
participa
ació en el desenvolupament de nous coneixemen
nts i tecnolog
gies, sinó tam
mbé fent‐los partícips
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dels ben
neficis que es
e puguin ob
btenir per l’e
explotació co
omercial dels
s resultats dee la seva ac
ctivitat de
recerca.
En consseqüència, el
e Consell de
e Govern de
el CIMNE ha
h considera
at oportú aprrovar una Normativa
N
interna, que incorporra la regulac
ció dels resulltats de la re
ecerca desen
nvolupada a CIMNE, i les
s normes
al respeccte de llur exxplotació i la distribució d
dels beneficis
s que se’n de
erivin.
El CIMN
NE, en el seu
u compromíís amb la ciè
ència i la formació de fu
uturs investtigadors/res
s, ofereix
vacants
s de personal, especiallment per a posicions doctorals, tècnics de suport de recerca
r
i
persona
al de recerca
a especialitz
zat en difere
ents àmbits de l’enginy
yeria.
A més, cal destaccar que s’es
stàn impuls
sant una sèrie
s
d’accions per a la consec
cució de
l’acredittació “HR Excellence
e in Resea
arch Award
d” (segell HRS4R, d
d’ara en endavant)
promog
guda per la Comissió
C
Eu
uropea, que
e comporta la
a implementa
ació d’un Coodi de conduc
cta referit
a la igua
altat en les condicions
c
la
aborals i con tractuals, tra
ansparència en el procéss de contractació, pla
d’igualta
at d’oportuniitats, formac
ció continua
ada i desen
nvolupamentt professionnal basat en
n criteris
professio
onals i gestió
ó de la divers
sitat, amb el compromís d’incloure’l a les polítiquees del centre
e.
Des de la filosofia co
orporativa de
el CIMNE es promociona la presènc
cia de donees en tots els àmbits
del sisttema de la ciència. D’acord amb els seus mèrits i capac
citats, estabblint mecanis
smes per
eliminar biaixos, barrreres i desinc
centivació, i en complime
ent de l’article 5 de la llei Orgànica 3//2007 per
a la Igua
altat Efectiva
a de dones i homes, sobrre la Igualtatt de tracte i d’oportunitats
d
s en l’accés a la feina
i en less condicions laborals, el sexe no cconstitueix cap
c
tipus de
e discriminacció en l’acc
cés a les
posicions professionals que ofere
eix el CIMNE
E.
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III. ES
STRUCTU
URA DEL
L CENTR
RE INTER
RNACION
NAL DE M ÈTODE
ES
NU
UMÈRICS
S EN ENG
GINYERIIA
ESTRU
UCTURA DE
D GOVER
RN
Consell de Govern (màxim òrg
gan de goverrn de l’entitat):

Comissió Executiva
a:
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Consell Científic As
ssessor
El Consell A
Assessor Cie
entífic del CIMNE està foormat per pre
estigiosos
investigado
ors internacio
onals en l'àmbit dels mètoodes numèrics en
n (Universittat de
enginyeria. Està presid
dit pel Prof. Roger Owen
Swansea, R
Regne Unit)). La seva fun
nció és propoorcionar
assessoram
ment i orienta
ació respecte
e de la políticca científica de
d
CIMNE. Elss membres són:
s
















E. Alonso (P
Politècnic de la Univ. De C
Catalunya, Espanya),
E
M. Casteleiro
o (Univ. De La
L Corunya, Espanya),
C
Combescure
e (INSA, Fran
nça),
M. Doblaré (Abengoa
(
Re
esearch, Esp
panya),
S
S. Idelsohn (ICREA
(
profe
essor d'Invesstigació en CIMNE,
C
Argentina),
M. Kleiber (A
Acadèmia de
e Ciències de
e Polònia, Po
olònia),
Kröplin (Univv. de Stuttgart, Alemanya
a),
R. Lohner (G
George Maso
on Univ., EUA
A),
Marí (Univ Politècnica
P
. de
d Catalunya
a, Espanya),
X
X. Oliver (Po
olitècnic de la
a Univ. de Ca
atalunya, Es
spanya),
M. Papadrakkakis (Univerrsitat tècnica
a Nacional d'A
Atenes, Grèc
cia),
S
Schrefler (Un
niv. de Pado
ova, Itàlia),
H. Serra (Ph
h . D. en Arqu
uitectura Navval, Espanya
a)
P. Wriggers (Leibniz Univ
v. de Hannovver, Alemany
ya)
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ORGAN
NIGRAMA
A
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ESTRU
UCTURA DE
D DIRECC
CIÓ I GES
STIÓ
DIRECC
CIÓ: Eugenio
o OÑATE IBÁ
ÁÑEZ DE NA
AVARRA
GERENT
T GENERAL
L: Anna FON
NT JORNET

IV. EL
L COMPR
ROMÍS DEL CIMN
NE AMB LA
L IGUAL
LTAT
D’O
OPORTU
UNITATS
Des de l’inici de la seva activittat, el CIMN
NE ha promogut la políttica d’igualtaat d’oportuniitats i no
discrimin
nació en el seu sistema de
d gestió de persones. Des
D del CIMN
NE, s’entén qque l’excel·lè
ència s’ha
d’aconse
eguir mitjanççant resultats
s d’altíssim n
nivell en l’àmbit de la rece
erca, la formaació i la transferència
de coneiixements, mitjançat l’apo
ortació de tott el talent dis
sponible, però també mitjjançant el co
ompromís
social qu
ue l’entitat adquireixi i im
mprimeixi en totes les se
eves accions
s. En aquestt marc de co
ompromís
e situa el resspecte a la diversitat i la iigualtat d’oportunitats.
social, se
Mitjança
ant la implanttació del Pla d’Igualtat, e l CIMNE pre
etén dedicar esforços
e
a ppotenciar, esttructurar i
impleme
entar accionss concretes en
e matèria d’’igualtat, amb
b els objectiu
us finals de:




Fomentar la incorporació
ó de les done
es en l’àmbitt de la investigació científfica.
O
Oferir a les dones igua
altat d’oport unitats de representativ
r
vitat per tal d’impulsar un canvi
e
estructural i cultural en le
es institucion
ns científique
es.
Divulgar i do
onar visibilita
at al talent q
que les done
es han aportat al llarg dee la historia a l’àmbit
ccientífic en general,
g
i en particular en
n els diferents àmbits de l'enginyeria

Tenint e
en compte le
es directrius que marca la llei Orgà
ànica 3/2007, de 22 de març, per la
a igualtat
efectiva de dones i homes, qu
ue estableix que l’elabo
oració i implantació de plans d’igua
altat serà
voluntàriia, prèvia co
onsulta a la representacció legal de
e la plantilla, o en el seeu defecte, del propi
personal de la Institu
ució, els quals hauran de
e tenir accés a més, a la informació i continguts dels
d
plans
d’igualta
at i la conseccució dels seus objectiu
us (Art. 45.5 y 47) i d’ac
cord amb less línies estra
atègiques
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europees mencionad
des anteriorm
ment, es con
nsidera conv
venient ratific
car el comprromís amb la
a igualtat
d’oportunitats de gèn
nere, formaliitzant les acttuacions a fa
avor de la integració de lla dona en l’àmbit de
la investtigació, on s’evidencia
s
una major in
nfrarepresen
ntació dels perfils
p
femennins, sobreto
ot en les
àrees de
e presa de de
ecisió i repre
esentativitat.
Per tots aquest motiu
us, des del CIMNE
C
s’ado
opta el compromís ferm de
d desenvoluupar un Pla d’Igualtat,
d
per disp
posar d’un diagnòstic
d
realista i obje
ectiu de la situació
s
del Centre,
C
que permeti adoptar les
mesuress amb persp
pectiva de gè
ènere per a intervenir en
n la correcciió de les poossibles desig
gualtats i
biaixos q
que es puguin trobar, i po
osteriormentt, dissenyar un
u pla d’acció que incideeixi directame
ent sobre
els aspe
ectes identificcats, per rea
alitzar els ca nvis necessa
aris que prod
dueixin un m
major impacte a nivell
del conju
unt de la soccietat.
Així, don
ncs, és volu
untat del CIM
MNE treballa
ar en un Pla
a d’Igualtat que
q
potenciï,, estructuri i posi les
bases p
per a la impllementació d’accions
d
en
n matèria d’igualtat, aten
nent a la noormativa en vigor en
aquest à
àmbit, així com
c
a les re
ecomanacion
ns al respec
cte de les diferents
d
entiitats i organ
nitzacions
rellevantts tant a nive
ell nacional com internaciional.
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V. CO
ONSTITU
UCIÓ DE LA COM ISSIÓ D’’IGUALTA
ATAT DE
EL CIMNE
E
Seguint les directriuss de l’aparta
at anterior, s’’ha constituïtt una Comissió d’Igualtaat en el CIMN
NE per al
disseny, implementa
ació i seguiment del Pla d
d’igualtat d’O
Oportunitats de
d l’entitat.
La comp
posició de la
a Comissió, respon
r
a critteris de representativitat i transversaalitat. De manera que
trobem ttant dones co
om homes (c
cinc dones i tres homes)). També hi ha
h representtada una dive
ersitat de
posicions i àrees refferents al CIMNE (area ccientífica i arrea d’administració), ambb l’objectiu de
d recollir
les nece
essitats difere
encials i facilitar la màxim
ma difusió de
el procés i de
els resultats.
Aquestes persones disposen
d
del temps i la d
disponibilitat per a l’adequ
uada particippació i dedica
ació a les
tasques assignades..
La comp
posició és la següent:
1. M
Mercè Alberich
2. JJoan Baigess
3. R
Roger Casan
nova
4. E
Ester Comellas
5. A
Anna Font
6. IIrene Latorre
e
7. S
Salvador Lattorre
8. A
Anna Monrós
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En aque
esta Comissiió s’ha deleg
gat l’autorita
at de decisió amb relació
ó a la igualtaat d’oportuniitats, que
permeti a
avançar en la implementtació a un bo
on ritme d’intervenció.
Els mem
mbres de la
a Comissió participen d
d’aquelles activitats pròpies d’aqueesta i actuen
n com a
portaveu
us de la restta de la plan
ntilla. Aporten
n tota aquellla informació
ó i suggerimeents rellevan
nts per al
desenvo
olupament de
el Pla d’Igua
altat i vetllen
n per la difus
sió dels seus
s resultats eentre el conjunt de la
plantilla, a la vegad
da que es re
esponsabilitzzaran de donar resposta
a a les qüesstions que es
e poden
plantejarr per part de
d la resta del persona
al del Centrre, amb el fi d’aconsegguir els obje
ectius de
transparrència, promo
oció i particip
pació de les activitats imp
pulsades en aquest marcc.
Així matteix acompliran els objectius d’ava
aluar anualm
ment els res
sultats del ppla, proposant noves
mesuress d’acció en matèria
m
d’igu
ualtat i concilliació.

VI. DIA
AGNÒST
TIC PREV
VI
Segons l’article 46 de
d la llei Org
gànica 3/200
07, de 22 de
e març, per a la igualtatt efectiva de
e dones i
homes, el Pla d’Igu
ualtat és un
n conjunt orrdenat de mesures
m
ado
optades des prés de rea
alitzar un
diagnòsttic de situacció, tendents a aconsegu
uir a la Orga
anització la igualtat de ttracte i d’oportunitats
entre dones i homes, i a eliminarr la discrimina
ació per raó de sexe.
Per pod
der desenvolupar el Pla
a d’Igualtat, és impresciindible realittzar un diaggnòstic previ. Aquest
diagnòsttic consisteixx en un estu
udi quantitati u i qualitatiu
u de la situac
ció actual deel CIMNE en
n matèria
d’igualta
at d’oportunitats entre dones
d
i hom
mes. El dia
agnòstic ens
s proporcionna informac
ció sobre
l’estructu
ura organitza
ativa de l’enttitat i de la ssituació de le
es persones que treballeen en la matteixa, així
com la sseva participa
ació en tots els processo
os i les nece
essitats, detectant les posssibles desig
gualtats o
discrimin
nacions per raó
r de sexe i, per tant, ssustentant la realització del
d Pla d’Iguaaltat. El diag
gnòstic es
recolza en la recollida d’informa
ació desagre
egada per se
exe, en l’anà
àlisi d’aquessta informaciió i en el
debat inttern.
Conèixer la situació real del CIMNE és un pas previ i necessari per
p al desennvolupament del pla i
ment de messures. Supos
sa conèixer la realitat de la plantilla
a i de l’organnització i dettectar les
l’establim
necessittats per a pod
der definir ob
bjectius que permetin millorar la posició de l’orgaanització resp
pecte a la
igualtat e
entre dones i homes.
Malgrat que la igualtat i la no discriminació per raó de sexe és un principi de l’’entitat, no apareixen
a
antecede
ents en quan
nt a la implan
ntació d’un P
Pla d’Igualtat d’Oportunita
ats com a tal .
Per realiitzar el diagn
nòstic del CIM
MNE, s’han a
analitzat els següents aspectes:
 Dade
es generalss de la plan
ntilla, desag
gregades pe
er sexe, rela
atives a less característiques de
l’organització i estructura org
ganitzativa, ccaracterístiqu
ues del perso
onal, accés, desenvolupa
ament de
la ca
arrera professsional, forma
ació, condicio
ons de treba
all, remuneracions, entre d’altres.
 Els ccontinguts de
e normatives
s, protocols in
nterns, etc.
 L’opinió i percep
pció de la plantilla a travé s d’un qüesttionari anònim
m.
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ANÀLISI DE LE
ES DADE
ES QUAN
NTITATIV
VES I QU
UALITATIV
VES
Plantilla del CIM
MNE desag
gregada pe
er sexe
Total Plantilla
a
Dones

%

Homes

%

Total

49

23

167

77

216

Tottal planttilla
Dones
23%

Homees
77%
%

C
Centre
de tre
eball 1: Barceelona /Caste
elldefels / Te
errassa
Dones

%

Homes

%

Total

48

23

157

77

205

Centrre de tre
eball 1
Homes
Dones
0

50

100

150

200

C
Centre
de tre
eball 2: Ibiza
Dones

%

Homes

%

Total

0

0

2

100

2
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Centre de tre
eball 2
Dones
0

0,55

1

1,5

2

C
Centre
de tre
eball 3: Lleid a
Dones

%

Homes

%

Total

1

25

3

75

4

Centrre de tre
eball 3
Homes
Dones
0

1

2

3

C
Centre
de tre
eball 4: Mad rid
Dones

%

0

Homes

%

Total

5

100

5

Centrre de tre
eball 4
Homes
Seriess1
Dones
0

2

4

6

observa a less dades reco
ollides de la p
plantilla del CIMNE,
C
la prresència massculina és majoritària
m
Com s’o
amb un 77% d’hom
mes enfront d’un
d
33% de
e dones. Pe
er parlar de paritat haurríem de mou
ure’ns en
intervalss de percenta
atges del 60--40%.
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Plantilla total de
esagregad
da per eda t

Edats

Done
es

%

Homes %

Tota
al

20-- 29 anys
30 – 45 anys
s
46 i més any
ys
TO
OTAL

8
30
11
49

16,33%
61,22%
22,45%
100,00%

43
85
39
167

51
115
50
216

25,755%
50,900%
23,355%
100,000%

Plantilla
P
a total per
p edatts
100
80
60
40
20
0
Dones

20‐ 29 anys
8

30 – 45 anys
a
30

46 i més
m anys
11

Homes

43

85

39

Les dades ens mosstren què un 77% de la plantilla és menor de 46
4 anys (un 78% del tottal de les
dones e
en edat pote
encialment re
eproductiva)) i on ambdós, dones i homes, podden tenir ne
ecessitats
relaciona
ades amb la
a maternitatt i la patern
nitat. En aqu
uest punt, le
es polítiquess de conciliació són
mesuress importants a tenir en co
ompte per miillorar les con
ndicions de la plantilla.

Plantilla total de
esagregad
da per tipu
us de conttracte

Tipus de contracte
Te
emporal a temps
t
comp
plert

Do nes

%

Hom
mes

%

Total

4

8,16%

23

13,777%

27

Te
emporal a temps
t
parcial

11

22,45%

20

11,998%

31

In
ndefinit a tem
mps comple
ert

22

44,90%

53

31,774%

75

In
ndefinit a tem
mps parciall

7

14,29%

15

8,998%

22

A
Altres (beque
es, formació
ó,
etc…
…)

5

10,20%

56

33,553%

61

167 100,000%

216

TO
OTAL

49 100,00%
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La contra
actació desa
agregada perr sexes, ens mostra:
Un 45%
% del person
nal amb con
ntractació de
e caràcter in
ndefinit, dels
s quals un 335% ho és a temps
complertt. Un 71% d’homes enfro
ont un 29% d
de dones.
Un 27%
% del person
nal amb contractació de
e caràcter te
emporal, dels
s quals un 13% ho és a temps
complertt. Un 85% d’homes enfro
ont un 15% d
de dones.
Un 28% del persona
al amb contrractació de d
diferents modalitats, com
m formació, bbeques, etc. Un 92%
d’homess enfront un 8%
8 de dones
s.
La majo
oria de les dones (45%) estan contrractades en
n modalitat indefinida i a temps com
mplert, a
continua
ació trobem un 22% de les dones a
amb contrac
cte temporal a temps paarcial, i un 14%
1
amb
contracte
e indefinit a temps parciial, un 10% en altres modalitats,
m
i un
u 8% amb contracte te
emporal a
temps co
omplert.
La majoria dels hom
mes (34%) es
stan contracctats en modalitats tipus beca /formaació, etc. Seg
guit de la
contracta
ació indefinida a temps complert (32%), a co
ontinuació tro
obem un 144% dels hom
mes amb
contracte
e temporal a temps com
mplert, i un 12
2% amb con
ntracte temporal a tempss parcial, un 9% amb
contracte
e indefinit a temps
t
parcia
al.

T
Típus
de
e contracte de la plantiilla totaal
60
40
20
0

Dones
mporal a Tem
mporal a Indeefinit a Indeffinit a
Tem
ttemps
te
emps
te mps
tem
mps
co
omplert
pa
arcial
mplert
parrcial
com
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Indefinit
a temps
parcial
14%

Altres
(beques,
formació,
etc…)
10%

D
Dones

Homes
Te
emporal
a temps
co
omplert
Tempporal
8%
a tem
mps
parccial
23%
%

Altres
(beq
ques,
form
mació,
ettc…)
33%

Tem
mporal a
temps
t
parcial
p
12%

Indefiinit a
tem
mps
parccial
9%
%

Indefinit
a temp
ps
complert
45%

Temporal
a temps
complert
14%

Indefinit a
temps
complert
32%

Plantilla total de
esagregad
da per antiiguitat
Tipus de
e contracte
e

Do
ones

%

Hom
mes

%

Tottal

M
Menys de 6 mesos
m

2

4,08%
4

10

5,999%

12

D
De 6 mesos a un any

3

6,12%
6

8

4,779%

11

D
De 1 a 3 anyss

6

12
2,24%

27

16, 17%

33

D
De 3 a 5 anyss

9

18
8,37%

20

11,998%

29

D
De 6 a 10 anyys

19

38
8,78%

62

37, 13%

81

M
Més de 10 annys

10

20
0,41%

40

23,995%

50

T
TOTAL

49

100
0,00%

167

100,000%

216

ències signific
catives en la
a distribució per
p sexes i antiguitat.
a
Taant els homes
s com les
No s’obsserven diferè
dones m
mostren perce
entatges sim
milars d’antigu
uitat en la pla
antilla.
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Antiguita
A
at de la plantillla
Més de 1
10 anys
De 6 a 10
1 anys
De 3 a 5 anys

Home
es

De 1 a 3 anys

Done
es

D
De 6 mesos a un any
Menys de 6 mesos
0

10

20

30

40
4

50

60

70

Baixes
s definitive
es en els darrers
d
tre
es anys
Anny

Donnes

%

Hom
mes

%

To
otal

An
ny 2014

18

50%

23

43,440%

41

An
ny 2015

14

38,89%

27

50,994%

41

An
ny 2016

4

11,11%

3

5,666%

7

36

100,00%

53

100,000%

89

TOT
TAL

Durant e
els darrers tre
es anys s’han desvincula
at de l’organització un total de 36 donnes i 53 homes, és a
dir, una majoria d’homes.
La majorr part de les desvinculacions s’han prroduït els anys 2014, amb un 44% dee dones enfront d’un
56% d’ho
omes i 2015, amb un 34% de dones enfront d’un 66% d’home
es.

Baixes
s definitive
es en el da
arrer any
Tipus de Baixes definitives
d

Donnes

%

Hom
mes

%

To
otal

Ju
ubilació

0

0,00%

0

0,000%

0

Accomiadament

0

0,00%

3

11, 11%

3

Finalització contracte
c

7

50,00%

14

51,885%

21

Ab
bandó volu
untari

7

50,00%

10

37,004%

17

Ab
bandó per persones a
càrrrec

0

0,00%

0

0%

0

Alltres (morttalitat,
inca
apacitat…)

0

0,00%

0

0,000%

0

14

100,00%

27

100,000%

41

TOT
TAL
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Les causses de les de
esvinculacions del perso
onal han esta
at majoritària
ament per raoons de finalització de
contracte
e, en el 50%
% de les done
es i el 51,85
5% dels homes, també pe
er abandó vooluntari en el
e 37,04%
dels hom
mes i el 50%
% de les dones, i només en el cas dels
d
homes s’han
s
produïtt acomiadam
ments per
part de l’organització
ó, en un 11,11%.

Selecc
ció de pers
sonal
El CIMN
NE garantitzza en els se
eus processsos de selec
cció la no discriminació
d
ó i la neutra
alitat per
qüestion
ns de gènere
e. No existeix
x cap tipus de
e barrera ni obstacle
o
des
s d’una persppectiva de gè
ènere per
accedir al centre, de
d fet trobem
m presència
a de dones a la majoria
a de posicioons professionals de
l’organitzzació, la qua
al cosa consttata l’absènccia d’impedim
ments per raó
ó de gènere per a dones i homes.
Les dades sí que mostren diferè
ències favora
ables a la prresència d’homes a la pplantilla, dona
at que es
presente
en poques do
ones a les offertes de treb
ball del centrre, pel tipus de
d perfils reqquerits.
No hi ha
a barreres prròpiament dittes dins del centre, però
ò sí que és cert que l’ambbient en gen
neral està
molt massculinitzat. No
N és tan solls un tema d
del percentatge d’homes i dones, perrò més aviat és degut
a la tradició o creençça que el món de l’enginyyeria, acadèm
mic i de rece
erca és més aaviat mascullí.
Amb rela
ació a l’evolu
ució de les contractacion
c
ns en els darrrers anys, no
o hi ha haguut canvis sub
bstancials
a la tend
dència habitu
ual, però sí que
q s’han in corporat mé
és homes al PAS (personnal de serveis), i això
ha fet q
que s’arribé gairebé a la
a paritat. Aq
quest ha estat un fet ca
asual, no s’’ha produït de
d forma
intencion
nada.

essos de sellecció segue
Els proce
eixen un proccediment estandaritzat.
Els facto
ors que deterrminen l’inici d’un procés de selecció i contractació poden serr:





Necessitats de producció
ó
C
Canvis en le
es circumstàn
ncies que en volten al perrsonal
La millora de
e la professio
onalitat del p
personal
Introducció de
d noves tecnologies

e requisits que han de
e configurar el perfil pro
ofessional, eel reclutamen
nt de les
Direcció estableix els
candidattures es fa mitjançant
m
su
uport extern,, arxius de sol·licituds
s
es
spontànies i per la pròpia pàgina
web del CIMNE.
La valora
es fa amb e
ació de les candidatures
c
els següents criteris:




C
Competèncie
es profession
nals requerid
des i habilitatts necessàrie
es per assoliir l’acomplim
ment.
Formació de
e la persona
Experiència prèvia en el lloc de treba
all

La metod
dologia de selecció habittual consiste
eix en:

Per al p
personal d’a
administració i serveis

a personal investigado
or
Per al

 Entre
evista perso
onal
 Histo
orial profess
sional/ curríículum
 Proves psicotèc
cniques (seg
gons el perfiil)

 Historial proffessional/ cu
urrículum

La decissió final per al personal d’administrac
d
ció i serveis, es consens
sua entre el cap de dep
partament
que té la
a vacant i Gerència.
G
Perr a la resta d
de personal, sol ser una
a decisió del cap de dep
partament
amb el vvist-i-plau de la Direcció.
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El centre
e vetlla per cuidar
c
l’ús de
el llenguatge
e no sexista a les ofertes de treball, ooferint els llo
ocs en les
seves de
enominacion
ns tant per ho
omes com p er a dones. Les ofertes es
e publiquenn tant en català i/o en
anglès.
Tot i que
e en el mome
ent de realitz
zar el diagnò
òstic o existeixen procediments formaals que gara
anteixin la
no discriminació perr raons de sexe,
s
matern
nitat o cura de
d gent gran
n, durant l’anny 2016, el centre té
previst d
definir i aprovvar per Cons
sell de Goverrn un proced
diment de selecció de peersonal que reguli
r
tots
els aspe
ectes anomen
nats i que alh
hora garante
eixi la igualtat d’oportunita
ats per a donnes i homes.
No s’ha realitzat una
a formació específica pe
er al persona
al que participa en els prrocessos de selecció,
amb l’ob
bjectiu que puguin gara
antir un proccés neutral amb
a
perspectiva de gènnere, per ta
al d’evitar
qualsevo
ol possible biaix durant el procés.
Cal millo
orar el proced
diment de re
eclutament de
e personal in
nvestigador, implicar el ppersonal de RRHH
R
en
la seleccció de tots els
e perfils dell centre, incl oure clàusules de no dis
scriminació a les ofertes
s laboral i
aplicar, e
en alguns ca
asos, discriminació positivva, oferint places només per a doness.
Es recom
mana elaborrar un protoc
col específicc de selecció
ó formal que
e incorpori lees recomana
acions en
matèria d
d’igualtat i re
esolgui les qü
üestions esm
mentades als
s punts anterriors.
El centre
e dóna publiicitat de form
ma regular de
e les vacantts de person
nal, especialm
ment les d’e
estudiants
post docctorals, perso
onal tècnic i d’enginyeria.
d
.
L’anàlisi de les dades quantitatives ens mosttra el següen
nt:

Incorporacions en els tres
s darrers a
anys
Any

Dones
D

%

Homes

%

Total

Any 201
14

30

68,18%

75

68,81%
%

105

Any 201
15

13

29,55%

30

27,52%
%

43
4

TOTAL

43

105

14
48

Incorp
poració dee persona
al en els darrers
anys
Anyy 2014

Any 2015
75 30

30 13
Donees

Homes

De mane
era global, la
a tendència en
e l’accés a ll’organització
ó mostra una
a major incorrporació d’ho
omes que
de done
es en els da
arrers anys. En un perrcentatge ge
eneral, del 29%
2
de donnes enfront del 71%
d’homess.

Incorporació de nou personal en ell darrer an
ny
Dones

Homes

Total

13

30

43
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Durant el darrer an
ny s’ha rep
produït la te
endència d’a
accés esmentada al puunt anterior amb un
percenta
atge del 30%
% de dones enfront del 70% d’hom
mes, el que ens mostra la necessitat de fer
accions per millorar l’accés
l
de les dones en e
el futur.

Tipus d
de contrac
cte de les incorpora
acions del darrer an
ny
T
Tipus de conntracte

Dones

%

Homes

%

Total

Temp
poral a temp
ps complert

2

15,38
8%

3

10,000%

5

Temp
poral a temp
ps parcial

3

23,08
8%

10

33,333%

13

Fix disscontinuo

0

0,00
0%

0

0,000%

0

Indefinit a temps complert

0

0,00
0%

1

3,333%

1

Indefinit a temps parcial

1

7,69
9%

0

0,000%

1

Pràctiiques

0

0,00
0%

0

0,000%

0

Apren
nentatge

0

0,00
0%

0

0,000%

0

Per ET
TT

0

0,00
0%

0

0,000%

0

7

53,85
5%

16

53,333%

23

13

100,00
0%

30
3

100,000%

43

Altress (beques, fo
ormació,
etc…)
TOTAL

La majorr part de les incorporacio
ons ho han fe
fet en modaliitat contractu
ual de bequees i/o formac
ció, seguit
del 42% del persona
al que s’ha incorporat a l’o
organització amb contrac
cte temporal..

Novves inco
orporaciions: Do
ones
7
2

3
0

0

1
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Novves incorporacio
ons: Ho
omes
Homes
16
0
10
3

1

0

0

0

0

0

Incorporacions del darrerr any: cate
egories prrofessiona
als.
Denominació
categoriies

Dones
D

%

Homes

%

Total

Categoria
a1

4

30,77%

17

56,67%
%

21
2

Categoria
a2

2

15,38%

2

6,67%
%

4

Categoria
a4

5

38,46%

10

33,33%
%

15
1

Categoria
a7

2

15,38%

1

3,33%
%

3

13

100,00%

30

100,00%
%

43
4

T
TOTAL

El 57% dels homes i el 31% de
e les dones s’han incorporat en la categoria 1(( doctors, en
nginyers i
llicenciatts), seguits del 33% dels homes i e
l
dones que ho han ffet en la categoria 4
el 38% de les
(Ajudantts no titulats)), així com el 15% de less dones i el 7%
7 dels homes que ho h an fet en la categoria
2 ( engin
nyers tècnicss i ajudants no
n titulats).
A la cate
egoria 7 (auxxiliars administratius) s’ha
an incorporat el 15% de les dones i eel 3% dels ho
omes.
Per tant,, han acceditt tant homes com dones a totes les categories
c
es
smentades.
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Categgories de lles noves incorpora
acions
Dones

Homes

17
10
4

Categoria 1

2

5

2

Categoriaa 2

Categoria 4

2

1

Cattegoria 7

Formació del pe
ersonal
En línia
a amb la filosofia
f
corporativa, la formació del
d
persona
al és a deemanda, ja que les
característiques delss perfils proffessionals re
esponen a perfils molt específics am
mb una formació molt
complertta i una alta qualificació d’entrada.
d
No existeix cap tipuss de limitació
ó ni obstacle a les activita
ats formative
es per raó dee gènere en el centre,
de fet éss al contrari, sembla què en genera
al, són les dones les que
e presenten més predisposició a
ual i tenen le
formar-sse. Homes i dones
d
acced
deixen per igu
es mateixes oportunitats de desenvolupament
professio
onal i person
nal dins de l’à
àmbit de la fo
ormació.
No hi ha
a per part del CIMNE cap
p oferta form ativa determ
minada. Quan
n es detecta una necessitat o una
oportunittat formativa
a interessantt, s’estudia d
de forma individualitzada. De fet, sónn els propis empleats
que la so
ol·liciten, perr mitjà dels caps
c
de depa
artament.
La form
mació s’imp
parteix habittualment fo
ora del cen
ntre, degut a les neecessitats fo
ormatives
especialitzades.
Dins de la jornada la
aboral es fan els cursos d
de prevenció de riscos lab
borals (dirigitts a tot el pe
ersonal).
Fora de la jornada laboral es fan
f
els màstters, idiomes
s, postgraus
s, estudis unniversitaris (per totes
aquelless persones qu
ue ho sol·liciiten).
Quan ell curs té rellació amb le
es tasques que es des
senvolupen en
e el centree, es facilita
a que les
personess puguin asssistir als curs
sos i fins i tott es cobreix el
e cost, total o parcialmennt.
En gene
eral, els cursos que es fa
an fora de la jornada laboral són volu
untaris i els qque es fan dins
d
de la
jornada laboral són obligatoris.
o
En aque
est centre, pe
ensem que les dones esstan motivades per forma
ar-se. Per afa
favorir la form
mació, es
podria definir una pa
artida del pressupost per a formació (ara
(
no existe
eix) i destinaar un cert perrcentatge
a la form
mació de les dones.
d

Promo
oció del pe
ersonal
La políticca de promo
oció garanteix
x la igualtat entre homes
s i dones. No
o obstant, duurant el darre
er any no
es va rea
alitzar cap prromoció interna.
Els proce
essos de pro
omoció intern
na són escasssos.
No hi ha
a cap dona que
q sigui dire
ectora de grrup de recerc
ca en aques
sts momentss, la qual cos
sa caldria
explorar per tal de descartar
d
ce
ertes dificulta
at d’accés a aquests càrrecs de direecció per pa
art de les
dones.
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La comu
unicació de le
es vacants a cobrir per vvia de promo
oció interna no
n es fa de fforma sistem
matitzada.
En gene
eral, les vaca
ants són anu
unciades en portals de selecció
s
(gen
neralment Inffojobs) i a la
a web del
centre. Q
Quan es dete
ecta des de direcció
d
o ge
erència un po
ossible cas de
d promoció interna, es comunica
c
directam
ment a l’intere
essat/da.
Els criterris per promo
ocionar són:






Prep
paració i ade
equació al no
ou lloc de treb
ball.
La ccoherència de
e la carrera.
La cconfiança que
e es té en la persona perr assumir nous reptes.
Les oportunitats reals de créixer professi onalment i econòmicame
e
ent.
Les possibilitats de cobrir am
mb èxit la vaccant que deix
xa el promoc
cionat.

El procé
és de selecció no és una
a avaluació e
en sí mateix
xa. Es conse
ensua un canndidat entre els caps
dels dep
partaments afectats,
a
amb
b gerència i amb direcciió, i es propo
osa a la perssona interessada. No
hem ting
gut cap cas de
d competència interna p
per una vacant.
Les perssones que in
ntervenen en
n la decisió d
de les promo
ocions internes són els ccaps de depa
artament,
gerència
a i direcció.
A nivell PAS, pense
em que no hi
h ha dificulta
ats per a la promoció de
e les dones. En canvi, percebem
p
certes barreres per a la promoció de dones en l’àmbit de
d recerca. Les
L poques ddones investtigadores
que hi ha acaben assumint, a més, tasq
ques de ges
stió que les
s frenen pe r millorar en l’àmbit
pròpiame
ent científic.
D’altra b
banda, pense
em que les responsabilit
r
tats familiars
s podrien influir a l’hora dde promocionar en el
cas de le
es dones, pe
erquè elles són les que ss’ocupen més
s de la famíliia i l’àmbit doomèstic, i es
stableixen
prioritatss diferents qu
uè els homes
s amb relació
ó a la seva carrera.
c
Existeixe
en Plans de Carrera per al personal investigador, i alguns de
els aspectess que es valo
oren són:
nombre de publicacio
ons, projecte
es dirigits, tessis dirigides i altres indicadors de la pproducció cie
entífica.
Existeix un docume
ent a l’abastt de tot el personal de
el centre, qu
ue recull elss procedime
ents i les
ons relaciona
ades amb els
s requerimen
nts objectius i aplicables al Pla de Caarrera de les diferents
actuacio
posicions professionals dins del CIMNE.
C
Extrracte del doc
cument amb la Carrera In
nvestigadorra:
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uem com a possible
p
punt de millora e
en l’àmbit de
e la recerca que
q les tasquues de gestió
ó podrien
artides de forma més òp
ptima o comp
ptar amb alg
gú extern. No es pot peermetre que aquestes
siguin assum
mides per de
efecte per less dones de l’equip.
bit del PAS, es
e produeixe
en poques va
acants i costa
a trobar caso
os de promocció interna.

a Salarial
rència a la política retributiva, en i gualtat de condicions
c
de
d treball, e l centre retrribueix al
c
les funcions i responsabiliitats que des
senvolupa, nno existint diferències
l segons la categoria,
stions de gèn
nere en aque
est àmbit.
s següents in
ncentius i beneficis socia ls:
egurança mè
èdica a un prreu reduït.
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Posssibilitat d’ince
entius salaria
als anuals (ssegons tanca
ament exercici i rendimeent avaluat pe
el cap de
depa
artament).

Distribu
ució de la plantilla
p
pe
er bandes ssalarials se
ense comp
pensacionss extra sala
arials
Bandes salarials
s

Dones

%

Home
es

%

Total

Me
enys de 7.20
00€

9

18,37
7%

37

222,16%

46

Enttre 7.201 € i 12.000 €

7

14,29
9%

16

99,58%

23

Enttre 12.000 € i 14.000 €

3

6,12
2%

4

22,40%

7

Enttre 14.001 € i 18.000 €

3

6,12
2%

15

88,98%

18

Enttre 18.001 € i 24.000 €

9

18,37
7%

21

122,57%

30

Enttre 24.001 € i 30.000 €

7

14,29
9%

22

133,17%

29

Enttre 30.001 € i 36.000 €

4

8,16
6%

10

55,99%

14

Mé
és de 36.000
0€

7

14,29
9%

42

255,15%

49

TOT
TAL

499

100,00
0%

167

1000,00%

216

Com es pot observa
ar, un 23% del personal e
es troba en el tram salarial més alt ((+ de 36.000
0€), en el
qual trob
bem a un 14
4% de done
es enfront d’ un 86% d’ho
omes, (un 14% de les ddones i un 25%
2
dels
homes). En aquest trram proporcionalment hi ha més del doble d’homes que de doones.
En el tra
am salarial de
e 30.001 a 36.000€,
3
trob
bem al 29% de
d les dones enfront del 771% dels ho
omes ( un
8% de le
es dones i un
n 6% dels ho
omes). Aquesst és el tram més paritari entre ambdóós sexes.
al més baix, en el qual tenim
El 21% d
del personal el trobem al
a tram salaria
t
a un 220% de done
es enfront
d’un 80%
% d’homes, (un
( 18% de les dones i 2
22% dels homes). En aquest tram prroporcionalm
ment hi ha
més hom
mes que dones.
El 27% d
del personal es situa en el tram salarrial entre 18.000 i 30.000
0€, amb un 227% de done
es enfront
6% dels hom
un 73% d’homes, (u
un 33% de le
es dones i 26
mes). En aqu
uest tram pro
roporcionalm
ment hi ha
més don
nes que homes.
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Ban
ndes sala
arials seense compensa
acions eextra
ssalarialss
D
Dones

Homes
42
4

37

16
9

21

22

9

7

15

7

4
3

3

10
4

M
Menys de Enttre 7.201 Entre
E
Enntre
Entrre
Entree
Enttre
01 € i 24.001
1 € i 30.001 € i
7.200€ € i 12.000 € 12..000 € i 14.0001 € i 18.00
14
4.000 € 18.0000 € 24.0
000 € 30.00
00 € 36.0000 €

7
e
Més de
36.000 €

Distribu
ució de la plantilla
p
pe
er bandes ssalarials am
mb compensacions eextra salarrials
Bandes sa
alarials

Dones

%

Home
es

%

Tottal

Mennys de 7.200€

9

18,37%

37

22,16%
%

46

Entrre 7.201 € i 12.000 €

7

14,29%

16

9,58%

23

Entrre 12.000 € i 14.000 €

3

6,12%

4

2,40%

7

Entrre 14.001 € i 18.000 €

3

6,12%

14

8,38%

17

Entrre 18.001 € i 24.000 €

9

18,37%

22

13,17%
%

31

Entrre 24.001 € i 30.000 €

7

14,29%

22

13,17%
%

29

Entrre 30.001 € i 36.000 €

4

8,16%

12

7,19%

16

Méss de 36.000 €

7

TOTA
AL

14,29%
40
449
100,00
0%

23,95%
%
47
167
1000,00%

216

Les diferrències resp
pecte a la tau
ula anterior a
afecten nom
més als home
es, trobem uun home men
nys en el
tram (en
ntre 14.001 i 18.000€), un
n home més en el tram (e
entre 18.001 i 24.000€), ddos homes menys
m
en
el tram (entre 30.001
1 i 36.000€), i dos homess menys en el
e tram de mé
és de 36.0000€.
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Baandes sa
alarials amb co
ompensa
ació exttra
ssalarialss
D
Dones

Homes

40

37

9

16
7

14
4
3

3

22

22

9

7

122
4

7

Menys de
Entre
Entre
e
Més de
Entre
Entre
Enntre
Enttre
2.000 € i 14.0001 € i 18.00
01 € i 24.001 € i 30.001 € i 36.000 €
7.200€ 7.201 € i 12
00 € 30.000
0 € 36.000 €
12.000 € 14.000 € 18. 000 € 24.00

Distribu
ució de la
a plantilla por categ
gories pro
ofessionals i
compensacions extra
e
salariials.
Cattegories

Categgoria 1

Categgoria 2

Bandes salarials

Dones

%

salari brut anual amb

Homes
H

%

To
otal

Menys de
d 7.200€

5

20,83%

19

779,17%

24

7.201 € i 12.000 €

3

27,27%

8

772,73%

11

12.000 € i 14.000 €

1

33,33%

2

666,67%

3

14.001 € i 18.000 €

1

9,09%

10

990,91%

11

18.001 € i 24.000 €

2

15,38%

11

884,62%

13

24.001 € i 30.000 €

2

11,11%

16

888,89%

18

30.001 € i 36.000 €

2

14,29%

12

885,71%

14

Més 36
6.000 €

4

9,30%

39

990,70%

43

Menys de
d 7.200€

1

33,33%

2

666,67%

3

7.201 € i 12.000 €

2

66,67%

1

333,33%

3

12.000 € i 14.000 €

1

33,33%

2

666,67%

3

3 1000,00%

3

14.001 € i 18.000 €
18.001 € i 24.000 €

3

24.001 € i 30.000 €

27,27%

8

772,73%

11

2 1000,00%

2

3 1000,00%

3

30.001 € i 36.000 €
Més 36
6.000 €
Menys de
d 7.200€
Categgoria 3

7.201 € i 12.000 €
12.000 € i 14.000 €
14.001 € i 18.000 €
30
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18.001 € i 24.000 €

2

40,00%

3

660,00%

5

24.001 € i 30.000 €

1

50,00%

1

550,00%

2

Menys de
d 7.200€

1

6,25%

15

993,75%

16

7.201 € i 12.000 €

1

16,67%

5

883,33%

6

Menys de
d 7.200€

2

66,67%

1

333,33%

3

7.201 € i 12.000 €

1

33,33%

2

666,67%

3

14.001 € i 18.000 €

2

66,67%

1

333,33%

3

18.001 € i 24.000 €

2 100,00%

24.001 € i 30.000 €

4

30.001 € i 36.000 €

2 100,00%

2

Més 36
6.000 €

3 100,00%

3

30.001 € i 36.000 €
Més 36
6.000 €

12.000 € i 14.000 €
14.001 € i 18.000 €

Categgoria 4

18.001 € i 24.000 €
24.001 € i 30.000 €
30.001 € i 36.000 €
Més 36
6.000 €

12.000 € i 14.000 €
Categgoria 5

2

57,14%

3

442,86%

7

Caategoria
a1
Dones

Homes

39
19
5
Menys
de
7.200€

8
3

12

11
2

110
1

16
2

12
2

4

7.201 € i 12.000 € 14.0001 € 18.001 € 24.001 € 30.001 €
M
Més
12.000 € i 14.000 i 18..000 i 24.000 i 30.000 i 36.000 36..000 €
€
€
€
€
€
CCategoria 1

A la cate
egoria 1 (Docctors, Enginy
yers, Llicenc iats), la majo
oria de les do
ones (5) cob ren menys de
d 7.200€
seguidess de les que
e cobren més de 36.000
0€ (4), en ca
anvi en el ca
as dels homees és a la in
nversa, la
majoria ((39)cobren més
m de 36.00
00€, seguits dels que cob
bren menys de
d 7.200€ (119).
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Caategoria
a2
Dones

Homes

8
2
1
Menys
de
7.200€

1
2

2
1

3

3

2

3

7.201 € i 12
2.000 € 14.0001 € 18.001 € 24.001 € 30.001 €
Més
12.000 € i 14.000 i 18..000 i 24.000 i 30.000 i 36.000 366.000 €
€
€
€
€
€
CCategoria 2

A la cate
egoria 2 (En
nginyers tècn
nics i Ajudantts titulats) tro
obem una majoria d’hom
mes i de done
es al tram
salarial e
entre 18.001 i 24.000€., i només hom
mes en el tram
m de més de
e 36.000€.

Categoria 3
D
Dones

Hom
mes

3
2

1
1

Menys 7.201 € i 12
2.000 € 14.0001 € 18.001 € 24.001 € 30
0.001 € Méés
1
i 18.0000 i 24.000 i 30.000 i 36.000 36.0000 €
de
12.000 € i 14.000
€
€
€
€
7.200€
€
Caategoria 3
A la cate
egoria 3 (Ca
aps Administratius) trobem
m homes i dones en els trams entre 18.001 i 30.0
000€. En
aquesta categoria els salaris son
n paritaris en tre ambdós sexes.
s
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Categoria 4
D
Dones

Hom
mes

15
5
1

1

Menys 7.201 € i 12
2.000 € 14.0001 € 18.001 € 24.001 € 30.001 € Méés
1
i 18.0000 i 24.000 i 30.000 i 36.000 36.0000 €
de
12.000 € i 14.000
€
€
€
€
7.200€
€
Caategoria 4
A la cate
egoria 4 (Aju
udants no titu
ulats) trobem
m una majoria
a d’homes, en
e un tram saalarial de me
enys de
12.000€.

Categgoria 5
Doness

Homes

3
1
2

2
1

1
2

2

4

2

3

Menys 7.201 € i 12.00
00 € 14.001 € 18.001 € 24.0
001 € 30.001 € Més
000 i 18.000 i 24.000 i 30
0.000 i 36.000
0 36.000 €
de
12.000 € i 14.0
€
€
€
€
7.200€
€
Categooria 5
A la cattegoria 5 (O
Oficials Admiinistratius) trrobem una majoria
m
de dones,
d
repreesentades en
n tots els
trams sa
alarials, majo
oritàriament de
d més de 24
4.000€, així com també els
e homes.
Caldrà rrealitzar un estudi com
mparatiu mé
és en detall, incloent en
e aquestess comparacions, les
diferènc
cies degude
es a les dife
erents jorna
ades laboralls tant dels homes con
n de les dones amb
una inciidència directa a les corresponents
s retribucions.
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Ordena
ació del te
emps i con
nciliació
Les qüe
estions relaccionades amb la concilia
ació de la vida
v
persona
al, familiar i laboral són
n un dels
aspectess més rellevvants quan parlem de les dificultats a les que s’enfrontaa el persona
al de les
organitza
acions.
Dins de la consciènccia per tots aquells
a
aspecctes socials relacionats amb
a
l’àmbit dde la concilia
ació de la
vida personal i laborral, el CIMNE
E, ha implan
ntat un sistem
ma de marca
atge que s’aaplica al PAS
S, amb la
finalitat d
d’aconseguirr jornades més
m flexibless. De mome
ent no s’han analitzat elss resultats d’aquesta
d
mesura.
L’horari g
general de CIMNE
C
és de
e dilluns a divvendres de 09:00
0
a 17:30h amb un ddescans de 30
3 minuts
diaris pe
er a dinar.
Les perssones que co
omparteixen departamen
nt, garantint el
e servei en l’horari geneeral, poden fle
exibilitzar
la seva e
entrada i sorttida en el següent rang h
horari:
Entrada:: 07:30 /10:00h
Sortida: A partir de le
es 16:00h
La recep
pció dóna se
ervei des de
e les 08:30h
h fins a les 17:30h, amb
b un descanns per a dinar de 60
minuts.
En el cass de persona
al investigador no hi ha u
un horari real fix i es disposa de moltaa flexibilitat.
La jorna
ada intensiva
a es pot gaudir des de l’’1 de juliol fins al 31 d’a
agost, garanttint el següe
ent horari
d’atenció
ó:

aments
Departa

Dilluns a dijjous

Dive
endres

Juliol

09:00 ‐ 17:00
0

09:0
00 ‐ 15:00

Agost

09:00 ‐ 15:00
0

09:0
00 ‐ 15:00

Recepc
ció

Dilluns a dijo
ous

Dive
endres

Juliol

09:00 ‐ 16:30
0

09:0
00 ‐ 15:00

(Dinar: 30 m
minuts)
Agost

09:00 ‐ 15:00
0

09:0
00 ‐ 15:00

os Humans ha
h editat una
a guia inform
mativa dirigid
da a tot el personal
p
per facilitar la gestió
g
del
Recurso
temps, o
on recull inforrmacions i no
ormatives re
elatives als se
egüents punts:







Horari de tre
eball
JJornada inte
ensiva
C
Calendari lab
boral
Normes generals i eines de gestió
C
Control de presencies i absències
a
S
Sol·licitud d’absències re
etribuïdes i n o retribuïdes
s

ningú treballa
a més de 40
0 hores setm
manals encarra que en
Segons les dades estadístiques recollides n
realitat e
es mostra qu
ue en determ
minats llocs, les jornades
s s’allarguen més enllà ddels horaris establerts
e
oficialme
ent.
Existeixe
en horaris (de menys de 20 hores se
etmanals) utillitzats per un
n 24% de less dones i un 30% dels
homes, i d’intervals entre 20 i 35
5 hores que són utilitzats
s de manera
a equivalent ttant pels homes com
per les d
dones, la qua
al cosa pot afavorir la con
nciliació.
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Les dones són les que
q més utilitzen els perm
misos de l’organització, perquè sem
mbla que són elles les
que acaben assumin
nt tasques a l’àmbit dom èstic/familiarr que podrien compartir aamb els hom
mes, però
que per algun motiu no les comp
parteixen.
Durant l’’any passat, quatre done
es i set home
es van gaudir dels permis
sos de materrnitat i paternitat. I en
dotze occasions es va
a sol·licitar reducció
r
de jjornada per lactància i cura de fills/ees. Només les dones
han fet ú
ús de la jorna
ada reduïda i de l’excedè
ència voluntà
ària.
En gene
eral, el perso
onal de rece
erca està fo
ormat majorittàriament pe
er homes. P
Provenen de carreres
científiqu
ues (d’entad
da més masculinitzades)) i arriben poques
p
done
es al centre;; de les poq
ques que
arriben, no n’hi ha ca
ap que hagi arribat
a
a esd
devenir cap de
d departame
ent.
En aque
est àmbit, en
ns trobem am
mb una de le
es principals limitacions al desenvoluupament pro
ofessional
de les do
ones, sobre tot aquelles que pertanyyen a l’àrea científica,
c
ja que en moltts casos pod
den veure
mermades les seve
es possibilita
ats de promo
oció, formac
ció, etc. al no
n poder deedicar més temps
t
de
l’establert en els se
eus horaris a temes d’’investigació i publicacio
ons, que seempre reque
ereix una
dedicació intensiva. Dins d’aque
est àmbit no s’han torba
at encara me
esures que ppuguin soluc
cionar els
gaps esm
mentats i faccilitar l’aprofittament del ta
alent femení.
Emprantt informació derivada d’enquestes ssobre l’ús del
d temps en diversos ppaïsos europeus, es
mostra l’evidència de que els ho
omes dediqu
uen de mitjan
na més temp
ps al treball fora de casa
a que les
dones, e
especialmentt en el cas dels
d
països mediterranis
s amb baixa participació laboral fem
menina. El
temps que exigeix la
a cura d’una família, que
e les dones professionals
p
s assumeixe n majoritària
ament, és
sens dubte una altre
e factor clau
u a tenir en ccompte a l’h
hora d’explica
ar les dificulltats que afro
onten les
dones a les seves carreres cie
entífiques. E
En canvi, tam
mbé aquí sembla que estan funcio
onant els
estereotips de gène
ere: les done
es amb sala
aris majors que
q
les seve
es parelles nno tan sols dediquen
relativam
ment més temps a les tasques dom
mèstiques qu
ue els seus marits, sinó que en molts casos
també dediquen més temps en aquestes tassques que d’altres
d
dones que cobreen un salari inferior
i
al
del seu m
marit.
L’evidèn
ncia empírica
a ens indica també
t
que l’a
atenció desig
gual a la fam
mília certameent representta encara
una dificcultat afegida
a en la carrerra en el món
n de la ciènciia per a les dones.
d
Per aaixò hem de continuar
en el ca
amí de disssenyar mesures per fa cilitar la conciliació i la
a corresponnsabilitat, pe
er fer les
n totes les persones,
organitza
acions cientíífiques llocs de treball on
p
do
ones i homess, estiguin en igualtat
de cond
dicions alhorra de poder formar una
a família i desenvoluparr una carrerra profession
nal plena
(Llibre B
Blanc. Situaciió de les Don
nes a la Cièn
ncia Espanyo
ola).

Distribu
ució de la plantilla
p
pe
er hores se
etmanals de treball
Número d’hores

Dones

%

Home
es

%

Totaal

M
Menys de 20
2 hores

112

24,49
9%

50

29,994%

62

D
De 20 a 35 hores

112

24,49
9%

40

23,995%

52

D
De 36 a 39 hores

2

4,08
8%

3

1,880%

5

223

46,94
4%

74

44,331%

97

0

0,00
0%

0

0,000%

0

449

100,00
0%

167

100,000%

216

4
40 hores
M
Més de 40 hores
h
TOT
TAL

En la disstribució per hores setma
anals de treb all:
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Treballen 40 hore
es setm
manals el 46'9
94% de les
nes i el 44'31%
% dels h
homes de la plantilla
p
a.
don
Treballen de 36 a 39 ho
ores settmanalss el 4'0 8% de
es de la
a planti lla.
les dones i el 1'80% dels home
Treballen de 20 a 35 ho
ores settmanalss el 24' 49% de
e
les dones i el 23'95% deels hom
mes de la planttilla.
Treballen menys de 20 hores setman
s
nals el 224'49%
nes i el 29'94%
% dels homes
h
de la p lantilla.
de les don
Nú
úmero d
d'hores de treb
ball
D
Dones
50
12

Homes
74
23

40
12

3
2
Menys de 20 hores
2 a 35 horesD
De 36 a 39 horres
De 20

40 hore
es

Treballadors/es que
q han es
stat pares/m
mares en l’últim any
Mares

Pares

Total

4

7

11
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Matern
nitat/Paternitatt
Mare
es
36%
%
Parres
644%

Quatre d
dones han esstat mares i 7 homes han
n estat pares
s i han sol·licitat els perm
mís de matern
nitat i
paternita
at.

Respon
nsabilitats familiars: número
n
de
e fills/es
Número de
d fills/es

Dones

%

Homes

%

Total

0

38

77,55%

141

84,43%

179

1

4

8,16%

10

5,99%

14

2

6

12,24%

14

8,38%

20

3 o més

1

2,04%

2

1,20%

3

TOT
TAL

49

100,00%

167

100,00%
%

216

Un total de 37 persones de la pla
antilla tenen responsabilitats familiars
s, el que reprresenta un 17% de la
mateixa amb necesssitats de com
mpaginar el te
emps de treb
ball amb el te
emps per asssistir a la fam
mília.

Nú mero de fillss/es
Dones
3om
més

1

2
6

2
1

Homes

4

14
10

37

Pla d’igu
ualtat d’oporttunitats de gè
ènere

Baixes temporalss, excedències i perm
misos d’aqu
uest any
Tipus de Baixess Temporals

Doness

%

Hom
mes

%

To
otal

Re
educció de jornada
j
per
cura de fill/a

1

14,2
29%

0

00,00%

1

Re
educció jorn
nada per
altres motius

1

14,2
29%

0

00,00%

1

Ex
xcedència voluntària

1

14,2
29%

0

00,00%

1

TOTA
AL

3

100,0
00%

0

1000,00%

3

Baixes temporaals relacio
onades am
mb les
responssabilitats familiars
f
Dones

Hom
mes
1

1

1

0
Reducció
ó de
jornada pe
er cura
de fill//a

0
Reduucció jornada
per altres motius

0
Excedèn
ncia
voluntària

Com a b
baixes temporals relacio
onades amb les respons
sabilitats fam
miliars trobem
m només tre
es dones,
amb mottiu de reduccció de jornad
da i excedènccia voluntària
a.

Comun
nicació co
orporativa i ús no diiscriminad
dor del llenguatge
Els tipuss de canalss més utilitza
ats són el ccorreu electtrònic i les reunions.
r
Enn menor me
esura les
newslettters i taulells d’anuncis.
L’aportacció de sugge
eriments, pro
opostes o inq
quietuds de manera
m
asce
endent es reaalitza en prim
mer lloc a
les reun
nions dels departament
d
s, malgrat q
que també existeix una
a Bústia peerò té poc nivell de
rellevànccia.
El personal té la opcció de dirigir-s
se al responssable del departament o bé a Direcciió o Gerència
a.
L’ús de llenguatge no sexista és
ent rellevant dins les organitzacion
é un eleme
o
ns quan ana
alitzem la
situació de les mateixes des d’u
una perspecttiva de gènere. L’objectiu
u és que el lllenguatge emprat
e
en
les comunicacions internes i ex
xternes de l’e
entitat visibillitzi les done
es al mateixx temps que actuï en
consonà
nt a l’organittzació.
ància amb less polítiques d’igualtat
d
d’o
oportunitats que
q s’estan desenvolupan
d
El CIMNE es marca com un àmb
bit d’actuació
ó dins el pla d’igualtat,
d
l’ús del llenguaatge no sexis
sta i la no
discrimin
nació per raó
ó de gènere a totes les o
ofertes de tre
eball i als pro
ocessos de sselecció relac
cionades,
i per aquest motiu, en aquesta fase del dia
agnòstic reallitzem una revisió de doocumentació interna i
externa a
amb el fi d’id
dentificar pun
nts de millora
a i iniciar acc
cions de millo
ora.
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Tot i que
e s’intenta uttilitzar llenguatge neutre en totes les comunicacio
ons internes//externes, els nostres
processo
os de comun
nicació i la documentació
ó utilitzada no
n es revisen
n de forma ssistemàtica i contínua
per evita
ar possibles usos de lle
enguatge disscriminatori en les actes de reunioons, manuals
s interns,
correus electrònics, fulletons etc
c. Gran part de la docum
mentació inte
erna es mosttra en anglè
ès. En les
es i imatgess publicitàries
fotografie
s es busca ll’aparició d’h
homes i done
es sense disscriminació per
p raons
de gènere.
No obsta
ant, no dispo
osem formalment de cap
p protocol o manual de lllenguatge noo sexista a disposició
d
de la pla
antilla.
És en aq
quests mome
ents, amb ell desenvolup
pament del Pla
P d’Igualtat, quan s’estaan donant ells passos
necessa
aris per a la comunicació
c
ó a la plantilla
a de la seva
a realització, els seus obbjectius i fom
mentant-hi
la particiipació.

Extractte d’ofertess de feina del
d cimne
Les oferrtes de treb
ball i convoc
catòries de promocions
s es publiqu
uen intentan t garantir la
a igualtat
d’oportunitats i apare
eixen en ang
glès.
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Extractte de circullar de sol·licitud de vviatge
Analitzan
nt d’altres do
ocuments interns i extern
ns s’observa la utilització de llenguatgge inclusiu.

Benv
volguts/des,
Degut a l’elevat nombre de so
ol·licituds de viatge que es
e tramiten des de CIMNE
E i, amb l’objectiu
de gu
uanyar en eficiència, us demanem
d
qu
ue a partir d’a
ara, feu totes
s les sol·licituuds de viatge
e via
correu
u electrònic a la Núria Ho
olgado (nholg
gado@cimne.upc.edu), informant se mpre del seg
güent:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Destinació
anada i tornada (amb horres de sortida
a i tornada)
Dates d’a
Allotjament: hotel/s su
uggerit/s
Motiu del viatge
c
al qual h
ha de carrega
ar-se la desp
pesa
Projecte o centre de cost
Observaccions: indiqu
ueu per exem
mple, si voleu
u passadís o finestra, quee la reserva es
e
pugui can
ncel·lar o no i si disposeu
u de targeta de
d punts

Recordeu, a més,, que:
‐
‐

cal compttar amb l’autorització del responsable
e
per poderr fer la liquida
ació del viatg
ge correctam
ment, a la torn
nada, cal enttregar a la Mònica
M
Camanforrte (mcaman
nforte@cimne
e.upc.edu) els
e originals de
d les targetees
d’embarcament, els certificats d’asssistència als congressos o actes dee reunions a les
que s’ha assistit,
a
la factura de l’ho
otel i tiquets originals
o
de bus,
b
metro, ta
taxi, etc.

es gràcies pe
er la vostra co
ol·laboració!
Molte

Extractte de newssletters
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Comun
nicació
En referrència a l’ús d’iconografia
a del centre,, apareixen fotografies
f
ta
ant de doness com d’hom
mes en el
camp de
e la recerca
a, la qual co
osa ajuda a visibilitzar el paper i la contribuciió de les do
ones, i a
normalitzzar la seva presència
p
en aquests cam
mps més ma
asculinitzats històricamen
h
nt.

Web corporativa
a
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atèria d’igua
altat
Comuniicació en ma
alitzat la com
municació a to
ot el persona
al del Comprromís de la Direcció
D
ambb la implementació de
S’ha rea
la Igualta
at, i se’ls ha convidat a participar
p
en
n el mateix, expressant
e
le
es seves opiinions i sugg
geriments
mitjança
ant la seva pa
articipació em
mplenant un qüestionari on-line de ca
aràcter anòn im.
No obsta
ant, no existe
eixen a la we
eb corporativva cap aparta
at o menció específica a la participac
ció de les
dones en el món de la ciència, ni
n el compro mís del centtre amb la ig
gualtat d’opoortunitats. Aix
xí mateix,
és recom
manable inccorporar a la intranet, a
algun aparta
at que faci referència i que reculli articles,
informess, notícies, ettc. en aquest àmbit a dis posició de la
a plantilla.
Aprofitan
nt la cultura col·laborativ
va del CIMN
NE i les sine
ergies amb d’altres
d
entitaats de recerrca, seria
interessa
ant l’organitzzació conjuntta de jornade
es o ponènc
cies vinculades amb la iggualtat d’oportunitats i
on formin part del qu
uadre de ponents doness representattives dels se
eus respectiuus camps de
e recerca,
amb l’ob
bjectiu de visibilitzar el pa
aper i la contrribució de les dones al món
m científic.
Per tal d
de fomentar la participac
ció del perso
onal, seria oportú crear un
u Portal d’iddees, que gestioni la
Comissió
ó d’Igualtat.
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Riscos
s i Salut La
aboral
En relacció als riscos i salut laborral, el CIMNE
E té actualitz
zat el Pla de Prevenció d e Riscos Laborals en
complim
ment de la leg
gislació vigen
nt en matèria
a de segureta
at.
Es tenen
ne contractatts els serveis
s de l’empressa PREVINT
T per realitzar l’avaluació de riscos laborals en
els difere
ents llocs de treball.
Fins al m
moment, no s’han
s
detecta
at necessitatts específiques de dones.
En el ca
as de les don
nes embaras
ssades, no ss’han detecta
at riscos especials que laas poguessin
n afectar,
per tant no disposem
m de cap prottocol d’emba
aràs.

Taula d
de distribucció de baix
xes temporrals desagregada per sexe
Tipus de Baixess Temporals

Doness

%

Hom
mes

%

To
otal

Inccapacitat Temporal
T

4

57,1
14%

3

1000,00%

7

Acccident de Treball
T

0

0,0
00%

0

00,00%

0

4

100,0
00%

3

1000,00%

7

TOTA
AL

Baixees temp
porals
4
Dones
2

Homes

0
Incapacitat Temporal

Accident de Treball

Com a b
baixes relacio
onades amb malalties i/o
o accidents trrobem a quatre dones i a tres homes en total
per incap
pacitat temporal.

Preven
nció de l’Asssetjamentt sexual i/o
o per Raó de
d sexe
No s’ha detectat ca
ap situació relacionada amb temes
s d’assetjam
ment sexual al centre de treball.
Aquesta absència ap
parent podria
a estar causa
ada per una absència rea
al de problem
mes greus o bé per la
dificultatt per tal que aquesta
a
prob
blemàtica afllori.
No es disposa d’un protocol
p
form
mal per escritt, no hi ha as
ssignada cap
p persona enn concret o co
omitè per
establir m
mesures de prevenció, detecció
d
i accció en casos
s d’assetjament i no s’haa informat de
e manera
específicca la plantilla
a sobre com
m actuar en ccas de patir una situació d’assetjameent sexual i/o
o per raó
de sexe a la feina.
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Repres
sentativita
at de la pla
antilla.










El Consell de Go
overn està fo
ormat per 7 p
persones, de les quals 6 són
s homes i 1 és dona.
El Consell Execu
utiu està form
mat per 13 pe
ersones, de les quals 10 són homes i 3 són done
es.
El C
Consell Assesssor Científic
c està forma
at per 13 hom
mes, dada qu
ue mostra unna absència absoluta
de re
epresentativiitat femenina
a.
A nivvell de Direcció trobem un
u home i a G
Gerència una
a dona.
No h
hi ha cap don
na que sigui directora de grup de rece
erca. Tots só
ón homes.
Hi ha
a molt poque
es dones investigadores (en relació als
a homes) i les que hi haa són joves.
La p
plantilla del CIMNE
C
es ca
aracteritza pe
er ser una plantilla
p
amb una àmplia presència masculina
m
(73%
%) i una pressència femenina minorità
ària (23%), degut a la manca
m
de caandidatures de
d dones
per o
ocupar les po
osicions proffessionals qu
ue oferta el centre.
c
Les dones tenen
n major reprresentativitat al Personall d’Administrració i Serveeis i dins de l’àrea de
Perssonal Investig
gador, les do
ones es conccentren a la franja
f
d’estud
diants de dooctorat.
A la resta de cattegories trob
bem represen
ntativitat de les dones, excepte
e
a less àrees de Sistemes
S
i
Lega
al. Igualmen
nt a l’àrea científica
c
obsservem una major repre
esentativitat per part de
el homes
enfro
ont de les do
ones.

No hi ha
a cap dona a les posicions de:



C
Cap de depa
artament en l’àrea de reccerca
Full Researcch Professor (màxima cattegoria del personal
p
inve
estigador)

PAS

PDI

Dones

22

24

Hombres

15

155

Al personal de Serve
eis (PAS) trobem una lleu
ugera majoria de dones (59%)
(
enfronnt dels homes (41%).
Al personal d’Investig
gació (PDI) trobem
t
una cclara majoria
a d’homes (87%) enfront de les dones
s (13%).
Muujeres

Hombres
155

22

24

155

PAS

PDI

44

Pla d’igu
ualtat d’oporttunitats de gè
ènere

PAS

PDI
Mujerres

13%
%
H
Hombres

41%
Mujeres
59%

Hombres

87%

HIERAR
RCHICAL LEV
VEL

ERS
MANAGE

MIDD
DLE
MANA
AGERS

ESEARCH
RE
ST
TAFF

ADMINIST
TRATIO
N STAFF

Women

Women
n

Men

Wo
omen

Men

Women

Men

6

3

0

0

15

12

Men

1

DIRECT
TOR
GENERA
AL MANAGE
ER

1

ADMINIS
STRATION

0

0

DIRECT
TOR SECRET
TARY

1

RECEPT
TION

1

ACCOUNTANCY AN
ND
CES
FINANC

1

2

2

PROJEC
CT MANAGE
EMENT

1

3

4

CONGR
RESS BUREA
AU

1

2

2

POST G
GRADUATE TRAINNING
T
G

1

1
1

SYSTEM
MS

3

1

PUBLIC
CATIONS AN
ND
COMMU
UNICATION

2
1

LEGAL
1

HUMAN RESOURCES

1

INTERNATIONAL BRANCHES
B

2

1

1

TECHNO
OLOGY TRA
ANSFER
RTD AR
REAS AND GROUPS
G

0

0

0

13

24
4

141

0

0

BIO-MED
DICAL ENGINEERING

0

0

0

1

1

2

0

0
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AREA
BIOMEC
CHANICS GR
ROUP
CIVIL EN
NGINEERING AREA

0

0

0

1

1

2

4

17
7

88

FLUID M
MECHANICS
S GROUP

1

GEOME
ECHANICS GROUP
G

2

8

23

INDUST
TRIAL FORM
MING
PROCES
SSES GROU
UP

1

1

6

8

57

1

11

STRUCT
TURAL MEC
CHANICS
GROUP
TRANSP
PORT AREA
A

0

0

0

2
1

NAVAL AND MARIN
NE
EERING GRO
OUP
ENGINE

1

1

5

3

2

29

0

0

0

INFORM
MATION AND
D
COMMU
UNICATION
TECHNO
OLOGY GRO
OUP

1

LARGE--SCALE SCIIENTIFIC
COMPUTING GROU
UP

1

0

0

0

0

0

15

12

13

1

9

2

1

1

5

3

3

11

BUILDIN
NG, ENERGY
Y AND
ENVIRO
ONMENTAL GROUP

1

2

9

NATURE
E GROUP

1

RISK AN
NALYSIS GR
ROUP

1

1

1

16

24
4

141

PRE AN
N POST-PRO
OCESSING
GROUP

TOTAL

0

6

MATHEM
MATICAL AND
A
COMPUTATIONAL
UP
MODELLING GROU

ENERGY
Y AND ENVIRONMENT
AREA

0

2

AEROSP
PACE ENGINEERING
GROUP

COMPUTATIONAL AND
INFORM
MATION
TECHNO
OLOGIES AREA

0

0

1

0

1

0

6
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MANAGERSS
1
MANAGERSS Women

0,5

MANAGERSS Men

0
DIRECTO
OR

G
GENERAL
M ANAGER

me i una don
na al nivell d’alta
d
Direcciió, un homee en la Direc
cció i una
Les dades ens mostren un hom
dona a la
a Gerència, amb una rep
presentativita
at del 50% pe
er ambdós sexes.

ADMIN
NISTRAT
TION
MIDDLE
M
E MANA
AGERS
NOLOGY TRAN
NSFER
TECHN
HUMAN RESOU
URCES
LEGAL
PUBLIC
CATIONS AND COMMUNICA
ATION
Men

SYSSTEMS

Wome
en

POST GRA
ADUATE TRAIN
NNING
C
CONGRESS BU
UREAU
PROJEECT MANAGEMENT
ACCOUNTAN
NCY AND FINA
ANCES
0

0,2

0,4
4

0,6

0,8

1

Al nivell de Direcció
ó de comand
daments inte
ermedis en l’àrea d’adm
ministració, ttrobem un to
otal de 6
dones i tres homes, els homes al capdavan
nt de Sistem
mes, Legal i Transferènci
T
ia de Tecnolgia, i les
dones a
al capdavantt de Compta
abilitat, Proje
ectes, Form
mació, Comunicació i Reecursos hum
mans. De
manera que observe
em major rep
presentació fe
emenina, i els homes lide
erant les àreees més tècn
niques.
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RT
TD AREA
AS AND GROUP
PS
MIDDLE MANA
AGERS
RISK ANALYSSIS GROUP
NATURE GROUP
B
BUILDING, ENERGY AND…
ENERGY AND ENVIRONM
MENT AREA
PRE AN POSST‐PROCESSIN
NG GROUP
LA
ARGE‐SCALE SCIENTIFIC
S
CO
OMPUTING…
INFFORMATION AND
A COMMU
UNICATION…
CO
OMPUTATION
NAL AND INFO
ORMATION…
13 Men
M

NAVALL AND MARINEE ENGINEERIN
NG GROUP

0 Wo
omen

AEROSPACEE ENGINEERIN
NG GROUP
PORT AREA
TRANSP
INDUSSTRIAL FORMING PROCESSES GROUP
G
GEOMECHANICS GROUP
FLU
UID MECHANICS GROUP
CIV
VIL ENGINEER
RING AREA
B
BIOMECHANICS GROUP
BIO‐MEDIC
CAL ENGINEER
RING AREA
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

A les àre
ees RDT en nivell de Com
mandamentss intermedis, només trobe
em presènciaa masculina, de
manera que suposa un gap de gènere.
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RT
TD AREA
AS AND GROUP
PS
RESEA
ARCH ST
TAFF
RISK ANALY
YSIS GROUP
NATU
URE GROUP
BUILD
DING, ENERGY AN
ND ENVIRONMENTAL GROUP
ENERGY AND ENVIRONM
MENT AREA
PRE AN
N POST‐PROCESSING GROUP
MATHEM
MATICAL AND CO
OMPUTATIONAL MODELLING…
M
LA
ARGE‐SCALE SCIEENTIFIC COMPUT
TING GROUP
INFORMATTION AND COMMUNICATION…
COMPUTA
ATIONAL AND INFFORMATION…

Me
en

NAVAL AND MA
ARINE ENGINEERING GROUP

Wo
omen

AEROSSPACE ENGINEERING GROUP
TRANSSPORT AREA
STRUC
CTURAL MECHAN
NICS GROUP
INDUSTRIAL FO
ORMING PROCESSSES GROUP
GEOMECHAN
NICS GROUP
FLUID MECHAN
NICS GROUP
CIVIL ENGINEE
ERING AREA
BIOMECHAN
NICS GROUP
BIO‐M
MEDICAL ENGINEE
ERING AREA

0

10 20 30
0 40 50 60
6 70 80 90

A les àre
ees RDT, a nivell
n
de pers
sonal de rece
erca, trobem 24 dones i 141
1 homes, éés a dir un 15% de
dones en
nfront d’un 85%
8
d’homes
s, amb la qua
al cosa cal trreballar per equiparar
e
el nnombre de dones
d
si
perseguim una parita
at real.
Trobem paritat entre ambdós sex
xes als grupss de:







BIOMECHAN
NICS GROU
UP
NAVAL AND
D MARINE ENGINEERIN
NG GROUP
UTING GRO
LARGE-SCA
ALE SCIENT
TIFIC COMPU
OUP
PRE AN POST-PROCES
SSING GRO
OUP
ENERGY AN
ND ENVIRON
NMENT ARE
EA
RISK ANALY
YSIS GROUP

49

Pla d’igu
ualtat d’oporttunitats de gè
ènere

AD
DMINISSTRATIO
ON STAFF
ATIONAL BRAN
NCHES
INTERNA
HUMAN RESOU
URCES
H
PUBLIC
CATIONS AND COMMUNICA
ATION
SYSSTEMS
POST GRA
ADUATE TRAIN
NNING

Me
en

C
CONGRESS BU
UREAU

Wo
omen

PROJEECT MANAGEMENT
ACCOUNTAN
NCY AND FINA
ANCES
RECEP
PTION
DIR
RECTOR SECRE
ETARY
0

00,5

1

1,5
5

2

2,5

3

3,5

4

A l’Àrea d’Administra
ació, trobem una majoria de dones (5
56%).

Distribu
ució de la plantilla
p
po
or categorie
es professionals
D
Denominacció categorries

Do
ones

%

Hom
mes

%

Total

21

42
2,00%

116

68,664%

137

C2: Engin
nyers tècnic
cs i
A
Ajudants titu
ulats

7

14
4,00%

21

12,443%

28
2

C3: Capss
A
Administratiius

3

6,00%
6

4

2,337%

7

2

4,00%
4

22

13,002%

24
2

C5: Oficia
als
A
Administratiius

1

2,00%
2

0

0,000%

1

C7: Auxiliiars
A
Administratiius

16

32
2,00%

6

3,555%

22
2

169 100,000%

219

C1: Docto
ors,
E
Enginyers, Llicenciats

C4: Ajuda
ants no titulats

TO
OTAL

50 100
0,00%

La distrib
bució de la plantilla
p
per categories
c
prrofessionals ens
e mostra que:
q
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La majoria de
d les dones
s (42%) i dells homes (69
9%) es conc
centren a la categoria 1(Doctors,
Enginyers, Llicenciats).
L
Un
U 15% de d
dones enfro
ont un 85% d’homes.
d



A la categoria 2 (Enginy
yers tècnics i Ajudants titulats)
t
trobe
em el 14% dde les dones i el 12%
d
dels homes, és a dir un 25%
2
de don
nes enfront un
u 75% d’ho
omes.



A la categorria 3 (Caps Administratiu
A
us) trobem un
u 43% de do
ones enfrontt un 57% d’h
homes. El
q
que represen
nta un 6% de les dones
s i un 2% dels homes.



A la categoria 4 (Ajudants no titulatts) trobem un
u 8% de do
ones enfront un 92% d’h
homes. El
q
que represen
nta un 4% de les dones
s i un 13% de
els homes.



A la categorria 5 (Oficials
s Administrattius) trobem un 100% de
e dones. El q ue representa un 2%
d
de les done
es.



A la categorria 7 (Auxilia
ars Administrratius) trobem
m un 73% de
e dones enfro
ront un 27% d’homes.
El que representa un 32% de les do
ones i un 4%
% dels homes.

Aquestes dades enss mostren ma
ajoria d’hom
mes a les categories 1, 2, i 4, on es cconcentren els
e perfils
més representatius en
e l’àmbit de
e la investiga
ació. I d’altra
a banda, majoria de donees a les cate
egories 3,
5 i 7, on es concen
ntren les po
osicions méss de gestió i tasques d’’administraciió. Això sug
ggereix la
recoman
nació d’augm
mentar la reprresentativitatt femenina en
e l’àmbit de la recerca.

Plantilla
a per caategorie
es professionalss
Homes

6

C7: Auxxiliars Adminisstratius

16

C5: Officials Adminisstratius

0
1

C4: Ajudants no titulats

2

C3: Caps Adminisstratius

4
3

C2: En
nginyers tècnics i Ajudants titulats

Do
ones

22

21
7
116

C
C1: Doctors, Enginyers,
E
Llicenciats

21
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Dones
C1: Doctors,
Enginyers,
Llicenciats
42%

C7:
C Auxiliars
Ad
dministratius
32%

C5: Oficials
Ad
dministratiuss
2%
C4
4: Ajudants no
o
titulats
C3: Caps
4%
Administratiuss
6%

C3: Caps
A
Administratiuss
2%

C4: Ajudantts no
titulats
13%

C2: Enginnyers
tècnics i Ajuudants
titulatts
14%

Homes

C
C2: Enginyers
tècnics i
Ajudants
titulats
12%

C7: Auxiliars
Ad
dministratius
4%

C1: Doctors,
Enginyers,
Llicenciats
69%
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Distribu
ució de la plantilla
p
po
or categorie
es professionals i esttudis

Cattegoria professional
Cattegoria 1

Nivell
d’estudiss

Doness

Cattegoria 3

Cattegoria 4

Cattegoria 5

Cattegoria 6

Cattegoria 7

Homes

%

Total
T

Sense
estudis

0

0,00%

0

0,00%

0

Primaris

0

0,00%

0

0,00%

0

Secundaris

1

2,04%

5

2,99%

6

20
0

40,82%

110

65,87%

130

Sense
estudis

0

0,00%

0

0,00%

0

Primaris

0

0,00%

0

0,00%

0

Secundaris

0

0,00%

1

0,60%

1

Universitarris

7

14,29%

19

11,38%

26

Sense
estudis

0

0,00%

0

0,00%

0

Primaris

0

0,00%

0

0,00%

0

Secundaris

0

0,00%

0

0,00%

0

Universitarris

3

6,12%

4

2,40%

7

Sense
estudis

0

0,00%

0

0,00%

0

Primaris

0

0,00%

0

0,00%

0

Secundaris

2

4,08%

13

7,78%

15

Universitarris

0

0,00%

9

5,39%

9

Sense
estudis

0

0,00%

0

0,00%

0

Primaris

0

0,00%

0

0,00%

0

Secundaris

0

0,00%

0

0,00%

0

Universitarris

0

0,00%

0

0,00%

0

Sense
estudis

0

0,00%

0

0,00%

0

Primaris

0

0,00%

0

0,00%

0

Secundaris

0

0,00%

0

0,00%

0

Universitarris

0

0,00%

0

0,00%

0

Sense

0

0,00%

0

0,00%

0

Universitarris
Cattegoria 2

%
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estudis
Primaris

0

0,00%

0

0,00%

0

Secundaris

7

14,29%

4

2,40%

11

Universitarris

9

18,37%

2

1,20%

11

49
9 100,00%

167

100,00%

216

TOTAL

C
Categoriia profeessional//nivell d'estudi
d
is

Categoria 1

Categoria 2

Categoria 3

Categoria 4

Categoria 7

Dones

Universsitaris

9 2

Secun
ndaris

7 4

Homes

maris 0
Prim
Sense esstudis 0
Universsitaris 0 9
3
Secun
ndaris 2 13
Prim
maris 0
Sense esstudis 0
Universsitaris

34

Secun
ndaris 0
Prim
maris 0
Sense esstudis 0
Universsitaris

19

7

Secun
ndaris 01
maris 0
Prim
Sense esstudis 0
Universsitaris

20
0

110

Secun
ndaris 1 5
Prim
maris 0
Sense esstudis 0
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D
DONES
Cattegoria 1

HOMESS
Ca
ategoriaa 1

Secunda
ris
5%

Universi
tariss
95%
%

Secundar
is
4%

Univversit
aris
a
96%

A la cate
egoria 1 trobe
em 95% de dones
d
i un 96
6% d’homes
s amb estudis
s universitariis, el que mo
ostra una
represen
ntació paritàrria en aquestt sentit.

HOMESS
Ca
ategoriaa 2

D
DONES
Cattegoria 2

Universit
ariss
100%
%

Secunda
riss
5%
%

Universi
taris
95%

A la cate
egoria 2 trobe
em 100% de
e dones i un 9
95% d’home
es amb estud
dis universitaaris, el que mostra
m
una lleug
gera majoria de dones en
nfront dels h omes.

HOMES
H
Categoria 3

D
DONES
Cattegoria 3

Universitt
aris
100%

Universsit
aris
%
100%
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A la cate
egoria 3 trobe
em 100% de
e dones i d’ho
omes amb estudis univerrsitaris, el quue mostra un
na
represen
ntació paritàrria en ambdó
ós sexes.

D
DONES
Cateegoria 4

HOMES
H
Ca
ategoria 4
Unive
ersit
aris
%
41%
Secun
ndar
iss
59%

Secunda
ris
100%

59% d’home
A la cate
egoria 4 trobe
em 100% de
e dones i un 5
es amb estud
dis secundariis i un 41% d’homes
d
amb estu
udis universiitaris, el que mostra una majoria d’ho
omes amb formació univeersitària.

Universit
aris
56%

HOMES
H
Cattegoria 7

D
DONES
Cattegoria 7
Universi
taris
33%
3

Secunda
ris
44%

Secund
da
ris
67%

A la cate
egoria 7 trob
bem 44% de dones i un 6
67% d’homes
s amb estudis secundariis i un 56% d’homes
d
i
un 33% de dones amb
a
estudis
s universitariis, el que mostra
m
una majoria
m
de ddones amb formació
universittària.
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VII.CO
ONCLUSIONS DE
EL DIAGN
NÒSTIC DEL
D PLA
A D’IGUA
ALTAT
En comp
pliment amb
b els Arts. 45
5 a 49 de la
a Llei Orgàn
nica 3/2007, de 22 de m
març per a la
a igualtat
efectiva de dones i homes, s’ha
a desenvolu
upat com a pas
p previ al Pla d’Igualttat d’Oportunitats del
CIMNE, un diagnòstiic de la situa
ació actual de
e l’entitat en matèria d’igu
ualtat.
Aquest d
diagnòstic ha estat transversal en ttot el CIMNE
E, de tots els seus proccessos intens, de les
seves po
olítiques de gestió de re
ecursos hum ans, de com
municació interna i externna, de les co
ondicions
laborals,, de la prop
porció de do
ones i hom
mes en els diferents
d
lloc
cs de treba ll, en les categories
professio
onals i en els nivells de
e responsabi litat. El diag
gnòstic ha se
ervit com a base per es
stablir les
prioritatss i les accions que formen part del Pla
a d’Igualtat.
Dins d’a
aquest interrès per les persones, desitgem in
ntegrar un conjunt d’acctuacions i mesures
correctores en aque
ells punts de
e millora que
e hem detec
ctat en qüesttions d’Igualltat d’Oportu
unitats. El
centre, q
que té una plantilla de 21
16 persones,, ha realitzatt la recerca de
d la informaació necessà
ària tant a
nivell qu
ualitatiu com
m quantitatiu així com l’’entrega de qüestionaris
s al personaal de la mateixa, de
manera aleatòria i an
nònima per realitzar
r
una diagnosi de l’estat actua
al.
La plantilla és majjoritàriamentt masculina enfront a la femenina
a i malgrat les pràctiq
ques són
igualitàriies, les dade
es són susc
ceptibles de millora per facilitar l’acc
cés de les ddones i fomentar les
seves ca
arreres profe
essionals din
ns l’organitza
ació. Si analitzem els qua
adres anterioors, observe
em que el
percenta
atge de done
es, d’un 23%, és molt infe
erior al dels homes,
h
amb una taxa deel 77%.
Quant a la distribució per categ
gories/departtaments, la presència
p
de
e dones s’obbserva gairebé a tots
els àmbiits tant en llo
ocs de responsabilitat com
m les person
nes dedicade
es a la invesstigació, adm
ministració
i serveis generals, pe
erò en clara minoria. La G
Gerència de la institució està ocupadda per una do
ona.
Encara q
que la igualtat i la no dis
scriminació p
per raons de sexe, edat, raça, condiccions familiarrs etc. és
un valorr consolidat de la organiització i form
ma part de la
a filosofia i cultura
c
corpoorativa, no apareixen
a
antecede
ents quant a la implantac
ció d’un Pla d
d’Igualtat d’O
Oportunitats com
c
a tal.
És per a
això que pre
esentem els
s diferents à
àmbits estudiats i les se
eves conclussions per es
stablir les
accions positives que
e conformara
an el Pla d’Ig
gualtat.
A continuació mostre
em les conclusions extrettes de l’anàlisi quantitatiu
u i qualitatiu anterior.
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ÀMBITS
S D’ACTUAC
CIÓ DES D’U
UNA PERSP
PECTIVA DE GÈNERE:

1. Gestió org
ganitzativa ig
gualitària

2. Participacció i implicació del person
nal

3. Ús no discriminador del
d llenguatge
e i comunica
ació interna

4. Participacció igualitària
a en llocs de treball

5. Prevenció
ó de riscos la
aborals

6. Presència
a de dones en
e càrrecs de
e responsabilitat

7. Igualtat re
etributiva

8. Conciliaciió de la vida personal, fam
miliar i laboral.

9. Condicion
ns laborals ig
gualitàries
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1. Ges
stió organ
nitzativa ig
gualitària
Aquest à
àmbit del Plla d’Igualtat fa referènciia a la cons
scienciació, sensibilitzaci
s
ó i comprom
mís de la
direcció del centre en
e matèria d’igualtat
d
d’o
oportunitats. Avalua el nivell de com promís en funció del
grau d’im
mplantació de
e polítiques i accions rela
acionades am
mb la igualta
at.
Des del centre i coneixedors de les dificulttats que exp
perimenten les dones quue es dediq
quen a la
investiga
ació i a la ciè
ència al nosttre país, des de la constitució del ma
ateix com a oorganisme de
e recerca
gació matem
al serveii de la millorra en l’àrea de
d la investig
màtica i d’eng
ginyeria, dessenvolupant activitats
de recerrca i docentss, ja sigui dirrectament o a través d’entitats vinculades, amb lla finalitat de
e generar
coneixem
ments i tecn
nologies d’altt valor afegitt, que afavo
oreixin el con
njunt de la ssocietat, sem
mpre s’ha
treballat per remoure
e els estereo
otips vigents i vetllar per aconseguir
a
una
u igualtat eefectiva entre dones i
homes, centrant el reclutament de persona
al en els mé
és alts estàn
ndards de prrofessionalita
at en les
seves àrrees d’influèn
ncia.
El centre
e promou l’e
excel·lència a través de lla diversitat, fomentant la
a presència de les done
es en tots
els àmbiits del sistem
ma de ciència
a, d’acord am
mb els seus mèrits i capa
acitats, estabblint mecanis
smes per
eliminar els biaixos, barreres i limitacions i, en compliment amb l’article 5 de la llei Orgànic
ca 3/2007
per a la igualtat efecctiva de les dones
d
i els h
homes, sobre
e la igualtat de
d tracte i opportunitats en
e l’accés
al treballl, i en les condicions
c
laborals, el sexe no constitueix una
a discriminaació en l’acc
cés a les
posicions professionals que ofere
eix el CIMNE
E.
Com acccions en matèria d’igua
altat vinculan
nts al Pla, la
l Direcció del centre hha manifesta
at el seu
comprom
mís amb el disseny,
d
implantació i seg
guiment del Pla
P d’Igualtat d’Oportunittats i es cons
stata que
hi ha rep
presentativita
at femenina al
a nivell de l’a
alta direcció i presència de
d dones enn les posicion
ns tant de
personal servei com
m de person
nal científic, la qual cos
sa ens indic
ca que no eexisteixen ba
arreres o
discrimin
nació per raó
ó de sexe pe
er accedir a l’organització, malgrat que el reduït nombre de dones
d
en
l’àmbit ccientífic sí que justifica la posada en m
marxa de me
esures destin
nades a reduuir aquest bia
aix.
D’altra b
banda, a less activitats de recerca pròpies, CIMNE desen
nvolupa una intensa ac
ctivitat en
projecte
es de rece
erca col·la
aboratius a
amb d’altres
s entitats públiques
p
i//o privades
s per al
desenvo
olupament de
e projectes específics de recerca.
Tanmate
eix, destaca
ar que s’es
stà impulsa
ant una sè
èrie d’accio
ons per a la consec
cució de
per la Com
l’acredittació “HR Excellence
E
in Research
h Award” promoguda
p
missió Europea, que
comporta
a la implementació d’un
n Codi de co
onducta refe
erit a la igua
altat en les condicions laborals
l
i
contractu
uals, transp
parència en el procés de contracttació, pla d’igualtat d’o portunitats, formació
continua
ada i desenvvolupament Professional
P
basat en criteris meram
ment professsionals i ges
stió de la
diversita
at, amb el com
mpromís d’in
ncloure’l a less polítiques de
d la Instituc
ció respecte aal personal científic.
c
Per al d
desenvolupam
ment del Pla
a, es destin a un pressu
upost especíífic, amb l’obbjectiu de garantir el
desenvo
olupament de
e les polítique
es d’igualtat i establir les
s accions de millora.
Per a du
ur a terme aquesta
a
fase
e del procéss del Pla d’Igualtat, el CIMNE
C
comppta amb l’as
ssistència
tècnica d’una entitat externa am
mb una amp
pla trajectòria en l’àmbitt de la iguaaltat d’oportu
unitats de
gènere ((GRUP PITA
AGORA).
El CIMN
NE té experiè
ència contrastada en la posada en marxa de prrojectes de ddiferents àm
mbits com
poden se
er els científiics, formatius
s, de divulga
ació, entre d’altres.
En l’àmb
bit de perso
onal, l’estructura adminisstrativa del CIMNE
C
està
à formada peer personal altament
qualificat en diferentts àmbits, am
mb una amp
pla capacitatt i interès pe
er participar en aquest projecte
p
i
també amb una dilattada experièn
ncia en la ge
estió de proje
ectes, tant a nivell nacionnal com internacional.
També ccomptem am
mb personal de recerca
a especialitza
ar en l’àrea matemàticaa i d’enginye
eria, amb
trajectòries d’excel·lè
ència de dife
erents païso
os de tot el món,
m
que po
oden aportarr la seva exp
periència,
així com
m una perspectiva molt va
aluosa per aq
quest projectte.
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El centre
e posa a disposició d’aquest projecte
e el percenta
atge necessa
ari de la jornnada de treball de les
personess que particcipen en el procés
p
d’ela
aboració i de
esenvolupam
ment del Pla en funció dels
d
seus
perfils prrofessionals i llocs de treball.
En l’àmbit d’infraesstructures i mitjans matterials, el CIMNE
C
disposa dels esspais i equipaments
necessa
aris per dur a terme totes les accio
ons que es plantegin per tal d’aconnseguir els objectius
establertts per aquest Pla d’Igualttat.
Analitzan
nt la percep
pció del pers
sonal respeccte a la Igua
altat d’Oportu
unitats de G
Gènere al CIMNE, de
manera general la pe
ercepció és positiva,
p
mallgrat que el resultat
r
es po
ot veure distoorsionat pel fet
f que la
majoria d
de les perso
ones treballadores són ho
omes. S’han
n manifestat queixes d’allguns compo
ortaments
mascliste
es.
Una accció de millo
ora en aquest camp é
és la realitz
zació d’una campanya de sensibiilització i
conscien
nciació en aq
quest valor corporatiu a t ravés de xerrrades, reunions, panells informatius a tots els
estamen
nts de l’organ
nització i form
mació especíífica en matè
èria d’igualtat per als com
mandaments.

2. Parrticipació i implicació del pers
sonal
En aque
est àmbit es valora si la política d’ig ualtat d’oporrtunitats, els seus objecttius, principis
s i valors
han esta
at comunicats a totes le
es personess de l’organittzació i si to
ot el person al està correctament
informat de les accio
ons dutes a te
erme en aqu
uest àmbit.
Per al d
desenvolupament del Pla, es va co
onstituir en els
e primers moments la Comissió d’Igualtat,
d
formada per vuit me
embres, cinc dones i tress homes, que
e s’han reuniit amb la freqqüència adie
ent per tal
d’organittzar, aportar i consensua
ar tots els asspectes referrents al diagnòstic i el diisseny de les
s accions
de millorra.
Formen part d’aquessta Comissió
ó persones q
que ocupen diferents
d
llocs de treball aal centre i de
e diferent
rang jerà
àrquic, per tal
t de representar fided
dignament le
es necessitatts i inquietudds de la ma
ajoria del
personal, donat que no existeix representació
r
ó legal de les
s persones trreballadoress.
d’informar a la plantilla, s’han emprat els mitjans habituals de comunicacióó interna, as
ssegurant
Per tal d
així la difusió d’aquest projecte.
banda, s’ha fomentat la participació
ó, convidant a participarr a tot el peersonal, mitja
ançant la
D’altra b
realitzacció d’un qüesstionari dirigit a recollir le
es opinions i suggerimen
nts del persoonal envers la igualtat
d’oportunitats al centtre i la reperc
cussió a llurss treballs i co
ondicions lab
borals. El proocediment pe
er facilitar
la particiipació ha estat a través del disseny d’un qüestio
onari a mida que s’ha reealitzat via on
n line per
tal de faccilitar la seva
a resposta de
e manera fle
exible i volunttària.
La particcipació ha esstat molt pos
sitiva, amb un
n total de 81 persones, de
d les quals 52 han estatt homes i
29 done
es, la mostra
a representa un 37% de l total de la plantilla del CIMNE, i pper gènere te
enim una
represen
ntació d’un 31%
3
dels ho
omes i un 5
59% de les dones. Aque
estes dadess també mos
stren una
participa
ació més alta
a per part de les dones, q
que pot ser un signe d’interès cap aquuest tema.

3. Ús no discrim
minador del llengua
atge i la co
omunicaciió corporaativa
Aquest e
espai de la igualtat estu
udia i avalua
a la comunic
cació interna
a i externa ddel centre en
n matèria
d’igualta
at d’oportunittats, així com
m la utilitzacció d’un llen
nguatge no discriminado
d
or a la documentació
escrita i a la comuniccació verbal.
Despréss de les anà
àlisis realitza
ades i encara
a que la percepció del personal moostra un alt nivell de
satisfaccció en aquesst àmbit, es planteja
p
la po
ossibilitat d’e
elaborar un protocol
p
o maanual a disp
posició de
tota la in
nstitució en matèria
m
de lle
enguatge no sexista, amb
b criteris d’ac
ctuació i revi sions periòdiques del
material escrit i verb
bal, atès que en l’anàlisi d’algunes do
ocumentacio
ons tant a nivvell intern co
om en les
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comuniccacions exterrnes s’han detectat
d
exe mples d’esc
crits susceptiibles de milllora en aque
est camp
d’actuacció. No passa
a el mateix en qüestions d’imatges o fotografies, per exemplee, o en la red
dacció de
les convvocatòries qu
ue s’escriuen
n en anglès i tenen per objectiu
o
ocup
par llocs de ttreball per mitjà d’una
selecció.
A les ofe
ertes de treba
all publicade
es a la web, ss’observa l’ús de llenguatge no discriiminatori, ma
algrat que
hi ha aspectes susceptibles de millora.
m
En la
a difusió de fotografies i imatges, appareixen sovint dones
desenvo
osa contribueix a visibilittzar el seu rool professional dins el
olupant tasqu
ues de recerc
ca, la qual co
món cien
ntífic.
D’altra b
banda, no existeix
e
actu
ualment un Manual d’ús
s del llengu
uatge al cenntre a dispo
osició del
personal.

4. Parrticipació igualitària
i
a en els llo
ocs de treb
ball
En aque
est àmbit, s’analitza la igualtat d’opo
ortunitats re
eal en l’accés a qualsevvol lloc de trreball. Es
potencia
a la incorpora
ació de l’altre
e sexe en aq uells llocs on
n es trobi infrrarepresentaat.
Amb els indicadors que
q s’incloue
en en aquestt àmbit es prretén, d’una banda,
b
analittzar en quina
a mesura
les done
es i els home
es participen
n de manera igualitària en
e tots els llo
ocs de treballl i nivells del CIMNE,
considerrant que l’equilibri s’acon
nsegueix qua
an els dos se
exes tenen una
u represenntació entre el 40 i el
60% del total de les persones tre
eballadores.
Les dones mostren una menor presència q
que els seus
s companys homes, un 223% enfrontt un 77%
d’homess. Malgrat qu
ue en la pràc
ctica es resp
pecten els principis d’igua
altat d’oportuunitats de gè
ènere, les
dades m
mostren una dificultat
d
exp
pressa d’accé
és per part de
d les dones,, que s’explicca en aquestt cas, per
les poqu
ues candidattures femenines que es presenten a les ofertes del centre, ddegut a la minoria
m
de
dones am
mb els perfilss requerits pel CIMNE.
Considerem que cal un esforç major
m
de senssibilització i conscienciac
ció per part dde tots els estaments
socials i educatius pe
er remoure aquests
a
este reotips de ro
ol de gènere.
posa d’un 62
2% de done
es i un 38%
% d’homes, pper tal de re
ecollir en
La Comissió d’igualtat es comp
profundittat la informa
ació adient per
p ajustar le
es mesures correctives més
m interesssants per a les dones
del centrre.
No trobe
em participacció femenina al Comitè C
Científic Asse
essor.
A nivell d
de Direcció, trobem un home i a Gerè
ència, una do
ona.
Les done
es tenen ma
ajor representativitat al Pe
ersonal d’Ad
dministració i Serveis. A l a resta de categories
trobem rrepresentativvitat de les do
ones, exceptte a les àrees de Sisteme
es i Legal.
A l’àrea científica observem una major repressentativitat per
p part dels homes enfroont de les dones.
No hi ha
a cap dona que
q sigui dire
ectora de gru
up de recerc
ca. Tots són homes. Ni taampoc Full Research
R
Professo
or (màxima categoria
c
del personal invvestigador).
Al perso
onal d’Investtigació (PDI) trobem un
na ampla majoria d’hom
mes (87%) eenfront de le
es dones
(13%). H
Hi ha molt po
oques dones
s investigado
ores i les qu
ue hi ha són joves i es cconcentren a la franja
d’estudia
ants de docto
orat.
Durant lles incorpora
acions dels tres darrerss anys s’ha mantingut la
l diferènciaa del 30% de
d dones
enfront d
del 70% d’ho
omes que han accedit al C
CIMNE.
Les reco
omanacions són aplicar una política de discriminació positiv
va per afavoorir la contractació de
dones p
per als llocss on es tro
oben infrarep
presentades, en igualta
at de condiccions, amb l’objectiu
d’apropa
ar-se a una paritat
p
real.
Malgrat la no discrim
minació en l’’accés al tre
eball i selecc
ció de personal està garrantida, no existeixen
e
procedim
ments formals que garantteixin la no d
discriminació
ó per raons de
d sexe, mateernitat o cura
a de gent
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gran, ni tampoc s’ha
a realitzat un
na formació e
específica pe
er al persona
al que particcipa en els processos
p
de seleccció, amb l’objectiu que puguin
p
garan
ntir un procé
és neutral am
mb perspectivva de gènerre, per tal
d’evitar q
qualsevol po
ossible biaix durant
d
el pro
océs.
e personal in
Cal millo
orar el proced
diment de re
eclutament de
nvestigador, implicar el ppersonal de RRHH
R
en
la seleccció de tots els
e perfils dell centre, incl oure clàusules de no dis
scriminació a les ofertes
s laboral i
aplicar, e
en alguns ca
asos, discriminació positivva, oferint places només per a doness.
Es recom
mana elaborrar un protoc
col específicc de selecció
ó formal que
e incorpori lees recomana
acions en
matèria d
d’igualtat i re
esolgui les qü
üestions esm
mentades als
s punts anterriors.
Les dade
es recollidess ens mostren una majoriia d’homes a les categorries 1, 2, i 4, on es conce
entren els
perfils m
més represen
ntatius en l’à
àmbit de la i nvestigació. I d’altra ban
nda, una maajoria de don
nes a les
categorie
es 3, 5 i 7, on es conc
centren les p
posicions més de gestió
ó i tasques d’administra
ació. Això
suggereix la recomanació d’augm
mentar la rep
presentativita
at femenina en
e l’àmbit dee la recerca.
Amb rela
ació a les no
oves incorporracions, el 57
7% dels hom
mes i el 31% de les donees s’han inco
orporat en
la catego
oria 1 (docto
ors, enginyers
s i llicenciatss).
Cal tenir en compte
e que el CIMNE està e
en fase d’ob
btenció del logo "HRS44R" que com
mporta la
impleme
entació d’un codi de con
nducta referiit a la igualttat en les co
ondicions labborals i contractuals,
transparrència en el procés de
e contractacció, pla d’igualtat d’opo
ortunitats, foormació conttinuada i
desenvo
olupament prrofessional basat
b
en critteris merame
ent professio
onals i de geestió de la diversitat,
d
amb el ccompromís d’incloure’l a les polítiquess de l’organittzació, pel qu
ue fa al persoonal científic
c.
La form
mació del pe
ersonal és a demanda,, ja que les
s característtiques dels perfils profe
essionals
responen a perfils molt específics
s amb una fo
ormació moltt complerta i una alta quaalificació d’en
ntrada.
No existeix cap tipuss de limitació
ó ni obstacle a les activita
ats formative
es per raó dee gènere en el centre,
de fet éss al contrari, sembla què en genera
al, són les dones les que
e presenten més predisposició a
ual i tenen le
formar-sse. Homes i dones
d
acced
deixen per igu
es mateixes oportunitats de desenvolupament
professio
onal i person
nal dins de l’à
àmbit de la fo
ormació.
Les dones estan mo
otivades per formar-se. P
Per afavorir la formació, es podria ddefinir una pa
artida del
pressupo
ost per a form
mació i destinar un cert p
percentatge a la formació
ó de les donees.
Fins al m
moment no s’ha
s
fet cap formació diriigida a tot el personal en
n matèria d’iigualtat d’oportunitats
de gènere, ni tampo
oc s’ha forma
at al persona
al amb respo
onsabilitats de
d lideratge dd’equips en gestió de
la igualta
at i la diversittat.
No es disposa de less dades de fo
ormació desa
agregades per
p sexe, ni ta
ampoc de lees dades esp
pecífiques
per al pe
ersonal invesstigador quant a assistèn
ncia a congrressos, jorna
ades simposiis, etc. i que suposen
una mobilitat a nive
ell internacio
onal, per va
alorar si aqu
uesta circum
mstància pott estar afectant a la
formació
ó i al desen
nvolupament de les inve
estigadores en relació a l’assumpcció de les càrregues
c
familiarss per part d’una majoria de
d dones.
Tampoc es disposa de dades desagregade
d
es per sexe d’indicadors
s de promocció com la publicació
p
d’articless científics i rangs de po
osicionamentt relacionats amb la cons
secució delss mèrits profe
essionals
que perm
meten avanççar a la carrera científica.

5. Pre
evenció de
e riscos la
aborals i sa
alut
L’objectiu en aquestta àrea és valorar
v
el gra
au en que l’’organització
ó ha incorpo rat la perspe
ectiva de
gènere a la vigilànccia i promoc
ció de la sa
alut del seu personal. El
E CIMNE ccompleix amb tota la
normativva legal en prevenció de riscos, realittzant periòdic
cament les re
evisions opoortunes.
Si més n
no, no es dissposa d’un prrotocol d’actu
uació en el cas
c de dones
s embarassaades, ni s’ha fet a cap
acció específica per a la salut de
e les dones.
No s’ha realitzat cap
p formació o taller
t
adreça
at a fomentarr hàbits salud
dables i fer ssalut com a prevenció
p
de l’estré
és laboral, esstils de vida, etc.
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Per a l’in
nterès de la plantilla, es planteja la p
possibilitat de desenvolupar noves aactuacions en
n matèria
de preve
enció segons els resulta
ats extrets d
dels qüestion
naris passats a la plantiilla amb una
a compte
d’aportacions en què
è participin directament i puguin aportar suggerim
ments en matè
tèria de preve
enció.
Es plantteja la possib
bilitat d’impartir formació específica en
e prevenció
ó i afrontameent de l’estrè
ès laboral
de forma
a voluntària per
p aquells membres
m
de la plantilla que
q ho desitg
gin independdentment de l’àrea de
treball i ccàrrec.
No s’ha detectat cap situació d’assetjamentt sexual o moral
m
en les persones d e la organitz
zació, no
obstant, podria ser que
q
pel fet de
d no existirr cap norma
ativa de l’em
mpresa o un procediment previ ja
establertt i conegut, si
s que s’hagués donat a
algun cas, aq
quest podria no haver arrribat a Direc
cció o als
Responssables de cada àrea.
En el diiagnòstic es planteja la necessitat d’establir un
n protocol es
specífic per gestionar situacions
s
d’assetja
ament sexua
al i/o moral amb un proce
ediment clar en el cas de
e donar-se aqquesta problemàtica i
mesuress de prevencció.

6. Pre
esència de
e dones en
n càrrecs d
de respon
nsabilitat
Aquest à
àmbit analitzza la posició que ocupen
n les dones a l’organitzac
ció i la distribbució del perrsonal en
els difere
ents nivells de responsa
abilitat. Es trracta de valo
orar si es de
esagrega de forma sistemàtica la
informacció del perso
onal per sex
xes i nivells jeràrquics. I també de comprovar qque les don
nes estan
represen
ntades en totts els nivells i categories professionals de l’organització.
La Direccció del centtre està ocup
pada per un home i la Gerència
G
per una dona, lla qual cosa
a posa de
manifestt la igualtat d’accés
d
en cà
àrrecs de dire
ecció.
La presè
ència de don
nes en càrrec
cs de respon
nsabilitat és paritària en el cas de l’ààrea de gesttió. No és
així, però
ò, a l’àrea cie
entífica, on la
a proporció d
d’homes és superior
s
a la de les donees.
Les dades mostren l’absència de dones al C
Comitè Científic Assesso
or, a les possicions de direcció de
grup de
e recerca i a la catego
oria de Fulll Research Professor (màxima
(
cattegoria del personal
investiga
ador).
Es planteja analitzarr aquest aspe
ecte com a a
acció de millora, realitzar un estudi dde viabilitat i valorar a
es que afavo
cés de dones
s a aquestss llocs fins a apropar
curt, mittjà i llarg terrmini mesure
oreixin l’acc
progresssivament, i en
e funció de
e les circum
mstàncies, ell número d’h
homes i donnes que ass
sumeixen
tasques de responssabilitat de departaments
d
s. Aquest as
specte és av
valat pels reesultats extre
ets de la
plantilla que sol·licite
en més dones en llocs dirrectius.
L’anàlisi més en pro
ofunditat de les causes per les qualls hi ha tan poca presènncia femenin
na en les
posicions de person
nal d’investigació pot don
nar idees qu
ue permetin poder propoosar noves mesures
m
i
actuacio
ons rellevantss per tal de corregir
c
aque
estes circums
stàncies.
La impla
antació de noves
n
mesurres de concciliació poden afavorir l’a
accés de doones a llocs
s de més
responsa
abilitat ja qu
ue, en generral, en el mó
ón de la ciència, les dones, a causaa de respon
nsabilitats
familiarss, no realitze
en jornades tan llarguess com els cie
entífics homes, que podden disposarr de més
temps pe
er a la investigació i publicacions, i a
aconseguir més
m mèrits, la
a qual cosa ffacilita el seu
u accés a
posicions com a Cap
p de Grup.
Aquestes dades enss mostren que les done
es poden trobar algunes barreres enn l’accés als
s llocs de
major re
esponsabilitatt dins l’organ
nització, fet m
molt habitual al món cien
ntífic on les ddones es tro
oben amb
el denom
minat “sostre
e de vidre” en
e el seu asscens i dese
envolupament professionnal ja que le
es dades
indiquen
n com dism
minueix la presència
p
de
e les dones a mida que s’eleveen les posic
cions en
l’organig
grama.
Durant e
el darrer any no s’ha re
ealitzat cap promoció in
nterna. A niv
vell PAS, peensem que no hi ha
dificultatts per a la prromoció de les dones. E
En canvi, perrcebem certe
es barreres per a la promoció de
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dones en l’àmbit de recerca. Le
es poques do
ones investig
gadores que
e hi ha acabben assumint, a més,
tasques de gestió qu
ue les frenen per millorar en l’àmbit pròpiament científic.
Existeixe
en Plans de
e Carrera pe
er al persona
al investigad
dor i alguns dels aspecttes que es valoren
v
a
l’hora d’assignar less categories professiona
als són: nom
mbre de publicacions, prrojectes dirig
gits, tesis
dirigidess i d’altres ind
dicadors rela
acionats amb
b la producció
ó científica.
Existeix un docume
ent a l’abast de tot el personal de
el centre qu
ue recull elss procedime
ents i les
actuacio
ons relaciona
ades amb els
s requerimen
nts objectius i aplicables al Pla de Caarrera de les diferents
posicions professionals dins del CIMNE.
C

7. Igua
altat retrib
butiva
el principi d’igualtat
Aquest àmbit valora
a la política
a retributiva de l’organittzació, i si s’acompleix
s
retributivva, que estab
bleix que en llocs de treb
ball iguals o d’igual
d
valor els
e correspo n igual retrib
bució.
En referrència a la política retributiva, en i gualtat de condicions
c
de
d treball, e l centre retrribueix al
personal segons la categoria,
c
les funcions i responsabiliitats que des
senvolupa, nno existint diferències
per qüesstions de gèn
nere en aque
est àmbit.
Hi ha elss següents in
ncentius i beneficis socia ls:


Asse
egurança mè
èdica a un prreu reduït.



Posssibilitat d’ince
entius salaria
als anuals (ssegons tanca
ament exercici i rendimeent avaluat pe
el cap de
depa
artament).

Tot i qu
ue la plantilla està mo
olt masculin
nitzada, cald
dria analitza
ar més porm
menoritzadam
ment les
diferènciies entre am
mbdós sexes, per tal d e descartar qualsevol possible
p
biaiix que pogu
ués estar
funciona
ant en aquestt sentit.
Es plantteja com a acció
a
de millo
ora la revisió
ó dels salaris
s i el seu desglossamennt per raó de gènere i
funcionss i responsab
bilitats per comprovar
c
l’e
existència o no de desig
gualtat en aqquest àmbit i la seva
correcció
ó, així com la comunica
ació a la pla
antilla d’aquest procés amb
a
la final itat de trans
smetre la
sensació
ó d’igualtat i transparènci
t
ia en matèria
a retributiva.

8. Con
nciliació de
d la vida laboral, fa
amiliar i pe
ersonal
Aquest a
aspecte valo
ora les mesurres que dese
envolupa l’orrganització per
p tal de faccilitar la conc
ciliació de
la vida p
personal, fam
miliar i laborral del perso
onal. L’objecttiu és comprovar si les persones en
n tots els
àmbits, e
en totes les categories i en tots els n
nivells del ce
entre tenen la
a possibilitat de conciliar el treball
amb la vvida personal i familiar.
Es tracta de comprrendre en quin grau l’o
organització proposa me
esures i acccions que fa
aciliten la
conciliacció, i si aquessta conciliac
ció forma parrt de la culturra organitzattiva, i si es d óna un equilibri entre
dones i h
homes que utilitzin
u
aques
stes mesuress.
S’acomp
pleixen els aspectes
a
regulats pel con
nveni relacio
onats amb la
a maternitat, paternitat i permisos
per cura de fills/es o d’altres familiars. Així co
om també pe
el que fa referència als peeríodes vaca
acionals.
Dins de la consciènccia per tots aquells
a
aspecctes socials relacionats amb
a
l’àmbit dde la concilia
ació de la
vida perrsonal i labo
oral, el CIM
MNE ha imp lantat un sistema de marcatge
m
quue pretén ac
conseguir
jornadess més flexible
es. L’horari general
g
de C
CIMNE és de
e dilluns a divendres de 09:00 a 17::30h amb
un desca
ans de 30 minuts diaris per
p a dinar.
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Les perssones que co
omparteixen departamen
nt, garantint el
e servei en l’horari geneeral, poden fle
exibilitzar
la seva e
entrada i sorttida en funció dels seus iinteressos.
misos de l’organització, perquè sem
Les dones són les que
q més utilitzen els perm
mbla que són elles les
que acaben assumin
nt tasques a l’àmbit dom èstic/familiarr que podrien compartir aamb els hom
mes, però
que per algun motiu no les comp
parteixen.
Això no obstant, en aquest àmbit, ens trob
bem amb un
nes de les principals barrreres o obs
stacles al
desenvo
olupament prrofessional de
d les dones , especialme
ent aquelles que pertanyyen a l’àrea científica,
c
ja que en molts caso
os poden veure limitadess les seves possibilitats
p
de promocióó, formació etc.
e en no
poder de
edicar més temps
t
de l’e
establert en e
els seus horraris a temes d’investigaació i publica
acions, la
qual cossa pot suposa
ar no aprofita
ar el seu tale
ent per la nec
cessitat de més
m mesuress i per tant lim
mitacions
en comp
paració amb els seus com
mpanys.
En aque
est aspecte encara
e
falta un comprom
mís seriós pe
er part de tottes les instituucions i pers
sones, de
cara a trobar un ma
ajor equilibri real que no
o perjudiqui a cap de le
es parts i peermeti rebre totes les
aportacio
que les que hem emprat fins ara.
ons, buscantt maneres més
m flexibles q
Com a a
acció de millo
ora es propo
osa el desen
nvolupament d’un Comptte d’Aportaciions, és a dirr, establir
un sistema formalitzzat que perm
meti recollir suggerimen
nts, aportacio
ons i idees per tal d’an
nalitzar la
viabilitat en temes de
d conciliació, fent partíícip a tota la
a plantilla i establint novves mesures
s que es
puguin a
aplicar sense
e perjudicar l’’abast dels o
objectius del centre.
Un 17% de la plantilla té en aque
ests momen ts responsab
bilitats familia
ars per cura de fills/lles, i un 77%
de la plantilla és menor
m
de 46 anys (un 7
78% del tota
al de les dones està enn edat poten
ncialment
reproducctiva) i on am
mbdós, dones i homes, p
poden tenir necessitats
n
re
elacionades amb la mate
ernitat i la
paternita
at, el que rep
presenta una
a clara necesssitat de com
mpaginar el te
emps de trebball amb el te
emps per
assistir a la família.

9. Con
ndicions laborals ig
gualitàries
s
Fa referrència a les condicions laborals de
el personal i tracta de detectar
d
si hhi ha algun tipus de
discrimin
nació per ra
aó de sexe en el tipus de contracttació i de jo
ornades del personal. També es
comprovva si pot have
er discrimina
ació en l’assi gnació d’horraris, i si els criteris
c
emprrats son neuttres i no.
Despréss de l’anàlisi de les dades s’observe
en condicion
ns laborals igualitàries een diferents aspectes
sense de
etectar-se differències ma
arcadament ssignificatives
s per raó de gènere en aqquest àmbit.


Dura
ant els darre
ers tres anys
s s’han desvvinculat de l’o
organització un total de 36 dones (7
73%) i 53
hom
mes( 34%), ess a dir, una majoria
m
de le
es dones aten
nent als perc
centatges tottals de la plantilla.



Les baixes per incapacitat
i
temporal són
n superiors proporcionalm
p
ment en donnes, per la qual
q
cosa
convvindria revisa
ar els motius d’aquest últtim aspecte.



En rrelació a less baixes tem
mporals per excedència
a en el cas de cures pper fills i ex
xcedència
voluntària, aquests només han
h estat so
ol·licitats per dones. Qua
atre dones i set homes han
h estat
mare
es/pares, cosa que re
epresenta u
un indicatiu
u de diferè
ència quant a l’assum
mpció de
resp
ponsabilitats familiars que
e recau més sobre les do
ones.



Un percentatge similar de dones (47%
%) i d’home
es (44%) tre
eballen en joornada de 40
4 hores
manals.
setm



La d
distribució de
e contractes a temps parrcial i complet és similarr entre homees i dones. Hi
H ha una
lleug
gera tendènccia a una con
ntractació tem
mporal majorr d’homes a temps parciaal.



El p
percentatge de contracte
es indefinitss a temps complet
c
mos
stra una lleuugera tendència que
afavvoreix les don
nes (45%) en
nfront el 32%
% del total de
els homes. També pel quue fa a la con
ntractació
indefinida a temp
ps parcial, tro
obem a un 1 4% de les do
ones enfrontt un 9% dels homes.
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Els contractes de
d pràctique
es, aprenenttatge, beque
es etc. mosttren una maajoria d’hom
mes (34%
enfro
ont d’un 10%
% de les done
es.



La d
distribució de
e la plantilla per edats i p
per antiguitatt és similar tenint
t
en com
mpte la diferrència del
perccentatge del total
t
de la pla
antilla (77% d’homes i 23
3% de dones
s).



L’accés a la form
mació és igualitària per h
homes i per dones
d
i no existeix
e
cap ttipus de disc
criminació
en a
aquest àmbit..



Els h
horaris d’entrada i sortida
a són els ma
ateixos de manera generral per a toth om (segons l’àrea on
treba
allin).



No e
es disposa de dades desagregade
d
es sobre via
atges i perno
octacions foora de Barce
elona del
perssonal que pe
er qüestions d’assistènciia a d’altres institucions, jornades, ssimposis, etc
c. puguin
supo
osar una situ
uació que po
osi en desavvantatge a les dones, amb
a
motiu dee l’assumpc
ció de les
resp
ponsabilitats familiars, i que puguin estar afecta
ant al desen
nvolupamentt de la seva
a carrera
profe
essional.
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PUNTS
S FORTS I ÀREES DE
D MILLOR
RA

ÀMBIT

Gestió
organittzativa
igualità
ària

PUN
NTS FORTS
S

ÀR
REES DE MIILLORA

 Compro
omís de la D
Direcció
per a im
mplementar e
el Pla
d’Igualttat.

 Integració de la igualtaat i la diversitat en
els protocols i directriuus del centre.
 Incorporarr a la web coorporativa un
n apartat
específic sobre
s
la iguaaltat d’oportu
unitats
amb inform
macions i coontinguts sobre el
paper relle
evant de la ddona al món
científic.

 Cultura
a corporativa de
treball col·laboratiu
c
amb
d’altres
s entitats.
 Primera
a fase per
aconse
eguir el segelll de
qualitatt en la gestió
ó de
recurso
os humans e
en el
marc de l’Estratègia
a
Europe
ea per als
investig
gadors (Hum
man
researc
ch strategy fo
or
researc
chers, HRS4
4R).

 Establir sinergies ambb d’altres enttitats
per a prom
moure conjunntament la ig
gualtat
d’oportunitats de gèneere mitjançan
nt
activitats específiques
e
s amb d’altres
s
organitzac
cions.
 Aprofundiment en la ssensibilització
ói
conscienc
ciació a tota lla plantilla en
n
matèria d’igualtat d’opportunitats.
 Publicitar o fer visible el compromíís del
centre am
mb la igualtat a les ofertes
s de
treball.

Participació
i implic
cació
del perrsonal

 Formació a la Comisssió d’Igualtat en la
metodolog
gia d’implem
mentació del Pla.
P

 Creació
ó d’un grup d
de
treball: la comissió
d’igualttat.
 Particip
pació activa d
de la
plantilla
a en el
desenv
volupament d
del Pla
d’Igualttat.
 Implanttació d’una
campanya específicca de
difusió i comunicacció del
Pla a trravés de corrreus
electrònics i un qüe
estionari
passat a tot el perssonal
per con
nèixer la sevva
percepció envers la
a
igualtatt de d’oportu
unitats
de gènere.
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 Creació d’una bústia dde suggerime
ents o
portal d’idees a la intraanet per facilitar el
seguiment de les posssibles aporta
acions i
feedback sobre la impplementació de
d la
igualtat.
 Organitza
ació de jornaddes/reunions
s per
comunicar els resultatts del Pla d’Ig
gualtat
del centre
e i discussió.
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Ús no
discrim
minatori
del
llengua
atge i
comun
nicació
interna
a

 Elaborar i difondre a lla plantilla un
n
Manual d’Ús de llenguuatge no
discrimina
atori.

 Oferte
es de treball a
amb
llenguatge no
discrim
minatori
 Imatge
es i fotografie
es
neutre
es que visibil itzen el
rol pro
ofessional de
e la dona
a l’àmbit científic.

 Revisió de tota la doccumentació interna i
externa, en
e especial lles ofertes de
e treball
i la denom
minació dels llocs per elim
minar la
presència
a de llenguattge androcèn
ntric.
 Publicitarr amb intensiitat les aportacions i
premis ac
conseguits pper dones
científiques que tinguuin vinculació
ó amb el
CIMNE.
 Introduir en
e aquella d ocumentació
ó que
ho perme
eti, el comproomís del centre amb
la igualtat.

Participació
igualità
ària en
llocs de
treball

 Proces
ssos de seleccció no
discrim
minatoris per raó de
gènere
e.
 Presèn
ncia de done
es a
gairebé
é totes les
catego
ories del centtre.
 Participació en les
activita
ats formative
es en
igualta
at de condicio
ons per
a home
es i dones.
 En pro
océs de
desenv
volupament d
del
projectte per dispossar del
segell “HRS4R”.

 Dissenyar i implemenntar un proto
ocol de
selecció que
q incorporri la perspecttiva de
gènere i la gestió de lla diversitat.
 Publicitarr o fer visible a les ofertes
s de
treball, el compromís del CIMNE amb
a
la
igualtat.
 Formar als responsabbles i líders en
e com
gestionarr equips dive rsos i des d’una
perspectiva de gèneree.
 Aplicar un
na política dee discriminac
ció
positiva per
p afavorir laa contractaciió de
dones per als llocs onn es troben
infrarepre
esentades, e n igualtat de
e
condicion
ns.
 Disposar de dades dee formació
desagregades per sexxe, i dades
específiques del persoonal investig
gador
quant a assistència
a
a congressos,
jornades simposis, etcc. per valora
ar si
existeixen
n barreres peer al
desenvolupament proofessional de
e les
dones.
 Disposar de dades deesagregades
s per
sexe d’ind
dicadors de ppromoció com la
publicació
ó d’articles ccientífics i ran
ngs de
posiciona
ament relacioonats amb la
consecuc
ció dels mèritts profession
nals que
permeten
n avançar a laa carrera cie
entífica.
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Preven
nció de
Riscos
s
Labora
als

 Acomp
pliment de to
ots els
requerriment legals a nivell
de prevenció de risscos i
salut la
aboral.
 Acomp
pliment de l’IT
T en
cas de
e baixa per
matern
nitat i/o paterrnitat.

 En aqu
uest àmbit ess
garanteix la igualta
at
d’oporttunitats de g ènere.
Presèn
ncia de
dones en
càrrecs
s de
respon
nsabilit
at

 La Dire
ecció del cen
ntre està
ocupad
da per un ho
ome i la
Gerènc
cia per una d
dona, la
qual co
osa posa de manifest
la igua
altat d’accés en
càrrecs
s d’Alta Direccció.
 Existeiixen Plans de
e
Carrera per al perssonal
investigador.

 Dissenyar i difondre uun protocol específic
e
per situac
cions de matternitat i lactà
ància.
 Dissenyar i difondre uun protocol
d’assetjam
ment sexual i/o per raó de
d sexe,
i difondre’l a tot el perrsonal.

 Fer una anàlisi més een profundita
at de les
causes per
p les qualss hi ha tan po
oca
presència femenina een les posicions de
personal d’investigacció per desca
artar o
bé correg
gir possibless barreres de
e
promoció
ó.
 Buscar una
u major preesència feme
enina
en llocs de
d responsaabilitat de l’àrrea
científica
a: desenvoluppar un pla de
e
carrera per
p una donaa per al càrre
ec de
direcció de grup de rrecerca, i una
a altra
per a Full Research P
Professor.

 Existeiix un docume
ent a
l’abastt de tot el perrsonal
del cen
ntre, que reccull els
proced
diments i les
actuac
cions relacion
nades
amb els requerime
ents
objectius i aplicable
es al Pla
de Carrrera de les d
diferents
posicio
ons científiqu
ues dins
del CIM
MNE.

Igualta
at
Retribu
utiva

 Igualta
at retributiva en
funció de les
respon
nsabilitats i fu
uncions
de cad
da lloc.
 Taules
s salarials reg
gulades
pel Conveni.
 Una majoria
m
d’hom
mes reben
salaris més alts de
egut a
que oc
cupen llocs d
de més
respon
nsabilitat i só
ón
majoria
a a la plantillla.
 Incentiius al tancam
ment
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 Revisió dels
d
salaris i el seu
desgloss
sament per raaó de gènere
e,
funcions i responsabbilitats per
comprov
var l’existènccia o no de
desigualtat en aquesst àmbit i la seva
s
correcció
ó si fós necesssari.
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anual per
p avaluació
ó de
mèrits..

Conciliació
vida fa
amiliar,
person
nal i
laborall

 Acomp
pliment de la
normativa legal vig
gent.
 Implan
ntació de milllores
com la
a flexibilitat ho
orària.

 Desenvo
olupament d’ un Compte
d’Aportacions: establlir un sistema
a
formalitzat que perm eti recollir
suggerim
ments, aportaacions i idees
s per tal
d’analitza
ar la viabilitaat en temes de
d
conciliac
ció, fent partíícip a tota la plantilla
i establin
nt noves messures que es
s puguin
aplicar sense perjudiicar l’abast dels
d
objectius
s del centre.
 Campanyes de senssibilització cap a la
correspo
onsabilitat.
 Fer un estudi dels criiteris relacionats
amb la conciliació fam
miliar que po
oden
estar dificultant la ca rrera profess
sional
de les do
ones, i repennsar creativament
d’altres criteris
c
per guuanyar mèritts que
generin més
m equilibrii de gènere.

Condic
cions
laboralls
igualità
àries

 Jornad
da de 40 hore
es per a
la majo
oria de les do
ones.
 El perc
centatge de
contrac
ctes indefinitts a
temps complet mosstra una
lleugerra tendència que
afavore
eix les doness.
 Distribució paritària
a en la
contrac
ctació tempo
oral.

 Disposar de dades deesagregades
s sobre
viatges i pernoctacion
p
ns fora de Ba
arcelona
del personal que per qqüestions
d’assistèn
ncia a d’altrees institucions,
jornades, simposis, ettc. puguin su
uposar
una situació que posi en desavantatge a
les dones
s, amb motiuu de l’assump
pció de
les responsabilitats faamiliars, i que
e
puguin es
star afectant al
desenvolupament de la seva carre
era
professional.
 En els pro
ocessos de ggestió de RR
RHH, en
igualtat de condicionss, primarà el sexe
menys representat.
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VIII. P
Pla d’Igualtat d’Op
portunitatts.
MARC NORMAT
TIU
L’article 14 de la Con
nstitució esp
panyola procllama el dret a la igualtat i a la no disscriminació per raó de
sexe. Per la seva part, l’articlle 9.2 conssagra l’obliga
ació dels poders públiccs de prom
moure les
condicions per a la ig
gualtat de l’in
ndividu i delss grups en qu
uè s’integra sigui
s
real i effectiva.
La igualttat entre don
nes i homes és un princcipi universal reconegut en diversos textos intern
nacionals
sobre drrets humanss, entre els que
q
destaca
a la Convenc
ció sobre l’eliminació dee totes les fo
ormes de
discrimin
nació contra la dona, aprrovada per l’A
Assemblea General
G
de Nacions
N
Uniddes el mes desembre
d
de 1979 i ratificada per
p Espanya
a l’any 1983. En aquest mateix
m
àmbitt s’han produuït avenços introduïts
per confe
ferències mundials monogràfiques, co
om la de Naiirobi de 1985
5 i Beijing, dee 1995.
La igualttat és, tanm
mateix, un priincipi fonam ental en la Unió
U
Europe
ea. Des de l ’entrada en vigor del
Tractat d’Amsterdam
m l’1 de ma
aig de 1999 , la igualtat entre done
es i homes, i l’eliminaciió de les
desigualltats entre le
es unes i els
s altres són un objectiu que ha d’in
ntegrar-se a totes les po
olítiques i
accions de la Unió i dels
d
seus me
embres.
La llei O
Orgànica 3/20
007, de 22 de març, per a la Igualtat Efectiva de dones i hom
mes, estableix
x el marc
normatiu
u per acabarr amb les de
esigualtats d
de gènere ex
xistents a totts els àmbitss de la vida, prevenir
conducte
es discriminatòries i aco
onseguir la igualtat real entre homes i dones. Es tracta d’una
d
llei
d’aplicacció horitzonta
al a totes les
s polítiques p
públiques ja siguin
s
nacion
nals, autonòm
miques o loc
cals. Així,
al seu arrticle 1, cita que els pode
ers públics a
adoptaran mesures espe
ecífiques a faavor de les dones
d
per
tal de llu
uitar contra situacions pattents de dessigualtat de fe
et respecte als
a homes, aamb el fi de fer efectiu
el dret co
onstitucionall de la igualta
at.
La incorrporació de la dona al món
m
laboral ha motivat un dels can
nvis socials m
més profund
ds de les
dècades. Aq
últimes d
quest fet fa necessari cconfigurar un
n sistema qu
ue contemplii les noves relacions
socials ssorgides i un nou mode
el de cooperració i comp
promís entre dones i hoomes que pe
ermeti un
repartiment equilibra
at de respons
sabilitats en lla vida professional i en la vida privadda.

OBJEC
CTIUS EST
TRATÈGIC
CS DEL PL
LA D’IGUA
ALTAT
La realittzació del PLA D’IGUAL
LTAT del Ce
entre Interna
acional de Mètodes
M
Num
mèrics en Enginyeria
(CIMNE)), té com a objectiu a més de l’accompliment de
d la legisla
ació vigent een matèria d’igualtat,
d
l’interès de l’organitzzació per articular accion s que perme
etin garantir la
l igualtat enn el sistema de gestió
del propi centre.
Mitjança
ant la implan
ntació del Plla d’Igualtat es pretén aprofundir
a
en
n una anàlissi més a miida de la
situació actual intern
na del centre
e i dedicar essforços a po
otenciar, estrructurar i impplementar ac
ccions en
matèria d
d’igualtat, am
mb els objec
ctius estratè
ègics de:


Divu
ulgar i donar visibilitat a le
es aportacion
ns de les dones al món científic,
c
posaant en valor el talent i
a.
el de
esenvolupam
ment en l’àmb
bit de recerca



Facilitar la incorrporació i la promoció de
e les dones en l’àmbit de
d la recercaa, comptar amb
a
més
done
es al capdavvant dels grup
ps de recercca.



Oferrir a les dones igualtat d’oportunitats
d
s de represe
entativitat pe
er impulsar uun canvi esttructural i
cultu
ural a les insstitucions cie
entífiques i a la societatt en general, que refleccteixi i integrri tots els
aspe
ectes evolutius de les persones i estills de vida ac
ctuals.



Pren
ndre mesure
es per garan
ntir les contra
aprestacions
s econòmiqu
ues correspoonents en ig
gualtat de
cond
dicions, mitja
ançant una escala salaria
al que garantteixi igualtat de tracte enttre homes i dones.
d

71

Pla d’igu
ualtat d’oporttunitats de gè
ènere

OBJEC
CTIUS ESP
PECÍFICS DEL PLA
A D’IGUALT
TAT
El Pla d’Igualtat del CIMNE
C
preve
eu aconsegu
uir els següents objectius específicss:

Àmbit

Gesttió
organitzativa
iguallitària

Obje
ectius

Form
mar la Comisssió d’Igualta
at en
matè
èria d’igualta
at d’oportunitats,
compartint boness pràctiques en
l’àmbit extern i a
ampliant els
eixements so
obre la
cone
implantació d’un pla d’igualta
at i les
nove
es actuacion s que s’han de
dur a terme.
Obte
enir el segell HRS4R

Preve
enció de
Salutt i Riscos
Labo
orals

Millo
orar la conscciència en ma
atèria
d’assetjament se
exual i moral.

Esta
ablir un proce
ediment de
prev
venció i actua
ació en matè
èria
d’assetjament se
exual i/o morral.

Reprresentació
de do
ones en
càrre
ecs de
respo
onsabilitat

Varia
ar la tendènccia negativa i
apro
opar-se a la p
paritat.
Incre
ementar la p
presència de
done
es en càrrecss de
resp
ponsabilitat d
de l’àrea
científica per tal d’assolir la
parittat.
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Indiccadors

Assistència i parrticipació en
mació externaa específica en
form
matèria d’igualtaat.

Disttinció d’entitaat amb el seg
gell
HRS
S4R

alitzar un prootocol propi per
p a
Rea
la prevenció de l’assetjamen
nt
sexu
ual i/o moral .

Pub
blicitar-ne l’exxistència i ga
arantir
l’acc
cés de tota laa plantilla a la
intra
anet de l’emppresa.

Pla de carrera pper una dona
a per
àrrec de direecció de grup
p de
al cà
rece
erca i una alttra per a Full
Res
search Professsor.

Pla d’igu
ualtat d’oporttunitats de gè
ènere

Comunicació
Corp
porativa amb
b
persp
pectiva de
gène
ere.

Disp
posar d’un pla
a de
comunicació que
e reguli les
comunicacions a
assegurant la
a
trans
sversalitat i l a universalitat
de le
es informacio
ons, amb
pers
spectiva de g
gènere.

stència del doocument que
e
Exis
defineix el pla dee
com
municació.
Red
dacció del plaa amb
pers
spectiva de ggènere.
Accions planificaades
realitzades.
Nom
mbre de hom
mes i dones
beneficiaris de lees accions
realitzades.

Conc
ciliació vida
familliar, persona
al i
laborral

Participació
iguallitària en
llocs
s de treball

Expllorar les messures més
adie
ents per tot e l personal pe
er
facilitar l’accés i el
man
nteniment de les dones a
la plantilla, amb possibilitats
reals
s d’aportar e
el seu talent i
conttribuir al dese
envolupament
dels objectius de
el centre.

Activació d’un coompte
d’ap
portacions peer recollir
suggeriments i iddees per la
conciliació.

Gara
antir la igualttat i la no
discriminació pe r raons de
sexe
e, edat, nacio
onalitat, esta
at
civil,, nombre de fills, etc, en
els processos
p
de
e selecció.

seny d’un prootocol de
Diss
sele
ecció amb peerspectiva de
e
gènere.

Nom
mbre de sugggeriments
reco
ollits i aplicatts.
Impactes de mil lora
aconseguits.

Nom
mbre de perssones que
apliq
quen el proccediment.
Seg
guiment de caandidatures
femenines per pposicions de
rece
erca.
Nom
mbre d’increm
ment de
conttractacions dde dones perr
PDI arrel de l’applicació
d’aq
quest proceddiment.
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MILLO
ORES PRO
OPOSADES
S PEL PER
RSONAL DE
D CIMNE
E
Despréss de la realitzzació del dia
agnòstic de la
a situació re
eal del centre
e en matèriaa d’igualtat, el
e CIMNE
proposa una sèrie de
d mesures específique
es o accions de millora a favor de les dones per
p tal de
corregir situacions patents
p
de desigualtat. El propi pe
ersonal cons
sultat ha prooposat una sèrie de
millores que presentem a continu
uació:
1. Máss allá de que estimo que a CIMNE le falta profesio
onalización, comunicacióón interna y externa y
otross aspectos semejantes importantess, creo que el organigrrama de la organizació
ón no se
corre
esponde con
n la realidad. Asimismo, ttampoco la economía
e
de
el Centro estáá bien dimen
nsionada,
inde
ependienteme
ente del gén
nero, no exisste y debería
a, una regla de promoció
ión e incentiv
vos en la
orga
anización. Essto no es po
ositivo. Particcularmente, y probablem
mente es sóloo cuestión de
d tiempo
que ocurra, los grupos de investigación
n nos están dirigidos po
or mujeres ((ninguno), de
d hecho,
mucchas formada
as en el Cen
ntro tienden a salir de éll porque tien
nen mejores oportunidad
des fuera.
Estim
mo que haccer un esfuerzo extra p
por conserv
varlas seria muy positivvo, y proponerles el
liderrazgo de grrupos o emp
presas partiticipadas aún más. Diríía casos cooncretos perro no es
nece
esario, de ch
hicas que sa
aldrán de CIIMNE en bre
eve y que diirigirían, estooy seguro, con
c éxito,
algu
unas de, por ejemplo, nu
uestras emprresas en CIM
MNE Tecnolo
ogía. Si se vvan es porqu
ue tienen
claro
o que no ha
ay un futuro
o en CIMNE
E para ellas
s, perdemos valor sin nnecesidad, porque
p
la
deciisión que la mujer
m
toma normalmente
n
e proviene de
e una reflexió
ón concienzuuda y realista
a.
2. Med
diante mailin
ng y/o rede
es sociales dar a cono
ocer el grup
po del Plann de génerro y sus
activvidades/prop
puestas, etc. (entiendo qu
ue la creació
ón es bastan
nte reciente) . En caso qu
ue pueda
habe
er alguien en
n una situac
ción de acosso u otra situ
uación, visibilizar a la peersona encargada de
aten
nder a la vícctima, ya que
e de momen
nto solo con
nocemos las
s personas qque forman parte del
grup
po del Plan de
d género.
3. Publlicar la esca
ala salarial y hacer que sean todos iguales parra una deterrminada pos
sición. Es
deciir que no ha
aya dos pers
sonas, con la
a misma rela
ación con ciimne que coobren dos ca
antidades
diferrentes
ementar el número
n
de mujeres
m
en lo
os órganos de
d gestión y gobierno (o incluso en reuniones
r
4. Incre
inforrmales pero a nivel de ce
entro). Confia
iar más en la
as mujeres y su capacidaad a la hora de tomar
deciisiones.
5. Prom
mover y faciliitar la formac
ción.
aría bien haccer un esfue
erzo concien
nte para trae
er más muje
eres investiggadoras senior a dar
6. Esta
sem
minarios, para
a dar mas vis
sibilidad a mu
ujeres exitos
sas en un ám
mbito tan massculino.
aría bien org
ganizar un cu
urso de form
mación en igu
ualdad del género.
g
Estoss curso de formación
f
7. Esta
tamb
bién sería útiil a la hora de
d justificarlo para obtene
er cualquier reconocimien
r
nto
ns directius haurien
h
de re
ebre cursos de formació per a aprenddre a tractarr els seus
8. Pensso que algun
subo
ordinats. En el cas de qu
ue els cursoss fóssin efecttius, resultarria en un milllor clima labo
oral per a
algu
unes persone
es que es tro
roben sotmesses a tractament inadeq
quat per part
rt dels seus superiors
massculins.
mbio generaccional y con
n un poco d
de suerte de
e mentalidad
d. Los trabajjadores/as no
n deben
9. Cam
realiizar tareas pa
ara las cuale
es no han sid
do contratado
os. Definición
n de tareas y responsabiilidades.
remar la vigillancia. No ex
xiste ningún tipo de segu
uridad ni con
ntrol de entraada de perso
onas. Me
10. Extre
conssta que se han producido
o robos en a
algún despac
cho y nadie ha
h hecho naada. Y esto es
e lo más
lightt. Podrían su
uceder cosas
s peores. Vem
mos a gente con mochila
as por los passillos que pu
ueden ser
desd
de estudianttes hasta cu
ualquier perssona que no pertenece al
a centro ni a la UPC, y pueden
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realiizar cualquie
er tipo de daño. Todos ssabemos que
e hoy en día
a las cosas hhan cambiad
do mucho
con respecto a hace
h
unos añ
ños y, por tan
nto, habría que
q hacer alg
gunos cambioos en este sentido.
11. Inten
ntar contesta
ar a todos los
s emails.
o relativo a un
u puesto de
e trabajo sin discriminar
d
el
e sexo.
12. Equiiparar todo lo
s tomen in
nciativas com
mo esta parra conocer la opinión de los trabajadores e
13. Me gusta que se
ntar mejorar pero creo que
q antes ha
ace falta un trabajo prev
vio para creaar más sinto
onía entre
inten
direccción y los trabajadores
s. Incentivarr un tipo de comunicación y transpaarencia que
e cree un
mejo
or vínculo entre
e
ambas
s partes. C
Creo que a veces esta
amos como distanciado
os por la
desiinformación y cuando se proponen esste tipo de in
niciativas mu
ucha gente nno se lo toma
a en serio
porq
qué piensa que
q no va a servir para n
nada. Realiz
zaría alguna campaña dee sensibilizac
ción para
expo
oner los prob
blemas reale
es y reforzarr la empatía de todos los
s trabajadorees, especialm
mente de
los h
hombres. Ha
ace falta mu
ucha educacción en este tema, por desgracia
d
essta educación tendría
que venir de anttes y no tend
dría que resp
ponsabilizars
se Cimne de ello. Pero sii que estaría bien que
ne no tole
erara según que comp
portamientos
s. Desde dirección
d
see debería ser más
Cimn
transsparente. Qu
ue existiera información
i
ssobre la plan
nificación dell futuro, objeetivos, finanz
zas, etc. y
que fuera accesiible para tod
dos los trabajjadores. Inten
ntaría incenttivar la concililiación familiiar.
14. Entie
endo que si eisten desig
gualdades no
o estan motiivadas por ra
azones de ggenero, sino de matiz
máss relación inte
erpersonal, con
c independ
dencia de gé
énero.
15. Inco
orporar a la plantilla
p
más mujeres
m
inve
estigadoras.
de vital imporrtancia para todos los do
octorandos y post-docs re
ecientes, perro sobre todo
o para las
16. Es d
muje
eres que quiieren tener hijos
h
en esta
a etapa, que
e CIMNE ofrrezca un plaan de carrerra claro a
largo
o plazo. Difíccilmente se podrá
p
implan
ntar un plan de igualdad
d si previameente no se fo
omenta la
esta
abilidad laborral del person
nal investiga
ador.
17. Máss movilidad dentro
d
de la empresa,
e
pu
uestos de trab
bajo rotativos. Mejorar laa planificació
ón a largo
plazo, organizacción entre gru
upos y comu
unicación de CIMNE con los empleaddos.
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ACCIO
ONS A DES
SENVOLU
UPAR
En vistess dels resultats de l’anàlisi qualitativa
a i quantitativa, dels obje
ectius estratèègics i espec
cífics que
gualtat i des
CIMNE es proposa amb el present Pla d’Ig
sprés de refflexionar sobbre les prop
postes de
millora q
que han expressat de forma lliure al guns dels trreballadors de
d CIMNE a través de l’enquesta
plantejad
da, CIMNE es
e disposa a determina r tot un seg
guit d’accions
s, que es deetallen a les
s pàgines
següentss:
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GEST
TIÓ ORGAN
NITZATIVA IG
GUALITÀRIA
A
ACCIIÓ 1

FOR
RMACIÓ EN IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE GÈNERE PER A
TOT
T EL PERSO
ONAL DEL CIMNE
C
 Donar a con
nèixer a tot el
e personal el Pla d’Igualtaat del centre
e.

OBJE
ECTIUS

ACCIIONS

sonal de la necessitat d’inncorporar mé
és
 Sensibilitzarr a tot el pers
dones invesstigadores al centre i gara
antir la igualttat de tracte.
 Planificar less accions forrmatives d’igualtat d’oporrtunitats de
gènere
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 Implementa r la formació
ó d’igualtat d’oportunitatss de gènere.

PERS
SONES
DEST
TINATÀRIES
S

e personal d
del CIMNE.
Tot el

RESP
PONSABLES DE
L’EXECUCIÓ

Com
missió d’Igualltat

TEMP
PORALITZA
ACIÓ

SET
TEMBRE 201
16

Recursos Huma ns

 Planificació de la formac
ció.
mació realitza
ada.
 Documentacció de la form
INDIC
CADORS
participació a la formació.
 Llistats de p
de les perso
ones formade
es.
 Feedaback d
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PART
TICIPACIÓ IGUALITÀRI
I
IA ALS LLO
OCS DE TRE
EBALL. SELE
ECCIÓ DE P
PERSONAL
ACCIIÓ 2

PRO
OCEDIMENT
T DE RECLU
UTAMENT I SELECCIÓ
S
A
AMB
PER
RSPECTIVA DE GÈNERE
 Garantir la ig
gualtat d’opo
ortunitats i la No discriminnació des d’u
una
perspectiva de gènere a totes les ofe
ertes de feinaa i tots els
de selecció.
processos d

OBJE
ECTIUS

el compromís
s del CIMNE amb la Igua ltat d’Oportu
unitats
 Visibilitzar e
de Gènere.
acte positiu de gènere a tota la societaat.
 Fer un impa
stigadores del mercat labboral.
 Atraure méss dones inves
 Reunió inicia
al de les perrsones responsables per definir les
directrius.
 Assessoram
ment d’una co
onsultoria especialitzada .
 Revisió del p
procedimentt actual.

ACCIIONS
 Redactar el text a incorp
porar a les offertes de trebball.
 Dissenyar i redactar el nou
n format de
e publicació d’ofertes de
treball amb les modificac
cions fetes.
 Difusió al pe
ersonal implic
ca en el proc
cés de seleccció.
PERS
SONES
DEST
TINATÀRIES
S

sones implica
ades en el procés de sele
ecció de perrsonal.
Pers

Com
missió d’Igualltat
RESP
PONSABLES DE
L’EXECUCIÓ

Recursos Huma ns
Direcció

TEMP
PORALITZA
ACIÓ

JUN
NY 2016
 Disseny d’un
n protocol de
e selecció am
mb perspectivva de gènere
e.
ades visibilitz
zant el comppromís del CIMNE.
 Nombre d’offertes publica

INDIC
CADORS

de candidatu
ures femenines per posiccions de rece
erca.
 Seguiment d
ncrement de contractacions de doness per PDI arre
el de
 Nombre d’in
l’aplicació d’’aquest procediment.
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SALU
UT LABORA
AL. COMUNIICACIÓ INTE
ERNA.
ACCIIÓ 3

POL
LÍTICA DE M
MATERNITAT
T I PATERNITAT
 Vetllar per la
a salut labora
al del personal, especiallment en mo
oments
vitals d’augm
ment de la fa
amília.

OBJE
ECTIUS

 Informar de les condicions i drets lab
borals especcífics adreçatts a
avorables pel període de maternitat i
facilitar les ccondicions fa
paternitat.
 Atraure i rete
enir talent fe
emení al centtre de recercca.
 Recopilar la
a informació relativa
r
a les situacions dde maternitatt
/paternitat.

ACCIIONS

 Redactar un
n document informatiu pe
er tal de posaar al corrent al
personal de ls seus drets
s i condicions
s laborals, am
mb especial
èmfasi en la
a corresponsabilitat enfront la conciliaació familiar.
 Comunicació
ó de la política de materrnitat /paternnitat del CIMN
NE.

PERS
SONES
DEST
TINATÀRIES
S

del CIMNE.
Tot el personal d

Com
missió d’Igualltat
RESP
PONSABLES DE
L’EXECUCIÓ

Recursos Huma ns
Pers
sonal de prevvenció de ris
scos i Salut Laboral
L

TEMP
PORALITZA
ACIÓ

GEN
NER 2017
 Política de m
maternitat /pa
aternitat.

INDIC
CADORS

oment de la corresponsa
abilitat familiaar al docume
ent.
 Menció de fo
de comunica
ació de la pollítica de mateernitat/patern
nitat.
 Campanya d
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CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL
P
L, FAMIIAR I LABORAL

ACCIIÓ 4

CRE
EACIÓ D’UN
NA BÚSTIA DE
D SUGGER
RIMENTS PE
ER LA
CON
NCILICACIÓ
Ó FAMILIAR I LABORAL
L
 Oferir recolzzament en te
emes de con
nciliació de laa vida familia
ar,
personal i la
aboral, i visib
bilitzar el com
mpromís del C
CIMNE amb la
Igualtat d’Op
portunitats de Gènere.

OBJE
ECTIUS

es adients pe
er tot el perssonal per facilitar
 Explorar less mesures me
l’accés i el m
mantenimentt de les done
es a la plantil la, amb
possibilitats reals d’aporrtar el seu tallent i contribuuir al
desenvolupa
ament dels objectius
o
del centre.
 Fer un impa
acte positiu de gènere a tota la societaat.
 Creació d’un
n compte de correu electtrònic.

ACCIIONS

 Informar a la
a plantilla de
e la seva exis
stència per ppoder realitza
ar
propostes, ssuggeriments
s o preguntes relatives a la igualtat
d’oportunitatts entre done
es i homes al
a CIMNE.
 Recollir les a
aportacions i donar respo
osta als e-maails rebuts.
 Fer un segu
uiment i publicar paròdica
ament les proopostes valid
dades
i en aplicació
ó.

PERS
SONES
DEST
TINATÀRIES
S

e personal d
del CIMNE.
Tot el

RESP
PONSABLES DE
L’EXECUCIÓ

Com
missió d’Igualltat

TEMP
PORALITZA
ACIÓ

GEN
NER 2017

Recursos Huma ns

 Activació d’u
un compte d’aportacions per recollir ssuggeriments
si
idees per la conciliació.
INDIC
CADORS

 Nombre de ssuggerimentts recollits.
 Nombre de ssuggerimentts aplicats.
e millora aconseguits.
 Impactes de
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PART
TICIPACIÓ I IMPLICACIIÓ DEL PER
RSONAL. CO
OMUNICACIÓ
Ó
ACCIIÓ 5

JOR
RNADA PAR
RTICIPATIVA
A PER LA MILLORA DE L CLIMA
LAB
BORAL.

OBJE
ECTIUS

 Fomentar la
a participació
ó del persona
al per tractarr tots els
assumptes iimportants pel bon clima laboral.
 Afavorir la ccomunicació transparent i inclusiva al centre.

ACCIIONS

 Planificar i p
preparar els actes
a
de la jo
ornada.
 Fer la convo
ocatòria i fom
mentar la participació .
 Fer seguime
ent dels assu
umptes rellev
vants resultaat de la jornad
da
participativa
a.

PERS
SONES
DEST
TINATÀRIES
S

Tot el
e personal d
del CIMNE.

RESP
PONSABLES DE
L’EXECUCIÓ

Direcció

TEMP
PORALITZA
ACIÓ

ABR
RIL 2018

INDIC
CADORS

 Convocatòriia a la jornad
da de millora
a del clima laaboral.

Recursos Huma ns

els actes realitzats.
 Memòria de
nts.
dones i homes participan
 Nombre de d
entificats.
 Assumptes rellevants ide
acció correctiva a implem
mentar.
 Mesures d’a
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SALU
UT LABORA
AL I PREVEN
NCIÓ DE RIS
SCOS
ACCIIÓ 6

PRO
OTOCOL DE
E PREVENCIIÓ DE L’ASS
SETJAEMNT
T SEXUAL I//O
PER
R RAÓ DE S EXE.
 Elaborar un protocol pro
opi per a la prevenció de l’assetjamen
nt
sexual i/o pe
er raó de sex
xe.

OBJE
ECTIUS
 Publicitar-ne
e l’existència
a i garantir l’a
accés de totaa la plantilla a la
intranet de l ’empresa.
 Reunions i p
planificació d eles tasque
es a desenvoolupar.
 Recerca d’in
nformació i le
egislació actu
ual.
ACCIIONS

 Decisions de
el model de procedimentt a dissenyarr.
 Disseny , re dacció i apro
ovació del prrotocol de preevenció de
l’assetjamen
nt.
 Comunicació
ó i difusió a tot
t el personal.

PERS
SONES
DEST
TINATÀRIES
S

e personal d
del CIMNE.
Tot el

RESP
PONSABLES DE
L’EXECUCIÓ

Com
missió d’Igualltat

TEMP
PORALITZA
ACIÓ

JUN
NY 2017

Recursos Huma ns

 Millorar la co
onsciència en
e matèria d’a
assetjament sexual i / o per
p
raó de sexe .

INDIC
CADORS

 Establir un p
procediment de prevenció
ó i actuació een matèria
d’assetjame
ent sexual i/o
o per raó de sexe.
s
 Identificar le
es persones responsables d’atendre lles consultes
s i/o
denúncies.
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PART
TICIPACIÓ IGUALITÀRI
I
IA ALS LLO
OCS DE TRE
EBALL. FORMACIÓ DEL
L PERSONA
AL
ACCIIÓ 7

PLA
A DE FORMA
ACIÓ AMB PERSPECTIV
P
VA DE GÈN
NERE
 Disposar d’u
un pla de formació estruc
cturat que facciliti el
desenvolupa
ament de les
s persones en la Direccióón de
l’organitzaci ó.

OBJE
ECTIUS

estabilitat al personal
p
inve
estigador, ofeerint un pla de
d
 Oferir una e
ucturat i cons
sensuat.
carrera estru
 Oferir a les d
dones de l’organització l’’oportunitat dde formar-se en
àrees d’interrès dirigides a assolir en un futur lloccs amb
responsabiliitat.
 Dissenyar u n pla de form
mació amb perspectiva d e gènere.

ACCIIONS

PERS
SONES
DEST
TINATÀRIES
S

 Implementa r totes les ac
ccions definid
des i planificcades al pla de
d
formació.
Tot el
e personal d
del CIMNE.

RESP
PONSABLES DE
L’EXECUCIÓ

Com
missió d’Igualltat

TEMP
PORALITZA
ACIÓ

OCT
TUBRE 2017
7

Recursos Huma ns

 Aprovació d el documentt que defineix
x el pla de foormació.
el pla amb pe
erspectiva de
e gènere.
 Redacció de
INDIC
CADORS

nificades rea
alitzades.
 Accions plan
ades.
 Nombre de homes i dones beneficiaris de les acccions realitza
mèrits adquirrits amb la fo
ormació que milloren els mèrits
 Relació de m
per promoci onar dins el centre.
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PART
TICIPACIÓ IGUALITÀRI
I
IA ALS LLO
OCS DE TRE
EBALL. PROMOCIÓ DEL
L PERSONA
AL
ACCIIÓ 8

REV
VISIÓ DEL P
PROCEDIME
ENT DE PRO
OMOCIÓ AM B PERSPEC
CTIVA
DE GÈNERE
G

OBJE
ECTIUS

 Retenir méss dones inve
estigadores al
a CIMNE.
a de dones en
e càrrecs dee responsabilitat
 Incrementarr la presència
de l’àrea cie
entífica per ta
al d’assolir la
a paritat.
acte positiu de gènere a tota la societaat.
 Fer un impa

ACCIIONS

 Reunions de
e discussió de
d les modific
cacions que cal fer per
adaptar el a
actual proced
diment amb perspectiva
p
dde gènere.
 Decidir les m
modificacions
s a realitzar.
 Redactar el nou procediment.
 Comunicar a tot el perso
onal i aplicar el nou proceediment de
promoció.
 Fer un segu
uiment de les
s dones que promocionenn a futur.

PERS
SONES
DEST
TINATÀRIES
S

Dones del PDI.

RESP
PONSABLES DE
L’EXECUCIÓ

Direcció
Com
missió d’Igualltat
Recursos Huma ns

TEMP
PORALITZA
ACIÓ

NOV
VEMBRE 20 17

INDIC
CADORS

 Pla de carre
era per una dona
d
per al càrrec de direecció de grup
p de
recerca, i un
na altra per a Full Researrch Professoor.
 Modificar la tendència ne
egativa a la presencia dee dones
investigadorres i aproparr-se a la parittat.
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PART
TICIPACIÓ IGUALITÀRI
I
IA ALS LLO
OCS DE TRE
EBALL. RETR
RIBUCIÓ

ACCIIÓ 9

EST
TUDI RETRIB
BUTIU AMB PERSPECT
TIVA DE GÈN
NERE.
 Garantir un sistema sala
arial amb equ
uitat, atenentt a les diferències
unció del gèn
nere.
actuals en fu

OBJE
ECTIUS

 Identificar le
es variables que
q provoquen les diferèències salaria
als
entre homess i dones, pe
er mirar de co
orregir-les.
 Atraure i rete
enir més do
ones investigadores al CI MNE.
 Reunions pe
er analitzar el
e sistema sa
alarial model del CIMNE.
 Analitzar less diferències salarials de gènere en pprofunditat .

ACCIIONS

 Identificar le
es variables que
q provoquen aquestess diferències..
 Estudiar la m
manera de co
orregir aques
stes diferènccies a futur.
 Comunicar e
els resultats a tot el perso
onal.

PERS
SONES
DEST
TINATÀRIES
S

e personal d
del CIMNE.
Tot el
Direcció

RESP
PONSABLES DE
L’EXECUCIÓ

Com
missió d’Igualltat
Recursos Huma ns

TEMP
PORALITZA
ACIÓ

NOV
VEMBRE 20 17
 Estudi salarrial amb pers
spectiva de gènere.

INDIC
CADORS

 Variables differencials ide
entificades.
 Comunicació
ó realitzada.
 Canvis prop
posats.
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REPR
RESENTATIIVITAT DE LES
L
DONES . CULTURA CORPORATIVA
ACCIIÓ 10

SEM
MINARI AMB
B PRESÈNCIA DE DONA
A INVESTIG
GADORA SÈNIOR

OBJE
ECTIUS

 Visibilitzar le
es fites aconseguides per les dones i nvestigadore
es.
alor el talent femení
f
en un
n area altameent
 Posar en va
masculinitza
ada.
altres dones a continuar la carrera invvestigadora..
 Motivar a d’a
acte positiu de gènere a tota la societaat.
 Fer un impa

ACCIIONS

 Planificació del seminarii liderat per una
u dona.
 Gestions pe
er organitzar el seminari.
 Convocatòriia i realització del semina
ari.
 Tasques de control i seg
guiment de l’acció.

PERS
SONES
DEST
TINATÀRIES
S

Tot el
e personal d
del PDI.

RESP
PONSABLES DE
L’EXECUCIÓ

Consell Assesso
or científic
Direcció
Com
missió d’Igualltat
Recursos Huma ns

TEMP
PORALITZA
ACIÓ

MAR
RÇ 2017

INDIC
CADORS

 Planificació del seminarii.
 Realització d
del seminari.
 Nombre de d
dones i homes assistents
s al seminariri.
 Grau de sat isfacció amb
b relació al se
eminari per ppart de les
persones pa
articipants.
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GEST
TIÓ ORGAN
NITZATIVA IG
GUALITÀRIA
A. CULTURA
A CORPORA
ATIVA
ACCIIÓ 11

PLA
A HRS4R

OBJE
ECTIUS

 Aplicació de
e la Carta i ell Codi de bon
nes practiquees en Recurs
sos
Humans dell personal inv
vestigador.
 Formar part d’una xarxa
a Pan-Europe
ea d'investigaadors/res i centres
d’investigac ió.
 Garantir la t ransparència
a i l’equitat al centre.
 Fer un impa
acte positiu de gènere a tota la societaat.

ACCIIONS

 Creació d’un
n grup de tre
eball.
 Documentacció sobre els
s 40 principis de la Carta i el Codi de les
bones pract iques.
 Discussió de
els eixos a in
nvestigar.
 Disseny delss qüestionarris de particip
pació del perrsonal del CIMNE.
 Diagnòstic d
de la situació
ó i disseny de
el Pla.

PERS
SONES
DEST
TINATÀRIES
S

e personal d
del PDI.
Tot el

RESP
PONSABLES DE
L’EXECUCIÓ

Direcció

Tot a la societat..

Com
missió d’Igualltat
Recursos Huma ns

TEMP
PORALITZA
ACIÓ

MAIG 2016

INDIC
CADORS

 Diagnòstic d
de la situació
ó.
 Pla HRS4R..
 Publicació d
del Pla a la web
w del CIMN
NE.
 Aprovació p
per part de Co
omissió Euro
opea.
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CAL
LENDARI
Tot sseguit, es prresenta un calendari
c
qu e resumeix les principals accions qque es porta
aran a
termee en els prropers 24 mesos
m
per ppoder donarr complimen
nt a l’ambicciós Pla d’Iggualtat
propo
osat per CIM
MNE:

DATA
A LÍMIT AC
CCIÓ

ACTIVITTATS
Revisar el Pla per a l'obte nció del segell HRS4R
H

MAIG 2016

SEG
GELL HRS4R
Donar visi bilitat del pla HRS4R a la web de CIMNE

2
JUNY 2016

SETEM
MBRE 2016

PRO
OCEDIMENT DE RECLUTAMENT
R
I
SELECCIÓ AMB PERSPECTIVA DE
NERE
GÈN

FOR
RMACIÓ EN IGUA
ALTAT
D’O
OPORTUNITATS DE
D GÈNERE PER A
TOTT EL PERSONAL DEL
D CIMNE

NOVEMBRE 2017 E‐M
MAIL DE BENVING
GUDA

Aprovar e l procediment de
d selecció, que inclourà la
prespectivva de gènere
Seminari presencial
p
prom
mogut per la Direecció + versió on
n‐line
que permeeti controlar‐nee l'aprofitament
Informar sobre
s
el Pla d'Igualtat, permisoss de maternitat i
paternitatt i altres aspectees que es consid
derin rellevants des de
la vessant de gènere
Preparar un
u correu electrò
ònic de benvingguda dirigit a tottes les
noves inco
orporacions, adjjuntant tota la documentació
d
i
polítiquess de CIMNE, inclo
oent les referen
nts als aspectes de
gènere. In
ncloure el Pla dee lluita contra l'aassetjament sexxual,
tant bon punt
p
aquest esti gui disponible.
Informar anualment
a
al Co
onsell de Govern
n de CIMNE de lees
actuacionss de la Comissió
ó d'Igualtat.

DESEM
MBRE 2016 CON
NSELL DE GOVER
RN
Incloure els
e aspectes de gèner
g
com a pun
nt a l'ordre del dia
d d'un
dels 2 consells de governss anuals.
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DATA
A LÍMIT AC
CCIÓ

GENER
R 2017

GENER
R 2017

RNITAT I
POLLÍTICA DE MATER
PATTERNITAT

ACTIVITTATS
Comunicació formal Direcctor informant de
d les possibilitaats
d'acollir‐see als permisos de
d maternitat/ patermitat
p
Fomentar la corresponsab
bilitat

Activació d’un
d
compte d’aaportacions per recollir suggeri ments
ÚSTIA DE
i idees pe r la conciliació.
CREEACIÓ D’UNA BÚ
SUG
GGERIMENTS PER LA CONCILICA
ACIÓ
Fer seguim
FAM
MILIAR I LABORA
AL
ment del nombrre d'aportacions rebudes
b dones investiggadores
Organitzarr seminaris amb

MARÇ
Ç 2017

MINARI AMB PREESÈNCIA DE DON
NA
SEM
INV
VESTIGADORA SÈÈNIOR

JUNY 2017
2

OTOCOL DE PREV
VENCIÓ DE
PRO
L’ASSSETJAEMNT SEX
XUAL I/O PER RA
AÓ
DE SEXE.
S

OCTUB
BRE 2017

u protocol prop
pi per a la preven
nció de l’assetjaament
Elaborar un
sexual i/o per raó de sexee
Comunicació i difusió a to
ot el personal

Dissenyar un pla de formaació amb perspeectiva de gèneree
A DE FORMACIÓ AMB PERSPECTIIVA
PLA
DE GÈNERE
G
ntar totes les acccions definides i planificades e n el
Implemen
pla de form
mació

VISIÓ DEL PROCEEDIMENT DE
REV
NOVEMBRE 2017 PRO
OMOCIÓ AMB PEERSPECTIVA DE
GÈN
NERE

NOVEMBRE 2017

Fer seguim
ment de les estaadístiques de paarticipació i altrees
indicadorss d'interès.

Redactar un
u procedimentt de promoció
Fer un segguiment de les dones
d
que prom
mocionen en el futur

U AMB PERSPECTTIVA Analizar e l escenario actu
ual
ESTTUDI RETRIBUTIU
Crear un sistema salarial igualitario
DE GÈNERE
G
i

Informar anualment
a
al Co
onsell de Govern
n de CIMNE de lees
actuacionss de la Comissió
ó d'Igualtat.
DESEM
MBRE 2017 CON
NSELL DE GOVER
RN
Incloure els
e aspectes de gèner
g
com a pun
nt a l'ordre del dia
d d'un
dels 2 consells de governss anuals.
Planificar i preparar els acctes de la jornad
da

ABRIL 2018

RNADA PARTICIP
PATIVA PER LA
JOR
MILLLORA DEL CLIMA
A LABORAL.

Fer la convvocatòria i fomeentar la participaació
Fer el segu
uiment dels assumptes rellevan
nts resultants dee la
jornada paarticipativa
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MET
TODOLOG
GIA D’AVA
ALUACIÓ

SIST
TEMES D’AV
VALUACIÓ
Enum
meració i desscripció dels mètodes i in struments qu
ue s’utilitzara
an en l’avalu ació del pla:


Reunionss de la Comis
ssió d’Igualta
at



Reunionss amb els Re
esponsables dels Departa
aments.



Reunionss interdeparta
amentals.



Reunionss amb consultors externss.



Canals de
e comunicac
ció per a la d ifusió a la pla
antilla



Informaciió mitjançantt comunicatss i butlletins interns



Intranet corporativa
c



Adequació de recurso
os humans e
en el procés



Aportació
ó dels recursos materialss necessaris



Avaluació
ó del grau de
e complimentt dels indicad
dors.



Incidèncie
es i dificultatts de la posa
ada en marxa
a de les accio
ons.



Bústia de
e suggerimen
nts de la plan
ntilla.



Enqueste
es.

A
AVALUACIÓ DE L’IMPAC
CTE



Conclusio
ons i aportac
cions de la C
Comissió d’Igualtat.



Canvis acctitudinals en
n matèria d’ig
gualtat per part
p de la plan
ntilla.



Millora de
els mecanism
mes de comu
unicació.



Incremen
nt de dones en
e càrrecs de
e responsabilitat.



Informaciió i conscienciació en ma
atèria de resp
ponsabilitat de
d gènere.



Desenvolupament i adquisició de noves comp
petències i va
alors.



Aportació
ó d’idees per part de la pllantilla.



Consolida
ació de la im
matge corpora
ativa.



Satisfaccció amb la pa
articipació en
n temes de co
onciliació de la vida perssonal i labora
al.



Satisfaccció per l’assis
stència a form
mació sobre igualtat.



Satisfaccció per les no
oves directriu
us de promoc
ció del personal.



Visibilitza
ació de talentt femení a le s jornades.
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Millora de
el clima laboral participattiu.



Implemen
ntació del Pla
a HRS4R.

92

ANNEX: Resultats de l’enquesta al
personal
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Resultado global PIgualdad

Resultado global PIgualdad
1 Indique su edad
Cantidad

Respuesta

1

55

1

35

2

36

3

33

5

34

2

39

9

37

2

38

1

40-50

2

43

2

42

2

41

4

40

1

NO APLICA

1

63

2

60

1

61

1

No es anónimo?

1

66

2

48

3

45

2

44

2

47

2

46

3

25

4

27

4

28

2

29

3

30

2

32

6

31

1

54

2

50

81

Total de respondentes

2 Indique su sexo

https://manager.e-encuesta.com/v2/report/98087/print?auto=true
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Resultado global PIgualdad

Mujer: 35.80%

Hombre: 64.20%

Respuesta

Estadísticas

Porcentaje

Cantidad

Hombre

64.20%

52

Total de respondentes

81

Mujer

35.80%

29

Suma

0.00

81

Promedio

0.00

Desviación estándard

0.00

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

Total de respondentes

3 Indique en qué área del CIMNE se encuentra;

PAS: 40.74%

PDI: 59.26%

Respuesta

Estadísticas

Porcentaje

Cantidad

PDI

59.26%

48

Total de respondentes

81

PAS

40.74%

33

Suma

0.00

81

Promedio

0.00

Desviación estándard

0.00

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

Total de respondentes

4 En CIMNE existe igualdad de oportunidades y trato para hombres y mujeres en los siguientes aspectos (Puntúa el
NIVEL DE ACUERDO)
Reclutamiento
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NS/NC: 10.00%

1: 2.50%
2: 7.50%
3: 12.50%

5: 46.25%

Respuesta

4: 21.25%

Porcentaje

Cantidad

1

2.50%

2

Total de respondentes

80

2

7.50%

6

Suma

297.00

3

12.50%

10

Promedio

4.12

4

21.25%

17

Desviación estándard

1.10

5

46.25%

37

Mínimo

1.00

NS/NC

10.00%

8

Máximo

5.00

Total de respondentes

Estadísticas

80

Formación
NS/NC: 10.00%

1: 1.25%
2: 3.75%
3: 11.25%

4: 20.00%

5: 53.75%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

1

1.25%

1

Total de respondentes

80

2

3.75%

3

Suma

313.00

3

11.25%

9

Promedio

4.35

4

20.00%

16

Desviación estándard

0.95

5

53.75%

43

Mínimo

1.00

NS/NC

10.00%

8

Máximo

5.00

Total de respondentes

Estadísticas

80

Responsabilidad

https://manager.e-encuesta.com/v2/report/98087/print?auto=true
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NS/NC: 7.50%

1: 2.50%
2: 11.25%

3: 12.50%

5: 43.75%

4: 22.50%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

1

2.50%

2

Total de respondentes

80

2

11.25%

9

Suma

297.00

3

12.50%

10

Promedio

4.01

4

22.50%

18

Desviación estándard

1.16

5

43.75%

35

Mínimo

1.00

7.50%

6

Máximo

5.00

NS/NC

Total de respondentes

Estadísticas

80

Promoción
1: 3.75%
NS/NC: 17.50%

2: 11.25%

3: 17.50%

5: 35.00%
4: 15.00%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

1

3.75%

3

Total de respondentes

80

2

11.25%

9

Suma

251.00

3

17.50%

14

Promedio

3.80

4

15.00%

12

Desviación estándard

1.25

5

35.00%

28

Mínimo

1.00

NS/NC

17.50%

14

Máximo

5.00

Total de respondentes

Estadísticas

80

5 En CIMNE se favorece la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Nivel de
acuerdo
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NS/NC: 3.75%

1: 1.25%
2: 6.25%
3: 17.50%

5: 42.50%

4: 28.75%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

1

1.25%

1

Total de respondentes

80

2

6.25%

5

Suma

315.00

3

17.50%

14

Promedio

4.09

4

28.75%

23

Desviación estándard

1.00

5

42.50%

34

Mínimo

1.00

3.75%

3

Máximo

5.00

NS/NC

Total de respondentes

Estadísticas

80

6 Considero que el lenguaje y las imágenes que utiliza CIMNE en sus comunicaciones no son de carácter discriminatorio
con respecto a la mujer.
Nivel de acuerdo
NS/NC: 2.50%

1: 6.25%
2: 5.00%
3: 5.00%

4: 16.25%

5: 65.00%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

1

6.25%

5

Total de respondentes

80

2

5.00%

4

Suma

337.00

3

5.00%

4

Promedio

4.32

4

16.25%

13

Desviación estándard

1.18

5

65.00%

52

Mínimo

1.00

2.50%

2

Máximo

5.00

NS/NC

Total de respondentes

Estadísticas

80

7 Sabría qué hacer o a quién dirigirme en caso de sufrir acoso sexual o por razón de sexo en mi lugar de trabajo.
Nivel de acuerdo

https://manager.e-encuesta.com/v2/report/98087/print?auto=true
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Resultado global PIgualdad
NS/NC: 11.25%

1: 15.00%

2: 16.25%
5: 28.75%

3: 13.75%
4: 15.00%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

1

15.00%

12

Total de respondentes

80

2

16.25%

13

Suma

234.00

3

13.75%

11

Promedio

3.30

4

15.00%

12

Desviación estándard

1.50

5

28.75%

23

Mínimo

1.00

NS/NC

11.25%

9

Máximo

5.00

Total de respondentes

Estadísticas

80

8 Considero que existen en CIMNE medidas específicas para las mujeres respecto a la salud en el puesto de trabajo, en caso
de embarazo.
Nivel de acuerdo
1: 3.75%
2: 12.50%

3: 10.00%
NS/NC: 51.25%
4: 7.50%

5: 15.00%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

1

3.75%

3

2

12.50%

10

3

10.00%

4

Estadísticas
Total de respondentes

80

Suma

131.00

8

Promedio

3.36

7.50%

6

Desviación estándard

1.35

5

15.00%

12

Mínimo

1.00

NS/NC

51.25%

41

Máximo

5.00

Total de respondentes

80

9 ¿Consideras que la formación que recibes te ofrece las mismas oportunidades de desarrollo en CIMNE, tanto si eres mujer
como si eres hombre?
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NS/NC: 20.25%

No: 13.92%

Si: 65.82%

Respuesta

Estadísticas

Porcentaje

Cantidad

Si

65.82%

52

Total de respondentes

79

No

13.92%

11

Suma

0.00

NS/NC

20.25%

16

Promedio

0.00

79

Desviación estándard

0.00

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

Total de respondentes

10 ¿Percibes en el entorno laboral comportamientos sexistas?
NS/NC: 8.75%
Si: 25.00%

No: 66.25%

Respuesta

Estadísticas

Porcentaje

Cantidad

Si

25.00%

20

Total de respondentes

80

No

66.25%

53

Suma

0.00

8.75%

7

Promedio

0.00

Desviación estándard

0.00

Mínimo

0.00

Máximo

0.00

NS/NC

Total de respondentes

80

11 En caso afirmativo, agradeceremos que expongas lo que has observado.
Cantidad

Respuesta

1

Hay tareas que directamente no se encargan a determinado sexo. En reuniones, se observa que se piden cafés a las mujeres,
independientemente de su nivel en la organización.

1

Comentarios en privado sobre el aspecto de las compañeras.

1

Comentarios sexistas. Menosprecio de paternidad.

1

No se valora ni respeta de igual manera a una mujer si es PAS que a un hombre si es PDI

1

Pedir cafés a mujeres, llamarlas "flojas" y "sexo débil".

https://manager.e-encuesta.com/v2/report/98087/print?auto=true
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1

comentarios machistas faltas de respeto asignación de tareas diferentes en función del genero

1

Algún hombre mostró más confianza en hombres que en mujeres a la hora de buscar respuestas acerca de un tema que todos dominaban por
igual.

1

Diferencias en el trato y exigencia

1

Como mujer estoy habituada a comentarios/bromas de carácter sexista. Que normalmente no van a malas, pero socialmente son aceptadas y no
lo deberían ser porqué calan en el subconsciente hasta que nos llegan a parecer normales. Con el tema del plan de género han surgido más
bromas, varios hombres de mi despacho no se lo toman en serio. Algunos ni se van a molestar en contestar, otros opinan que no existe ningún
problema, que lo generamos nosotras y que nada de esto tiene sentido, que es una pérdida de tiempo. El Pink comitee le llaman... un apodo
sexista en sí mismo. También se discrimina la baja por paternidad. Desde una parte de Cimne está mal visto que un hombre coja baja paternal y
hay trabajadores que al día siguiente de ser padres ya volvían a trabajar por voluntad propia.

1

Sí, percebeixo des de fa massa anys i per part de la generació més antiga, comportaments masclistes, que són una forma de sexisme.

1

las generaciones mayores estan acostumbradas a considerar las mujeres como sus secretarias

1

Al tratarse de un entorno en el que hay muchos más hombres que mujeres, és fácil caer en algunas bromas fáciles que podrían interpretarse
como sexistas.

1

Es mas facil pedir que prepare un café a una mujer que a un hombre. Eso pasa en reuniones, es un hecho.

13

Total de respondentes

12 Considero importante implantar un Plan de Igualdad en CIMNE.
Nivel de acuerdo
NS/NC: 11.39%

1: 2.53%
2: 5.06%

3: 20.25%

5: 43.04%
4: 17.72%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

1

2.53%

2

Total de respondentes

79

2

5.06%

4

Suma

284.00

3

20.25%

16

Promedio

4.06

4

17.72%

14

Desviación estándard

1.09

5

43.04%

34

Mínimo

1.00

NS/NC

11.39%

9

Máximo

5.00

Total de respondentes

Estadísticas

79

13 Valoro positivamente que se dirijan esfuerzos a evitar la discriminación en CIMNE. (Nivel
de acuerdo)
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NS/NC: 6.25%

3: 5.00%
4: 16.25%

5: 72.50%

Respuesta

Porcentaje

Cantidad

1

0.00%

0

Total de respondentes

80

2

0.00%

0

Suma

354.00

3

5.00%

4

Promedio

4.72

4

16.25%

13

Desviación estándard

0.56

5

72.50%

58

Mínimo

3.00

6.25%

5

Máximo

5.00

NS/NC

Total de respondentes

Estadísticas

80

14 Comentarios adicionales (clima laboral, género, como profesional…..).
Cantidad

Respuesta

1

No he advertido ningún comportamiento sexista.

1

No he percibido nunca un trato discriminatorio en ningún aspecto hacia ningún colectivo. Si bien es cierto que en CIMNE hay más hombres que
mujeres en investigación y departamentos técnicos, esto se debe a que en la propia UPC (y sociedad) los porcentajes de mujeres en las carreras
cuyas salidas son empresas como CIMNE son bastante desiguales. Fuente: http://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099/7866/p213.pdf

1

Discriminación al PAS y particularmente a las mujeres. Hipocresía. Problemas turnos office.

1

En el ámbito profesional que nos movemos el PDI de CIMNE, ya de por sí, hay mas hombres que mujeres así que es de esperar que en CIMNE
haya mas proporción de PDI masculino. Sin embargo, me desconcierta el hecho que no hay mujeres en perfiles senior de investigación, pero
entiendo que es cuestión de tiempo...

1

Llevo poco tiempo (menos de medio año) así que poco puedo explicar. De lo observado el ambiente es distendido pero a la vez formal. Por el
momento considero que hay buen clima de compañerismo que fomenta estar a gusto en el lugar de trabajo y que sean eficientes. Da la
sensación que tanto compañeros como jefes valoran las tareas del trabajador.

1

També crec important a l'hora d'implantar un pla d'igualtat que es tingui en compte el tracte que s'ha de donar a les persones com a tals. Es a dir,
que no hi hagi discriminació en funció de l'escala laboral que s'ocupa, de manera que els directius masculins no aboquin tota la seva mala bava en
els seus empleats, com es dona en alguns casos concrets.

1

En mi opinión, hay buen ambiente de trabajo, se puede trabajar con autonomía y es un sitio cómodo.

1

Encuentro positivo el esfuerzo por implantar un Plan de Igualdad, pero me pregunto si es más por adquirir el certificado para proyectos o porque
realmente importe. Un pensamiento sistémico no se cambia de un día para otro y no he visto evolución en el tiempo.

1

En general me siento desinformada. Creo que eso nos pasa más a los de PDI que a los de PAS. No conozco todas las ventajas de trabajar en
Cimne o mis derechos. Antes, a principio de cada año se nos enviava el calendario laboral con las fiestas que escogía el centro y eso se ha
dejado de hacer. Incluso en la hoja para pedir las vacaciones todavía sale el nombre de la antigua gerente. Desconozco la existencia de planes
de carrera, los objetivos a largo plazo de Cimne, etc.

1

Mi experiencia profesional que empieza a ser larga ya me muestra que la mujer trabaja espléndidamente en todos los campos a nivel individual.
Supera por razones emocionales, metodológicas, en responsabilidad y en inteligencia al varón en un amplio porcentaje de casos. Vengo
observando también que una de las dificultades que tiene es el trabajo en compañía de otras mujeres cuando las cadenas de mando no son bien
claras. Por último, apoyo la posición de la mujer en puestos de alta dirección. Normalmente, aunque he observado casos de especial agresividad
ejecutiva, no les asusta la responsabilidad cuando afrontan el reto de la Dirección de forma adecuadamente consciente y su discurso tiene a
limar asperezas a la par que no les tiembla la mano a la hora de tomar decisiones, predominando en general la ecuanimidad.

1

El clima laboral es muy cordial y no se percibe como norma ningún problema derivado de la aspectos de género.

1

Poder muy concentrado, no hay gran libertad de decisión en donde concentrar esfuerzos, presupuesto, etc.. Menospreciar el esfuerzo realizado y
los recursos necesarios para desarrollar alguna acción. Como consecuencia se realizan muchos trabajos mal acabados, o que no siguen ninguna
planificación de futuro.
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1

ok

1

Creo que las preguntas no están bien planteadas. Se pregunta sobre CIMNE en general. Yo únicamente puedo responder según mi experiencia.

1

El clima laboral, de género y profesional es muy bueno desde mi punto de vista personal.

1

En mi entorno departamental el clima laboral es óptimo. En mi equipo profesional la mayoría es del género femenino. Nuestro trabajo es
totalmente en equipo.

1

entiendo que una puntuación de 5 significa que estoy muy conforme

17

Total de respondientes

15 Propuestas de mejora.
Cantidad

Respuesta

1

Más allá de que estimo que a CIMNE le falta profesionalización, comunicación interna y externa y otros aspectos semejantes importantes, creo
que el organigrama de la organización no se corresponde con la realidad. Asimismo, tampoco la economía del Centro está bien dimensionada,
independientemente del género, no existe y debería, una regla de promoción e incentivos en la organización. Esto no es positivo.
Particularmente, y probablemente es sólo cuestión de tiempo que ocurra, los grupos de investigación nos están dirigidos por mujeres (ninguno),
de hecho, muchas formadas en el Centro tienden a salir de él porque tienen mejores oportunidades fuera. Estimo que hacer un esfuerzo extra
por conservarlas seria muy positivo, y proponerles el liderazgo de grupos o empresas participadas aún más. Diría casos concretos pero no es
necesario, de chicas que saldrán de CIMNE en breve y que dirigirían, estoy seguro, con éxito, algunas de, por ejemplo, nuestras empresas en
CIMNE Tecnología. Si se van es porque tienen claro que no hay un futuro en CIMNE para ellas, perdemos valor sin necesidad, porque la decisión
que la mujer toma normalmente proviene de una reflexión concienzuda y realista.

1

Mediante mailing y/o redes sociales dar a conocer el grupo del Plan de género y sus actividades/propuestas, etc. (entiendo que la creación es
bastante reciente). En caso que pueda haber alguien en una situación de acoso u otra situación, visibilizar a la persona encargada de atender a
la víctima, ya que de momento solo conocemos las personas que forman parte del grupo del Plan de género.

1

publicar la escala salarial y hacer que sean todos iguales para una determinada posición. Es decir que no haya dos personas, con la misma
relación con cimne que cobren dos cantidades diferentes

1

Incrementar el número de mujeres en los órganos de gestión y gobierno(o incluso en reuniones informales pero a nivel de centro). Confiar más
en las mujeres y su capacidad a la hora de tomar decisiones.

1

Promover y facilitar la formación.

1

Estaría bien hacer un esfuerzo conciente para traer más mujeres investigadoras senior a dar seminarios, para dar mas visibilidad a mujeres
exitosas en un ámbito tan masculino.

1

Estaría bien organizar un curso de formación en igualdad del género. Estos curso de formación también sería útil a la hora de justificarlo para
obtener cualquier reconocimiento

1

Penso que alguns directius haurien de rebre cursos de formació per a aprendre a tractar els seus subordinats. En el cas de que els cursos fóssin
efectius, resultaria en un millor clima laboral per a algunes persones que es troben sotmeses a tractament inadequat per part dels seus superiors
masculins.

1

Cambio generacional y con un poco de suerte de mentalidad. Los trabajadores/as no deben realizar tareas para las cuales no han sido
contratados. Definición de tareas y responsabilidades.

1

1) Extremar la vigilancia. No existe ningún tipo de seguridad ni control de entrada de personas. Me consta que se han producido robos en algún
despacho y nadie ha hecho nada. Y esto es lo más light. Podrían suceder cosas peores. Vemos a gente con mochilas por los pasillos que pueden
ser desde estudiantes hasta cualquier persona que no pertenece al centro ni a la UPC, y pueden realizar cualquier tipo de daño. Todos sabemos
que hoy en día las cosas han cambiado mucho con respecto a hace unos años y, por tanto, habría que hacer algunos cambios en este sentido.
2) Intentar contestar a todos los emails.

1

Equiparar todo lo relativo a un puesto de trabajo sin discriminar el sexo

1

Me gusta que se tomen inciativas como esta para conocer la opinión de los trabajadores e intentar mejorar pero creo que antes hace falta un
trabajo previo para crear más sintonía entre dirección y los trabajadores. Incentivar un tipo de comunicación y transparencia que cree un mejor
vínculo entre ambas partes. Creo que a veces estamos como distanciados por la desinformación y cuando se proponen este tipo de iniciativas
mucha gente no se lo toma en serio porqué piensa que no va a servir para nada. Realizaría alguna campaña de sensibilización para exponer los
problemas reales y reforzar la empatía de todos los trabajadores, especialmente de los hombres. Hace falta mucha educación en este tema, por
desgracia esta educación tendría que venir de antes y no tendría que responsabilizarse Cimne de ello. Pero si que estaría bien que Cimne no
tolerara según que comportamientos. Desde dirección se debería ser más transparente. Que existiera información sobre la planificación del
futuro, objetivos, finanzas, etc. y que fuera accesible para todos los trabajadores. Intentaría incentivar la conciliación familiar.

1

Entiendo que si eisten desigualdades no estan motivadas por razones de genero, sino de matiz más relación interpersonal, con independencia de
género.

1

Incorporar a la plantilla más mujeres investigadoras.

1

Es de vital importancia para todos los doctorandos y post-docs recientes, pero sobre todo para las mujeres que quieren tener hijos en esta etapa,
que CIMNE ofrezca un plan de carrera claro a largo plazo. Difícilmente se podrá implantar un plan de igualdad si previamente no se fomenta la
estabilidad laboral del personal investigador.

https://manager.e-encuesta.com/v2/report/98087/print?auto=true
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Resultado global Plgualdad
Más movilidad dentro de la empresa, puestos de trabajo rotativos. Mejorar la planificación a largo plazo, organización entre grupos y
comunicación de CIMNE con los empleados.

16

Total de respondentes
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