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1 DETERMINACIÓ DE LES PARTS QUE EL CONCERTEN
I ÀMBIT PERSONAL, TERRITORIAL I TEMPORAL DEL
PLA D’IGUALTAT
Àmbit personal

Persones treballadores d’Àgora Càtering S.L.

Àmbit territorial

Centres de treball de l’organització a Catalunya
2022 – 2025

Àmbit temporal

El Pla d’igualtat de dones i homes d’Àgora Càtering és
un projecte amb una durada de 4 anys des de la seva
aprovació, per tant, fins febrer de 2025.

2 PRESENTACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ
Nom i Raó Social

Àgora Càtering

Forma jurídica

Societat Limitada

Activitat

CNAE: 5629.

Sector

Col·lectivitats.

Adreça (*)
Incloure centres de treball als
que faci referència la diagnosi.

Crta. Santa Creu de Calafell, 35, 08850 Gavà

Telèfon

+34 936388703

Web

https://agoracat.com/

Àgora Càtering és una empresa amb més de 12 anys de trajectòria i experiència en el
sector de la restauració col·lectiva. Són moltes i variades les necessitats que
requereixen cadascun dels nostres diferents perfils de clients amb els que treballem.
Des de Àgora Càtering oferim solucions a cada demanda que se’ns fa tenint present
sempre la nostre prioritat en el servei que desenvolupem:
•

SERVEI: El tarannà d’Àgora Càtering és la flexibilitat i l’atenció personalitzada
en el servei. Són els nostres punts d’identitat i el que ens marca la diferència.
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•

EXPERIÈNCIA: L’equip tècnic d’Àgora Càtering està format per professionals
amb una gran experiència al sector de l’hostaleria, restauració i d’atenció a la
clientela on han desenvolupat la seva trajectòria professional.

•

QUALITAT: Darrerament l’àmbit de seguretat i qualitat alimentària ha
experimentat una important evolució, convertint-se en una prioritat per les
empreses de restauració col·lectiva.

•

FIABILITAT: Auditories periòdiques, de bones pràctiques de manipulació
d’aliments i anàlisis bacteriològics, asseguren un perfecte control higiènicsanitari del nostre personal i de les nostres instal·lacions.

La rigorositat en la nostra feina ens permet aconseguir els objectius fixats. Treballem
amb l’alimentació de les “5 S”:

Alimentació
segura

Nutrició
satisfactòria

Hàbits
saludables

Treball
sostenible

Compromís
amb
l’aspecte
social

LES 6 I DE LA IGUALTAT A ÀGORA CÀTERING
Les 6 I de la Igualtat és un mètode de gestió de la igualtat d’oportunitats a les
empreses. A partir de les 6 I de la Igualtat, elaborem, implantem i avaluem un Pla
d’Igualtat adaptat a les necessitats d’Àgora Càtering. Les 6 I de la igualtat i que es
desenvolupen en detall durant els següents aparts són:

Iniciativa

Investigació

Identificació

Implantació

Indicadors

Innovació

Iniciativa: volem fer-ho. El compromís de l’equip directiu i de la representació de les
persones treballadores són essencials per poder començar a elaborar el Pla d’Igualtat i
per executar-lo amb els recursos humans i econòmics necessaris.
Investigació: com estem? La diagnosi serveix per identificar quins són els punts forts
en matèria d’igualtat d’oportunitats i quines són les àrees de millora. És una fase del tot
imprescindible. La conceptualització i elaboració del Pla d’Igualtat respondrà a la realitat
i a les necessitats de l‘empresa.
5
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Identificació: què volem fer? A partir dels resultats obtinguts en la diagnosi es podran
definir els objectius i les accions que conformaran el Pla d’Igualtat, tenint en compte les
característiques i els recursos de la vostra empresa.
Implantació: fem-ho. És l’execució del Pla d’Igualtat, la seva realització efectiva a partir
de les accions definides prèviament. A més a més, durant la implantació cal comunicar
al personal les actuacions que es duran a terme.
Indicadors: com mesurar-ho? Els indicadors proporcionaran les dades necessàries
per valorar el procés d’implantació del Pla d’Igualtat, les repercussions i l’impacte de
cada acció i els resultats aconseguits.
Innovació: millorem. El compromís de l’empresa amb la igualtat d’oportunitats ha de
ser sostenible. És probable que les necessitats de les persones i les capacitats de
l’organització canviïn amb el pas del temps, fet que caldrà tenir sempre en compte a
l’hora de revisar, definir i implantar noves accions.

FASE 1. INICIATIVA
INICIATIVA. Volem fer-ho.
Tal i com defineix la Generalitat de Catalunya:
“Un Pla d’Igualtat és un conjunt ordenat de mesures per assolir la igualtat de tracte i
d'oportunitats entre dones i homes a l'empresa, eliminant qualsevol tipus de
discriminació per raó de sexe” (Generalitat de Catalunya, 2019).
En aquest sentit Àgora Càtering és una empresa compromesa a treballar per aquesta
igualtat definint les voluntats i accions en el present Pla d’Igualtat. Aquest Pla fixarà
els objectius d'igualtat que es pretenen assolir, les estratègies i les pràctiques que es
volen adoptar per a la seva consecució, a més de l'establiment de sistemes eficaços de
seguiment i avaluació dels objectius.
Un dels ítems rellevants en l’elaboració d’aquest projecte és que en el seu
desenvolupament participaran els treballadors i treballadores així com l’equip
directiu d’Àgora Càtering, i en la seva execució, serà imprescindible la participació i
implicació de tota la plantilla.
Per tal de materialitzar aquesta iniciativa s’adjunta la Carta de presentació (Annex 1),
en la que s’exposa la voluntat explícita de l’empresa de crear el Pla d’Igualtat així com
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la benvinguda a qualsevol persona treballadora de l’organització de formar part de la
seva elaboració.

Comissió d’igualtat
Crear una Comissió d'igualtat és una de les accions fonamentals per al Pla d’Igualtat.
És per això que prèviament a l’elaboració de la diagnosi s’ha anat conformant aquest
òrgan. No obstant, la constitució de la Comissió d’igualtat no exclou que qualsevol
treballador o treballadora interessat/da en participar en aquesta, es pugui afegir
posteriorment.
La Comissió és i serà un equip de persones que vetllin perquè el Pla d'Igualtat
s’elabori i posteriorment es dugui a terme de forma global i objectiva. Per tant, serà
l’encarregada de dur a terme el seguiment i avaluació de l’elaboració i implementació
del Pla d’Igualtat d’Àgora Càtering.
La Comissió d’Igualtat es va constituir formalment el 26 de maig de 2021, on es van
establir les funcions que durà a terme en el marc del Pla d’Igualtat de l’empresa així com
les persones membres de la mateixa. S’adjunta el document de Constitució de la
Comissió (annex 2),
Àgora Càtering no disposa de Comitè d’empresa, ni representacions legals, de tal forma
que per formar la Comissió del Pla d’Igualtat s’ha hagut de sol·licitar la presència als
sindicats majoritaris, tal i com marca el Real Decret 901/2020 del 13 d’octubre, article
5 “Procediment de negociació dels plans d’igualtat”:
“En las empresas donde no existan las representaciones legales referidas en el
apartado anterior se creará una comisión negociadora constituida, de un lado, por la
representación de la empresa y, de otro lado, por una representación de las personas
trabajadoras, integrada por los sindicatos más representativos y por los sindicatos
representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar
parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La comisión
negociadora contará con un máximo de seis miembros por cada parte. La
representación sindical se conformará en proporción a la representatividad en el sector
y garantizando la participación de todos los sindicatos legitimados. No obstante, esta
comisión sindical estará válidamente integrada por aquella organización u
organizaciones que respondan a la convocatoria de la empresa en el plazo de diez
días” (RDL 901/2020).
No obstant, a la Comissió participen persones treballadores de l’empresa de forma
voluntària que estan interessades en formar-hi part, encara que no disposen de dret a
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vot. Així doncs, la Comissió d’igualtat d’Àgora Càtering està formada per les següents
persones:
Lloc a l’empresa / sindicat

Membre
Amb dret a vot
Silvia Rodriguez Cortes

En representació d’Àgora Càtering

Ester Casas Vila

En representació d’Àgora Càtering

Amparo Suaza

En representació legal de les persones treballadores
per part de CCOO

Elisenda Vilaseca

En representació legal de les persones treballadores
per part de UGT

Sense dret a vot
Carlos Alarcon Pedraza

En representació d’Àgora Càtering

Laia Morato Lucea

En representació d’Àgora Càtering

Paula Barragan Gomez

En representació d’Àgora Càtering

Aurora Richarte

En representació sindical de CCOO (assessora)

Aquesta Comissió es reunirà, com a mínim, abans i després dels diferents moments
rellevants de cada fase del Pla d’Igualtat, per tal d’informar a tots i totes les membres de
la Comissió de la situació i resultats d’aquests processos, deixant obert un espai de
discussió i presentació de propostes i suggeriments.

3 INFORME

DE

DIAGNOSI

DE

LA

SITUACIÓ

A

L’EMPRESA
INVESTIGACIÓ. Com estem?
La investigació o diagnosi té per objectiu saber quina és la situació en la que es troba
l’empresa en matèria d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones per poder
identificar quines són les àrees de millora dins l'organització.
Els objectius específics són proporcionar informació sobre les característiques i les
necessitats de la plantilla, identificar l’existència de desavantatges o discriminacions per
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raó de sexe i sevir de base per establir les prioritats i definir els objectius d’aquest Pla
d’Igualtat.
El procés que s’ha seguit per conèixer la situació de l’empresa és inicialment identificar
els aspectes a analitzar seguint les guies establertes per la Generalitat de Catalunya i
altres òrgans competents; seguidament recollir informació tant qualitativa com
quantitativa per a cada àmbit i finalment i per últim analitzar i valorar la informació extreta
d’aquest procés d’investigació.

Aspectes a analitzar i recollida d’informació
Per encarar l’anàlisi, primerament, es van classificar, seguint la l’eina “Igualtat de dones
i homes a empreses i organitzacions. Guia pràctica per diagnosticar-la”, elaborada per
la Direcció General d’Igualtat de la Generalitat de Catalunya, els diferents àmbits
d’estudi i anàlisi per tal de treballar de manera estructurada.
Aquests deu àmbits contenen diferents aspectes a analitzar per realitzar la diagnosi,
examinant informació tant de caràcter qualitatiu com quantitatiu.

Cultura gestió
organitzativa
Assetjament
sexual i per raó
de sexe

Informació
general de la
plantilla i
condicions de
treball
Classificació
professional

Salut laboral

Infrarepresentació
femenina

Comunicació no
sexista

Exercici
corresponsable
dels drets de la
vida personal,
familiar i laboral

Procés de selecció i
contractació

Formació
Retribucions i
auditoria retributiva
Promoció i
desenvolupament
professional

Per l’anàlisi de la informació quantitativa s’ha bolcat la totalitat de dades
desagregades segons la categoria sexe en diferents fulls de càlculs, per tal de poder fer
9
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un anàlisi estadístic dels resultats. D’aquesta eina s’ha extret una gran quantitat de
gràfics i taules tant percentuals com numèriques, que mostren de forma comparativa la
situació entre dones i homes a l’empresa en els diferents aspectes de cada àmbit.
En canvi, la informació qualitativa s’estructura en base a dos paràmetres: la informació
qualitativa de caràcter objectiu, que fa referència a la documentació corporativa i als
diferents procediments de gestió; i la informació qualitativa de caràcter subjectiu, que es
aquella obtinguda a partir de l’exploració de la percepció, les creences i la mentalitat de
les persones treballadores de l’empesa.
La informació qualitativa de caràcter subjectiu es pot extreure mitjançant diferents
tècniques. Per conèixer aquesta informació de caràcter subjectiu, es va elaborar una
enquesta per recollir de forma sistematitzada les opinions i les percepcions de la plantilla
en relació a la situació d’igualtat d’oportunitats i tracte entre dones i homes a l’empresa,
obtenint es una mostra representativa i no de la totalitat de la plantilla. S’adjunta el model
d’enquesta distribuït en els Annexos.
L’enquesta entregada a la plantilla va ser resposta per 29 persones, un 30,5% de les
95 persones treballadores que conformen la plantilla d’Àgora Càtering durant el període
analitzat. Aquestes corresponen a 22 dones i 7 homes.
Un cop recollida tota la informació, tant quantitativa com qualitativa, referents a les
diverses qüestions de cada àmbit d’estudi, s’elabora un informe d’anàlisis de les dades
resultants. A mode de conclusió, s’estableixen i defineixen els diferents punts forts i
àrees de millora que es mostren amb els resultats de cada àmbit per tal de poder
identificar els objectius i les accions del Pla d’Igualtat.

Dades entorn la diagnosi
Data de realització de la diagnosi

Juny - Novembre 2021

Període de referència temporal de les dades
de la diagnosi

Anàlisi de la plantilla

Nombre de persones en plantilla

95

Persones responsables de la realització de
la diagnosi

Entitat La Sal Igualtat

Persones que han col·laborat en la
realització de la diagnosi.

Personal de RRHH, direcció,
diferents membres de la plantilla.

Cap del departament de RRHH
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Resultats de la diagnosi

CULTURA I GESTIÓ ORGANITZATIVA
La cultura organitzativa fa referència a supòsits, normes i preocupacions compartides
per les persones d’una organització́ . La cultura empresarial, entesa com a “forma de ser
d’una organització”, es manifesta en les formes d’actuació i s’interioritza en forma de
creences col·lectives (Generalitat de Catalunya, 2017).
Així́ doncs, en aquest àmbit mesurarem el grau d’integració́ del valor de la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes en el si de l’organització́ , la implicació́ de la direcció́
en la promoció́ d’una gestió́ que fomenti la igualtat, la percepció́ de les persones que
componen la plantilla i com aquesta participa en les mesures d’igualtat que desenvolupa
l’empresa (Generalitat de Catalunya, 2017).1

Treball previ en igualtat
Pel que fa al treball en igualtat realitzat prèviament a la present diagnosi, no partim de
zero, i és que Àgora Càtering compta amb un Pla d’Igualtat realitzat l’any 2012
En quant al pla de responsabilitat social no consta la incorporació de la igualtat de
oportunitats
La organització no ha rebut cap certificació o un premi relacionat amb la promoció de la
igualtat de dones i homes. Tampoc disposa de cap document formalitzat on es faci
referència als drets laborals de les dones víctimes de violència masclista ja que “no han
tingut coneixement de cap cas a l’empresa” (Direcció Àgora Càtering, 2021).

Gestió organitzativa i relacions laborals
La gestió organitzativa i relacions laborals d’Àgora Càtering fa referència a si a la
informació, els procediments o els documents corporatius, la igualtat de dones i homes
està recollida de manera explicita.
En la documentació corporativa d’Àgora Càtering si trobem la igualtat de dones i
homes recollida. A la definició de la missió, la visió i els valors empresarials trobem
referencies a l’alimentació segura, els hàbits saludables o el treball sostenible, entre

1

https://treball.gencat.cat/web/.content/24_igualtat/Plans_igualtat/Diagnosi/Guia-digualtat-dedones-i-homes-a-empreses-i-organitzacions.pdf
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d’altres, però no es fa referència a explícita a la igualtat. No obstant, per exemple a la
pàgina web si trobem referència a la igualtat i concretament al Pla d’Igualtat, posant en
evidència el compromís d’Àgora Càtering cap a la igualtat entre dones i homes.
A les noves treballadores i treballadors es fa entrega de la següent documentació:
dossier de la persona empleada, protocol antiassetjament, manual de manipulació
d’aliments, protocol mèdic de la categoria, fitxa amb informació del lloc de treball, dossier
de prevenció de riscos laborals, i la formació online per la formació “emergències” i
“manipulació d’aliments”.
Al dossier de la persona empleada, que és la primera benvinguda a l’empresa, es fa
referència al darrer Pla d’Igualtat aprovat el 14 de març de 2013 i s’esmenta el següent:
“les mesures prioritàries d’aquest Pla son l’elaboració d’un manual de llenguatge no
sexista, la preparació d’un tríptic sobre les mesures de conciliació existents a l’empresa
i la aprovació d’un procediment de selecció que garanteixi la igualtat d’oportunitat en la
incorporació de nous treballadors/es a l’organització”.
D’altra banda, el document “Protocol anti-assetjament d’Àgora Càtering” és un
document complet que contempla, en primer lloc una declaració de principis, l’àmbit
d’actuació, la normativa de referència, les definicions principals, el procediment, la
classificació i definició de les faltes i sancions, la divulgació del protocol a totes les
treballadores i treballadors de l’empresa i la formació sobre aquesta qüestió. Tal i com
s’ha esmentat, aquest document es proporciona a totes les persones treballadores en
el moment de benvinguda a l’empresa, juntament amb la resta de documentació
esmentada.
La majoria d’aquests documents contenen llenguatge androcèntric. Tot i que en molts
casos trobem desdoblament de les formes (treballador/a), seguim trobant masculí
genèric a la major part d’aquests documents.
Al conveni col·lectiu de referència, Conveni col·lectiu del sector laboral de restauració
col·lectiva, al qual l'empresa està adscrita, recull explícitament en la seva articulació la
igualtat entre dones i homes de manera transversal a la totalitat del document i de forma
explícita al Capítol VII “Igualtat”
A l’organització sí es recullen les dades relatives a la plantilla desagregades en funció
de la variable “sexe” i a més, Àgora Càtering si que ha incorporat als sistemes de gestió
de la qualitat indicadors per a la mesura de la situació d’igualtat de dones i homes,
concretament a través del registre salarial de l’organització.
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Estructures i participació
Pel que fa a l’existència d’estructures que tinguin com a objectiu treballar i vetllar per a
la igualtat d’oportunitats entre dones i homes a Àgora Càtering, si que trobem una
estructura i formes de participació cap a la consecució d’aquest objectiu.
En primer lloc, a l’organització sí que existeix la figura d’agent d’igualtat, que va ser
creada durant la redacció de l’anterior Pla d’igualtat de 2012. Enguany, s’ha creat la
Comissió d’Igualtat amb persones compromeses amb la igualtat de gènere per fer el
seguiment i l’avaluació d’aquest Pla. Es dona la possibilitat a tota la plantilla de poder
ser partícip en el procés d’elaboració, seguiment i avaluació d’aquest, a més de conèixer
la situació de l’empresa en termes d’igualtat.
La Comissió d’Igualtat d’Àgora Càtering ha estat formalitzada el dia 26 de maig de 2021.
Aquesta està formada per persones treballadores de la plantilla, amb diversitat de
departaments de l’empresa i representants dels sindicats majoritaris del sector. Una
persona de UGT i dues de CCOO.
No obstant, es deixa la porta oberta a possibles incorporacions a la Comissió d’Igualtat
de treballadors i treballadores interessades en formar-hi part.
En relació a altres qüestions d’estructures relacionades amb el foment de la igualtat
entre dones i homes, trobem que el departament de Recursos Humans sí que compta
amb personal format en igualtat de dones i homes, fet molt positiu per garantir processos
de selecció i laborals amb perspectiva de gènere. No obstant en donar resposta a
l’enquesta es considera la necessitat d’actualitzar aquestes formacions i ampliar el
coneixement del departament en aquesta qüestió.
D’altra banda, a Àgora Càtering si trobem mecanismes de participació de la plantilla en
projectes que tenen com a objectiu treballar la igualtat d’oportunitats, tal i com consta a
l’anterior Pla d’igualtat i a la Memòria final corresponent.

Comunicació i imatge corporativa
En referència als missatges interns o externs sobre igualtat que Àgora Càtering
comunica diferenciem diversos aspectes. Per una banda, Àgora Càtering si difon
continguts específics d'igualtat de dones i homes, inclosos continguts contra la
violència masclista, per exemple a través de les xarxes socials. No obstant,
l’organització no ha participat fins ara en activitats de promoció de la igualtat de
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dones i homes concretes i especifiques que s’hagin desenvolupat fora de l’empresa
(jornades, seminaris, programes públics, etc.).
Per altra banda, no es requereix de forma explícita el compliment normatiu en
matèria d’igualtat de dones i homes a les empreses amb les que es col·labora, ni
s’informa del seu posicionament pel que fa a la igualtat de dones i homes a les empreses
amb les quals col·labora.

Comportaments contraris al valor de la igualtat
En referència a si en alguna ocasió s'han produït a l'organització dificultats o conflictes
relacionats amb la vulneració del principi d'igualtat de dones i homes, no tenim
constància de cap conflicte relacionat amb aquesta qüestió.

Percepció, creences i mentalitat de les persones
L’enquesta entregada a la plantilla va ser resposta per 29 persones, un 30,5% de les 95
persones treballadores que conformen la plantilla d’Àgora Càtering durant el període
analitzat.
FIGURA 1. Distribució de dones i
homes entre les persones
treballadores d’Àgora Càtering que
van respondre l’enquesta

FIGURA 2. Distribució de l’antiguitat
de les persones treballadores
d’Àgora Càtering que van respondre
l’enquesta
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Les respostes recopilades corresponen a 22 dones (31% del total de dones
treballadores a l’empresa en el període analitzat) i 7 són homes (29% del total d’homes
treballadors a l’empresa en el període analitzat). Pel que fa a l’antiguitat de les persones
14
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enquestades, 2 homes i 7 dones, treballen a Àgora Càtering des de fa més de 10 anys,
conformant el 31%. 3 homes i 4 dones (el 24% del total de respostes) ho fan des de fa
5 anys o més.
FIGURA 3. Creus que és necessari un pla d’igualtat de dones i homes a Àgora
Càtering (sent 1 gens i 5 molt)
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A la pregunta “Creus que és necessari un pla d’igualtat de dones i Homes a Àgora
Càtering?”, en una escala de l’1 al 5, les treballadores i treballadors d’Àgora Càtering
valoren la necessitat de tenir un Pla d’Igualtat amb un 3,82 sobre 5 de mitjana. No
obstant, trobem algunes diferències significatives entre homes i dones, que podrien
respondre a diferències en la percepció. Ells es troben concentrats a les puntuacions
més baixes i intermèdies, amb una mitjana de 2,4 sobre 5. Elles en canvi es troben
lleugerament per sobre, amb 3,2 sobre 5.
D’altra banda, al ser preguntats/des sobre la igualtat d’oportunitats de dones i homes a
Àgora Càtering, el 72% dels treballadors/es de l’organització consideren que al seu lloc
de feina es té molt en compte la igualtat d’oportunitats (valoren amb un 4 o 5 sobre 5),
tal i com veiem a la Figura 4. En les dades segregades per gènere observem com els
homes puntuen aquest indicador lleugerament per sobre que les dones, amb una
mitjana de 4,3 i 3,7 sobre 5 respectivament. Igual que en el cas del gràfic anterior,
aquesta diferència de resultats podria respondre a una qüestió de percepció.
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FIGURA 4. En general, a Àgora Càtering, es té en compte la igualtat
d’oportunitats de dones i homes?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9

5

5

5

2

2

1

1

2

3
Gens - Molt

Dones

4

5

Homes

FIGURA 5. Alguna vegada has viscut un conflicte relacionat amb la vulneració
del principi d’igualtat de dones i homes a l’empresa?
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El 93,1% (27) de les persones treballadores enquestades no han viscut mai un conflicte
relacionat amb la vulneració del principi d’igualtat de dones i homes a l’empresa. No
obstant cal tenir en compte que el 6,9% (2) restant que declara sí haver viscut algun
conflicte respecte el principi d’igualtat, son dones.
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La Figura 6 ens mostra les respostes relacionades amb l’elaboració i difusió de codis de
bones pràctiques en relació a la igualtat a Àgora Càtering. Destaca que el 38% de les
persones treballadores enquestades, concretament el 41% de les dones i el 29% dels
homes considera que a l’organització no s’elaboren i/o difonen codis de bones
pràctiques en relació a la igualtat de drets entre homes i dones dins l’empresa.
FIGURA 6. S’elaboren i difonen codis de bones pràctiques en relació a la igualtat
de drets entre homes i dones dins l’empresa?
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Conclusions de l’àmbit cultura i gestió organitzativa
ÀMBIT CULTURA I GESTIÓ ORGANITZATIVA
PUNTS FORTS

ÀREES DE MILLORA

La igualtat entre dones i homes és un

Formar a les persones components de la

valor que comparteix Àgora Càtering.

comissió en l’àmbit de la igualtat de

S’expressa en els documents de

gènere per tal de tenir la possibilitat de

presentació i en les accions que duen a

que esdevinguin Agents d’Igualtat.

terme els i les treballadores de l’equip
directiu i la resta de departaments.

Elaborar i difondre codis de bones
pràctiques en relació a la igualtat de

Anteriorment, durant l’any 2012, Àgora

drets entre homes i dones dins l’empresa

Càtering va un Pla d’Igualtat, per lo que
Valorar el compliment normatiu en
matèria d'igualtat de dones i homes amb
17
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el compromís amb la igualtat és un

les empreses amb les quals es

històric en l’empresa.

col·labora.

S’ha creat una Comissió d’Igualtat amb

Ser partícip, com empresa, en major

persones compromeses amb la igualtat

mesura, d’activitats de promoció

de gènere per fer el seguiment i

d’igualtat entre dones i homes.

l’avaluació d’aquest Pla i amb
representants dels sindicats majoritaris
del sector, CCOO i UGT.

Revisar els documents corporatius en
quant al llenguatge utilitzat i corregir el
masculí genèric.

Es dona la possibilitat a tota la plantilla
de ser partícip en el procés d’elaboració,
seguiment i avaluació del Pla, així com
conèixer la situació de l’empresa en
termes d’igualtat.
Àgora càtering compta amb
documentació corporativa que contempla
la igualtat d’oportunitats entre homes i
dones. Compta amb un manual de
benvinguda amb esment al Pla d’Igualtat
així com un Protocol Antiassetjament.
Durant el procediment es van recollir 29
respostes a enquestes, conformant el
31% de la plantilla, fet que evidencia
l’interès i involucrament de la plantilla.
Les percepcions de les treballadores i
treballadors sobre la cultura organitzativa
d’Àgora Càtering son, en termes
generals, molt positives.
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CONDICIONS LABORALS, CLASSIFICACIÓ
PROFESSIONAL I INFRARREPRESENTACIÓ
FEMENINA
Malgrat els avenços significatius que s’han produït al llarg de les darreres dècades en
matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’àmbit laboral, les previsions de
futur son decebedores. Segons l’informe del Fòrum Econòmic Mundial, publicat el 2016
assolir la igualtat de gènere podria encara endarrerir-se prop de dos-cents anys.
La desigualtat persisteix en les menors taxes d’ocupació de les dones respecte als
homes, en la segregació́ ocupacional, en les majors dificultats per desenvolupar una
carrera professional i accedir a llocs de responsabilitat i decisió o, entre altres aspectes,
en les diferències salarials de dones i homes, fins i tot quan porten a terme feines d’igual
valor.
Per tal de respectar l’equitat i d’aprofitar el talent i les competències de dones i homes,
cal que les organitzacions examinin les condicions de treball de la seva plantilla i
s’impliquin en la promoció de mesures que garanteixin la no discriminació i la igualtat
d’oportunitats.

Presència de dones i homes a tota l’organització
A continuació, es mostra segons les fonts d’informació quantitativa, com esta
composada la plantilla d’Àgora Càtering durant el període de referència. Aquesta dada
és imprescindible per després poder comparar amb cadascuna de les variables quina
és la situació de dones i homes en els diferents sub-àmbits.
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FIGURA 7. Composició de la plantilla d’Àgora Càtering (%)

25%

75%

Dones

Homes

Nombre

Percentatge

Dones

71

75%

Homes

24

25%

Total

95

100%

La plantilla d’Àgora Càtering analitzada està composada per 95 persones, el 75% de
les quals son dones. Aquesta distribució de la plantilla està, a grans trets, més
feminitzada que la distribució de dones i homes al sector de l’Hosteleria al mercat
laboral. Concretament, segons l’informe “Les dones al mercat de treball” publicat el 8 de
Març del present any 2021 a la branca d’activitat “Comerç, logística i Hosteleria”, on
considerem podria encaixar una empresa de la naturalesa d’Àgora Càtering, amb dades
referents al quart trimestre de 2020 a Catalunya, les dones representaven el 46% del
total de persones ocupades a l’esmentada branca. Altres branques com la de Serveis a
les empreses està composada per un 50,1% de dones, mentre que a la branca “Cultura,
lleure i treballadors/es domèstics/ques” les dones representaven el 67% del total de
persones ocupades.
No obstant, serà important analitzar com estan distribuïts els percentatges entre dones
i homes segons les àrees de treball o departament, que s’observa més endavant entre
les figures 20 i 21 i el seu anàlisi.
En relació a la percepció de la plantilla, davant de la pregunta de si hi ha una participació
equitativa entre dones i homes en els llocs de treball, la plantilla que ha contestat
l’enquesta ha respòs el següent.

20

INFORME DE LA DIAGNOSI

Tal i com veiem al gràfic de la Figura 8, el 34% (10) de les treballadores i treballadors
que han respòs l’enquesta considera que a Àgora Càtering hi ha una participació molt
equitativa entre homes i dones en els llocs de treball de l’organització. En la línia de les
tendències de percepció que veiem anteriorment, les respostes d’homes son
lleugerament més optimistes de les respostes de dones. Mentre elles s’acumulen a la
puntuació 3 sobre 5, ells ho fan a 5 sobre 5.
FIGURA 8. Hi ha una participació equitativa entre dones i homes en els llocs de
treball?
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Característiques generals de la plantilla
A continuació es mostren els gràfics i anàlisi de dades de cadascun dels sub-àmbits en
relació a les característiques generals de la plantilla mitjançant fonts d’informació
quantitativa.
Distribució de la plantilla per antiguitat
La plantilla d’Àgora Càtering és molt variant, a part del personal fixe i d’estructura, hi ha
un gran nombre de persones que es contracten quan l’empresa té més activitat en el
sector en el que treballa, per exemple durant el curs escolar. Això explicaria el
comportament de les dades, tal i com veiem a l’anterior Figura 9, que es concentren en
l’antiguitat A, entre els 0 i 5 anys, conformant el 91% del total de la plantilla. Tot i això
és fonamental observar com es distribueixen dones i homes a través de les distintes
franges d’antiguitat.
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FIGURA 9. Distribució de la plantilla per antiguitat
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FIGURA 10. Percentatge de dones i homes per franja d’antiguitat
Antiguitat

Dones

Homes

Total general

A.00-05

78% (67)

22% (19)

91% (86)

B.05-10

75% (3)

25% (1)

4% (4)

C.10-15

0% (0)

100% (3)

3% (3)

D.15-20

50% (1)

50% (1)

2% (2)

Total general

75% (71)

25% (24)

100%

Si observem la distribució de dones i homes dins de cada franja d’antiguitat, veiem com
les franges de menor antiguitat, concretament les franges de 0 a 5 anys i de 5 a 10 anys,
es comporten d’una manera molt similar a la distribució global d’homes i dones en
l’empresa, d’acord amb el 75% de dones i 25% d’homes que veiem anteriorment.
No obstant, a la franja de 10 a 15 anys trobem un 100% d’homes i la franja amb més
antiguitat, dels 15 als 20 anys, trobem un 50% de dones i homes.
Distribució de la plantilla per edat
Al fer un anàlisi en profunditat de la realitat d’una empresa com és el cas de Àgora
Càtering, és fonamental tenir en compte altres eixos de discriminació, més enllà del
gènere. Tenir en compte altres eixos de privilegi-opressió és el que anomenem com
“interseccionalitat”. La interseccionalitat té una incidència més gran en dones que en
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homes, i en aquest punt, es pot fer referència a altres dimensions com la diversitat
generacional, entre d’altres, treballats de manera transversal i analitzant com aquests
factors afecten, de forma diferencial, a dones i homes. A continuació fem un anàlisi del
factor “edat” en la plantilla d’Àgora Càtering.
FIGURA 11. Mitjana d’edat
Sexe

Mitjana d’edat

Dona

48,2

Home

39,4

Total general

35,6

En primer lloc, observem la mitjana d’edat, significativament més baixa en el cas dels
homes, que es situa gairebé 9 anys per sota de l’edat mitjana de les dones.
Aquesta diferència queda il·lustrada clarament en el gràfic de distribució que trobem a
la següent Figura 12. Si en el cas de les dones observem com a mesura que augmenta
la franja d’edat també ho fa el volum de treballadores, en el cas dels homes, la tendència
és la contraria: la proporció d’homes és superior en les franges més joves i aquesta
disminueix a mesura que augmenta l’edat.
FIGURA 12. Distribució de la plantilla per franges d’edat
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De fet, a la Figura 13, trobem una sobrerrepresentació d’homes a la franja de 18 a 30
anys, conformant el 60% d’aquesta, i una sobrerrepresentació de dones a la resta de
franges, especialment en les persones majors de 60 anys, que en un 100% son dones.
FIGURA 13. Distribució de la plantilla per franges d’edat
Franges edat

Dones

Homes

Total general

18-30

40% (4)

60% (6)

11% (10)

30-40

67% (14)

33% (7)

22% (21)

40-50

77% (20)

23% (6)

27% (26)

50-60

81% (21)

19% (5)

27% (26)

60-

100% (12)

0% (0)

13% (12)

Total general

75% (71)

25% (24)

100% (95)

Distribució de la plantilla per nivell d’estudis
El nivell d’estudis o nivell d’instrucció també és un molt bon indicador interseccional a
tenir en compte.
FIGURA 14. Distribució de la plantilla per nivell d’estudis

2%
1%

F. ESTUDIS UNIVERSITARIS
E. FP/CICLE FORMATIU

3%

D. BATXILLERAT

3%
1%

9%

C. SECUNDÀRIA/ESO

2%
1%

B. PRIMÀRIA

2%
13%
13%

A. SENSE ESTUDIS

48%
0%

10%
Homes

20%

30%

40%

50%

60%

Dones

FIGURA 15. Percentatge per files de dones i homes per nivell d’estudis
Nivell d’estudis

Dones

Homes

Total general

A. Sense estudis

79% (46)

21% (12)

61% (58)

B. Primària

87% (13)

13% (2)

16 (15)
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C. Secundària/ESO

33% (1)

67% (2)

3% (3)

D. Batxillerat

25% (1)

75% (3)

4% (4)

E. FP/Cicle formatiu

75% (9)

25% (3)

13% (12)

F. Estudis universitaris

33% (1)

67% (2)

3% (3)

Total general

75% (71)

25% (24)

100% (95)

FIGURA 16. Percentatge de dones
respecte al total de dones per nivell
d’estudis.
13%
1%
1%

FIGURA 17. Percentatge d’homes
respecte al total d’homes per nivell
d’estudis.
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El nivell d’instrucció, o nivell d’estudis finalitzats també és un indicador a tenir en compte
al analitzar la composició de la plantilla. Al gràfic de columnes corresponent a la Figura
14 trobem que més de la meitat de les persones treballadores a Àgora Càtering, el 61%,
no té estudis acadèmics acreditats. El 13% compta amb estudis de grau mitjà o superior
i el 3% amb estudis universitaris. No obstant, trobem diferència en la distribució d’aquest
nivell d’instrucció entre homes i dones.
Proporcionalment, tal i com ens mostra la taula de la Figura 15, les dones estan sobrerepresentades als estrats de persones treballadores sense estudis, conformant el 79%,
o amb estudis primaris, conformant el 87%% així com als estudis de cicle formatiu
mentre que els homes ho estan als nivells de batxillerat i estudis universitaris,
conformant el 75% i 67% respectivament.
Aquesta distribució la observem també als gràfics 16 i 17.
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Distribució de dones i homes al conjunt de l’organització
En base a les fonts d’informació qualitativa referents a la distribució de dones i homes
al conjunt de l’organització, identifiquem segons categoria, departament i per centre de
treball.
Distribució de la plantilla per centre de treball
FIGURA 18. Distribució de la plantilla per centre de treball

Es. Torreforta
Ll. La Taronja
Ll. Bonavista
Ll. Arrabassada
Ll. Sant Salvador
Ll. El Miracle
Ll. El Serralló
Es. Cucurull
Josep Veciana
El Miracle
Manyanet-Reus
La Bòbila
Abel Ferrater
Mowgli
S. Pau Apòstol
Joan XXIII
Marta Mata
Tegar
M. Déu Serra
S. Ramon P.
Cuina central
J. Echegaray
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En el moment d’anàlisi de les presents dades, Àgora Càtering comptava amb persones
treballadores a un total de 27 centres de treball. Aquests centres de treball varien en
quantitat de persones treballadores des de 1 persona, en el cas de 8 centres de treball,
a 20 persones, en el cas de S. Pau Apòstol, que agrupa el 21% de la plantilla d’Àgora
Càtering. Al tractar-se la plantilla d’Àgora Càtering d’una plantilla força fragmentada en
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els distints centres de treball, trobem comportaments molt variats en quant a la proporció
d’homes i dones a cadascun d’aquests centres, dificultant l’anàlisi.
FIGURA 19. Distribució de la plantilla per centre de treball
Grup professional

Dones

Homes

Total general

Gavà-Oficina

80% (8)

20% (2)

11% (10)

Sta. Mª Blanes

67% (2)

33% (1)

3% (3)

St. Josep

78% (7)

22% (2)

9% (9)

In. Es. S. Qunití Med.

0% (0)

100% (1)

1% (1)

Alpi

50% (1)

50% (1)

2% (2)

J. Echegaray

100% (2)

0% (0)

2% (2)

Cuina central

50% (5)

50% (5)

11% (10)

S. Ramon P.

75% (3)

25% (1)

4% (4)

M. Déu Serra

100% (2)

0% (0)

2% (2)

Tegar

50% (1)

50% (1)

2% (2)

Marta Mata

100% (3)

0% (0)

3% (3)

Joan XXIII

100% (3)

0% (0)

3% (3)

S. Pau Apòstol

55% (11)

45% (9)

21% (20)

Mowgli

100% (1)

0% (0)

1% (1)

Abel Ferrater

100% (3)

0% (0)

3% (3)

La Bòbila

100% (2)

0% (0)

2% (2)

Manyanet-Reus

75% (3)

25% (1)

4% (4)

El Miracle

100% (2)

0% (0)

2% (2)

Josep Veciana

100% (2)

0% (0)

2% (2)

Es. Cucurull

100% (2)

0% (0)

2% (2)

Ll. El Serralló

100% (1)

0% (0)

1% (1)

Ll. El Miracle

100% (1)

0% (0)

1% (1)

Ll. Sant Salvador

100% (1)

0% (0)

1% (1)

Ll. Arrabassada

100% (1)

0% (0)

1% (1)

Ll. Bonavista

100% (1)

0% (0)

1% (1)

Ll. La Taronja

100% (2)

0% (0)

2% (2)

Es. Torreforta

100% (1)

0% (0)

1% (1)

Total general

75% (71)

25% (24)

100% (95)

27

INFORME DE LA DIAGNOSI

A les Figures 18 i 19 trobem com es distribueix la plantilla de cada centre de treball entre
dones i homes. En primer lloc, trobem que en 17 dels 27 centres de treball analitzats
(63%), compta amb un 100% de dones a la seva plantilla, en la majoria dels casos son
plantilles de 1 o 2 persones. En altres casos, trobem una distribució força semblant a la
distribució global de l’empresa, apropant-se al 75% de dones. Només en un cas, el del
centre IN. ES. S. QUINTÍ MED., trobem un 100% d’homes, en aquest cas corresponents
a un únic treballador.
Donada la diversitat de centres de treball de la plantilla d’Àgora Càtering, més enllà de
l’anàlisi de la plantilla segons els centres de treball, és molt interessant fer una lectura a
través dels distints departaments de l’empresa. La veiem a continuació.
Distribució de la plantilla per departament
FIGURA 20. Distribució de la plantilla per departament
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Al tractar-se Àgora Càtering una empresa dedicada als serveis d’alimentació i càtering,
les dades globals de la distribució de la plantilla segons departament, no sorprenen: un
78% del total de la plantilla treballa al departament de Cuina, dividit en un 63% de dones
i un 15% d’homes. No obstant, si fem una lectura en profunditat de les dades, trobem
alguns matisos que son interessants d’analitzar.
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FIGURA 21. Nombre i percentatge de homes i dones per departament
Departament

Dones

Homes

Total general

Finances

100% (1)

0% (0)

1

Comercial

100% (1)

0% (0)

1

Neteja

100% (2)

0% (0)

2

Cuina

80% (60)

20% (14)

76

Transport

0% (0)

100% (8)

8

Menjador

100% (1)

0% (0)

1

Supervisió

75% (3)

25% (1)

4

Gestió

0% (0)

100% (1)

1

Administració

100% (1)

0% (0)

3

Total general

75% (71)

25% (24)

100%

FIGURA 22. Percentatge de dones

FIGURA 23. Percentatge d’homes

respecte al total de dones per

respecte al total d’homes per

departament o àrea funcional.

departament o àrea funcional.

1%1%1% 3%
4%

4%

4%

4%

32%
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Cuina
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Si observem la distribució d’homes i dones en cada departament, trobem indicis que ens
indicarien masculinització dels departaments tradicionalment masculinitzats en el
mercat de treball, com seria el cas del departament de Transport, que agrupa el 8% de
la plantilla d’Àgora Càtering, el 100% del qual està conformat per homes; i feminització
d’alguns departaments tradicionalment feminitzats com és el cas de Cuina en primer
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lloc, però també Neteja o Administració, entre d’altres. No obstant trobem departaments
com Finances, Comercial o Supervisió, que en termes generals al mercat laboral català
trobaríem masculinitzats i que en el cas d’Àgora Càtering trobem una majoria de dones.
La divisió en departaments feta per la organització no respon de manera explícita a una
estructura jeràrquica sinó a una estructura funcional. No obstant, es important fer esment
a l’ordre jeràrquic que existeix a l’empresa.
Així doncs, els càrrecs directius d’Àgora Càtering son els corresponents als
departaments de “Gestió” i “Finances”. Conseqüentment els grups professionals amb
càrrecs d’alta responsabilitat son “Cap sector” i “Dir. Finances”. Els càrrecs en posicions
intermèdies a l’estructura son els corresponents al departament de “Supervisió” i per
tant els grups professionals de “Supervisor/a”.
Al analitzar la segregació vertical a l’empresa, que respon a la divisió existent del mercat
de treball, organitzat en funció del gènere de les persones treballadores que el
componen i, en particular, el tipus de feines que realitzen, trobem un 50% de dones en
els càrrecs de decisió o càrrecs directius, concretament una dona al grup de Dir.
Finances. En els grups intermedis, concretament al departament de Supervisió, trobem
un 75% de dones. Al grup restant trobem un 67% de dones.
Així doncs diem que sí trobem dones en càrrecs directius i amb poder de decisió a
l’empresa.
Distribució de la plantilla per categoria professional
Per enriquir l’anàlisi de les dades a través dels departaments feta a l’anterior apartat,
trobem l’anàlisi de la distribució de la plantilla a través dels grups professionals, la qual
ens aporta molta informació rellevant.
A l’anterior apartat observàvem com les dones representaven un 80% de les persones
treballadores al departament de Cuina. No obstant, si aprofundim en els grups
professionals trobem com, les dones son l’àmplia majoria en els càrrecs auxiliars i
d’ajudant, concretament el 83% a Ajudant Cuina, el 87% a Auxiliar Càtering, el 100% a
Auxiliar Cuina i el 100% a Auxiliar Serveis, mentre que al mateix departament de Cuina,
els homes representen el 100% de les posicions amb més responsabilitats com seria el
cas de Cap de Cuina. Tanmateix, al grup professional Cap de Sector, corresponent al
departament de Gestió, càrrec amb el nivell més alt de responsabilitat, trobem un 100%
d’homes. Si les dades anteriors posaven en evidència certa segregació horitzontal a
l’empresa, aquestes mostren segregació vertical.
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Tal i com havien vist, trobem un 100% d’homes a Xofer, i un 100% de dones als grups
professionals de Neteja i Administració i Comercial. També en el cas de Monitoratge
trobem un 100% de dones.
FIGURA 24. Distribució de la plantilla per categoria professional
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FIGURA 25. Nombre i percentatge de homes i dones per categoria professional
Grup professional

Dones

Homes

Total general

Aj. Cuina

83% (5)

17% (1)

6% (6)

Aux. Col.

87% (33)

13% (5)

40% (38)

Aux. Oficina

100% (1)

0% (0)

1% (1)

Aux. Serv.

100% (2)

0% (0)

2% (2)

Cap de Cuina

0% (0)

100% (1)

1% (1)

Cap Sector

0% (0)

100% (1)

1% (1)

Comercial

100% (1)

0% (0)

1% (1)

Of. 2ª Adm.

100% (2)

0% (0)

2% (2)

Personal de neteja

100% (2)

0% (0)

2% (2)

Supervisor/a

75% (3)

25% (1)

4% (4)

Dir. Finances

100% (1)

0% (0)

1% (1)

Cuiner/a

73% (19)

27% (7)

27% (26)

31

INFORME DE LA DIAGNOSI

Aux. Cuina

100% (1)

0% (0)

1% (1)

Xofer/a 2ª

0% (0)

100% (8)

8% (8)

Monitor/a 7 Bis

100% (1)

0% (0)

1% (1)

Total general

75% (71)

25% (24)

100% (95)

Condicions contractuals de dones i homes
A continuació veiem la distribució de la plantilla segons tipologia de contracte. Per la
naturalesa de l’activitat que desenvolupa Àgora Càtering trobem un 53% de persones
treballadores empleades amb un contracte fix discontinu. Efectivament, si creuem les
dades de tipologia de contracte amb el departament, veiem que entre els fix discontinus,
el 87% (45) treballen al departament de Cuina. Pel que fa a la plantilla empleada amb
contracte indefinit, tot i que trobem paritat en quant hi ha un 50% de dones i un 50%
d’homes, en comparació amb la distribució general de la plantilla, hi ha
sobrerrepresentació d’homes.
Pel que fa a les diferències entre homes i dones, entre les dones trobem una major
proporció de treballadores interines, de fet elles representen el 100% de contracte en
aquesta categoria.
FIGURA 26. Distribució de la plantilla per tipologia de contracte
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FIGURA 27. Nombre de dones i homes per tipologia de contracte
Tipologia de contracte

Dones

Homes

Total general

Indefinit

50% (6)

50% (6)

13%
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Obra i servei

61% (17)

39% (11)

29%

Interinitat

100% (3)

0% (0)

3%

Fix discontinu

87% (85)

13% (7)

55%

Total general

75% (71)

25% (24)

100%

FIGURA 28. Percentatge de dones
respecte al total de dones per
tipologia de contracte

FIGURA 29. Percentatge d’homes
respecte al total d’homes per
tipologia de contracte
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Tipologia de jornada de dones i homes
La tipologia de jornada de dones i homes a Àgora Càtering la diferenciem en tipus de
jornada segons si es jornada completa o a temps parcial, i segons l’horari. Comencem
veiem la tipologia de jornada.
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Distribució de la plantilla per tipus de jornada
FIGURA 30. Distribució de la plantilla per tipus de jornada
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FIGURA 31. Percentatge i nombre de dones i homes per tipus de jornada
Tipus de jornada

Dones

Homes

Total general

Completa

73% (37)

27% (14)

54% (51)

A temps parcial

76% (35)

24% (11)

46% (46)

Total general

76% (71)

24% (24)

100% (95)

Sovint, les dones tenen jornada parcial en major proporció que els homes en totes les
esferes de la societat i això acostuma a respondre a qüestions de conciliació. Les dades
d’Àgora Càtering durant el període analitzat, ens mostren que en el moment de fer
l’anàlisi hi ha lleugerament més persones contractades a jornada completa que a temps
parcial, concretament trobem un 54% de jornades a temps complet.
Segons l’estudi anteriorment esmentat “Les dones al mercat de treball”, el quart trimestre
de 2020, el pes del treball a temps parcial entre les dones assalariades a Catalunya
(21,5% del total de treballadores) més que duplica el que registren els homes (7,6%). Si
comparem aquestes dades amb les que trobem a Àgora Càtering, s’evidencia la
parcialitat del temps de treball de les persones treballadores a la organització, tant de
dones com homes. De nou, aquest comportament de les dades respondria a la
naturalesa de l’empresa.
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FIGURA 32. Percentatge de dones
respecte al total de dones per
tipologia de jornada

44%

49%

Completa

FIGURA 33. Percentatge d’homes
respecte al total d’homes per
tipologia de jornada

51%

A temps parcial

56%

Completa

A temps parcial

Al llegir les dades dividides en dones i homes, trobem que, mentre que la distribució de
les persones treballadores a temps parcial, segueix la mateixa distribució que trobem en
termes globals a l’organització (76% dones i 24% homes), en el cas de les persones
treballadores a temps complet, trobem que els homes es troben lleugerament
sobrerrepresentats (73% dones i 27% homes). Es tracta d’una diferència molt petita, de
3 punts percentuals, per lo que no es tracta d’una diferència significativa que permeti
treure conclusions determinants al respecte.
Distribució de la plantilla segons horari de la jornada
FIGURA 34. Percentatge i nombre de dones i homes per horari de la jornada
Tipus de jornada

Dones

Homes

Total general

Jornada
continuada

74% (70)

26% (24)

99% (96)

Jornada partida

100% (1)

0% (0)

1% (1)

Total general

74% (71)

26% (24)

100% (95)
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FIGURA 35. Distribució segons horari de la jornada
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El 99% de la plantilla d’Àgora Càtering té una jornada continuada. Només una persona,
una dona, té horari de jornada partida.
FIGURA 36. Distribució segons
horari de la jornada de les dones

FIGURA 37. Distribució segons
horari de la jornada dels homes
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Evolució i motius de les extincions de la relació laboral
Durant els darrers quatre anys no consten dades sobre les extincions de la relació
laboral. No obstant, en cas de baixes voluntàries, Àgora Càtering no fa entrevista de
sortida.
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Conclusions de l’àmbit condicions laborals, classificació professional i
infrarepresentació femenina
ÀMBIT CONDICIONS LABORALS, CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL I
INFRAREPRESENTACIÓ FEMENINA
PUNTS FORTS
La

percepció

dels

ÀREES DE MILLORA

treballadors

i La plantilla d’Àgora Càtering és una

treballadores enquestats respecte a la plantilla feminitzada, especialment en
participació en l’empresa, la majoria la comparació a la del sector segons
l’Anuari d’Ocupació del Tercer Sector

percep com molt equitativa.

Social.
Tot i que la majoria de contractes són
contractes fixs discontinus, trobem que Al analitzar les dades segregades
les dones representen el 50% dels segons grup professional sí trobem
contractes indefinits.

segregació horitzontal, doncs les dones
representen prop de la totalitat

Els

contractes

a

jornada

completa

representen el 50% dels contractes de
dones a Àgora Càtering.

d’aquelles àrees tradicionalment
feminitzades com son l’administració, la
cuina o la neteja.
En referència a la segregació vertical, tot
i les bones dades referents a la
presència de dones amb càrrecs de
responsabilitat caldria reflexionar sobre
l’alta presència de dones també en
departaments com Neteja, Cuina,
Administració des de la perspectiva
vertical.
No hi ha un registre de possibles motius
de les extincions de relacions laboral per
casos de discriminació o assetjament, per
exemple, una entrevista de sortida.

37

INFORME DE LA DIAGNOSI

PROCÉS DE SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ
La participació de les dones al mercat laboral encara dista molt de la dels homes. Si
comparem les taxes d’ocupació de dones i homes, observem que la masculina és major
que la femenina.
Pel que fa a la relació entre ocupació i nivell de formació, s’observa que tant homes com
dones tenen més possibilitats d’incorporar-se al mercat laboral amb nivells més alts de
formació, però el nivell formatiu que tenen les dones respecte als homes no s’ha traduït
en la mateixa mesura en una major igualtat al mercat de treball, tal com es constata a
l’indicador d’igualtat de gènere de Catalunya de l’Observatori Dona, Empresa i
Economia.
Aquesta participació desigual prové d’estereotips de gènere que encara limiten l’accés
de les dones al mercat laboral, ja que, tot i partir de les mateixes condicions, moltes
vegades no s’apliquen criteris objectius que sistematitzin el procés de selecció i
garanteixin un tracte igualitari.
El procés de selecció de personal ha de tenir com a objectiu identificar les candidatures
idònies per a un lloc de treball amb la finalitat d’incorporar la persona més adequada per
a cada tasca professional, garantint que el sexe no condicioni l’elecció de qui serà
contractat. Per aquest motiu, es fa imprescindible que les organitzacions reflexionin
sobre el seu procés de selecció des de la perspectiva de gènere.

Percepció de les persones
Al ser preguntades per les possibilitats d’accés als processos de selecció de personal a
Àgora Càtering, els i les treballadores consideren que aquests processos son força
igualitaris. Tot i això, no es tracta d’una distribució especialment alta, i tot i que trobem
un 38% de respostes que puntuen aquesta igualtat d’accés entre dones i homes amb
un 4 sobre 5, crida l’atenció que el 31% de les respostes s’acumula al valor central de
3. A més hi ha una dona que ha valorat que homes i dones no tenen gens les mateixes
possibilitats d’accés als processos de selecció del personal a Àgora Càtering.
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FIGURA 38. Creus que homes i dones tenen les mateixes possibilitats d’accés
als processos de selecció del personal a Àgora Càtering?
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FIGURA 39. Consideres que en el procés de selecció de personal s’inclou algun
element de discriminació per raó de sexe, raça, religió, situació familiar, etc. a
l’empresa?
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A la Figura 39 veiem com el 48% dels i les enquestades consideren que a Àgora
Càtering en el procés de selecció de personal no s’inclou cap element de discriminació
per raó de sexe, raça, religió, situació familiar, etc. No obstant, no veiem una resposta
unànime, i tot i que representen proporcions petites del total de persones enquestades,
trobem un 13% de respostes que consideren que en el procés de selecció sí s’inclouen
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elements de discriminació. En aquest sentit un 29% de les respostes d’homes les trobem
al valor 4 de 5, i un 4% de les respostes de dones al valor 5 de 5.

Com s’inclou la igualtat d’oportunitats a l’accés a l’organització
Un cop vistes les percepcions de la plantilla, a continuació veiem , a través de l’entrevista
a direcció i la revisió de documentació, quins son els mecanismes i eines a través dels
que la igualtat d’oportunitats es té en compte en l’accés a l’organització.
En primer lloc, segons l’equip directiu a Àgora Càtering sí s’inclou la igualtat de dones i
homes com un dels objectius de la selecció del personal. Tot i que no es tracta d’un
objectiu explícit en el document protocol·lari o manual d’accés a l’organització, durant el
procés de selecció de personal sempre es té en compte el llenguatge inclusiu, mitjançant
el desdoblament dels càrrecs de les vacants (per exemple Cuiner/a, Monitor/a, etc.). Així
doncs, i en la mateixa línia, les ofertes o convocatòries d’ocupació es denominen amb
un llenguatge inclusiu, sense caure en reduccionismes sexistes.
D’altra banda, sí trobem definicions dels diferents llocs de treball que al·ludeixen a les
competències professionals mitjançant la ISO 9001, en que estan especificades les
referencies de cada lloc de feina.
En referència al protocol de selecció, tal i com s’ha esmentat anteriorment, no existeix
cap document de protocol de selecció ja que l’equip responsable considera que “mai fan
discriminació per raó de sexe” (Direcció d’Àgora Càtering, 2021).

Com el procés de selecció vetlla per la igualtat d’oportunitats a l’accés a
l’organització
El personal encarregat de dur a terme el procés de selecció ha rebut formació sobre
perspectiva de gènere i igualtat. No obstant, aquesta formació es va impartir l’any 2012
(fa 9 anys). També respecte al personal encarregat del procés, les entrevistes les
acostuma a dur a terme més d’una persona, i s’intenta, en la mesura de lo possible que
hi hagi una dona i un home. No obstant, aquesta mesura no queda estipulada a cap
document o protocol i per tant depèn de la voluntat de la persona responsable del
departament i de l’entrevista en qüestió.
Durant aquestes entrevistes, no es solen realitzar proves concretes, sinó que es fan
entrevistes per valorar les capacitats professionals de la persona aplicant.
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En els processos selectius no es té en compte de cap manera la situació personal o
familiar de les candidatures. Tampoc es té en compte el sexe de la persona com un
element per valorar la idoneïtat per a un determinat lloc de treball.
Àgora Càtering no ha incorporat cap mecanisme per potenciar la incorporació de l’altre
sexe en aquells llocs en què es troba subrepresentat (homes a departaments feminitzats
que veiem anteriorment, i dones als masculinitzats).
A mode de conclusió, la igualtat en el procés de selecció de personal, és un dels
aspectes primordials d’Àgora Càtering tal i com han deixat constància les persones
referents mitjançant l’entrevista analitzada. Un cop vistos aquests mecanismes que
estan articulats amb l’objectiu de garantir un procés de selecció igualitari, veiem a
continuació les dades quantitatives que ens mostren l’evolució de les contractacions.
Per fer-ho, prendrem com a referència els darrers 4 anys, per tal de tenir una visió més
àmplia i completa d’aquest procés.

Evolució de les contractacions
Contractacions produïdes els últims quatre anys
FIGURA 40. Nombre de contractacions de dones i homes produïdes en els
darrers 4 anys
Número de contractacions en els
darrers 4 anys
Dones

78% (67)

Homes

22% (19)

Total general

100% (86)

FIGURA 41. Percentatge de contractacions de dones i homes durant els darrers
quatre anys
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A les anteriors Figures 40 i 41 trobem les contractacions dutes a terme a Àgora Càtering
durant els darrers quatre anys. Prenent com a referència la distribució global entre dones
i homes a l’organització (que recordem és de 75% dones i 25% homes), trobem que la
proporció de contractacions a l’empresa es troba lleugerament per sobre en el cas de
les dones, concretament en una diferència de 3 punts percentuals. Dit d’altra manera,
les contractacions realitzades son gairebé proporcionals a la distribució global de
l’empresa, amb una molt petita sobrerrepresentació de les dones.
Destaca la Figura 42, la baixa proporció de contractacions dos anys enrere, fet que,
tenint en compte el marc temporal al que fan referència les dades podria respondre a
l’impacte de la pandèmia per Covid-19, les restriccions i crisi conseqüent. En termes
generals, l’evolució de contractacions és consemblant per dones i homes, segueix una
tendència, a grans trets, similar a la distribució de la plantilla.
FIGURA 42. Evolució del percentatge de contractacions de dones i homes durant
els darrers quatre anys
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Contractacions produïdes els últims quatre anys per departament
Pel que fa a les incorporacions en els darrers 4 anys segons departament, a la Figura
43 veiem dades que podríem esperar amb els indicadors que hem vist anteriorment
sobre la composició de la plantilla a Àgora Càtering: la àmplia majoria de les
contractacions, el 80%, es concentra al departament de Cuina, que alhora conforma el
78% del total de la plantilla. Alhora, al mercat laboral es tracta d’un departament amb
força rotació, que explicaria que representés el volum majoritari de les contractacions.
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FIGURA 43. Distribució de contractacions de dones i homes durant els darrers
quatre anys segons departament
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FIGURA 44. Percentatge i nombre de contractacions de dones i homes durant els
darrers quatre anys segons departament
Departament

Dones

Homes

Total general

Administració

100% (3)

0% (0)

3

Comercial

100% (1)

0% (0)

1

Cuina

84% (57)

0% (11)

68

Finances

100% (1)

0% (0)

1

Gestió

0% (0)

100% (1)

1

Menjador

100% (1)

0% (0)

1

Neteja

100% (2)

0% (0)

2

Supervisió

100% (2)

0% (0)

2

Transport

0% (0)

100% (7)

7

Total general

78% (67)

22% (19)

100%

La distribució entre dones i homes a aquesta categoria és similar a la distribució per
categories que s’ha definit anteriorment. No es proporcional al total de la plantilla, però
sí té coherència amb el nombre de dones i homes que hi ha per categoria. Justament,
com hem vist en anteriors apartats, Cuina és un departament feminitzat, fet que es
correspon amb l’elevat nombre de contractacions de dones en aquest departament. El
mateix passa amb departaments com Administració i Transport en el cas dels homes.
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Més en detall trobem l’anàlisi de les contractacions per categoria professional que
s’exposen a través de les Figures 44 i 45 a continuació.
Contractacions produïdes els últims quatre anys per categoria professional
FIGURA 45. Distribució de contractacions de dones i homes durant els darrers
quatre anys segons categoria professional
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FIGURA 46. Percentatge i nombre de contractacions de dones i homes durant els
darrers quatre anys segons categoria professional
Departament

Dones

Homes

Total general

Aj. Cuina

83% (3)

0% (0)

6

Aux. Col.

89% (33)

11% (4)

37

Aux. Cuina

100% (1)

0% (0)

1

Aux. Oficina

100% (1)

0% (0)

1

Aux. Serv.

100% (2)

0% (0)

2

Cap de Cuina

0% (0)

100% (1)

1

Cap Sector

0% (0)

100% (1)

1

Comercial

100% (1)

0% (0)

1

Cuiner/a

76% (16)

24% (5)

21

Dir. Finances

100% (1)

0% (0)

1

Monitor/a 7 Bis

100% (1)

0% (0)

1

44

INFORME DE LA DIAGNOSI

Of. 2ª Adm.

100% (2)

0% (0)

2

Personal de neteja

100% (2)

0% (0)

2

Supervisor/a

100% (2)

0% (0)

2

Xofer/a 2ª

0% (0)

100% (7)

7

Total general

78% (67)

22% (19)

100%

En aquestes veiem més del que veiem a través dels gràfics anteriors. Els grups
professionals del departament de Cuina, s’emporten el volum majoritari de les
contractacions en els darrers 4 anys, especialment el grup de Aux. Col., que representa
el 43% del total de contractacions. Les cuineres i cuiners representen el 15%.

Conclusions de l’àmbit procés de selecció i contractació
ÀMBIT PROCÉS DE SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ
PUNTS FORTS

ÀREES DE MILLORA

La percepció del personal respecte als No hi ha un registre de candidatures
processos de selecció d’Àgora Càtering rebudes segregades per sexe, per tant,
és molt positiva. La majoria considera que no es pot analitzar la proporció de homes
aquests es duen a terme sota igualtat i dones que es presenten i les que es
d’oportunitats i basant-se en el principi de contracten.
no discriminació.
No existeix cap protocol de selecció ni
En

els

processos

de

selecció

es accés a l’organització formalitzat i per tant

denominen sempre els llocs de treball No s’ha incorporat la igualtat entre dones
amb un llenguatge inclusiu i fent servir el i homes com un objectiu específic de la
desdoblament de les formes.

selecció de personal en cap protocol.

Les persones que participen en el procés La

formació

rebuda

pel

personal

de selecció si que han rebut formació en encarregat de fer la selecció del personal
igualtat de gènere.

es va rebre fa 9 anys per lo que caldria
dur a terme noves formacions.

Els continguts de les proves i entrevistes
es refereixen exclusivament a l’àmbit
professional, sense valorar el seu sexe, i
si es tenen en compte les situacions
personals o familiars de les candidatures
és en positiu.
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La incorporació d’homes i dones a
l’empresa en els darrers 4 anys és
igualitària a la composició de l’empresa.

FORMACIÓ INTERNA I/O CONTÍNUA
La formació de les persones treballadores millora les seves competències professionals
alhora que l’empresa es beneficia d’aquests nous coneixements i habilitats assolits. La
formació és, doncs, una inversió profitosa per al conjunt de l’organització perquè la
prepara per afrontar els reptes de futur amb majors garanties d’èxit.
En la planificació, organització i desenvolupament de la formació interna i contínua cal
incorporar la perspectiva de gènere. L’empresa ha de garantir que es tinguin en compte
les necessitats formatives de dones i homes i facilitar que ambdós sexes tinguin les
mateixes oportunitats per realitzar la formació que ofereix (per exemple, que en la
programació de la formació́ es tinguin en compte els horaris per facilitar la conciliació de
la vida laboral i personal).

Percepció de les persones
FIGURA 47. Creus que dones i homes tenen igual accés a la formació
interna/contínua a l’empresa.
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En relació a la formació, la majoria de persones enquestades considera que dones i
homes tenen accés força igualitari a la formació interna/contínua a Àgora Càtering. No
obstant, igual que en altres casos de percepció, els homes es troben més optimistes en
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aquest indicador, i la totalitat d’ells respon que aquest accés a la formació és totalment
igualitari.
FIGURA 48. En aquest últim any has realitzat algun curs de formació
presencialment o on-line des de l’empresa?
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El 69% del total de persones enquestades sí ha fet algun tipus de formació en el darrer
any.

Com s’inclou la igualtat d’oportunitats en la formació interna i/o contínua
A continuació veiem els mecanismes a través dels que s’inclou la igualtat
d’oportunitats en la formació interna i/o contínua a Àgora Càtering.
En la formació interna de l’empresa no s’ha especificat cap temàtica entorn al feminisme
ni la igualtat entre dones i homes. De forma implícita si es marca un objectiu de treballar
aquesta temàtica en el formacions, però no s’ha plasmat en cap protocol ni cicle formatiu
concret.
Tampoc es contempla la perspectiva de gènere en les formacions d’altres àmbits, ni la
sensibilització i coneixement de l’àmbit a la persona formadora, tant si és interna com
externa. Així mateix, no es revisen els continguts de les formacions per assegurar que
no es perpetuen les dinàmiques de desigualtat i discriminació cap a les dones del
sistema masclista i patriarcal en el que vivim.
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Com la gestió de la formació interna i/o contínua vetlla per la igualtat
d’oportunitats
Les necessitats formatives a l’empresa es determinen analitzant les mancances
formatives en els diferents departaments així com segons la demanda del mercat, les
demandes legals (manipulació d’aliments, prevenció de riscos, etc.), per part dels
clients, o per part de les i els treballadors.
El procés d’accés a aquestes formacions garanteix que homes i dones tinguin les
mateixes oportunitats, oferint a la totalitat dels equips les formacions que hi ha.
Pel que fa a les modalitats de formació, i especialment en els darrers temps, aquestes
s’han dut a terme sobre tot en línia degut a la disgregació dels centres de treball i
presencials en centres específics per els nostres supervisors. Aquestes formacions
s’han realitzat majoritàriament en horari laboral.
Durant el darrer Pla d’igualtat es va impartir formació específica en igualtat de dones i
homes tot i que aquesta formació no ha tingut caràcter obligatori.

Participació de dones i homes a la formació interna i/o contínua
A continuació es mostren el nombre de dones i homes que han rebut formació durant
l’any 2020.
Participació global de dones i homes a la formació
FIGURA 49. Distribució de participació de dones i homes en la formació
Dones

Homes

Total general

Número de participants

17

9

70

Proporció sobre el total
de participants

65%

35%

100%

FIGURA 50. Nombre i proporció d’hores de formació de dones i homes

Suma d’hores de formació
anuals
Proporció d’hores de formació
anual respecte al total

Dones

Homes

Total general

90

44

134

67%

33%

100%
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FIGURA 51. Distribució de
participació de dones i homes en la
formació

FIGURA 52. Distribució de la suma
d’hores de dones i homes en la
formació
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En la línia de la percepció de les persones enquestades, les dades de la Figura 49 ens
mostren com dones han participat més que homes en els processos de formació a Àgora
Càtering. En termes de distribució de la participació veiem com més dones (17) que
homes (9) han rebut formació. Proporcionalment, elles representen el 65% i ells el 35%
restant. Al fer una lectura de les dades segons la suma d’hores, trobem com aquesta
distribució es troba en 67% de la suma d’hores de formació anuals per elles.
De fet, si fem un senzill càlcul per esbrinar la mitjana d’hores per càpita per ambdós
gèneres, les dones participants de la formació han rebut una mitjana de prop de 5,3
hores per cap, mentre que els homes 4,8 hores cadascun. No es tracta d’una diferència
molt àmplia però si cal tenir-la en compte.
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Participació de dones i homes segons departament
FIGURA 53. Distribució de la
participació a la formació segons
departament
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FIGURA 54. Distribució de la suma
d’hores de dones i homes de
formació segons departament
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Els gràfics ens mostren com els treballadors i treballadores del departament de Cuina
son els i les més presents en les formacions d’Àgora Càtering (83%), seguits/des del
personal de Transport (12%) i Finances (5%). La resta de departaments no han rebut
formació. Quan segreguem les dades i tenim en compte les hores de formació
realitzades per dones i homes, de nou, les proporcions son les mateixes que trobem a
la plantilla de cada departament. Les dones a Cuina van rebre el 76% d’hores de
formació del departament, el departament de Finances, donat que no compta amb
homes entre els seus treballadors/es, reflexa un 100% d’hores formatives per les dones
i a la inversa en el cas dels homes a Transport.
Concretament, si ens endinsem en els grups professionals, veiem com Aux. Col., del
departament de Cuina, és el grup professional que va rebre més hores de formació,
concretament el 66%. Destaca d’aquestes dades que, tot i distribuir-se el grup
professional en 86% dones i 14% homes, ells van rebre el 22% de les hores formatives
del grup professional. Quelcom semblant passa al grup Cuiner/a, en que els homes
representen el 27% i van rebre el 37% de les hores formatives. Es tracta d’una diferència
petita que probablement aquesta lleugera desproporció entre plantilla i hores formatives
respongui al fet que les formacions s’imparteixen amb una quantitat d’hores concretes
establertes, independentment de la proporció de dones i homes a cada grup
professional.
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Per contra, al grup Aj. Cuina el 100% de les hores formatives les van fer dones, tot i que
el 17% de la categoria l’ocupen homes.
FIGURA 55. Distribució de la suma
d’hores de formació segons grup
professional

FIGURA 56. Distribució de la suma
d’hores de dones i homes de
formació segons grup professional
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Participació de dones i homes segons títol formació
FIGURA 57. Distribució de la suma
de hores de formació segons títol de
la formació
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FIGURA 58. Distribució de la suma
d’hores de dones i homes de
formació segons títol de la formació
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En quant a la formació impartida segons titulació, més del 71% de les hores de formació
van ser impartides a la formació de Manipulació d’aliments. Proporcionalment trobem
més homes en aquesta formació, doncs ells representen el 42% de les hores en
l’esmentada formació. D’altra banda trobem la formació de Riscos laborals.
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Participació de dones i homes segons horari
La totalitat de formacions que s’han desenvolupat en el temps analitzat, ho han fet en
horari laboral tant dones com homes, en cap cas s’ha fet fora de l’horari de feina habitual.
Participació de dones i homes segons horari i modalitat
La totalitat de formacions que s’han desenvolupat en el temps analitzat, ho han fet en
horari laboral tant dones com homes, en cap cas s’ha fet fora de l’horari de feina habitual
Dones i homes presenten exactament la mateixa distribució en quant a modalitat
formativa. Així doncs, el 100% de les accions formatives realitzades durant l’últim any
2020 tant per dones com per homes han estat en format online. Això concorda amb el
període de confinament i teletreball durant la pandèmia Covid-19 i el conseqüent
creixement dels formats online.

Impartició de formació específica en igualtat efectiva de dones i homes
A Àgora Càtering si s’han impartit formacions o cursos específics sobre igualtat entre
dones i homes i perspectiva de gènere durant l’any 2012, com a conseqüència de les
accions establertes a l’anterior Pla d’igualtat. Tot i això aquestes formacions no han
tingut caràcter obligatori, i des de llavors no hi ha constància de noves formacions sobre
aquesta temàtica. Les formacions que poden tenir alguna de les persones treballadores
son formacions que han desenvolupat aquestes al marge de la feina.

Conclusions de l’àmbit formació interna i/o contínua

ÀMBIT FORMACIÓ
PUNTS FORTS

ÀREES DE MILLORA

La majoria de persones enquestades té La formació en termes d’igualtat no ha
una molt bona percepció sobre l’accés tingut caràcter obligatori.
igualitari a les accions formatives d’Àgora
Àgora

Càtering.

Càtering

continguts
Les modalitats de formació impartides assegurar

de
que

no
les
no

ha

revisat

els

formacions

per

perpetuen

les

s’adapten a les necessitats de la plantilla. dinàmiques de desigualtat i discriminació.
L’empresa

ofereix

formació

a

les No s’han revisat els continguts i materials

persones treballadores en funció de les de les formacions per garantir que
52

INFORME DE LA DIAGNOSI

necessitats detectades per la millora de la aquests utilitzen llenguatge inclusiu i no
qualificació en el lloc de treball i les noves sexista.
demandes del mercat laboral.
Manca un protocol que detalli la gestió de
De forma implícita sí ha marcat un la formació i la detecció de les necessitats
objectiu de treballar la temàtica d’igualtat formatives.
en les formacions, tot i que aquest no s’ha
plasmat en cap protocol ni cicle formatiu
concret.
De forma implícita sí ha marcat un
objectiu de treballar la temàtica d’igualtat
en les formacions, tot i que aquest no s’ha
plasmat en cap protocol ni cicle formatiu
concret.
Amb anterioritat a Àgora Càtering s’han
impartit

formacions

sobre

igualtat

d’oportunitats entre dones i homes.
Les formacions i hores de formació
impartides

segueixen

la

tendència

general de composició de la plantilla a
l’organització. El departament de Cuina,
que és el més voluminós a l’empresa és
també el que més formacions ha rebut.

PROMOCIÓ I/O DESENVOLUPAMENT
PROFESSIONAL
La promoció i el desenvolupament professional de les dones continua sent una
assignatura pendent en l’àmbit laboral. Els estereotips de gènere vinculats al lideratge
continuen encara presents, tal com ho explica el concepte del «sostre de vidre», que
exposa les barreres invisibles que dificulten l’accés de les dones als llocs de poder i
decisió de les organitzacions a causa dels prejudicis envers les seves capacitats
professionals. Aquestes barreres són múltiples: estereotips i prejudicis, la resistència al
lideratge per part de les dones, les extenses jornades laborals, la manca de
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corresponsabilitat, etc. Tots aquests obstacles provoquen una gran complexitat a la
carrera professional de les dones i a l’accés a llocs de responsabilitat.
Les darreres dades de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de
Comerç de Barcelona evidencien que el 67% de les empreses catalanes no té cap dona
a l’equip directiu i només el 33% d’empreses en tenen almenys una.
Per això, la incorporació de la perspectiva de gènere a les pràctiques de promoció i
desenvolupament professional es converteix en un aspecte primordial per assolir una
igualtat real i efectiva.

Percepció de les persones
FIGURA 59. Creus que dones i homes tenen les mateixes possibilitats de
promoció i desenvolupament professional dins de l’empresa?
8

7

7

7

6

6

5

5
4

3

3
2

1

1
0
1

2

3
Gens - Molt
Dones

4

5

Homes

La percepció dels i les treballadores enquestades respecte la igualtat en les possibilitats
de promoció i desenvolupament professional dins d’Àgora Càtering és en termes
generals positiva. El 89,3% de les persones enquestades puntua aquest indicador amb
un 4 o 5 sobre 5.

Com

s’inclou

la

igualtat

d’oportunitats

a

la

promoció

i/o

el

desenvolupament professional
Àgora Càtering sí s’inclou la igualtat de dones i homes com un dels objectius de la
promoció interna, però hi ha molt poca promoció degut a que els llocs de treball són molt
definits.
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En aquesta línia, no es disposa d’un protocol o procediment que detalli la gestió de
promocions i/o desenvolupament professional.

Com la gestió de la promoció i/o el desenvolupament professional vetlla
per la igualtat d’oportunitats
No existeixen mecanismes concrets per identificar el potencial de desenvolupament de
les treballadores i dels treballadors. D’altra banda, l’empresa no realitza processos de
promoció, per lo que tampoc es té en compte altres aspectes, per exemple, garantir que
la situació familiar de les persones candidates no influeixi negativament en la seva
promoció a llocs de responsabilitat.
En el algun cas excepcional de promoció puntual, les persones que intervenen en la
decisió d’una promoció interna o en el desenvolupament professional son la Gerència,
Cap de zona, supervisors i supervisores, etc.
No es comunica a la plantilla l’existència d’una vacant doncs no hi ha hagut cap promoció
dins de l’empresa els 2 anys anteriors.

Participació de dones i homes a la promoció i/o el desenvolupament
professional
En el moment de redacció de la present diagnosi, no existeixen dades disponibles
concretes i segregades sobre la promoció i el desenvolupament professional de la
plantilla d’Àgora Càtering. Tot i això, a través de l’entrevista a l’equip directiu sabem que
en termes generals els treballadors i treballadores que promocionen son monitors/es
que han passat a coordinador/es.

Conclusions de l’àmbit promoció i desenvolupament professional
ÀMBIT PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
PUNTS FORTS

ÀREES DE MILLORA

La percepció dels i les treballadores L’organització no compta amb un protocol
enquestades respecte la igualtat en les concret, ni un procediment establert
possibilitats

de

desenvolupament

promoció
professional

i sobre les promocions.
dins

d’Àgora Càtering és, en termes generals,
positiva.

Al no tenir un protocol establert, tampoc
es té en compte altres aspectes que
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poguessin influir negativament en la
Àgora Càtering garanteix que els criteris
emprats als processos de promoció no
condicionin, explícitament o implícita,
l'accés de dones o homes a llocs de
responsabilitat, encara que no hi hagi un

promoció dels i les treballadores, per
exemple, garantir que la situació familiar
de les persones candidates no influeixi
negativament en la seva promoció a llocs
de responsabilitat.

protocol específic al respecte.
La igualtat de dones i homes en relació a
la promoció interna queda recollida al
Capítol VII article 42, apartat 3, del
conveni col·lectiu que regeix l’empresa.

Tampoc no s’inclou la igualtat de dones i
homes com un dels objectius de la
promoció interna.
No es comunica a la plantilla de manera
interna l’existència d’una vacant.
Davant de processos de promoció a llocs
de responsabilitat, no hi ha mecanismes
per fomentar la participació de les
persones del sexe amb menys presència.
Fora bo dissenyar eines per mesurar
l’evolució de la promoció professional de
la plantilla segregades segons gènere.

RETRIBUCIONS I AUDITORIA RETRIBUTIVA
La desigualtat de remuneració entre dones i homes és un problema persistent i
universal. El salari mitjà de les dones és inferior al dels homes a tots els països i per a
tots els nivells d’educació, grups d’edat i ocupació; per exemple, a la UE, la diferència
salarial mitjana de sexe és del 16%.Un indicador clau per analitzar la política salarial
amb perspectiva de sexe és la bretxa salarial entre dones i homes, que mesura la
diferència entre les retribucions mitjanes de dones i homes com a percentatge de les
retribucions dels homes.
Com consta als informes de la UE, la bretxa salarial de gènere és una qüestió causada
per una sèrie de factors interrelacionats, els més importants dels quals són:
discriminació a determinades categories laborals i a determinats sectors d’activitat;
jornades parcials; diferències pel que fa al cobrament de complements salarials i plusos;
infravaloració de les aptituds i competències considerades pròpies de treballs més
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feminitzats, així com la necessitat de compaginar la vida laboral amb les responsabilitats
familiars.

Percepció de les persones
FIGURA 60. Creus que ocupant un mateix lloc de treball, una dona i un home
cobren igual a Àgora Càtering?
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A la Figura 60 veiem com el 66% (19) de les persones enquestades considera que
ocupant un mateix lloc de treball, no existeixen diferencies retributives entre homes i
dones a Àgora Càtering. No obstant, hi ha 10 dones, que representen el 34% del total
d’homes i dones enquestades, que consideren que no hi ha igualtat retributiva entre
homes i dones que ocupen el mateix lloc de treball.

Com la política retributiva vetlla per la igualtat entre dones i homes
Tot i que la igualtat de dones i homes en termes retributius no està plasmada a un
document en concret, la retribució és per tothom la que marca els convenis
col·lectius. Els complements es distribueixen segons les responsabilitats de cada
persona.
El present any 2021 es va dur a terme un estudi sobre les retribucions a Àgora
Càtering. En aquest estudi, sí que es va tenir en compte la perspectiva de gènere,
segregant les dades per sexe. Les principals conclusions d’aquest estudi van ser que
no es van detectar diferències per fer la mateixa feina i responsabilitat. Actualment no
es disposa d’un estudi de valoració de llocs de treball amb perspectiva de gènere.
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Les retribucions de tots els llocs estan regulades a Àgora Càtering pel conveni/acord
d'aplicació a l'organització, que és el Conveni de Col·lectivitats de Catalunya. En
aquesta línia, els augments salarials es determinen segons el conveni col·lectiu.
D’altra banda, a les decisions sobre la política retributiva, no es valora l’impacte
diferencial que aquestes decisions poden tenir en dones i homes, l’increment és igual
per tothom.
El grau de responsabilitat o la situació del mercat laboral son alguns dels criteris
esmentats que es segueixen per incorporar plusos voluntaris en el salari.

Retribucions de dones i homes i càlcul de la possible bretxa salarial
FIGURA 61. Mitjanes de retribucions totals anuals de dones i homes i càlcul de la
possible bretxa salarial
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Les mitjanes de retribucions totals anuals és un indicador que recull la retribució total de
l'any de referència per dones i homes a Àgora Càtering. Aquest guany anual brut serà
més endavant utilitzat per a la comparació salarial per categoria, grup professional o
centre de treball.
Si veiem la Figura 61, aquestes mitjanes es conformen en 15.992,2€ en el cas de les
dones i 18.330,9€ per als homes treballadors d’Àgora Càtering. A simple vista
veuríem una diferència entre la retribució total de dones i homes, però per corroborarho, farem servir la bretxa d’aquest indicador, la qual es calcula, segons la “Guia per a
elaborar el Registre retributiu i càlcul de la bretxa” de la Generalitat de Catalunya, a
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través de la següent equació, expressada com el marge pel qual el salari de les dones
està per sota del dels homes.
(𝑀𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠 − 𝑀𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠)
× 100
𝑀𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠

Així doncs, i si apliquem les dades disponibles, el resultat és el següent:
(18.330,9 − 15.992,2)
× 100 = 𝟏𝟐, 𝟖%
18.330,9
La bretxa salarial de les mitjanes de retribucions totals anuals és de 12,8%. Això vol dir
que, tenint en compte el salari total anual, els treballadors d’Àgora Càtering cobren
un 12,5% més que les treballadores.
FIGURA 62. Mitjana del guany salarial brut per hora dels homes i dones i càlcul
de la possible bretxa salarial.
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Si bé la retribució anual total ens aporta informació rellevant i és una bona mesura, és
fonamental analitzar la retribució total anual per hora o guany per hora. El càlcul a partir
de la retribució total anual/hora és necessari per tal d’estudiar les retribucions de les
persones amb diferents jornades (temps complet i parcial, jornades reduïdes, etc.). La
retribució per hora s’estima com el guany anual, dividit entre les hores reals treballades
en l'any de referència, i s’expressa a través de la següent fórmula:
(𝑀𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙/ℎ𝑜𝑟𝑎 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠 − 𝑀𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙/ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠)
× 100
𝑀𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙/ℎ𝑜𝑟𝑎 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
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La diferència salarial per hora entre dones i homes, calculada com el marge pel qual el
salari/hora de les dones està per sota del dels homes, en el cas d’Àgora Càtering és de
9%.
(12,2 − 11,1)
× 100 = 𝟖, 𝟗%
12,2
Normalment, la bretxa salarial entre homes i dones per hora és inferior a la total l’anual.
Això es deu a que les dones solen presentar major taxes de parcialitat, temporalitat i
reduccions de jornada, fruit de la divisió sexual del treball i l’assumpció de les
responsabilitats de tasques domèstiques i de cura, entre d’altres. Efectivament, és el
cas de les retribucions a Àgora Càtering.
Així, la mitjana aritmètica de la retribució total anual i per hora, és una bona mesura,
però no sempre reflecteix les diferències entre homes i dones, ja que pot ser que
persones treballadores es situïn en valors més baixos o més elevats. La bretxa salarial
a partir de la mitjana de les retribucions ofereix un valor general. No obstant això, la
mitjana no té en compte l'impacte que un petit grup de persones amb alta remuneració
pot tenir en el càlcul, ja que el seu valor pot estar influenciat per la segregació vertical o
petits grups de persones amb alta remuneració. Així doncs per poder analitzar la
influència de grups de persones que es situen en els extrems és important estudiar la
bretxa salarial resultant en base a la mediana.
En tant i en quant, en general, hi ha més homes que dones entre la població amb major
retribució, la mediana ens aporta informació sobre les diferències retributives entre
dones i homes sense que l’anàlisi es vegi afectat per valors extrems, com el guany d’un
nombre petit de persones amb alts ingressos, en el cas de la segregació vertical. Per
conèixer la bretxa salarial en base a la mediana, es calcula amb la següent fórmula:
(𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠 − 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠)
× 100
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
(18.456,7 − 16.988,3)
× 100 = 𝟕, 𝟗%
18.456,7

En el cas de les retribucions totals anuals per hora els resultats son els següents:
(11,4 − 10,6)
× 100 = 𝟕, 𝟎%
11,4

Al fer una lectura combinada segons la mitjana i la mediana de la bretxa anual per hora,
que és la que ens proporciona informació més acurada, veiem com la bretxa en base a
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la Mitjana és major (8,9%) que la calculada en base a la Mediana (7%). Així doncs, i
segons el que indica la “Guia per a elaborar el Registre retributiu i càlcul de la bretxa”
En aquest cas el conjunt de dades està influenciat per un grup d’homes en la banda alta
de la retribució. Normalment aquest és un clar indicador de segregació vertical. Ho
veiem més en detall a continuació.
Retribució per centre de treball
FIGURA 63. Mitjanes de retribucions totals anuals de dones i homes, per centre
de treball, i càlcul de la possible bretxa salarial.
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La mitjana de retribucions segons lloc de treball és especialment important per identificar
possibles bretxes que es derivin del fet que un determinat centre de treball estigui
masculinitzat o feminitzat.
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Bretxa salarial retribucions totals
anuals Gavà-Oficina
(39.245 − 22.824,9)
× 100 = 𝟒𝟏, 𝟖%
39.245
Bretxa salarial retribucions totals
anuals Sta. Mª Blanes:
(18.306,5 − 10.967)
× 100 = 𝟒𝟎, 𝟏%
18.306,5
Bretxa salarial retribucions totals
anuals Sant Josep:
(26.223,1 − 17.528)
× 100 = 𝟑𝟑, 𝟐%
26.223,1
Bretxa salarial retribucions totals
anuals Alpi:
(7.093,1 − 20.422,6)
× 100 = −𝟏𝟖𝟕, 𝟗%
7.093,1
Bretxa salarial retribucions totals
anuals Cuina central:
(18.413,6 − 16.996)
× 100 = 𝟕, 𝟕%
18.413,6
Bretxa salarial retribucions totals
anuals Sant Ramon P.:
(18.914,8 − 12.324,4)
× 100 = 𝟑𝟒, 𝟖𝟒%
18.914,8
Bretxa salarial retribucions totals
anuals Tegar:
(22.853,8 − 20.796,2)
× 100 = 𝟗, 𝟎%
22.853,8
Bretxa salarial retribucions totals
anuals S. Pau Apòstol:
(12.432,4 − 16.936,6)
× 100 = −𝟑𝟔, 𝟐𝟑%
12.432,4
Bretxa salarial retribucions totals
anuals Manyanet-Reus:
(22.507,8 − 19.045,1)
× 100 = 𝟏𝟓, 𝟑𝟗%
22.507,8

Al centre de Gavà-Oficina els homes
reben una retribució total anual un
41,8% més alta que les dones.
Al centre de Sta. Mª Blanes els homes
reben una retribució total anual un
40,1% més alta que les dones.
Al centre de Sant Josep els homes
reben una retribució total anual un
33,2% més alta que les dones.
Al centre de Alpi les dones reben una
retribució total anual un 187,9% més
alta que els homes.
Al centre de Cuina central els homes
reben una retribució total anual un 7,7%
més alta que les dones.
Al centre de Sant Ramon P. els homes
reben una retribució total anual un
34,8% més alta que les dones.
Al centre de Tegar els homes reben una
retribució total anual un 9% més alta que
les dones.
Al centre de S. Pau Apòstol les dones
reben una retribució total anual un
36,2% més alta que els homes.
Al centre de Manyanet-Reus els homes
reben una retribució total anual un
15,4% més alta que les dones.

La plantilla de Àgora Càtering es troba distribuïda pel territori en diferents centres de
treball. El primer que salta a la vista de les retribucions totals anuals segons centre de
treball és que a la finca de Gavà-oficina les mitjanes de retribucions son significativament
més altes que a la resta de localitzacions. Al analitzar els grups professionals de les
persones empleades a Gavà-oficina trobem personal de Finances i Gestió, així com una
majoria de personal amb contracte a temps complet, que implica més hores anuals i
conseqüentment un millor salari total anual.
En els indicadors de retribució per hora, de nou destaca el salari/hora del centre de
Gavà-oficina i especialment en el cas dels homes, que es troba molt per sobre de la
resta. Així ho demostra la bretxa salarial per hora que és del 36%, la més alta de les
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retribucions/hora segons centre de treball. Efectivament aquest comportament respon a
que a Gavà trobem 1 home, Cap del sector, al departament de Gestió, l’únic de tota el
salari del qual és significativament més elevat que la resta. Aquest indicador és una
clara evidencia de com la segregació vertical té un impacte real en els salaris a Àgora
Càtering. Més endavant veurem com aquesta bretxa s’explica a través dels
complements voluntaris. A la resta de localitzacions les bretxes també son destacables,
especialment en els centres de Sant Josep, en que ells cobren un 26,7% més que elles,
Manyanet-Reus, en que ells cobren un 15% més que elles i en el cas d’Alpi en que
trobem una bretxa del 116% a favor d’elles tal i com veiem a les Figures a continuació.
FIGURA 64. Mitjanes de retribucions totals anuals per hora de dones i homes,
per centre de treball, i càlcul de la possible bretxa salarial.
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Al centre de Gavà-Oficina els homes
reben una retribució total anual per hora
un 36,3% més alta que les dones.
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Bretxa salarial retribucions totals
anuals per hora Sta. Mª Blanes:
(10,2 − 10,0)
× 100 = 𝟏, 𝟕%
10,2
Bretxa salarial retribucions totals
anuals per hora Sant Josep:
(14,6 − 10,7)
× 100 = 𝟐𝟔, 𝟕%
14,6
Bretxa salarial retribucions totals
anuals per hora Alpi:
(5,3 − 11,4)
× 100 = −𝟏𝟏𝟓, 𝟗%
5,3
Bretxa salarial retribucions totals
anuals per hora Cuina central:
(12,5 − 11,2)
× 100 = 𝟏𝟎, 𝟗%
12,5
Bretxa salarial retribucions totals
anuals per hora Sant Ramon P.:
(10,6 − 12,2)
× 100 = −𝟏𝟓, 𝟐%
10,6
Bretxa salarial retribucions totals
anuals per hora Tegar:
(12,8 − 11,6)
× 100 = 𝟗, 𝟎%
12,8
Bretxa salarial retribucions totals
anuals per hora S. Pau Apòstol:
(10,6 − 10,9)
× 100 = −𝟐, 𝟔%
10,6
Bretxa salarial retribucions totals
anuals per hora Manyanet-Reus:
(12,6 − 10,6)
× 100 = 𝟏𝟓, 𝟒%
12,6

Al centre de Sta. Mª Blanes els homes
reben una retribució total anual per hora
un 1,7% més alta que les dones.
Al centre de Sant Josep els homes
reben una retribució total anual per hora
un 26,7% més alta que les dones.
Al centre de Alpi les dones reben una
retribució total anual per hora un 115,9%
més alta que els homes.
Al centre de Cuina central els homes
reben una retribució total anual per hora
un 10,9% més alta que les dones.
Al centre de Sant Ramon P. les dones
reben una retribució total anual per hora
un 15,2% més alta que els homes.
Al centre de Tegar els homes reben una
retribució total anual per hora un 9%
més alta que les dones.
Al centre de S. Pau Apòstol les dones
reben una retribució total anual per hora
un 2,6% més alta que els homes.
Al centre de Manyanet-Reus els homes
reben una retribució total anual per hora
un 15,4% més alta que les dones.
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Retribució per àrea funcional
FIGURA 65. Mitjanes de retribucions totals anuals de dones i homes, per àrea
funcional, i càlcul de la possible bretxa salarial.
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15.132,44 €
14.366,94 €
15.000
8.798,22 €
10.000
3.426,94 €
5.000
0

Dones

Bretxa salarial retribucions totals
anuals Cuina:
(17.608,2 − 15.132,4)
× 100 = 𝟏%
17.608,2
Bretxa salarial retribucions totals
anuals Supervisió:
(37.778,6 − 28.445,1)
× 100 = 𝟐𝟒, 𝟕%
37.778,6

Homes

Al l’àrea professional Cuina els homes
reben una retribució total anual per hora
1% més alta que les dones.
Al l’àrea professional Supervisió els
homes reben una retribució total anual
per hora 24,7% més alta que les dones.
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FIGURA 66. Mitjanes de retribucions totals anuals per hora de dones i homes,
per àrea funcional, i càlcul de la possible bretxa salarial.
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Dones

Bretxa salarial retribucions totals
anuals per hora Cuina:
(10,9 − 10,8)
× 100 = 𝟏%
10,9
Bretxa salarial retribucions totals
anuals per hora Supervisió:
(21,09 − 15,88)
× 100 = 𝟐𝟒, 𝟕𝟏%
21,09

Homes

Al l’àrea professional Cuina els homes
reben una retribució total anual per hora
1% més alta que les dones.
Al l’àrea professional Supervisió els
homes reben una retribució total anual
per hora 24,7% més alta que les dones.

Pel que fa a l’àrea funcional o departament, les retribucions totals anuals així com les
retribucions totals anuals per hora tenen un comportament pràcticament idèntic. Donada
la plantilla especialment feminitzada d’Àgora Càtering, només podem fer el càlcul de la
bretxa salarial pels departaments de Cuina i Supervisió, que son els únics amb dones i
homes en la seva plantilla. En el primer cas, a Cuina, trobem que els homes reben un
salari anual total així com un salari anual per hora un 1% més elevat que les dones,
mentre que en el cas de Supervisió, aquest indicador és del 24,7%.
En el cas d’Administració, Comercial, Finances, Menjador i Neteja no existeix la bretxa
doncs només trobem dones, mentre que al departament de Transport només trobem
homes.
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Retribució per grup professional
FIGURA 67. Mitjanes de retribucions totals anuals de dones i homes, per grup
professional, i càlcul de la possible bretxa salarial.
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3.426,9 €
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34.285,7 €
21.302,7 €
21.244,8 €
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22.822,6 €
40.711,5 €
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Cap de Cuina
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Aux. Oficina

19.194,8 €

Aux. Cuina
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15.071,0 €

Aux. Col.
Aj. Cuina
0
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Homes

Bretxa salarial retribucions totals
anuals Aj. Cuina:
(15.368,2 − 15.071)
× 100 = 𝟏, 𝟗%
15.368,2
Bretxa salarial retribucions totals
anuals Aux. Col.:
(10.000,8 − 12.019,7)
× 100 = −𝟐𝟎, 𝟐%
10.000,8
Bretxa salarial retribucions totals
anuals Cuiner/a:
(21.302,7 − 21.244,8)
× 100 = 𝟎, 𝟐𝟕%
21.302,7
Bretxa salarial retribucions totals
anuals Supervisor/a:
(37.778,6 − 28.445,1)
× 100 = 𝟐𝟒, 𝟕%
37.778,6

Dones

Al grup professional Aj. Cuina els homes
reben una retribució total anual un 1,9 %
més alta que les dones.
Al grup professional Aux. Col. les dones
reben una retribució total anual 20,2%
més alta que els homes.
Al grup professional Cuiner/a els homes
reben una retribució total anual 0,3%
més alta que les dones.
Al grup professional Supervisor/a els
homes reben una retribució total anual
24,7% més alta que les dones.
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FIGURA 68. Mitjanes de retribucions totals anuals per hora de dones i homes,
per grup professional, i càlcul de la possible bretxa salarial.
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Bretxa salarial retribucions totals
anuals per Aj. Cuina:
(10,56 − 10,58)
× 100 = −𝟎, 𝟏𝟖%
10,56
Bretxa salarial retribucions totals
anuals per hora Aux. Col.:
(8,14 − 10,21)
× 100 = −𝟐𝟓, 𝟒%
8,14
Bretxa salarial retribucions totals
anuals per hora Cuiner/a:
(11,89 − 11,94)
× 100 = −𝟎, 𝟑𝟕%
11,89
Bretxa salarial retribucions totals
anuals hora Supervisor/a:
(21,09 − 15,88)
× 100 = 𝟐𝟒, 𝟕𝟏%
21,09

15,00

20,00

25,00

Dones

Al grup professional Aj. Cuina les dones
reben una retribució total anual un 0,2%
més alta que els homes.
Al grup professional Aux. Col. les dones
reben una retribució total anual per hora
25,4% més alta que els homes.
Al grup professional Cuiner/a les dones
reben una retribució total anual per hora
0,4% més alta que els homes.
Al grup professional Supervisor/a els
homes reben una retribució total anual
per hora 24,7% més alta que les dones.

En la línia de l’anàlisi per àrea funcional, veiem les mitjanes de les retribucions per hora
segons grup professional, que es comporten de manera molt similar a les bretxes en el
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cas de departament. Donat que als alguns grups professionals només trobem dones, no
serà possible calcular les bretxes salarials en aquests casos, sense que això no
signifiqui que les dades no aporten informació rellevant i significativa. Just al contrari.
Per exemple, l’absència de dones a Transport així com l’absència d’ells en posicions
auxiliars com Aux. Cuina o Aux. Serveis, així com al personal administratiu o el Personal
de Neteja seria una clara evidència de la segregació horitzontal que trobem de manera
estesa al mercat laboral. Pel que fa a les bretxes que sí podem calcular, destaca la
bretxa del 25% a favor de les dones en el cas de Aux. Col., que és un grup professional
que trobem feminitzat a la plantilla així com el 25% a favor dels homes en el cas del grup
de Supervisor/a.
FIGURA 69. Salari base mitjà de dones i homes per grup professional i càlcul de
la possible bretxa salarial.
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La bretxa salarial entre dones i homes segons el salari base mitjà és la següent:
(16.204,1 − 15.136,2)
× 100 = 𝟔, 𝟔%
16.204,1
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Això significa que segons el salari base mitjà, els treballadors d’Àgora Càtering reben
un salari base mitjà un 6,6% més elevat que les treballadores. Més detalladament
segons el grup professional trobem.
Bretxa salarial salari base mitjà Aj.
Cuina:
(15.243,2 − 14.573,9)
× 100 = 𝟒, 𝟒%
15.243,2
Bretxa salarial salari base mitjà Aux.
Col.:
(9.912,3 − 11.775,6)
× 100 = −𝟏𝟖, 𝟖%
9.912,3
Bretxa salarial salari base mitjà
Cuiner/a:
(20.080,1 − 20.329,1)
× 100 = −𝟏, 𝟐𝟒%
20.080,1
Bretxa salarial salari base mitjà
Supervisor/a:
(22.485 − 2.510,6)
× 100 = −𝟎, 𝟏𝟏%
22.485

Al grup professional Aj. Cuina els homes
reben un salari base un 4,4% més alt
que les dones.
Al grup professional Aux. Col. les dones
reben un salari base un 18,8% més alt
que els homes.
Al grup professional Cuiner/a les dones
reben un salari base un 1,2% més alt
que els homes.
Al grup professional Supervisor/a les
dones reben un salari base un 0,1%
més alt que els homes.

Al salari base trobem bretxes a destacar, per exemple el 19% que les dones cobren de
més a Aux. Col. Mentre que la resta son bretxes relativament petites. No obstant,
mentre no trobem bretxes destacades en quant a la base salarial, destaquem de les
següents Figures la importància dels complements en la bretxa salarial a Àgora
Càtering, especialment dels complements voluntaris.
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FIGURA 70. Retribucions mitjanes de dones i homes en funció del concepte
“complements obligatoris” i grup professional.
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La bretxa salarial entre dones i homes en concepte de complements obligatoris mitjans,
és la següent:
(175,5 − 135,2)
× 100 = 𝟐𝟐, 𝟗%
175,5

Això significa que els treballadors d’Àgora Càtering reben un complement obligatori mitjà
un 22,9% més elevat que les treballadores. Més detalladament segons el grup
professional trobem.
Bretxa salarial complements obligatoris
Aj. Cuina:
(125 − 134,7)
× 100 = −𝟕, 𝟖%
125
Bretxa salarial complements obligatoris
Aux. Col.:
(88,5 − 160,9)
× 100 = −𝟖𝟏, 𝟖%
88,5
Bretxa salarial complements obligatoris
Cuiner/a:
(178,2 − 266,4)
× 100 = −𝟒𝟗%
178,2

Al grup professional Aj. Cuina les dones
reben un complement obligatori un 7,8%
més alta que els homes.
Al grup professional Aux. Col. les dones
reben un complement obligatori un
81,8% més alta que els homes.
Al grup professional Cuiner/a les dones
reben un complement obligatori un 49%
més alta que els homes.

Al grup professional Supervisor/a
Bretxa salarial complements obligatoris
homes i dones reben uns complements
Supervisor/a:
obligatoris equivalents.
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(154 − 154)
× 100 = 𝟎%
154
En quant a complements obligatoris, destaca l’import de “Cap de Cuina” que és
significativament més elevat que la resta. No obstant, en el cas d’aquells grups
professionals en que sí es pot calcular la bretxa salarial, trobem de mitjana complements
obligatoris més elevats en el cas de les treballadores. No obstant i si veiem el següent
gràfic de la Figura 71, veiem com els imports dels complements voluntaris,
significativament més elevats que els obligatoris son els elements determinants en la
bretxa salarial que veiem a l’inici d’aquest apartat. I és que segons aquest indicador,
trobem que els homes treballadors d’Àgora Càtering a través dels distints departaments
i grups professionals reben, en concepte de complements obligatoris un 73% més que
les dones. Concretament aquesta bretxa es tradueix en un 54% més en el cas dels
Cuiners versus les Cuineres i un 43% més en el cas dels Supervisors versus les
Supervisores.
FIGURA 71. Retribucions mitjanes de dones i homes en funció del concepte
“complements voluntaris” i grup professional.
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La bretxa salarial entre dones i homes en concepte de complements voluntaris mitjans,
és la següent:
(10.686,8 − 2.878,5)
× 100 = 𝟕𝟑%
10.686,8

72

INFORME DE LA DIAGNOSI

Això significa que els treballadors d’Àgora Càtering reben un complement obligatori mitjà
un 22,9% més elevat que les treballadores. Més detalladament segons el grup
professional trobem.
Bretxa salarial complements voluntaris
Cuiner/a:
(2.437 − 1.121,6)
× 100 = 53,9%
2.437
Bretxa salarial complements voluntaris
Supervisor/a:
(15.139,6 − 8.670,8)
× 100 = 𝟒𝟐, 𝟕%
15.139,6

Al grup professional Cuiner/a els homes
reben complements voluntaris un 53,9%
més alts que les dones.
Al grup professional Supervisor/a els
homes reben complements voluntaris
un 42,7% més alts que les dones.

Conclusions de l’àmbit retribucions i auditoria retributiva
ÀMBIT RETIBUCIONS I AUDITORIA RETRIBUTIVA
PUNTS FORTS

ÀREES DE MILLORA

Totes les retribucions de la plantilla, dels La igualtat de dones i homes no s’inclou
diferents llocs de treball, estan regulades de manera formal com un dels objectius
pel

conveni/acord

d'aplicació

a de la política retributiva.

l'organització.
A

les

decisions

La percepció de la plantilla enquestada retributiva,

no

d’Àgora Càtering respecte la igualtat en diferencial

que

les retribucions és molt positiva.

sobre

es

la

política

valora

l’impacte

aquestes

decisions

poguessin tenir en dones i homes,
l’increment és igual per tothom.

Aquest present any 2021 es va dur a
terme un anàlisi del registre retributiu a Existeix
l’empresa.
La bretxa salarial de l’organització de
salari per hora es troba per sota de la

segregació

vertical

a

l’organització en relació a les retribucions,
la bretxa es veu afectada per un grup
d’homes a posicions d’alta responsabilitat
amb alts sous.

mitjana a la UE en 6 punts percentuals, és
millor a Àgora Càtering.
Hi ha transparència respecte a les
retribucions de la plantilla.

La bretxa salarial del salari per hora de
l’organització és de gairebé 8,9% a favor
dels homes.
Als

departaments

tradicionalment

feminitzats la bretxa salarial és positiva a
favor de les dones.
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No s’ha dut a terme una avaluació
d’acompliment

vinculada

a

les

retribucions, ni s’ha valorat l’impacte
diferencial que aquestes decisions poden
tenir en dones i homes.
Realitzar un estudi de valoració de llocs
de treball i definició d’una política
retributiva, amb l’objectiu d’harmonitzar,
el màxim possible salaris.
La bretxa salarial entre dones i homes a
l’organització

es

influenciada

pel

troba

fortament

concepte

de

complements voluntaris.
Els complements voluntaris, són un dels
principals

conceptes

generadors

de

bretxa.

EXERCICI CORRESPONSABLE DELS DRETS DE LA
VIDA PERSONAL, FAMILIAR I LABORAL
L’ordenació del temps de treball per millorar l’equilibri entre les diferents esferes de la
vida és un tema que cada cop preocupa més la societat i les empreses.
Diversos estudis posen en relleu que la desigual dedicació de temps al treball domèstic,
reproductiu i de cura entre dones i homes és la base de les desigualtats laborals, ja que
condiciona la participació i la trajectòria al mercat de treball.
Les dades de l'enquesta sobre usos del temps de l’IDESCAT posen de manifest que es
manté la divisió sexual del treball dins de les llars catalanes: les dones dediquen
pràcticament el doble d’hores (3 hores i 53 minuts al dia) a les tasques de la llar i a la
cura de la família (2 hores i 2 minuts al dia) que els homes. A més de les diferències en
la quantitat de temps dedicat, també n’hi ha pel que fa al contingut de les tasques
realitzades.
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La major dedicació de les dones a les tasques de cura és un element central en el
manteniment dels nivells de discriminació laboral de les treballadores, en l’accés a
l’ocupació, a la formació, a la promoció, en el reconeixement professional i retributiu i en
el manteniment de la doble presència o doble jornada.
Les empreses han d’adoptar mesures dirigides a millorar l’equilibri entre les diferents
esferes de la vida i s’han d’adreçar a homes i dones indistintament per tal de potenciar
la corresponsabilitat.

Percepció de les persones
Pel que fa a la percepció de l’impacte de les responsabilitats familiars en la possibilitat
de promoció a Àgora Càtering, trobem que el 38% creu que les càrregues familiars no
influeixen negativament en la capacitat de promoció laboral. En l’altre extrem el 14% de
les persones enquestades consideren que pot influir molt negativament.
Al contrari de la tendència general, en el cas de les persones enquestades d’Àgora
Càtering, els homes enquestats tenen una pitjor percepció sobre l’impacte de les
responsabilitats familiars en la possibilitat de promoció. Això es diferencia de les
tendències generals, doncs normalment les dones acostumen a valorar d’una manera
més negativa aquest impacte, fet que podria evidenciar el repartiment desigual de les
càrregues domèstiques i familiars.
FIGURA 72. Consideres que les responsabilitats familiars poden influir
negativament en la promoció dintre de l’empresa?
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FIGURA 73. En general, s’afavoreix l’equilibri de la vida familiar, personal i
laboral a l’empresa?
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Com veiem a la Figura 73, al ser preguntats i preguntades sobre si Àgora Càtering
afavoreix l’equilibri de la vida personal i familiar, el 31% de les respostes s’acumula al
valor central (3), tot i que també als valors superiors, que acumulen el 52% de les
respostes (4 i 5). No obstant, trobem 3 respostes al valors inferiors, que consideren que
a Àgora Càtering no s’afavoreix l’equilibri de la vida personal i laboral.
FIGURA 74. Coneixes les mesures de conciliació disponibles a Àgora Càtering?
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Com podem veure a la Figura 74 un 34% (10) del total de persones enquestades, ha
respost que no coneix gens les mesures de conciliació disponibles a Àgora Càtering i
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un 21% (8) situa la seva valoració en un 2 sobre 5. D’altra banda, només 5 persones, el
17%, valora que coneix molt les mesures de conciliació de l’organització.
FIGURA 75. Respecte a la conciliació, creus que l’empresa tracta d’igual manera
a homes i dones?
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En quant al tracte diferenciat entre homes i dones pel que fa a la conciliació, a grans
trets veiem com les persones enquestades consideren que el tracte és molt igualitari i
no hi ha cap resposta a l’extrem inferior de la valoració.

Com la gestió del temps de treball vetlla per la igualtat d’oportunitats entre
dones i homes
A través de l’anàlisi de la realitat i de les mesures implantades a Àgora Càtering, veiem
com l’organització vetlla per la igualtat d’oportunitats en la gestió del temps de treball i
la conciliació.
Per començar, si s’inclou la igualtat de dones i homes com un dels objectius de la gestió
de l’equilibri entre la vida laboral, personal i familiar a l’organització, en aquells casos
que la situació ho permet, el tipus de feina, per exemple administració, doncs per
exemple en els centres escolars, els horaris els marca les necessitats de la clientela.
D’altra banda, l’organització no compta amb mesures específiques per facilitar l’equilibri
entre el temps de treball, personal i familiar. Només en casos molt concrets,
s’identifiquen les necessitats de treballadors i treballadores en matèria de conciliació.
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L'organització no té coneixement ni registre de les responsabilitats familiars (menors i
altres persones a càrrec) de treballadores i treballadors.
Es garanteix que treballadors i treballadores coneguin les mesures de conciliació que
estiguin descrites als convenis col·lectius i lleis en general.
D’altra banda, no es potencia l’ús de les mesures de conciliació per part del col·lectiu
masculí i el col·lectiu directiu tampoc ha fet ús d’alguna de les mesures disponibles.

Ús de les diferents mesures
En els darrers 4 anys només hi ha hagut una mesura de temps de treball de tipus 1, va
ser un permís de paternitat d’un treballador home.
No consten altres mesures de tipus 1 (permís de maternitat, de paternitat, per lactància,
reducció de jornada o excedències per cura de menors, per cura d’altres persones
dependents, per estudis). No obstant, i especialment en el context de l’any passat 2020,
caracteritzat per la pandèmia Covid-19 i el conseqüent període de confinament, la
majoria de personal d’oficina (personal administratiu o direcció, per exemple) ha dut a
terme teletreball durant gran part del darrer any.
Així mateix sí que trobem mesures de flexibilitat horària, per indicació del personal
després de l’entrevista amb direcció així com casos de setmana laboral comprimida. No
obstant, és important contextualitzar aquestes dades en el cas d’Àgora Càtering i
entendre que, donada la naturalesa de l’empresa, els casos de mesures de treball de
tipus 2 son puntuals i limitats als llocs de treball que així ho permeten. Al caracteritzarse la majoria de llocs de treball per hores i jornades vinculades a un centre (per exemple
escoles o residències de gent gran), mesures de temps com la flexibilitat horària es
dificulten i inclús impossibiliten. Donada la escassetat d’aquests casos, no es duu a
terme un registre de les mesures d’ús del temps de tipus 2.

Conclusions de l’àmbit Exercici corresponsable dels drets de la vida
personal, familiar i laboral
ÀMBIT EXERCICI CORRESPONSABLE DELS DRETS DE LA VIDA PERSONAL,
FAMILIAR I LABORAL
PUNTS FORTS

ÀREES DE MILLORA
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Les mesures de temps implementades a L’enquesta

mostra

cert

grau

de

Àgora Càtering queden recollides al desconeixement de la plantilla en les
conveni col·lectiu de referència.

mesures de temps i conciliació d’Àgora
Càtering. Caldria informar de forma

La majoria de les persones treballadores
a l’empresa creuen que sí es tracta de
mateixa forma a dones i homes pel que fa

específica de totes les mesures que hi ha
en relació a la conciliació de la vida
familiar, personal i laboral

a la conciliació.
Les persones responsables de l’empresa
La majoria de les persones enquestades
creuen que les responsabilitats familiars
a l’empresa no influeixen de forma
negativa en el desenvolupament del

no tenen coneixement explícit i formalitzat
de les responsabilitats familiars (menors i
altres persones a càrrec) de treballadores
i treballadors.

treball.
S’inclou la igualtat entre dones i homes
com un dels objectius de la gestió de
l’equilibri entre la vida laboral, personal i
familiar a l’organització.

En la mateixa línia, no existeix un registre
explícit de responsabilitats familiars per
identificar les necessitats de treballadors i
treballadores en matèria de conciliació.
No s’ha estudiat la viabilitat de mesures
concretes

per

potenciar

la

corresponsabilitat i facilitar l’equilibri entre
el temps de treball, personal i familiar, per
exemple a través d’una borsa d’hores per
que fer ús quan sigui necessari.
Àgora Càtering no potencia l’ús de les
mesures de conciliació per part del
col·lectiu masculí, que no ha fet ús de les
esmentades mesures.

COMUNICACIÓ NO SEXISTA
El llenguatge i la comunicació, en general, són un vehicle social d’expressió d’idees,
actituds i comportaments. El fet que les dones no tinguin una representació o presència
adequada a la llengua contribueix a ocultar-les i excloure-les. Per aquest motiu, les
polítiques d’igualtat de les darreres dècades han posat l’èmfasi en l’ús inclusiu del
llenguatge, evitant que s’ofereixin visions androcèntriques i sexistes.
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La normativa europea més important a favor de l’ús del llenguatge no sexista és la
Recomanació sobre l’eliminació del sexisme al llenguatge aprovada pel Comitè de
Ministres del Consell d’Europa (21 de febrer de 1990), que va considerar bàsiques les
mesures següents:
•

Incorporar, els Estats membres, iniciatives per promoure un llenguatge que tingui
en compte la presència i la situació de les dones a la societat.

•

Promoure en textos jurídics, educatius i de l’Administració pública l’ús de
terminologia harmònica amb el principi d’igualtat entre els sexes.

•

Fomentar la utilització d’un llenguatge lliure de sexisme als mitjans de
comunicació.

Aquesta recomanació suggereix també un argument que serà molt repetit a les guies
per erradicar el llenguatge sexista: la incertesa sobre les persones referides quan es fa
servir el masculí per als dos sexes.

Percepció de les persones
Per la naturalesa d’aquest àmbit d’actuació no el podem analitzar mitjançant dades de
caràcter quantitatiu sinó a través de l’anàlisi de les mesures existents a l’empresa així
com la percepció de les persones treballadores, que veiem a continuació.
Com observem a la Figura 76, el 52% (15) de les persones enquestades, consideren
que en el seu entorn professional no s’evidencia gens l’ús del llenguatge sexista i
androcèntric.
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FIGURA 76. Considera que en el seu entorn professional s'evidencia l'ús del
llenguatge sexista i androcèntric?
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Com s’inclou i es treballa la comunicació no sexista a l’organització
L'organització no disposa actualment d’un document o protocol actualitzat on
s'estableixin els criteris per a una comunicació no sexista. No obstant, aquest document
sí es va realitzar l’any 2012.
El personal amb responsabilitats en matèria de comunicació, interna i externa, fa temps
que no ha rebut formació en igualtat d’oportunitats i en ús de comunicació no sexista,
l’anterior va ser l’any 2012, i es considera que caldria actualitzar aquestes formacions i
coneixement.
Tant a escala interna com externa, sí s’intenta fer un ús generalitzat d’una comunicació
inclusiva i com a conseqüència, les ofertes de feina, tant per canals externs com interns,
es redacten de forma inclusiva.
Sí que s’ha sol·licitat a les empreses proveïdores de productes i/o serveis de
comunicació que facin ús d‘una comunicació no sexista, per exemple a través de la
pàgina web.
No obstant, la comunicació no es limita a aquestes qüestions anteriorment esmentades,
i creiem important fer un repàs a altres eines de comunicació com podrien ser xarxes
socials o pàgines web.
La comunicació online de Àgora Càtering a grans trets reflexa diversitat i veiem imatges
de persones amb perfils molt diversos. No obstant si que trobem llenguatge androcèntric
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en algun del contingut públic online, per exemple la pàgina web, en que trobem
expressions com “Benvinguts” o “Junts millor”.

Altres canals de difusió per exemple les xarxes socials son interessants de revisar doncs
tenen un abast públic i ampli a la ciutadania. Justament al perfil de Instagram trobem
publicacions que visibilitzen la lluita feminista, per exemple durant el 8 de Març:
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Així mateix, trobem publicacions que tenen en compte altres eixos de discriminació,
per exemple publicacions referents als drets dels infants, les persones de la tercera
edat o a les persones amb discapacitat, entre d’altres. En aquesta línia, trobem una
majoria de comunicacions amb llenguatge neutre i inclusiu, a mode d’exemple,
trobem “infants” o “persones grans”. A continuació veiem exemples:
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Conclusions de l’àmbit comunicació no sexista

ÀMBIT COMUNICACIÓ NO SEXISTA
PUNTS FORTS

ÀREES DE MILLORA

La percepció de la plantilla respecte a l’ús Caldria

actualitzar

el

protocol

de

del llenguatge androcèntric i no sexista és comunicació no sexista existent.
bastant positiu. La majoria de persones
Cal revisar tota la documentació per a

creuen que no s’evidencia.

substituir en la mesura del possible el
Existeix un protocol a data de 2012 on masculí
s’estableixen

els

criteris

concrets

genèric

i

la

comunicació

i androcèntrica.

explícits per a una comunicació no sexista
a l’empresa.

Cal revisar la pàgina web per a substituir
en la mesura del possible el masculí

Les persones treballadores a l’empresa genèric i la comunicació androcèntrica.
tant, així com aquelles encarregades de
la comunicació tant interna com externa
han rebut formació en l’àmbit de la
comunicació no sexista.
L’empresa intenta fer un ús generalitzat
d’una comunicació inclusiva i com a
conseqüència, les ofertes de feina, tant
per canals externs com interns, es

La darrera formació sobre comunicació
va ser l’any 2012 i es detecta la necessitat
d’actualitzar aquesta formació.
Potenciar l’ús dels diferents recursos
d’evitació i visibilització en la redacció
dels

documents

per

enriquir

els

documents i fer més fluida la lectura.

redacten de forma inclusiva.
Les imatges i fotografies incloses a la
documentació així com xarxes socials i
pàgines web analitzades, no inclouen
contingut sexista.
Es valora molt positivament l’ús de xarxes
socials per sensibilització i difusió de
temes d’interès social.
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SALUT LABORAL DES D’UNA PERSPECTIVA DE
GÈNERE
L’objectiu principal de la prevenció de riscos laborals és protegir els treballadors i les
treballadores de l’exposició a aquelles situacions o activitats laborals que poden
produir un dany a la salut.
Segons l’Organització Internacional del Treball, la creixent proporció de dones entre la
força de treball planteja una sèrie de qüestions relatives als diferents efectes dels riscos
laborals sobre els homes i sobre les dones. Això indica que cal incorporar la perspectiva
de gènere en la prevenció si pretenem conèixer els riscos als quals estan exposats
dones i homes, així com establir mesures de control específiques.
La segregació de gènere és l’element clau per explicar la distribució desigual de
l’exposició als perills laborals. Així, per exemple, a les activitats desenvolupades
predominantment per les dones, els riscos més freqüents són els relacionats amb
postures de treball inadequades, llargues jornades dempeus, treballs repetitius i
exposició a agents químics i biològics, mentre que als treballs ocupats majoritàriament
per homes predominen els riscos relacionats amb la manipulació d’objectes de pes
elevat.
Tenir en compte les desigualtats de gènere i saber com influeixen en els riscos laborals
ens permetrà aplicar polítiques i pràctiques preventives que protegeixin la salut laboral
de totes les persones treballadores i contribuir, d’aquesta manera, a avançar en la
igualtat al treball.
Cal subratllar, finalment, que el pla de prevenció de riscos laborals i el pla d’igualtat són
els millors instruments per tal de garantir la incorporació de la perspectiva de gènere a
l’àmbit de la seguretat i salut laboral. La coordinació i interrelació entre ambdós plans és
necessària per a la bona gestió de la prevenció.

Com la gestió de la salut laboral incorpora la igualtat d’oportunitats i la
perspectiva de gènere a l’empresa
En l’anàlisi dels llocs de feina a Àgora Càtering sí s’inclou la igualtat de dones i homes
com un dels objectius de la salut laboral i la Prevenció de Riscos Laborals (PRL). També
en l’anàlisi de llocs de feina l’organització disposa d’un estudi de riscos laborals que
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incorpora la perspectiva de gènere doncs es fa un anàlisi tenint en compte la categoria
“sexe”.
L’any 2012, el personal responsable de la salut laboral va rebre formació en matèria
d’igualtat de dones i homes, però des de llavors no s’ha actualitzat aquest coneixement.
Tot i que si trobem la perspectiva de gènere a l’estudi de riscos laborals, si parlem
concretament de riscos psicosocials, Àgora Càtering no disposa d’un estudi de riscos
psicosocials amb perspectiva de gènere.
D’altra banda, els treballadors i les treballadores si que coneixen els riscos específics a
què estan exposats pel fet de ser home o dona, ja que aquesta informació s’ha impartit
a través de la formació sobre Prevenció de Riscos Laborals. En quant a les mesures
específiques contemplades per protegir la salut de les treballadores embarassades o en
període de lactància, es tenen en compte les mesures legalment establertes.
Per últim, sí que es garanteix que les treballadores tinguin coneixement dels riscos que
la seva feina pot suposar per a la seva salut en aquests períodes a través d’informació
que l’organització distribueix així com la formació en PRL.

Tipologia de baixes
FIGURA 77. Baixes mèdiques
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FIGURA 78. Dies de baixa mèdica
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En el període analitzat trobem un total de 30 baixes mèdiques, que agrupen un total de
2.123 dies de baixa. Si analitzem les dades dividides segons dones i homes, veiem que
elles constitueixen el 83% (30) del total de baixes així com el 80% (1.704) dels dies de
baixa. Al fer les mitjanes de dies de baixa, trobem que la mitjana de dies de baixa per
les dones és de 57 dies, mentre que pel cas dels homes es troba per sobre, amb 70
dies.
A continuació veiem les dades segregades segons la tipologia de baixa mèdica, dividida
en accidents de treball i contingència comuna.
Accidents i malalties de treball
Durant el període de temps analitzat consten 7 baixes per accident i/o malalties de
treball, 6 d’aquestes corresponen a dones. No obstant sorprèn la Figura 80 que ens
mostra com el 64% dels dies de baixa per accident i/o malaltia de treball correspon a
homes. Creuant ambdues dades veiem que aquesta distribució respon a una baixa de
llarga durada, concretament de 274 dies, d’un treballador a causa d’un accident de
treball.
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FIGURA 79. Baixes mèdiques per
accident de treball

FIGURA 80. Dies de baixa per
accident de treball
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número de
baixes

Número
de dies de
baixa

Percentatge
dies de
baixa

Dones

6

86%

Dones

156

36%

Homes

1

14%

Homes

274

64%

Total general

7

100%

Total general

430

100%

14%

36%
64%
85%

Dones

Dones

Homes

Homes

Contingència comú
Pel que fa a les baixes mèdiques per contingència comuna, hi ha hagut 29 incapacitats
temporals per contingència comuna, 24 de les quals corresponen a dones, conformant
el 83%. La mitjana de dies de baixa en total és força elevada, concretament de 58 dies,
65 en el cas de les dones i 29 en el cas dels homes.
Veiem doncs la diferència segons la tipologia, doncs en el cas dels accidents de treball
son ells els que reuneixen la major part dels dies de baixa mentre que en el cas de
contingència comuna elles representen més del 90% dels dies.
FIGURA 81. Baixes mèdiques per accident de treball
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Percentatge número de
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FIGURA 82. Dies de baixa per accident de treball
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Conclusions de l’àmbit salut laboral des d’una perspectiva de gènere
ÀMBIT SALUT LABORAL
PUNTS FORTS

ÀREES DE MILLORA

Àgora Càtering si que disposa d’un estudi A l’empresa no s’inclou la igualtat de
de riscos laborals i aquest té perspectiva dones i homes com un dels objectius de
de gènere.

la salut laboral i la prevenció de riscos
laborals.

Els

treballadors

i

les

treballadores

coneixen els riscos específics a què estan No es disposa d’un estudi de riscos
exposats pel fet de ser home o dona a psicosocials que inclogui la perspectiva
través de la formació sobre prevenció de de gènere en l’anàlisi.
riscos laborals.
Crear sistemes per mesurar i avaluar la
La totalitat dels llocs de treball descrits a tipologia dels accidents laborals.
l’avaluació
disposen

de
de

riscos

de

descripció

l’empresa
de

riscos

potencials durant la gestació i/o procés de
lactància materna.

Tot i que el personal responsable de salut
laboral ha rebut formació en matèria
d’igualtat, aquesta va ser fa 9 anys i des
de llavors no s’ha actualitzat aquest

L’any 2012, el personal responsable de la coneixement, per lo que es proposa la
salut laboral va rebre formació en matèria formació del personal.
d’igualtat de dones i homes.
Les dades sobre baixes mèdiques i
tipologies de baixa estan segregades en
dones i homes, facilitant la recopilació
d’indicadors i impacte de gènere.

PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT DE
L’ASSETJAMENT SEXUAL I L’ASSETJAMENT PER
RAÓ DE SEXE
La Declaració sobre l’eliminació de la violència contra les dones adoptada per les
Nacions Unides, com a complement de la Convenció sobre l’eliminació de totes les
formes de discriminació contra les dones, va afirmar, per primera vegada amb abast

PLA D’IGUALTAT
universal, que totes les formes de violència de gènere, en les seves diferents
manifestacions, constitueixen flagrants violacions dels drets fonamentals, i va
instar els Estats a aplicar totes les mesures necessàries per tal d’erradicar la violència
contra les dones.
L’assetjament sexual, delicte tipificat a l’article 184 del Codi penal, i l’assetjament per
raó de sexe són formes de discriminació que atempten contra el principi d’igualtat de
dones i homes.
La Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista,
estableix a l’article 5 que:
La violència a l’àmbit laboral consisteix en la violència física, sexual o psicològica que
es pot produir al centre de treball i durant la jornada laboral, o fora del centre de treball
i de l’horari laboral si té relació amb la feina i que pot adoptar dues tipologies:
-

L’assetjament per raó de sexe es defineix com un comportament no desitjat
relacionat amb el sexe d’una persona en ocasió de l’accés al treball remunerat,
la promoció en el lloc de treball, l’ocupació o la formació, que tingui com a
propòsit o produeixi l’efecte d’atemptar contra la dignitat de les dones i de crearlos un entorn intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.

-

L’assetjament sexual el constitueix qualsevol comportament verbal, no verbal
o físic no desitjat d’índole sexual que tingui com a objectiu o produeixi l’efecte
d’atemptar contra la dignitat d’una dona o de crear-li un entorn intimidatori, hostil,
degradant, humiliant, ofensiu o molest.

En relació amb l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe, la Llei orgànica
3/2007, del 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes (LOIEDH), prescriu
que les organitzacions han de promoure condicions de treball que evitin l’assetjament
sexual i l’assetjament per raó de sexe i, alhora, arbitrar procediments específics per
prevenir i per donar curs a les denúncies o reclamacions que puguin formular les
persones que n’hagin estat objecte.

91

PLA D’IGUALTAT

Coneixement de les persones sobre què fer o a qui dirigir-se en cas de patir
assetjament sexual i/o assetjament per raó de sexe
FIGURA 83. Coneixes què fer o a qui dirigir-se en cas de patir, o haver detectat,
assetjament sexual i/o per raó de sexe dins l’empresa?
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A les següents Figures observem com, en termes generals diem que a Àgora Càtering
hi ha un bon coneixement de les persones treballadores enquestades sobre com actuar
en casos assetjament sexual i/o per raó de sexe dins l’empresa, doncs un 62% (18)
declara conèixer com actuar. No obstant, segueixen havent 11 persones, 8 dones i 3
homes que declaren no saber que fer en cas de patir o detectar assetjament a l’empresa.
Al contrari del cas anterior, al preguntar sobre el Protocol d'actuació i prevenció per a
casos d'assetjament sexual o per raó de sexe, la majoria, concretament el 59% (17) de
les persones enquestades no coneix l’existència d’aquest.
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FIGURA 84. Coneixes si hi ha protocol d'actuació i prevenció per a casos
d'assetjament sexual o per raó de sexe?
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FIGURA 85. Coneixes els drets laborals de les treballadores víctimes de
violència masclista?
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En la mateixa línia que el gràfic anterior, a la Figura 85, veiem com la majoria de
persones enquestades, el 65% (19) no coneix els drets laborals de les treballadores
víctimes de violència masclista.
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Adopció de mesures per a la prevenció i l’abordatge de l’assetjament
sexual i l’assetjament per raó de sexe
A continuació revisem les mesures específiques de prevenció i abordatge de
l’assetjament en el marc d’Àgora Càtering.
El juliol de 2014 es va dur a terme a l’empresa un protocol que establia les actuacions
que cal desenvolupar davant de possibles situacions d’assetjament sexual i assetjament
per raó de sexe. Es va fer distribució i entrega a tot el personal d’un llibret amb el
protocol.
A través dels i les encarregades es va comunicar aquest protocol a tota la plantilla. A
més, aquest esmentat protocol s’entrega juntament amb la documentació de
benvinguda a Àgora Càtering. No obstant, no s’ha incorporat el protocol en altres
documents de l’organització com al manual d’acollida, codi ètic, etc.
La plantilla d’Àgora Càtering no ha rebut una formació específica en prevenció i actuació
davant de l’assetjament sexual i per raó de sexe, tot i que sí que s’ha proporcionat
informació detallada per exemple sobre tipologies d’assetjament i violències mitjançant
el protocol d’assetjament.
No existeix un equip destinat (persones de referència) a l‘atenció de les situacions
d’assetjament, les persones responsables son els i les diferents caps dels diferents
departaments. Aquests i aquestes no han rebut formació en el procediment intern com
a via de resolució de les situacions d’assetjament.

Existència de situacions d’assetjament sexual i/o assetjament per raó de
sexe
Mai s’ha detectat cap cas d’assetjament sexual i/o per raó de sexe dins de l’empresa.

Conclusions de l’àmbit prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual
i l’assetjament per raó de sexe
ÀMBIT ASSETJAMENT SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE
PUNTS FORTS

ÀREES DE MILLORA

No ha sigut necessari instruir casos Actualització
d’assetjament sexual i/o per raó de sexe.

del

protocol

específic

d’actuacions enfront possibles situacions

94

PLA D’IGUALTAT
d’assetjament sexual i/o assetjament per
El juliol de 2014 Àgora Càtering va dur a

raó de sexe.

terme i distribuir un Protocol abordant
l’assetjament sexual i assetjament per raó Es

detecta

poc

coneixement

de

l’existència del Protocol existent per lo

de sexe.

que es proposa establir o revisar l’existent
Aquest Protocol es distribueix a la plantilla
en el procés de benvinguda juntament

mecanisme de difusió i distribució de
l’esmentat Protocol.

amb altres documents.
Creació d’un departament o d’un equip
La majoria de les persones que han
respost a l’enquesta tenen clar que fer i a

que gestioni totes les qüestions amb
aquest àmbit.

qui dirigir-se si es produeix un cas
d’assetjament.

Formació en temes d’assetjament a la
plantilla, sobretot a les persones que
treballen amb intervenció directa.
Es detecta com la majoria de persones
enquestades, no coneix els drets laborals
de les treballadores víctimes de violència
masclista, per lo que es proposa impartir
formacions o crear material divulgatiu
sobre

els

treballadores

drets

laborals

víctimes

de

de

les

violència

masclista.

4 RESULTATS

DE

L’AUDITORIA

RETRIBUTIVA,

VIGÈNCIA I PERIODICITAT
Vigència
Tal i com estableix la secció segona del Reial Decret 902/2020, que ocupa el concepte
i contingut de l’auditoria retributiva dels Plans d’igualtat, la present auditoria retributiva
tindrà la vigència del present Pla d’igualtat del qual forma part. Això és des de febrer
de 2022 fins a febrer de 2025.
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Informació general de la plantilla d’aspectes que poden influir
en la bretxa salarial
A continuació exposem un seguit d’indicadors de la composició de la plantilla i la
classificació professional d’especial rellevància per a l’anàlisi de les retribucions i
l’auditoria retributiva d’Àgora Càtering.
Composició de la plantilla per antiguitat
80%
71%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
20%
10%

3%

3%

1%

1%

1%

0%
A.0-05

B.05-10
Dones

C.10-15

D.15-20

Homes

Antiguitat

Dones

Homes

Total general

A.00-05

78% (67)

22% (19)

91% (86)

B.05-10

75% (3)

25% (1)

4% (4)

C.10-15

0% (0)

100% (3)

3% (3)

D.15-20

50% (1)

50% (1)

2% (2)

Total general

75% (71)

25% (24)

100%

Si observem la distribució de dones i homes dins de cada franja d’antiguitat, veiem com
les franges de menor antiguitat, concretament les franges de 0 a 5 anys i de 5 a 10 anys,
es comporten d’una manera molt similar a la distribució global d’homes i dones en
l’empresa, d’acord amb el 75% de dones i 25% d’homes que veiem anteriorment.
No obstant, a la franja de 10 a 15 anys trobem un 100% d’homes i la franja amb més
antiguitat, dels 15 als 20 anys, trobem un 50% de dones i homes. Aquesta major
presència d’homes relativa en les franges d’antiguitat superior, tenen una influència en
la distribució de les retribucions. En especial en l’assignació dels complements salarials.
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Al estar els homes afavorits en aquestes franges superiors, podrem veure una bretxa
salarial a favor dels homes en aquests conceptes.
Composició de la plantilla per tipologia de contracte
47%

50%
45%

40%
35%
30%
25%
18%

20%
15%

10%

12%
6%

7%

6%
3%

5%
0%
Indefinit

Obra i servei

Dones

Interinitat

Fix discontinu

Homes

Tipologia de contracte

Dones

Homes

Total general

Indefinit

50% (6)

50% (6)

13%

Obra i servei

61% (17)

39% (11)

29%

Interinitat

100% (3)

0% (0)

3%

Fix discontinu

87% (85)

13% (7)

55%

Total general

75% (71)

25% (24)

100%

Per la naturalesa de l’activitat que desenvolupa Àgora Càtering trobem un 53% de
persones treballadores empleades amb un contracte fix discontinu. Efectivament, si
creuem les dades de tipologia de contracte amb el departament, veiem que entre els fix
discontinus, el 87% (45) treballen al departament de Cuina. Pel que fa a la plantilla
empleada amb contracte indefinit, tot i que trobem paritat en quant hi ha un 50% de
dones i un 50% d’homes, en comparació amb la distribució general de la plantilla, hi ha
sobrerrepresentació d’homes.
Pel que fa a les diferències entre homes i dones, entre les dones trobem una major
proporció de treballadores interines, de fet elles representen el 100% de contracte en
aquesta categoria.
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Composició de la plantilla segons tipus de jornada
45%
39%

40%

36%

35%
30%
25%
20%
15%

15%

11%

10%
5%
0%
Completa

A temps parcial
Dones

Homes

Tipus de jornada

Dones

Homes

Total general

Completa

73% (37)

27% (14)

54% (51)

A temps parcial

76% (35)

24% (11)

46% (46)

Total general

76% (71)

24% (24)

100% (95)

Sovint, les dones tenen jornada parcial en major proporció que els homes en totes les
esferes de la societat i això acostuma a respondre a qüestions de conciliació. Les dades
d’Àgora Càtering durant el període analitzat, ens mostren que en el moment de fer
l’anàlisi hi ha lleugerament més persones contractades a jornada completa que a temps
parcial, concretament trobem un 54% de jornades a temps complet.
Segons l’estudi “Les dones al mercat de treball”, el quart trimestre de 2020, el pes del
treball a temps parcial entre les dones assalariades a Catalunya (21,5% del total de
treballadores) més que duplica el que registren els homes (7,6%). Si comparem
aquestes dades amb les que trobem a Àgora Càtering, s’evidencia la parcialitat del
temps de treball de les persones treballadores a la organització, tant de dones com
homes. De nou, aquest comportament de les dades respondria a la naturalesa de
l’empresa.
Relativament parlant, les dones tenen més jornades parcials que els homes. Elles tenen
un 49% de jornades parcials i ells un 44%. Aquesta distribució de la tipologia de jornades
tindrà un impacte el les percepcions totals anuals rebudes per homes i dones, sent les
percepcions retributives d’elles inferiors, donat que treballen menys hores anuals.
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Composició de la plantilla per departament o àrea funcional
70%

63%

60%

50%
40%
30%
20%

15%
8%

10%
1%

1%

2%

1%

3% 1%

1% 3%

0%

Dones

Homes

Departament

Dones

Homes

Total general

Finances

100% (1)

0% (0)

1

Comercial

100% (1)

0% (0)

1

Neteja

100% (2)

0% (0)

2

Cuina

80% (60)

20% (14)

76

Transport

0% (0)

100% (8)

8

Menjador

100% (1)

0% (0)

1

Supervisió

75% (3)

25% (1)

4

Gestió

0% (0)

100% (1)

1

Administració

100% (1)

0% (0)

3

Total general

75% (71)

25% (24)

100%

Al tractar-se Àgora Càtering una empresa dedicada als serveis d’alimentació i càtering,
les dades globals de la distribució de la plantilla segons departament, no sorprenen: un
78% del total de la plantilla treballa al departament de Cuina, dividit en un 63% de dones
i un 15% d’homes. No obstant, si fem una lectura en profunditat de les dades, trobem
alguns matisos que son interessants d’analitzar.
Si observem la distribució d’homes i dones en cada departament, trobem indicis que ens
indicarien masculinització dels departaments tradicionalment masculinitzats en el
mercat de treball, com seria el cas del departament de Transport, que agrupa el 8% de
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la plantilla d’Àgora Càtering, el 100% del qual està conformat per homes; i feminització
d’alguns departaments tradicionalment feminitzats com és el cas de Cuina en primer
lloc, però també Neteja o Administració, entre d’altres. No obstant trobem departaments
com Finances, Comercial o Supervisió, que en termes generals al mercat laboral català
trobaríem masculinitzats i que en el cas d’Àgora Càtering trobem una majoria de dones.
La divisió en departaments feta per la organització no respon de manera explícita a una
estructura jeràrquica sinó a una estructura funcional. No obstant, es important fer esment
a l’ordre jeràrquic que existeix a l’empresa.
Així doncs, els càrrecs directius d’Àgora Càtering son els corresponents als
departaments de “Gestió” i “Finances”. Conseqüentment els grups professionals amb
càrrecs d’alta responsabilitat son “Cap sector” i “Dir. Finances”. Els càrrecs en posicions
intermèdies a l’estructura son els corresponents al departament de “Supervisió” i per
tant els grups professionals de “Supervisor/a”.
Al analitzar la segregació vertical a l’empresa, que respon a la divisió existent del mercat
de treball, organitzat en funció del gènere de les persones treballadores que el
componen i, en particular, el tipus de feines que realitzen, trobem un 50% de dones en
els càrrecs de decisió o càrrecs directius, concretament una dona al grup de Dir.
Finances. En els grups intermedis, concretament al departament de Supervisió, trobem
un 75% de dones. Al grup restant trobem un 67% de dones.
Així doncs diem que sí trobem dones en càrrecs directius i amb poder de decisió a
l’empresa, fet que també tindrà un impacte en la distribució de les bretxes i en la
segregació vertical d’aquestes.
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Composició de la plantilla per grup professional
8%

Xofer/a 2ª
1%

Supervisor/a
Personal de neteja

3%

2%

Of. 2ª Adm.

2%

Monitor/a 7 Bis

1%

Dir. Finances

1%

7%

Cuiner/a
Comercial
Cap Sector

1%
1%

Cap de Cuina

1%

Aux. Serv.

20%

2%

Aux. Oficina

1%

Aux. Cuina

1%

5%

Aux. Col.
1%

Aj. Cuina
0%

35%

5%

5%

10%

15%

Homes

20%

25%

30%

35%

40%

Dones

Grup professional

Dones

Homes

Total general

Aj. Cuina

83% (5)

17% (1)

6% (6)

Aux. Col.

87% (33)

13% (5)

40% (38)

Aux. Oficina

100% (1)

0% (0)

1% (1)

Aux. Serv.

100% (2)

0% (0)

2% (2)

Cap de Cuina

0% (0)

100% (1)

1% (1)

Cap Sector

0% (0)

100% (1)

1% (1)

Comercial

100% (1)

0% (0)

1% (1)

Of. 2ª Adm.

100% (2)

0% (0)

2% (2)

Personal de neteja

100% (2)

0% (0)

2% (2)

Supervisor/a

75% (3)

25% (1)

4% (4)

Dir. Finances

100% (1)

0% (0)

1% (1)

Cuiner/a

73% (19)

27% (7)

27% (26)

Aux. Cuina

100% (1)

0% (0)

1% (1)

Xofer/a 2ª

0% (0)

100% (8)

8% (8)

Monitor/a 7 Bis

100% (1)

0% (0)

1% (1)

Total general

75% (71)

25% (24)

100% (95)
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Per enriquir l’anàlisi de les dades a través dels departaments feta a l’anterior apartat,
trobem l’anàlisi de la distribució de la plantilla a través dels grups professionals, la qual
ens aporta molta informació rellevant.
A l’anterior apartat observàvem com les dones representaven un 80% de les persones
treballadores al departament de Cuina. No obstant, si aprofundim en els grups
professionals trobem com, les dones son l’àmplia majoria en els càrrecs auxiliars i
d’ajudant, concretament el 83% a Ajudant Cuina, el 87% a Auxiliar Càtering, el 100% a
Auxiliar Cuina i el 100% a Auxiliar Serveis, mentre que al mateix departament de Cuina,
els homes representen el 100% de les posicions amb més responsabilitats com seria el
cas de Cap de Cuina. Tanmateix, al grup professional Cap de Sector, corresponent al
departament de Gestió, càrrec amb el nivell més alt de responsabilitat, trobem un 100%
d’homes. Si les dades anteriors posaven en evidència certa segregació horitzontal a
l’empresa, aquestes mostren segregació vertical.
Aquesta segregació vertical existent dins dels departaments, tindrà un impacte en la
distribució dels salaris, doncs responen a categories diferents, sent les d’ells superiors,
i per tant trobarem diferencies salarials dins el mateix departament.

Retribucions de dones i homes i càlcul de la bretxa salarial
La desigualtat de remuneració entre dones i homes és un problema persistent i
universal. El salari mitjà de les dones és inferior al dels homes a tots els països i per a
tots els nivells d’educació, grups d’edat i ocupació; per exemple, a la UE, la diferència
salarial mitjana de sexe és del 16%.Un indicador clau per analitzar la política salarial
amb perspectiva de sexe és la bretxa salarial entre dones i homes, que mesura la
diferència entre les retribucions mitjanes de dones i homes com a percentatge de les
retribucions dels homes.
Com consta als informes de la UE, la bretxa salarial de gènere és una qüestió causada
per una sèrie de factors interrelacionats, els més importants dels quals són:
discriminació a determinades categories laborals i a determinats sectors d’activitat;
jornades parcials; diferències pel que fa al cobrament de complements salarials i plusos;
infravaloració de les aptituds i competències considerades pròpies de treballs més
feminitzats, així com la necessitat de compaginar la vida laboral amb les responsabilitats
familiars.
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Percepció de les persones
Creus que ocupant un mateix lloc de treball, una dona i un home cobren igual a
Àgora Càtering?

NO
10

7

SI
12

0

2

4

6

8

Homes

Dones

10

12

14

Veiem com el 66% (19) de les persones enquestades considera que ocupant un mateix
lloc de treball, no existeixen diferencies retributives entre homes i dones a Àgora
Càtering. No obstant, hi ha 10 dones, que representen el 34% del total d’homes i dones
enquestades, que consideren que no hi ha igualtat retributiva entre homes i dones que
ocupen el mateix lloc de treball.

Com la política retributiva vetlla per la igualtat entre dones i
homes
Tot i que la igualtat de dones i homes en termes retributius no està plasmada a un
document en concret, la retribució és per tothom la que marca els convenis
col·lectius. Els complements es distribueixen segons les responsabilitats de cada
persona.
El present any 2021 es va dur a terme un estudi sobre les retribucions a Àgora
Càtering. En aquest estudi, sí que es va tenir en compte la perspectiva de gènere,
segregant les dades per sexe. Les principals conclusions d’aquest estudi van ser que
no es van detectar diferències per fer la mateixa feina i responsabilitat. Actualment no
es disposa d’un estudi de valoració de llocs de treball amb perspectiva de gènere.
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Les retribucions de tots els llocs estan regulades a Àgora Càtering pel conveni/acord
d'aplicació a l'organització, que és el Conveni de Col·lectivitats de Catalunya. En
aquesta línia, els augments salarials es determinen segons el conveni col·lectiu.
D’altra banda, a les decisions sobre la política retributiva, no es valora l’impacte
diferencial que aquestes decisions poden tenir en dones i homes, l’increment és igual
per tothom.
El grau de responsabilitat o la situació del mercat laboral son alguns dels criteris
esmentats que es segueixen per incorporar plusos voluntaris en el salari.

Retribucions de dones i homes i càlcul de la possible bretxa
salarial
Mitjanes de retribucions totals anuals de dones i homes i càlcul de la possible
bretxa salarial
19.000 €
18.330,9 €

18.500 €
18.000 €
17.500 €
17.000 €
16.500 €
16.000 €

15.992,2 €

15.500 €
15.000 €
14.500 €
Dones

Homes
Dones

Homes

Les mitjanes de retribucions totals anuals és un indicador que recull la retribució total de
l'any de referència per dones i homes a Àgora Càtering. Aquest guany anual brut serà
més endavant utilitzat per a la comparació salarial per categoria, grup professional o
centre de treball.
Aquestes mitjanes es conformen en 15.992,2€ en el cas de les dones i 18.330,9€ per
als homes treballadors d’Àgora Càtering. A simple vista veuríem una diferència entre
la retribució total de dones i homes, però per corroborar-ho, farem servir la bretxa
d’aquest indicador, la qual es calcula, segons la “Guia per a elaborar el Registre
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retributiu i càlcul de la bretxa” de la Generalitat de Catalunya, a través de la següent
equació, expressada com el marge pel qual el salari de les dones està per sota del dels
homes.
(𝑀𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠 − 𝑀𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠)
× 100
𝑀𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠

Així doncs, i si apliquem les dades disponibles, el resultat és el següent:
(18.330,9 − 15.992,2)
× 100 = 𝟏𝟐, 𝟖%
18.330,9
La bretxa salarial de les mitjanes de retribucions totals anuals és de 12,8%. Això vol dir
que, tenint en compte el salari total anual, els treballadors d’Àgora Càtering cobren
un 12,5% més que les treballadores.
Mitjana del guany salarial brut per hora dels homes i dones i càlcul de la
possible bretxa salarial.
12,4 €

12,2 €

12,2 €
12,0 €
11,8 €

11,6 €
11,4 €
11,2 €

11,1 €

11,0 €
10,8 €
10,6 €

10,4 €
Dones

Homes
Dones

Homes

Si bé la retribució anual total ens aporta informació rellevant i és una bona mesura, és
fonamental analitzar la retribució total anual per hora o guany per hora. El càlcul a partir
de la retribució total anual/hora és necessari per tal d’estudiar les retribucions de les
persones amb diferents jornades (temps complet i parcial, jornades reduïdes, etc.). La
retribució per hora s’estima com el guany anual, dividit entre les hores reals treballades
en l'any de referència, i s’expressa a través de la següent fórmula:
(𝑀𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙/ℎ𝑜𝑟𝑎 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠 − 𝑀𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙/ℎ𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠)
× 100
𝑀𝑖𝑡𝑗𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙/ℎ𝑜𝑟𝑎 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
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La diferència salarial per hora entre dones i homes, calculada com el marge pel qual el
salari/hora de les dones està per sota del dels homes, en el cas d’Àgora Càtering és de
9%.
(12,2 − 11,1)
× 100 = 𝟖, 𝟗%
12,2
Normalment, la bretxa salarial entre homes i dones per hora és inferior a la total l’anual.
Això es deu a que les dones solen presentar major taxes de parcialitat, temporalitat i
reduccions de jornada, fruit de la divisió sexual del treball i l’assumpció de les
responsabilitats de tasques domèstiques i de cura, entre d’altres. Efectivament, és el
cas de les retribucions a Àgora Càtering.
Així, la mitjana aritmètica de la retribució total anual i per hora, és una bona mesura,
però no sempre reflecteix les diferències entre homes i dones, ja que pot ser que
persones treballadores es situïn en valors més baixos o més elevats. La bretxa salarial
a partir de la mitjana de les retribucions ofereix un valor general. No obstant això, la
mitjana no té en compte l'impacte que un petit grup de persones amb alta remuneració
pot tenir en el càlcul, ja que el seu valor pot estar influenciat per la segregació vertical o
petits grups de persones amb alta remuneració. Així doncs per poder analitzar la
influència de grups de persones que es situen en els extrems és important estudiar la
bretxa salarial resultant en base a la mediana.
En tant i en quant, en general, hi ha més homes que dones entre la població amb major
retribució, la mediana ens aporta informació sobre les diferències retributives entre
dones i homes sense que l’anàlisi es vegi afectat per valors extrems, com el guany d’un
nombre petit de persones amb alts ingressos, en el cas de la segregació vertical. Per
conèixer la bretxa salarial en base a la mediana, es calcula amb la següent fórmula:
(𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠 − 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑛𝑒𝑠)
× 100
𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑚𝑒𝑠
(18.456,7 − 16.988,3)
× 100 = 𝟕, 𝟗%
18.456,7

En el cas de les retribucions totals anuals per hora els resultats son els següents:
(11,4 − 10,6)
× 100 = 𝟕, 𝟎%
11,4

Al fer una lectura combinada segons la mitjana i la mediana de la bretxa anual per hora,
que és la que ens proporciona informació més acurada, veiem com la bretxa en base a
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la Mitjana és major (8,9%) que la calculada en base a la Mediana (7%). Així doncs, i
segons el que indica la “Guia per a elaborar el Registre retributiu i càlcul de la bretxa”
En aquest cas el conjunt de dades està influenciat per un grup d’homes en la banda alta
de la retribució. Normalment aquest és un clar indicador de segregació vertical. Ho
veiem més en detall a continuació.
Retribució per centre de treball
Mitjanes de retribucions totals anuals de dones i homes, per centre de treball, i
càlcul de la possible bretxa salarial.

ES. TORREFORTA
LL. LA TARONJA
LL. BONAVISTA
LL. ARRABASSADA
LL. SANT SALVADOR
LL. EL MIRACLE
LL. EL SERRALLO
ES. CUCURULL
JOSEP VECIANA
EL MIRACLE
MANYANET-REUS
LA BÒBILA
ABEL FERRATER
MOWGLI
S. PAU APÒSTOL
JOAN XXIII
MARTA MATA
TEGAR
M. DÉU SERRA
S. RAMON P.
CUINA CENTRAL
J. ECHEGARAY
ALPI
IN. ES. S. QUINTÍ MED.
SANT JOSEP
STA. Mª BLANES
GAVÁ-OFICINA

3.426,9 €
4.285,6 €
6.428,3 €
6.428,3 €
4.285,6 €
4.285,6 €
4.285,6 €

13.798,2 €
18.334,0 €
20.339,1 €
22.507,8 €
19.045,1 €
15.229,6 €
14.038,2 €
21.588,0 €
12.432,4 €
16.936,6 €
13.481,5 €
18.201,7 €
22.853,8 €
20.796,2 €
17.139,9 €
18.914,8 €
12.324,4 €
18.413,6 €
16.996,0 €
17.732,7 €
7.093,1 €

20.422,6 €
15.368,2 €

17.528,0 €
18.306,5 €
10.967,0 €

26.223,1 €

22.824,9 €

0€

10.000 €
Homes

20.000 €

30.000 €

39.245,0 €

40.000 €

50.000 €

Dones
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La mitjana de retribucions segons lloc de treball és especialment important per identificar
possibles bretxes que es derivin del fet que un determinat centre de treball estigui
masculinitzat o feminitzat.
Bretxa salarial retribucions totals
anuals Gavà-Oficina
(39.245 − 22.824,9)
× 100 = 𝟒𝟏, 𝟖%
39.245
Bretxa salarial retribucions totals
anuals Sta. Mª Blanes:
(18.306,5 − 10.967)
× 100 = 𝟒𝟎, 𝟏%
18.306,5
Bretxa salarial retribucions totals
anuals Sant Josep:
(26.223,1 − 17.528)
× 100 = 𝟑𝟑, 𝟐%
26.223,1
Bretxa salarial retribucions totals
anuals Alpi:
(7.093,1 − 20.422,6)
× 100 = −𝟏𝟖𝟕, 𝟗%
7.093,1
Bretxa salarial retribucions totals
anuals Cuina central:
(18.413,6 − 16.996)
× 100 = 𝟕, 𝟕%
18.413,6
Bretxa salarial retribucions totals
anuals Sant Ramon P.:
(18.914,8 − 12.324,4)
× 100 = 𝟑𝟒, 𝟖𝟒%
18.914,8
Bretxa salarial retribucions totals
anuals Tegar:
(22.853,8 − 20.796,2)
× 100 = 𝟗, 𝟎%
22.853,8
Bretxa salarial retribucions totals
anuals S. Pau Apòstol:
(12.432,4 − 16.936,6)
× 100 = −𝟑𝟔, 𝟐𝟑%
12.432,4
Bretxa salarial retribucions totals
anuals Manyanet-Reus:
(22.507,8 − 19.045,1)
× 100 = 𝟏𝟓, 𝟑𝟗%
22.507,8

Al centre de Gavà-Oficina els homes
reben una retribució total anual un
41,8% més alta que les dones.
Al centre de Sta. Mª Blanes els homes
reben una retribució total anual un
40,1% més alta que les dones.
Al centre de Sant Josep els homes
reben una retribució total anual un
33,2% més alta que les dones.
Al centre de Alpi les dones reben una
retribució total anual un 187,9% més
alta que els homes.
Al centre de Cuina central els homes
reben una retribució total anual un 7,7%
més alta que les dones.
Al centre de Sant Ramon P. els homes
reben una retribució total anual un
34,8% més alta que les dones.
Al centre de Tegar els homes reben una
retribució total anual un 9% més alta que
les dones.
Al centre de S. Pau Apòstol les dones
reben una retribució total anual un
36,2% més alta que els homes.
Al centre de Manyanet-Reus els homes
reben una retribució total anual un
15,4% més alta que les dones.

La plantilla de Àgora Càtering es troba distribuïda pel territori en diferents centres de
treball. El primer que salta a la vista de les retribucions totals anuals segons centre de
treball és que a la finca de Gavà-oficina les mitjanes de retribucions son significativament
més altes que a la resta de localitzacions. Al analitzar els grups professionals de les
persones empleades a Gavà-oficina trobem personal de Finances i Gestió, així com una
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majoria de personal amb contracte a temps complet, que implica més hores anuals i
conseqüentment un millor salari total anual.
En els indicadors de retribució per hora, de nou destaca el salari/hora del centre de
Gavà-oficina i especialment en el cas dels homes, que es troba molt per sobre de la
resta. Així ho demostra la bretxa salarial per hora que és del 36%, la més alta de les
retribucions/hora segons centre de treball. Efectivament aquest comportament respon a
que a Gavà trobem 1 home, Cap del sector, al departament de Gestió, l’únic de tota el
salari del qual és significativament més elevat que la resta. Aquest indicador és una
clara evidencia de com la segregació vertical té un impacte real en els salaris a Àgora
Càtering. Més endavant veurem com aquesta bretxa s’explica a través dels
complements voluntaris. A la resta de localitzacions les bretxes també son destacables,
especialment en els centres de Sant Josep, en que ells cobren un 26,7% més que elles,
Manyanet-Reus, en que ells cobren un 15% més que elles i en el cas d’Alpi en que
trobem una bretxa del 116% a favor d’elles tal i com veiem a les Figures a continuació.
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Mitjanes de retribucions totals anuals per hora de dones i homes, per centre de
treball, i càlcul de la possible bretxa salarial.

ES. TORREFORTA

7,7 €

LL. LA TARONJA

9,6 €

LL. BONAVISTA

9,6 €

LL. ARRABASSADA

9,6 €

LL. SANT SALVADOR

9,6 €

LL. EL MIRACLE

9,6 €

LL. EL SERRALLO

9,6 €

ES. CUCURULL

10,7 €

JOSEP VECIANA

11,4 €

EL MIRACLE

11,4 €
12,6 €
10,6 €

MANYANET-REUS
LA BÒBILA

10,9 €

ABEL FERRATER

10,6 €

MOWGLI

12,1 €
10,6 €
10,9 €

S. PAU APÒSTOL
JOAN XXIII

10,4 €

MARTA MATA

11,1 €
12,8 €
11,6 €

TEGAR
M. DÉU SERRA

10,4 €
10,6 €
12,2 €
12,5 €
11,2 €

S. RAMON P.
CUINA CENTRAL
J. ECHEGARAY

11,3 €
5,3 €

ALPI

11,4 €
10,6 €

IN. ES. S. QUINTÍ MED.
SANT JOSEP

10,7 €
10,2 €
10,0 €

STA. Mª BLANES
GAVÁ-OFICINA

14,6 €

21,9 €

14,0 €

0€

5€
Homes

Bretxa salarial retribucions totals
anuals per hora Gavà-Oficina
(21,9 − 14)
× 100 = 𝟑𝟔, 𝟑%
21,9
Bretxa salarial retribucions totals
anuals per hora Sta. Mª Blanes:
(10,2 − 10,0)
× 100 = 𝟏, 𝟕%
10,2
Bretxa salarial retribucions totals
anuals per hora Sant Josep:

10 €

15 €

20 €

25 €

Dones

Al centre de Gavà-Oficina els homes
reben una retribució total anual per hora
un 36,3% més alta que les dones.
Al centre de Sta. Mª Blanes els homes
reben una retribució total anual per hora
un 1,7% més alta que les dones.
Al centre de Sant Josep els homes
reben una retribució total anual per hora
un 26,7% més alta que les dones.
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(14,6 − 10,7)
× 100 = 𝟐𝟔, 𝟕%
14,6
Bretxa salarial retribucions totals
anuals per hora Alpi:
(5,3 − 11,4)
× 100 = −𝟏𝟏𝟓, 𝟗%
5,3
Bretxa salarial retribucions totals
anuals per hora Cuina central:
(12,5 − 11,2)
× 100 = 𝟏𝟎, 𝟗%
12,5
Bretxa salarial retribucions totals
anuals per hora Sant Ramon P.:
(10,6 − 12,2)
× 100 = −𝟏𝟓, 𝟐%
10,6
Bretxa salarial retribucions totals
anuals per hora Tegar:
(12,8 − 11,6)
× 100 = 𝟗, 𝟎%
12,8
Bretxa salarial retribucions totals
anuals per hora S. Pau Apòstol:
(10,6 − 10,9)
× 100 = −𝟐, 𝟔%
10,6
Bretxa salarial retribucions totals
anuals per hora Manyanet-Reus:
(12,6 − 10,6)
× 100 = 𝟏𝟓, 𝟒%
12,6

Al centre de Alpi les dones reben una
retribució total anual per hora un 115,9%
més alta que els homes.
Al centre de Cuina central els homes
reben una retribució total anual per hora
un 10,9% més alta que les dones.
Al centre de Sant Ramon P. les dones
reben una retribució total anual per hora
un 15,2% més alta que els homes.
Al centre de Tegar els homes reben una
retribució total anual per hora un 9%
més alta que les dones.
Al centre de S. Pau Apòstol les dones
reben una retribució total anual per hora
un 2,6% més alta que els homes.
Al centre de Manyanet-Reus els homes
reben una retribució total anual per hora
un 15,4% més alta que les dones.
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Retribució per àrea funcional
Mitjanes de retribucions totals anuals de dones i homes, per àrea funcional, i
càlcul de la possible bretxa salarial.
45.000
40.711,49 €
37.778,60 €
40.000
34.285,72 €
35.000
28.445,11 €
30.000
22.822,63 €
25.000
21.345,35 €
17.608,20 €
20.000
15.132,44 €
14.366,94 €
15.000
8.798,22 €
10.000
3.426,94 €
5.000
0

Dones

Bretxa salarial retribucions totals
anuals Cuina:
(17.608,2 − 15.132,4)
× 100 = 𝟏%
17.608,2
Bretxa salarial retribucions totals
anuals Supervisió:
(37.778,6 − 28.445,1)
× 100 = 𝟐𝟒, 𝟕%
37.778,6

Homes

Al l’àrea professional Cuina els homes
reben una retribució total anual per hora
1% més alta que les dones.
Al l’àrea professional Supervisió els
homes reben una retribució total anual
per hora 24,7% més alta que les dones.
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Mitjanes de retribucions totals anuals per hora de dones i homes, per àrea
funcional, i càlcul de la possible bretxa salarial.
25

22,7 €

21,1 €

19,1 €

20

15,9 €

15

11,9 €

12,7 €

12,1 €

10,9 €
10,8 €

9,9 €

10

7,7 €

5
0

Dones

Bretxa salarial retribucions totals
anuals per hora Cuina:
(10,9 − 10,8)
× 100 = 𝟏%
10,9
Bretxa salarial retribucions totals
anuals per hora Supervisió:
(21,09 − 15,88)
× 100 = 𝟐𝟒, 𝟕𝟏%
21,09

Homes

Al l’àrea professional Cuina els homes
reben una retribució total anual per hora
1% més alta que les dones.
Al l’àrea professional Supervisió els
homes reben una retribució total anual
per hora 24,7% més alta que les dones.

Pel que fa a l’àrea funcional o departament, les retribucions totals anuals així com les
retribucions totals anuals per hora tenen un comportament pràcticament idèntic. Donada
la plantilla especialment feminitzada d’Àgora Càtering, només podem fer el càlcul de la
bretxa salarial pels departaments de Cuina i Supervisió, que son els únics amb dones i
homes en la seva plantilla. En el primer cas, a Cuina, trobem que els homes reben un
salari anual total així com un salari anual per hora un 1% més elevat que les dones,
mentre que en el cas de Supervisió, aquest indicador és del 24,7%.
En el cas d’Administració, Comercial, Finances, Menjador i Neteja no existeix la bretxa
doncs només trobem dones, mentre que al departament de Transport només trobem
homes.
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Retribució per grup professional
Mitjanes de retribucions totals anuals de dones i homes, per grup professional, i
càlcul de la possible bretxa salarial.
14.366,9 €

Xofer/a 2ª
Supervisor/a

28.445,1 €

Personal de neteja

37.778,6 €

8.798,2 €

Of. 2ª Adm.

22.420,6 €

Monitor/a 7 Bis

3.426,9 €

Dir. Finances

34.285,7 €
21.302,7 €
21.244,8 €

Cuiner/a
Comercial

22.822,6 €
40.711,5 €

Cap Sector
32.023,6 €

Cap de Cuina
Aux. Serv.

9.642,5 €

Aux. Oficina

19.194,8 €

Aux. Cuina

13.003,9 €
10.000,8 €
12.019,7 €
15.368,2 €
15.071,0 €

Aux. Col.
Aj. Cuina
0

5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000

Homes

Bretxa salarial retribucions totals
anuals Aj. Cuina:
(15.368,2 − 15.071)
× 100 = 𝟏, 𝟗%
15.368,2
Bretxa salarial retribucions totals
anuals Aux. Col.:
(10.000,8 − 12.019,7)
× 100 = −𝟐𝟎, 𝟐%
10.000,8
Bretxa salarial retribucions totals
anuals Cuiner/a:
(21.302,7 − 21.244,8)
× 100 = 𝟎, 𝟐𝟕%
21.302,7
Bretxa salarial retribucions totals
anuals Supervisor/a:
(37.778,6 − 28.445,1)
× 100 = 𝟐𝟒, 𝟕%
37.778,6

Dones

Al grup professional Aj. Cuina els homes
reben una retribució total anual un 1,9 %
més alta que les dones.
Al grup professional Aux. Col. les dones
reben una retribució total anual 20,2%
més alta que els homes.
Al grup professional Cuiner/a els homes
reben una retribució total anual 0,3%
més alta que les dones.
Al grup professional Supervisor/a els
homes reben una retribució total anual
24,7% més alta que les dones.
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Mitjanes de retribucions totals anuals per hora de dones i homes, per grup
professional, i càlcul de la possible bretxa salarial.
12,1 €

Xofer/a 2ª
Supervisor/a

21,1 €

15,9 €

Personal de neteja

9,9 €

Of. 2ª Adm.

12,5 €

Monitor/a 7 Bis

7,7 €

Dir. Finances

19,1 €
11,9 €
11,9 €

Cuiner/a
Comercial

12,7 €
22,7 €

Cap Sector

17,9 €

Cap de Cuina
Aux. Serv.

9,6 €

Aux. Oficina

10,7 €

Aux. Cuina

10,6 €
8,1 €

Aux. Col.
Aj. Cuina
0,00

5,00

10,2 €
11,0 €
10,6 €

10,00
Homes

Bretxa salarial retribucions totals
anuals per Aj. Cuina:
(10,56 − 10,58)
× 100 = −𝟎, 𝟏𝟖%
10,56
Bretxa salarial retribucions totals
anuals per hora Aux. Col.:
(8,14 − 10,21)
× 100 = −𝟐𝟓, 𝟒%
8,14
Bretxa salarial retribucions totals
anuals per hora Cuiner/a:
(11,89 − 11,94)
× 100 = −𝟎, 𝟑𝟕%
11,89
Bretxa salarial retribucions totals
anuals hora Supervisor/a:
(21,09 − 15,88)
× 100 = 𝟐𝟒, 𝟕𝟏%
21,09

15,00

20,00

25,00

Dones

Al grup professional Aj. Cuina les dones
reben una retribució total anual un 0,2%
més alta que els homes.
Al grup professional Aux. Col. les dones
reben una retribució total anual per hora
25,4% més alta que els homes.
Al grup professional Cuiner/a les dones
reben una retribució total anual per hora
0,4% més alta que els homes.
Al grup professional Supervisor/a els
homes reben una retribució total anual
per hora 24,7% més alta que les dones.
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En la línia de l’anàlisi per àrea funcional, veiem les mitjanes de les retribucions per hora
segons grup professional, que es comporten de manera molt similar a les bretxes en el
cas de departament. Donat que als alguns grups professionals només trobem dones, no
serà possible calcular les bretxes salarials en aquests casos, sense que això no
signifiqui que les dades no aporten informació rellevant i significativa. Just al contrari.
Per exemple, l’absència de dones a Transport així com l’absència d’ells en posicions
auxiliars com Aux. Cuina o Aux. Serveis, així com al personal administratiu o el Personal
de Neteja seria una clara evidència de la segregació horitzontal que trobem de manera
estesa al mercat laboral. Pel que fa a les bretxes que sí podem calcular, destaca la
bretxa del 25% a favor de les dones en el cas de Aux. Col., que és un grup professional
que trobem feminitzat a la plantilla així com el 25% a favor dels homes en el cas del grup
de Supervisor/a.
Salari base mitjà de dones i homes per grup professional i càlcul de la possible
bretxa salarial.
14.256,8 €

Xofer/a 2ª

22.485,0 €
22.510,6 €

Supervisor/a
Personal de neteja

8.719,9 €

Of. 2ª Adm.

20.268,7 €

Monitor/a 7 Bis

3.388,4 €

Dir. Finances

27.018,0 €
20.080,1 €
20.329,1 €

Cuiner/a
Comercial

20.268,7 €
24.507,9 €

Cap Sector

22.485,0 €

Cap de Cuina
Aux. Serv.

9.555,9 €

Aux. Oficina

18.760,8 €

Aux. Cuina

12.898,1 €
9.912,3 €
11.775,6 €
15.243,2 €
14.573,9 €

Aux. Col.
Aj. Cuina
0€

5.000 €

10.000 €

15.000 €

Homes

Dones

20.000 €

25.000 €

30.000 €

La bretxa salarial entre dones i homes segons el salari base mitjà és la següent:
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(16.204,1 − 15.136,2)
× 100 = 𝟔, 𝟔%
16.204,1

Això significa que segons el salari base mitjà, els treballadors d’Àgora Càtering reben
un salari base mitjà un 6,6% més elevat que les treballadores. Més detalladament
segons el grup professional trobem.
Bretxa salarial salari base mitjà Aj.
Cuina:
(15.243,2 − 14.573,9)
× 100 = 𝟒, 𝟒%
15.243,2
Bretxa salarial salari base mitjà Aux.
Col.:
(9.912,3 − 11.775,6)
× 100 = −𝟏𝟖, 𝟖%
9.912,3
Bretxa salarial salari base mitjà
Cuiner/a:
(20.080,1 − 20.329,1)
× 100 = −𝟏, 𝟐𝟒%
20.080,1
Bretxa salarial salari base mitjà
Supervisor/a:
(22.485 − 2.510,6)
× 100 = −𝟎, 𝟏𝟏%
22.485

Al grup professional Aj. Cuina els homes
reben un salari base un 4,4% més alt
que les dones.
Al grup professional Aux. Col. les dones
reben un salari base un 18,8% més alt
que els homes.
Al grup professional Cuiner/a les dones
reben un salari base un 1,2% més alt
que els homes.
Al grup professional Supervisor/a les
dones reben un salari base un 0,1%
més alt que els homes.

Al salari base trobem bretxes a destacar, per exemple el 19% que les dones cobren de
més a Aux. Col. Mentre que la resta son bretxes relativament petites. No obstant,
mentre no trobem bretxes destacades en quant a la base salarial, destaquem de les
següents Figures la importància dels complements en la bretxa salarial a Àgora
Càtering, especialment dels complements voluntaris.
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Retribucions mitjanes de dones i homes en funció del concepte “complements
obligatoris” i grup professional.
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400 €
350 €
300 €
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154,0 €
154,0 €

154,0 €

154,0 €
154,0 €
110,2 €

78,4 €
38,5 €

50 €
0€

Dones

Homes

La bretxa salarial entre dones i homes en concepte de complements obligatoris mitjans,
és la següent:
(175,5 − 135,2)
× 100 = 𝟐𝟐, 𝟗%
175,5

Això significa que els treballadors d’Àgora Càtering reben un complement obligatori mitjà
un 22,9% més elevat que les treballadores. Més detalladament segons el grup
professional trobem.
Bretxa salarial complements obligatoris
Aj. Cuina:
(125 − 134,7)
× 100 = −𝟕, 𝟖%
125
Bretxa salarial complements obligatoris
Aux. Col.:
(88,5 − 160,9)
× 100 = −𝟖𝟏, 𝟖%
88,5
Bretxa salarial complements obligatoris
Cuiner/a:
(178,2 − 266,4)
× 100 = −𝟒𝟗%
178,2

Al grup professional Aj. Cuina les dones
reben un complement obligatori un 7,8%
més alta que els homes.
Al grup professional Aux. Col. les dones
reben un complement obligatori un
81,8% més alta que els homes.
Al grup professional Cuiner/a les dones
reben un complement obligatori un 49%
més alta que els homes.
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Bretxa salarial complements obligatoris
Al grup professional Supervisor/a
Supervisor/a:
homes i dones reben uns complements
(154 − 154)
obligatoris equivalents.
× 100 = 𝟎%
154
En quant a complements obligatoris, destaca l’import de “Cap de Cuina” que és
significativament més elevat que la resta. No obstant, en el cas d’aquells grups
professionals en que sí es pot calcular la bretxa salarial, trobem de mitjana complements
obligatoris més elevats en el cas de les treballadores. No obstant i si veiem el següent
gràfic, veiem com els imports dels complements voluntaris, significativament més
elevats que els obligatoris son els elements determinants en la bretxa salarial que veiem
a l’inici d’aquest apartat. I és que segons aquest indicador, trobem que els homes
treballadors d’Àgora Càtering a través dels distints departaments i grups professionals
reben, en concepte de complements obligatoris un 73% més que les dones.
Concretament aquesta bretxa es tradueix en un 54% més en el cas dels Cuiners versus
les Cuineres i un 43% més en el cas dels Supervisors versus les Supervisores.
Retribucions mitjanes de dones i homes en funció del concepte “complements
voluntaris” i grup professional.
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16.049,6
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Dones
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La bretxa salarial entre dones i homes en concepte de complements voluntaris mitjans,
és la següent:
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(10.686,8 − 2.878,5)
× 100 = 𝟕𝟑%
10.686,8

Això significa que els treballadors d’Àgora Càtering reben un complement obligatori mitjà
un 22,9% més elevat que les treballadores. Més detalladament segons el grup
professional trobem.
Bretxa salarial complements voluntaris
Cuiner/a:
(2.437 − 1.121,6)
× 100 = 53,9%
2.437
Bretxa salarial complements voluntaris
Supervisor/a:
(15.139,6 − 8.670,8)
× 100 = 𝟒𝟐, 𝟕%
15.139,6

Al grup professional Cuiner/a els homes
reben complements voluntaris un 53,9%
més alts que les dones.
Al grup professional Supervisor/a els
homes reben complements voluntaris
un 42,7% més alts que les dones.

Conclusions de la diagnosi de l’auditoria retributiva
RETIBUCIONS
PUNTS FORTS

ÀREES DE MILLORA

Totes les retribucions de la plantilla, dels La igualtat de dones i homes no s’inclou
diferents llocs de treball, estan regulades de manera formal com un dels objectius
pel

conveni/acord

d'aplicació

a de la política retributiva.

l'organització.
A

les

decisions

La percepció de la plantilla enquestada retributiva,

no

d’Àgora Càtering respecte la igualtat en diferencial

que

les retribucions és molt positiva.

sobre

es

la

política

valora

l’impacte

aquestes

decisions

poguessin tenir en dones i homes,
l’increment és igual per tothom.

Aquest present any 2021 es va dur a
terme un anàlisi del registre retributiu a Existeix
l’empresa.
La bretxa salarial de l’organització de
salari per hora es troba per sota de la

segregació

vertical

a

l’organització en relació a les retribucions,
la bretxa es veu afectada per un grup
d’homes a posicions d’alta responsabilitat
amb alts sous.

mitjana a la UE en 6 punts percentuals, és
millor a Àgora Càtering.
Hi ha transparència respecte a les
retribucions de la plantilla.

La bretxa salarial del salari per hora de
l’organització és de gairebé 8,9% a favor
dels homes.
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Als

departaments

tradicionalment

feminitzats la bretxa salarial és positiva a
favor de les dones.
No s’ha dut a terme una avaluació
d’acompliment

vinculada

a

les

retribucions, ni s’ha valorat l’impacte
diferencial que aquestes decisions poden
tenir en dones i homes.
Realitzar un estudi de valoració de llocs
de treball i definició d’una política
retributiva, amb l’objectiu d’harmonitzar,
el màxim possible salaris.
La bretxa salarial entre dones i homes a
l’organització

es

influenciada

pel

troba

fortament

concepte

de

complements voluntaris.
Els complements voluntaris, són un dels
principals

conceptes

generadors

de

bretxa.

Identificació d’objectius de l’auditoria retributiva
A partir d’aquesta diagnosi, la identificació dels punts forts i àrees de millora de l’àmbit
de les retribucions, definim els següents objectius estratègics:

Àmbit 6. Retribució

Identificar la existència i els motius de desigualtat salarial
entre dones i homes
Erradicar la bretxa salarial a l’empresa

Identificació d’accions concretes de l’auditoria retributiva
A través d’aquests objectius estratègics, es planteja el següent pla d’actuació per a la
correcció de les desigualtats retributives amb determinació dels objectius, actuacions
concretes, la temporalització o cronograma, els indicadors per al seguiment i implantació
així com les persones responsables de l’esmentada implantació i seguiment.
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ACCIONS. RETRIBUCIÓ
Objectiu. Identificar l’existència i els motius de desigualtat salarial entre dones i
homes.
Acció 6.1. Elaborar un estudi sobre els complements retributius.
Descripció
A partir del registre dels complements salarials (obligatoris i voluntaris) a Àgora
Càtering, fer un anàlisi exhaustiu sobre la incidència en els sous per l’assignació de
complements retributius amb perspectiva de gènere.
Persona/es responsables
Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat
Personal responsable de comptabilitat
Servei extern, si s’escau

-

Temporització
-

Desenvolupament: 2023 - 2024

Indicadors de seguiment
-

-

S’ha creat el registre dels
complements salarials?
S’ha afegit els complements
salarials al registre retributiu
existent?
S’ha elaborat un estudi o anàlisi
sobre els complements retributius?
Quins són els resultats?

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Reunions
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions, personal
especialitzat en registre retributiu, si s’escau.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables, cost de contractació del servei extern, si s’escau.

Observacions
Durant la diagnosi es va detectar que la bretxa salarial detectada responia en gran
mesura al concepte “Complements voluntaris”
Objectiu. Eradicar la bretxa salarial a l’empresa
Acció 6.2. Definició d’una política retributiva a l’empresa
Descripció
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Es proposa valorar la definició d’una política retributiva a Àgora Càtering, de forma
clara i transparent, fent una correcta assignació de retribucions a cada lloc de
treball.
Per fer-ho, es imprescindible dur a terme una valoració dels llocs de treball de
l’empresa tenint en compte aspectes com: les competències necessàries; la
responsabilitat; l’esforç físic, intel·lectual i emocional i les condicions en que es
realitza el treball per poder assignar les retribucions més adequades.
A partir d’aquesta valoració dels llocs de treball, la política retributiva d’Àgora
Càtering es redactarà especificant criteris concrets en l’assignació de la retribució.
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat
Equip directiu
Servei extern, si s’escau

Temporització
-

Indicadors de seguiment
-

-

S’ha valorat la possibilitat de definir
una política retributiva a Àgora
Càtering?
S’ha definit una política retributiva
a Àgora Càtering?

Desenvolupament: 2023 - 2024

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Reunions
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions, personal
especialitzat en registre retributiu, si s’escau.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables, cost de contractació del servei extern, si s’escau.

Observacions
Acció prioritària.
Acció 6.3. Dur a terme una avaluació d’acompliment vinculada a les retribucions
Descripció
Fer una avaluació d’acompliment vinculada a les retribucions i tenint en compte la
política retributiva a l’empresa, amb l’objectiu de valorar l’impacte diferencial que
aquestes decisions poden tenir en dones i homes.
Un cop feta la valoració dels llocs de treball, i definida la política retributiva, serà
imprescindible dur a terme una avaluació d’acompliment vinculada a les
retribucions, per corroborar que les persones treballadores a l’empresa, estan
rebent una retribució concorde amb la valoració dels llocs de treball establerta.
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Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat
Personal responsable de
comptabilitat
Servei extern, si s’escau

Indicadors de seguiment
- S’ha dut a terme l’avaluació
d’acompliment vinculada a les
retribucions?

Temporització
Desenvolupament: un cop definida la
política retributiva a l’empresa; 2024 2025
Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Reunions
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions, personal
especialitzat en registre retributiu, si s’escau.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables, cost de contractació del servei extern, si s’escau.

Observacions
La diagnosi ens mostra que la bretxa salarial per hora és del 9%. Així doncs, seria
oportú analitzar en profunditat si aquesta diferència es produeix dins de les
categories laborals entre dones i homes, i els motius.

5 DEFINICIÓ D’OBJECTIUS
FASE 2. DISSENY I ELABORACIÓ
La identificació d’objectius
A partir de la diagnosi realitzada i la identificació dels conseqüents punts forts i àrees de
millora, procedim a l’establiment dels següents objectius per a cada àmbit d’anàlisi.
Aquests objectius són la premissa del que es vol assolir amb la implantació del Pla
d'Igualtat d’Àgora Càtering. Aquests objectius tenen la finalitat de revertir aquells punts
febles detectats a la diagnosi, i potenciar allò que ja s'està fent correctament a
l’organització. A partir d’aquests objectius establim al següent punt les accions concretes
que definiran els propers 4 anys.
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Àmbit

Objectius
Reflectir, de forma explícita, en tots els procediments i
documents corporatius la igualtat de dones i homes com
a valor d’Àgora Càtering

Àmbit 1. Cultura i
gestió organitzativa

Desenvolupar en major mesura la igualtat de dones i
homes en la imatge corporativa i comunicació de
l’empresa.
Garantir el coneixement i la participació de la plantilla en
el Pla d’Igualtat de l’empresa.
Vetllar per la consolidació i continuïtat de les estructures
que treballen la igualtat d’oportunitats entre homes i
dones a l’empresa.

Àmbit 2. Condicions
laborals, classificació
professional i
infrarepresentació
femenina

Vetllar per les mateixes condicions laborals per a homes i
dones a l’empresa

Àmbit 3. Procés de
selecció i contractació

Crear eines per garantir la igualtat d’oportunitats entre
homes i dones en els processos de selecció.

Assegurar la inexistència d’extincions i baixes laborals
amb motius per raó de gènere.

Protocol·litzar i formalitzar la gestió de la formació així
com la detecció de les necessitats formatives
Àmbit 4. Formació
interna i/o contínua

Àmbit 5. Promoció i/o
desenvolupament
professional

Àmbit 6. Retribucions
i auditoria retributiva

Sensibilitzar i formar en igualtat d’oportunitats a la plantilla
en general, i especialment a les persones relacionades
amb l’organització de l’empresa, per garantir la igualtat
entre dones i homes i la objectivitat en tots els processos.
Garantir la igualtat d’oportunitats en el procés de
promoció entre dones i homes a l’empresa.
Definir eines per conèixer i plasmar les promoció de
dones i homes que es duen a terme dins l’empresa.
Identificar la existència i els motius de desigualtat salarial
entre dones i homes
Erradicar la bretxa salarial a l’empresa
Donar coneixement a la plantilla de les mesures de
conciliació de l’empresa
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Àmbit 7. Temps de
treball i
corresponsabilitat

Àmbit 8. Comunicació
no sexista

Àmbit 9. Salut laboral

Conèixer les possibles diferencies entre dones i homes
en l’ús de les mesures de conciliació de l’empresa
Potenciar la corresponsabilitat i facilitar l’equilibri entre el
temps de treball, personal i familiar
Vetllar per l’ús no sexista ni androcèntric del llenguatge
en els documents i accions de l’empresa.
Fomentar la utilització d’un llenguatge lliure de sexisme i
androcentrisme a la plantilla de l’empresa.
Incloure la dimensió de gènere en la política i eines de
prevenció de riscos laborals amb la finalitat d’adaptar-les
a les necessitats i característiques físiques, psíquiques,
biològiques i socials dels i les treballadores.
Assegurar el coneixement a la plantilla de la descripció de
riscos laborals específics d’homes i dones
Actualitzar i distribuir la documentació referent al protocol
d’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe de
l’empresa

Àmbit 10. Prevenció i
actuació davant de
l’assetjament sexual i
per raó de sexe

Garantir la dedicació per a gestionar totes les qüestions
relacionades amb l’assetjament sexual i per raó de sexe a
l’empresa.
Donar eines i coneixement en l’àmbit d’assetjament a
l’empresa.
Garantir els drets de les dones víctimes de violència
masclista

6 DESCRIPCIÓ
IDENTIFICACIÓ

DE
DE

MESURES
MITJANS

CONCRETES
I

RECURSOS

I
PER

IMPLEMENTAR-LES
La identificació de les accions
A continuació definim les accions concretes de cada àmbit d'actuació, amb una
descripció de cada acció, la persona o persones responsables, un calendari aproximat
d'implantació així com els indicadors de seguiment i avaluació necessaris i les
observacions, si s'escau. Així mateix, i seguint les indicacions de la Generalitat de
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Catalunya s'afegeix a cada acció els recursos necessaris per al desenvolupament de
les accions així com els canals de comunicació d'aquesta.
En referència als canals de comunicació establerts pel desenvolupament de les accions
proposades, s'estableix l'espai virtual comú a la pàgina web (desenvolupat a l'Acció 1.8)
com a canal de comunicació prioritari en el que publicar tota la documentació relativa a
la igualtat de l'empresa. Tanmateix, en el cas que sigui necessari, es podran utilitzar
plataformes en línia alternatives com Google Drive, per exemple.
Així doncs, caldrà donar accés a la totalitat de la plantilla a l'espai virtual comú de la
pàgina web, facilitant així la tasca, el desenvolupament de les accions i la comunicació
entre les parts involucrades, alhora que es compleix amb el principi de transparència i
participació del present Pla d'Igualtat. Malgrat això, s'afegeixen altres canals de
comunicació a contemplar com reunions o altres comunicacions amb serveis externs, si
s'escau.
En referència les persones responsables de cada acció, la Comissió d'igualtat serà
l'encarregada de dur a terme el seguiment de les accions i, per tant, s'estableix aquesta
Comissió com la principal figura responsable. Així mateix, l'agent d'igualtat a l'empresa,
serà la figura de referència sobre qüestions d'igualtat a Àgora Educa i, com a resultat,
haurà de tenir coneixement dels processos i accions relatives a la igualtat. D'altra banda,
s'afegeixen altres persones o departaments responsables, en funció de la naturalesa de
l'acció.

ÀMBIT 1. CULTURA I GESTIÓ ORGANITZATIVA
Objectiu. Reflectir, de forma explícita, en tots els procediments i documents
corporatius la igualtat de dones i homes com a valor d’Àgora Càtering
Acció 1.1. Revisar el codi ètic de l’empresa (o missió, visió, valors) així com els
diferents documents corporatius interns i incorporar, si s’escau, el compromís
d’Àgora Càtering amb la igualtat.
Descripció
Donar a conèixer el compromís de l’empresa amb la igualtat a les persones
treballadores de manera explícita, així com donar a conèixer a possibles
col·laboracions externes, el compromís de l’empresa amb la igualtat.
S’haurà de garantir que la igualtat de dones i homes queda recollida de manera
explícita com a objectiu o línia a seguir en els documents en qüestió.
Actualitzar la documentació amb menció a l’anterior Pla d’Igualtat de 2012.
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Així mateix, es valorarà la possibilitat d’afegir el compromís amb la igualtat a la
missió, visió i/o valors d’Àgora Càtering.
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat
Equip directiu

Indicadors de seguiment
-

Temporització
-

Incorporació del compromís de la
igualtat a la documentació: 2022

-

-

S’ha incorporat el compromís de
l’empresa amb la igualtat als diferents
documents corporatius? Quins
documents?
S’ha actualitzat els documents amb
menció a l’anterior Pla d’Igualtat?
S’ha informat a la plantilla del
compromís de l’empresa amb la
igualtat?
Canals de difusió del compromís de
l’empresa amb la igualtat.

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Reunions
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

Observacions
Acció prioritària.
La incorporació del compromís de l’empresa amb la igualtat als documents
corporatius és una acció a curt termini. No obstant, la revisió i actualització així com
la difusió és una acció continuada en el temps.
Acció 1.2. Afegir indicadors de gènere en les memòries anuals de l’organització
Descripció
Afegir a les memòries anuals de l’organització, indicadors de gènere per a la mesura
de la situació d’igualtat de dones i homes o informació explícita referent a la igualtat
de gènere a l’organització.
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Personal responsable de la
Memòria anual d’Àgora Càtering

Indicadors de seguiment
-

S’ha incorporat els indicadors de
gènere a les memòries anuals de
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Temporització
-

Proposta d’indicadors: 2022
Avaluació dels indicadors:
anualment (amb la realització de la
memòria)

-

l’organització? Quants indicadors?
Quins?
S’ha incorporat indicadors de mesura
de la igualtat als sistemes de gestió
de la qualitat de l’organització?
Quants indicadors? Quins?

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Reunions
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

Observacions
Al llarg del present document es proposen distints indicadors de gènere susceptibles
de ser afegits a les memòries anuals.
Objectiu. Desenvolupar en major mesura la igualtat de dones i homes en la imatge
corporativa i comunicació de l’empresa.
Acció 1.3. Valorar el compliment normatiu en matèria d’igualtat entre dones i homes
de les empreses o entitats amb les quals col·labora Àgora Càtering
Descripció
Per tal de valorar les empreses amb les que es col·labora (proveïdores, ETT, etc.),
es tindrà en compte el compliment normatiu en matèria d’igualtat i criteris vers la
igualtat d’oportunitats de dones i homes amb ajuda d’un protocol que s’elaborarà.
Així mateix l’organització informarà del seu posicionament pel que fa a la igualtat de
dones i homes a través d’aquest protocol en el que constarà el compromís d’Àgora
Càtering amb la igualtat i que es farà arribar a les col·laboracions externes.
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Personal responsable de la
contractació

Indicadors de seguiment
-

S’ha difós a les empreses
col·laboradores externes del
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compromís de l’empresa amb la
igualtat?
S’ha elaborat el protocol per
regularitzar i unificar criteris a tenir en
compte en igualtat d’oportunitats?
Nombre d’organitzacions
col·laboradores que compleixin
aquests criteris.

Temporització
-

Elaboració del protocol: 2023
Desenvolupament: acció de
continuïtat

-

-

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Comunicació amb les empreses col·laboradores
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

Observacions
Es durà a terme amb empreses que es contractin per desenvolupar un servei per
l’empresa (per exemple, servei tècnic, empreses proveïdores de material...). Serà
una eina per guiar-se i tenir en compte.
Acció 1.4. Incorporar als espais públics d’Àgora Càtering el compromís de
l’organització i de la seva plantilla envers la igualtat i les polítiques d’igualtat
Descripció
Incorporar el compromís amb la igualtat de manera explícita en les comunicacions
amb els agents relacionats amb l’empresa: clientela, proveïdors, entorn local, etc.
Per fer-ho, caldrà incloure la informació sobre les polítiques d’igualtat implantades
per l’empresa en els diferents canals de comunicació públics que Àgora Càtering
utilitzi: pàgina web, xarxes socials de l’empresa, catàlegs, taulell d’anuncis, fulletons
informatius, revistes, etc.
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat
Equip directiu
Personal responsable de la
comunicació

Indicadors de seguiment
-

-

S’ha incorporat el compromís de
l’empresa als espais públics? Quins
espais?
Quins canals de difusió han estat
utilitzats?

Temporització
-

Desenvolupament: 2022 - 2023
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Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Reunions / Canals de comunicació públics utilitzats
per l’empresa (pàgina web, xarxes socials de l’empresa, catàlegs, taulell d’anuncis,
fulletons informatius, revistes, etc.)
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

Observacions
Acció prioritària.
La incorporació del compromís de l’empresa als espais públics és una acció a curt
termini. No obstant, la revisió i actualització així com la difusió és una acció
continuada en el temps.
Acció 1.5. Participar en activitats de promoció i foment de la igualtat entre dones i
homes.
Descripció
Col·laborar, com empresa, i en la mesura del possible, d’activitats de promoció
d’igualtat entre dones i homes: jornades, seminaris, festivitats, programes públics,
premis, etc.
Persona/es responsables
-

Comissió d’Igualtat
Equip directiu
Agent externs, si s’escau

Indicadors de seguiment
-

Àgora Càtering ha participat en
activitats de promoció i foment de la
igualtat entre dones i homes?
Quantes? Quines?

Temporització
-

Desenvolupament: acció de
continuïtat

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Reunions / Comunicació amb agents externs, si
s’escau
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
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-

Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

Acció 1.6. Millorar el coneixement de la plantilla respecte els valors de
l’organització.
Descripció
Per tal d’ampliar el coneixement de totes les persones treballadores en la cultura i
valors de l’empresa, així com el compromís d’aquesta amb la igualtat, es distribuiran
els documents corporatius actualitzats (Acció 1.1.) que es considerin rellevants, a la
totalitat de la plantilla.
Es proposa dur a terme, com a mínim, una reunió o jornada amb la totalitat de la
plantilla en que compartir els valors i cultura d’Àgora Càtering, el present Pla
d’Igualtat així com les polítiques i accions que l’empresa està duent a terme (i pretén
dur a terme) i reforçar així el coneixement de les persones treballadores respecte el
compromís d’Àgora Càtering amb la igualtat.
Persona/es responsables
Comissió d’Igualtat
Equip directiu

-

Temporització
-

Desenvolupament: un cop
actualitzats els documents
corporatius; 2022

Indicadors de seguiment
-

Nombre de documents entregats
Nombre de documents sol·licitats
S’ha dut a terme la reunió per
exposar el Pla d’Igualtat i valors de
l’empresa?

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Reunions o jornades
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

Observacions
Per comptabilitzar i controlar l’entrega d’aquests documents a les persones de la
plantilla, es signarà una clàusula conforme aquesta ha estat entregada.
En aquesta línia, a llarg termini, es crearà un espai web i obert a la plantilla, que es
desenvolupa a l’acció 1.8.
Objectiu. Garantir el coneixement i la participació de la plantilla en el Pla d’Igualtat
de l’empresa.
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Acció 1.7. Fer difusió del Pla d’Igualtat d’Àgora Càtering
Descripció
Un cop elaborat i aprovat el Pla d’Igualtat es distribuirà mitjançant els canals de
comunicació més adients (Acció 1.8) de l’empresa, per tal que la plantilla conegui
les principals característiques de l’empresa extretes de la diagnosi així com les
accions proposades.
Persona/es responsables
Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat

-

Temporització
-

Indicadors de seguiment
S’ha fet difusió del Pla d’Igualtat a la
totalitat de la plantilla d’Àgora
Càtering?
Nombre de treballadores i
treballadors que han rebut el Pla
d’Igualtat

-

Desenvolupament: un cop aprovat
el Pla d’Igualtat; 2022

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Material imprès, si s’escau
Recursos necessaris
Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

-

Observacions
Acció prioritària.
Acció 1.8. Creació d’un espai virtual comú amb la documentació i informació
referent a la igualtat
Descripció
Per garantir que tota la informació referent a la igualtat i rellevant per la plantilla està
a l’abast i lliure accés per a totes les treballadores i treballadors, es crearà un espai
virtual comú en el que publicar tota la documentació i informació referent a la igualtat
a l’empresa.
A llarg termini, es proposa la creació d’una àrea personal per a la persona treballadora
a la pàgina web. No obstant, mentre la pàgina web estigui en procés de construcció,
s’establirà Google Drive com a plataforma alternativa, de fàcil accés per a la totalitat
de la plantilla.
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat

Indicadors de seguiment
-

S’ha creat l’espai virtual comú?
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-

Agent d’igualtat
Persones responsables de la
pàgina web
Servei extern, si s’escau

-

Temporització
-

Desenvolupament: 2022

S’ha creat l’espai “àrea personal” a
la pàgina web?
S’ha publicat tota la documentació i
informació referent a la igualtat de
l’empresa? Quina?
S’ha comunicat a la plantilla
l’existència de l’espai virtual comú?

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

Observacions
Acció prioritària.
Acció 1.9. Crear una bústia de suggeriments del Pla d’Igualtat.
Descripció
A través dels canals de comunicació disponibles, i aprofitant plataformes com
Google Forms, es podrà accedir a una bústia de suggeriments en referència al Pla
d’Igualtat i en l’àmbit d’igualtat en general a l’empresa.
Es difondrà la informació pertinent per a donar coneixement sobre aquesta eina de
participació.
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat

Temporització
-

Indicadors de seguiment
-

S’ha creat la bústia de suggeriments
del Pla d’Igualtat?
Nombre de suggeriments rebuts
Nombre de suggeriments tractats

Creació de la bústia: un cop creat
l’espai virtual; 2022

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Google Drive / Google Forms
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
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-

Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

Observacions
La creació de la bústia de suggeriments és una acció a curt termini. No obstant, el
funcionament d’aquesta bústia i la rebuda de suggeriments és una acció de
continuïtat a través del temps.
La bústia de suggeriments es podrà desenvolupar dins l’espai virtual comú
corresponent a l’acció 1.8.
Objectiu. Vetllar per la consolidació i continuïtat de les estructures que treballen la
igualtat d’oportunitats entre homes i dones a l’empresa.
Acció 1.10. Formalitzar la figura d’agent d’igualtat d’Àgora Càtering
Descripció
Cal revisar, i si s’escau actualitzar, l’actual figura d’agent d’igualtat d’Àgora Càtering.
Aquesta figura podrà estar conformada per una o varies persones. Per optimitzar el
seu desenvolupament, serà necessari que com a mínim una d’aquestes persones
sigui membre de la Comissió d’Igualtat.
Així mateix, un cop constituïda la figura d’agent d’igualtat, es farà difusió a la totalitat
de la plantilla de la seva existència així com dels canal per comunicar-s’hi.
Persona/es responsables
-

Comissió d’Igualtat
Agent d’Igualtat

Indicadors de seguiment
-

Temporització
-

Constitució de la figura d’agent
d’igualtat: 2022

-

S’ha constituït la figura d’agent
d’igualtat?
Qui en forma part? Aquesta
persona/persones formen part de la
Comissió d’Igualtat d’Àgora
Càtering?
S’ha fet difusió a la totalitat de
l’empresa de l’existència de la figura
d’agent d’igualtat i dels canals de
comunicació existents?

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Material imprès, si s’escau
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.
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Acció 1.11. Dur a terme un seguiment del desenvolupament de la Comissió
d’Igualtat d’Àgora Càtering
Descripció
Per tal d’assegurar la participació real i continuïtat de la Comissió d’Igualtat en
l’elaboració i desenvolupament del Pla d’Igualtat, és farà un seguiment en detall de
les reunions i comunicacions que es duen a terme en aquesta. Així com el seu
impacte i accions que es duran com a Comissió.
La Comissió s’haurà de reunir com a mínim 2 vegades a l’any.
Persona/es responsables
-

Comissió d’Igualtat
Agent d’Igualtat

Temporització
-

Desenvolupament: acció de
continuïtat
Reunions de seguiment:
bianualment

Indicadors de seguiment
-

-

-

S’han complert les funcions descrites
al document de Constitució de la
Comissió?
La Comissió d’igualtat s’ha reunit 2
vegades a l’any? Quantes reunions
s’han dut a terme?
Ítems de les actes de reunió
Número de demandes de reunió per
cada membre de la Comissió

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Reunions
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

Observacions
Es tindran en compte el número de reunions, quina o quines persones l’han
sol·licitat, en quina mesura participen les persones membres de la Comissió tenint
en compte les diferents categories i llocs de treball, etc. També es duran a terme
autoavaluacions de la Comissió d’Igualtat per analitzar si està seguint un correcte i
adequat funcionament.
Acció 1.12. Garantir la formació de les persones components de la Comissió així
com la figura d’agent d’igualtat en l’àmbit de la igualtat
Descripció
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Com a figures de referència en igualtat a l’empresa caldrà garantir que les persones
membres de la Comissió d’igualtat i especialment la figura d’agent d’igualtat reben
formació en igualtat d’oportunitats a l’àmbit laboral.
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat
Servei extern, si s’escau

Indicadors de seguiment
-

Temporització
-

Desenvolupament: 2022 - 2023

-

Els membres de la Comissió d’igualtat
han fet formació en matèria d’igualtat?
Quines? Quantes?
La figura d’agent d’igualtat ha rebut
formació en matèria d’igualtat?
Quines? Quantes?
Descripció del programa formatiu
escollit.
Número de formacions realitzades.
Valoració de la formació desagregada
per sexe.

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Comunicació amb el servei extern, si s’escau
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables, cost de les accions formatives.

Observacions
Acció prioritària.

INFORMACIÓ GENERAL DE LA PLANTILLA I CONDICIONS
ÀMBIT 2. LABORALS, CLASSIFICACIÓ PROFESSIONAL I
INFRAREPRESENTACIÓ FEMENINA
Objectiu. Vetllar per les mateixes condicions laborals per a homes i dones a
l’empresa.
Acció 2.1. Registrar i comptabilitzar periòdicament la distribució de la plantilla
Descripció
Es proposa comptabilitzar periòdicament, la composició de la plantilla, el nombre
d’homes i dones per departament, grup professional, tipologia de contracte, tipologia
de jornada, etc.
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A través del registre, realitzar anàlisi del nombre de dones i homes als diferents
estaments jeràrquics trimestralment i publicar-les al “àrea personal” per informar a
tota la plantilla. En el cas de donar-se diferències significatives, l’agent d’igualtat i
l’equip directiu analitzarà les causes i caldrà proposar mesures per tal de resoldreho.
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Recursos humans

Indicadors de seguiment
-

Temporització
- Desenvolupament: acció de
continuïtat

-

Es duu a terme un registre periòdic
de la composició de la plantilla?
S’ha dut a terme un anàlisi trimestral
de la composició de la plantilla?
Quins són els resultats de l’anàlisi?

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

Objectiu. Assegurar la inexistència de motius per raó de gènere o sexe en les
extincions i baixes laborals.
Acció 2.2. Formalitzar una entrevista de sortida.
Descripció
S’elaborarà un document com a “Entrevista de Sortida” amb perspectiva de gènere
que s’entregarà a tots i totes les treballadores que es donin de baixa laboral a
l’empresa. En aquesta apareixeran, entre d’altres, les dades de la persona i lloc de
treball, una sèrie de motius de baixa a escollir, incloent per raó de sexe i gènere,
qüestions sobre el clima laboral i espais per afegir comentaris.
Per facilitar la tasca, es podrà utilitzar Google Forms com a eina per distribuir el
document d’entrevista. D’aquesta manera es podran registrar de forma automàtica
els motius de baixa laboral de totes les persones treballadores que hagin estat en
plantilla, posant en coneixement qualsevol sentiment de discriminació per raó de
sexe o gènere, i en termes generals, identificar possibles punts de millora de
l’empresa.
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat

Indicadors de seguiment
-

S’ha elaborat l’entrevista de sortida a
Àgora Càtering?
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-

Recursos humans

-

Nombre d’entrevistes realitzades.

Temporització
-

Elaboració entrevista: 2022
Desenvolupament: acció de
continuïtat

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Google Drive / Google Forms
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

Observacions
Acció prioritària.
Les entrevistes es podran entregar en paper alhora de la firma de la baixa laboral, o
es podran enviar per correu electrònic en cas de no poder dur a terme la primera
opció. S’elaborarà una base de dades per traspassar la informació de les respostes
de l’entrevista i així poder analitzar-ho globalment. Aquesta base de dades estarà
d’acord amb la Llei 15/1999 sobre Protecció de Dades Personals.

ÀMBIT 3. PROCÉS DE SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ
Objectiu. Crear eines per garantir la igualtat d’oportunitats entre homes i dones en
els processos de selecció.
Acció 3.1. Incorporar la perspectiva de gènere en el protocol existent de selecció
del personal
Descripció
Revisar el document protocol·lari del procediment de selecció i incorporar la
perspectiva de gènere per assegurar la inexistència de discriminació per raó de sexe
i gènere en la selecció de personal. Es valorarà la possibilitat d’incorporar
mecanismes per garantir la presència del sexe minoritari en departaments
masculinitzats o feminitzats o altres mesures d’accés a l’organització.
Caldrà incorporar la igualtat entre dones i homes com un objectiu específic i explícit
de la selecció de personal en aquest.
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Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat
Recursos humans
Personal responsable de la selecció
de personal

Indicadors de seguiment
-

Temporització
-

Revisió document: 2022
Desenvolupament: acció de
continuïtat

S’ha revisat el document en
qüestió?
S’ha incorporat la igualtat com a
objectiu específic del protocol de
selecció de personal?
S’ha incorporat mecanismes o
mesures concretes d’accés a
l’organització?

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Reunions
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

Observacions
Acció prioritària.
Aquesta és una acció ja contemplada a l’anterior Pla d’Igualtat de 2012.
El document amb les mesures i fases corresponents s’entregarà a totes les
persones responsables de la selecció del personal.
Acció 3.2. Formació a les persones responsables de selecció del personal
Descripció
Formar específicament en gènere i igualtat d’oportunitats entre dones i homes a les
persones responsables de la selecció del personal i avaluació de les candidatures.
Es treballarà en base al document elaborat amb perspectiva de gènere per a la
selecció del personal.
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat

Indicadors de seguiment
-

Temporització
-

Disseny i proposta de les
formacions: 2023

-

Les persones responsables de la
selecció del personal han rebut
formació en gènere i igualtat
d’oportunitats?
Nombre de formacions
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-

Realització de formacions: acció de
continuïtat

-

Nombre de persones treballadores
que han acudit a la formació

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Reunions / Plataforma de comunicació online (Zoom,
Jitsi, Teams, etc.) / Comunicació amb el servei extern, si s’escau.
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables, cost de contractació del servei extern i cost de la
plataforma de comunicació online, si s’escau.

Observacions
Acció prioritària.
Aquesta és una acció ja contemplada a l’anterior Pla d’Igualtat de 2012.
Acció 3.3. Elaborar una eina de registre de candidatures amb perspectiva de
gènere
Descripció
Elaboració d’una eina de registre de les candidatures rebudes segregades segons la
variable “sexe”, així com altres variables interseccionals com edat, nivell d’estudis,
etc. L’eina de registre podrà ser un registre mitjançant Excel o Google Sheets.
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Recursos humans

Indicadors de seguiment
-

Temporització
-

S’ha creat l’eina de registre de les
candidatures rebudes?
Nombre de candidatures rebudes
desagregades per sexe i edat.

Elaboració de l’eina: 2022
Desenvolupament: acció de
continuïtat

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Google Drive / Google Sheets
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
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-

Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

Observacions
Alhora de la realització de la diagnosi, no es va poder analitzar el nombre de
candidatures rebudes desagregades per sexe, i quina relació tenia amb la evolució
de la contractació a l’empresa doncs no existia un registre de candidatures.
Acció 3.4. Anàlisi amb perspectiva de gènere de les candidatures i el procés de
selecció
Descripció
Un cop elaborada l’eina de registre i registrades les candidatures es farà un anàlisi
periòdic de les mateixes, tenint en compte les candidatures rebudes segons la
variable “sexe”, així com les candidatures finalment contractades, amb l’objectiu de
detectar possibles patrons de discriminació en el procés de selecció d’Àgora
Càtering.
Així mateix serà important tenir en compte altres variables d’interès com l’edat o el
nivell d’estudis entre d’altres.
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Recursos humans

Indicadors de seguiment
-

Temporització
-

Anàlisi del registre de candidatures
rebudes: anualment

Nombre de candidatures rebudes
desagregades per sexe i edat.
Nombre de candidatures
seleccionades i contractades,
desagregat per sexe, edat i tipus de
contracte, entre d’altres.

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Reunions
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

Acció 3.5. Establir una quota paritària en els càrrecs de comandament d’Àgora
Càtering
Descripció
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Es proposa estudiar la viabilitat d’establir una quota paritària per garantir que als
càrrecs de comandament i presa de decisions d’Àgora Càtering trobem presència de
dones.
Caldrà afegir aquesta quota paritària al protocol de selecció de persona i accés a
l’organització (Acció 3.1.).
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat
Equip directiu

Indicadors de seguiment
-

Temporització
Desenvolupament: després de la revisió
del protocol de selecció (Acció 3.1.);
2023 - 2024

-

S’ha establert la quota paritària als
càrrecs de comandament d’Àgora
Càtering?
S’ha afegit la quota al protocol
existent de selecció del personal?
Trobem paritat en els càrrecs de
comandament?

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Reunions
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

ÀMBIT 4. FORMACIÓ
Objectiu. Protocol·litzar i formalitzar la gestió de la formació així com la detecció de
les necessitats formatives
Acció 4.1. Realitzar un document que detalli la gestió de la formació i les possibles
eines per a la detecció de les necessitats formatives.
Descripció
Es proposa l’elaboració d’un document on es detallin eines per poder detectar
necessitats formatives, entre les quals serà necessària la participació de les
persones treballadores. Aplicar a partir de l’elaboració d’aquest document, les
accions per a detectar aquestes necessitats formatives.
Persona/es responsables
-

Indicadors de seguiment

Comissió d’igualtat
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-

Agent d’igualtat
Personal responsable de la formació

-

Temporització
-

Elaboració: 2022 - 2023
Desenvolupament: acció de
continuïtat

S’ha elaborat el document de gestió
de la formació?
S’han realitzat accions concretes
per a conèixer les necessitats
formatives?

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Reunions
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

Acció 4.2. Formalitzar la recollida de propostes formatives per part de la plantilla
Descripció
Es proposa la creació d’una bústia o canal formal de comunicació a través del que
les treballadores i treballadors d’Àgora Càtering puguin fer arribar les seves
demandes formatives, entenent que els i les treballadores són les persones que
millor coneixen les mancances formatives de cada departament i lloc de treball.
S’utilitzaran eines com Google Forms per facilitar la recollida de propostes.
En aquesta línia, es proposa la comunicar l’existència i ús d’aquesta bústia a la
totalitat de la plantilla.
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat
Personal responsable de la formació

Indicadors de seguiment
-

S’ha elaborat una eina de recollida
de propostes formatives?
Nombre de propostes de formació
recollides

Temporització
-

Desenvolupament: un cop establert
l’espai virtual comú (Acció 1.8.);
2023

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Google Drive / Google Forms
Recursos necessaris
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-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables, cost de l’espai virtual comú (si s’escau).

Observacions
A través de la diagnosi es va detectar que les necessitats formatives a Àgora
Càtering es determinen analitzant les mancances formatives en els diferents
departaments.
Acció 4.3. Crear una base de dades o registre amb les formacions que es duen a
terme, diferenciant les referides a l’àmbit d’igualtat entre homes i dones.
Descripció
Elaborar una base de dades per recollir totes les formacions que duen a terme les
persones treballadores de l’empresa desagregant-ho per sexe, lloc de treball i tipus
de contracte. Tenir en compte quantes de les formacions treballen contingut sobre
igualtat i gènere.
Persona/es responsables
Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat
Personal responsable de la formació

-

Indicadors de seguiment
-

Temporització
-

S’ha creat la base de dades o
registre amb les formacions
realitzades?
Nombre de formacions amb contingut
sobre igualtat i gènere.

Desenvolupament: anualment

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

Objectiu. Sensibilitzar i formar en igualtat d’oportunitats a la plantilla en general, i
especialment a les persones relacionades amb l’organització de l’empresa, per
garantir la igualtat entre dones i homes i la objectivitat en tots els processos.
Acció 4.4. Revisar els continguts i materials que s’imparteixen en els cursos de
formació existents.
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Descripció
Es revisaran, en mesura del possible i des de la perspectiva de gènere, els
continguts i materials que s’imparteixen en els cursos de formació de l’empresa per
a que no continguin estereotips ni connotacions de gènere.
En la mateixa línia caldrà garantir que les persones formadores així com els
continguts impartits es desenvolupen utilitzant un llenguatge inclusiu i no sexista.
Persona/es responsables
Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat
Personal responsable de la formació
Equip directiu
Servei extern, si s’escau

-

Temporització
-

Indicadors de seguiment
-

S’han revisat els materials
formatius existents?
S’ha comunicat a empreses
externes de formació, si s’escau,
la voluntat de fer formacions
lliures d’estereotips i llenguatge
sexista?

Desenvolupament: un cop realitzat el
document de gestió de la formació;
anualment

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Reunions / Comunicació amb el servei extern, si
s’escau
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

Observacions
En el cas que les formacions es duguin a terme amb altres empreses, organismes o
entitats, la revisió del contingut serà menys accessible. No obstant, caldrà
comunicar a l’empresa formadora aquesta voluntat.
Acció 4.5. Incloure mòduls d’igualtat en els plans de formació dirigida a la plantilla,
de caràcter obligatori
Descripció
Alhora de definir les formacions anuals s’incorporaran formacions referides a la
igualtat i al gènere, diferenciant variïs àmbits de treball i contingut, i als grups
professionals que van dirigides. Caldrà incloure tota la plantilla a aquestes
formacions, incloent els grups de comandament i l’equip directiu.
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Així mateix, per garantir l’assistència i formació de la plantilla en aquest àmbit, es
proposa el caràcter obligatori d’aquestes formacions.
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat
Equip directiu
Servei extern, si s’escau

Indicadors de seguiment
-

Temporització
-

Disseny i proposta de mòduls
formatius: 2022
Desenvolupament: anualment

-

S’han impartit formacions sobre
igualtat i gènere? Quantes?
Tipus de formacions per àmbit i
contingut i grups de persones a les
que s’han dirigit
Quantes persones treballadores han
assistit a les formacions?
Nivell de satisfacció

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Reunions / Comunicació amb el servei extern, si
s’escau
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables, cost de les accions de formació.

Observacions
Acció prioritària.
Dins de cada àmbit d’actuació del present Pla d’Igualtat es defineixen les formacions
que es té intenció de dur a terme. No obstant, es podran definir altres formacions de
forma continuada un cop firmat el Pla d’Igualtat.
Acció 4.6. Fer accions de sensibilització a través de càpsules formatives
Descripció
Amb l’objectiu de facilitar la tasca formativa, es proposa dur a terme accions de
sensibilització concretes a través de càpsules formatives. Aquesta és una modalitat
de formació de format curt i de temes específics que pretén familiaritzar la plantilla
amb temes concrets. Així mateix, es contemplarà la possibilitat d’establir formats de
impartició de les formacions online o autodidactes, tenint en compte la dispersió dels
centres d’Àgora Càtering.
Aquestes càpsules podran anar de la mà de dies internacionals concrets relacionats
amb la igualtat o celebracions o dates del calendari.
Persona/es responsables

Indicadors de seguiment

147

PLA D’IGUALTAT
-

Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat
Equip directiu
Servei extern, si s’escau

Temporització
-

Desenvolupament: anualment

-

-

S’han impartit càpsules formatives
sobre igualtat i gènere? Quantes?
Tipus de formacions per àmbit i
contingut i grups de persones a les
que s’han dirigit
Quantes persones treballadores han
assistit a les formacions?
Nivell de satisfacció

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Material imprès, si s’escau / Comunicació amb el
servei extern, si s’escau
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables, cost de les accions de formació.

Acció 4.7. Incloure accions formatives sobre perspectiva de gènere a l’àmbit laboral
dirigides a l’equip directiu i els càrrecs de comandament
Descripció
Més enllà de les formacions per la totalitat de la plantilla i específiques de cada
àmbit d’actuació, caldrà impartir formacions específiques en perspectiva de gènere
per als càrrecs de comandament a Àgora Càtering.
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Equip directiu
Servei extern, si s’escau

Indicadors de seguiment
-

Temporització
-

Desenvolupament: 2023

-

S’han impartit formacions sobre
perspectiva de gènere a l’equip
directiu? Quantes?
Tipus de formacions per àmbit i
contingut i grups de persones a les
que s’han dirigit
Nivell de satisfacció

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Comunicació amb el servei extern, si s’escau
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables, cost de les accions de formació.
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ÀMBIT 5. PROMOCIÓ I/O DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL
Objectiu. Garantir la igualtat d’oportunitats en el procés de promoció entre homes i
dones a l’empresa
Acció 5.1. Redacció d’un protocol per la promoció i desenvolupament professional
que inclogui la igualtat de dones i homes com un dels objectius de la promoció
interna
Descripció
Definir un procediment per als processos de promoció professional que tingui en
compte la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, i elimini qualsevol tipus de
discriminació.
En aquest protocol per a la promoció i desenvolupament professional caldrà
especificar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes com un dels objectius
explícits de la promoció interna.
Persona/es responsables
Comissió d’igualtat
Agent igualtat
Recursos Humans

-

Temporització
-

Elaboració: 2022 - 2023

Indicadors de seguiment
- S’ha elaborat el protocol per la promoció i
desenvolupament professional d’Àgora
Càtering
- S’ha afegit la igualtat d’oportunitats entre
dones i homes com un dels objectius
explícits de la promoció interna?

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Reunions
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

Observacions
Acció prioritària.
Aquesta és una acció ja contemplada a l’anterior Pla d’Igualtat de 2012.
Acció 5.2. Comunicació a la plantilla de les vacants a l’organització
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Descripció
Comunicar a la plantilla les vacants existents a l’organització que es produeixen
perquè les treballadores i treballadors pugin optar a aquestes de manera prèvia a la
publicació de la vacant a xarxes socials o perfils de contractació.
A través dels distints canals de comunicació establerts, es publicaran les ofertes de
feines que necessiten cobrir un lloc de treball i si s’escau, promocionar-se dins la
empresa.
Persona/es responsables
Comissió d’igualtat
Responsable de la contractació

-

Indicadors de seguiment
-

Nombre d’ofertes
Nombre de persones interessades

Temporització
-

Desenvolupament: acció de
continuïtat

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Taulell d’anuncis
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

Observacions
A partir de les dades extretes amb la diagnosi creiem que es oportú reforçar els
processos de comunicació d’Àgora Càtering, informant de les vacants a les
persones treballadores de l’empresa.
Objectiu. Definir eines per conèixer i plasmar les promocions d’homes i dones que
es duen a terme dins l’empresa.
Acció 5.3. Registrar les promocions que es duen a terme a Àgora Càtering
Descripció
Crear una base de dades per registrar les promocions internes que es duen a terme
desagregades per sexe, edat i lloc de treball. Cada persona responsable de
promocionar a una persona treballadora haurà de comunicar-ho a l’Agent d’Igualtat
o bé plasmar les dades ella mateixa.
Persona/es responsables

Indicadors de seguiment
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Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat
Personal responsable de
promoció

-

-

-

S’ha creat la base de dades per conèixer
les promocions internes a Àgora
Càtering?
Número de registres de promocions
internes

Temporització
-

Elaboració base de dades: 2022
Desenvolupament: anualment

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

Observacions
Tot i que per la naturalesa de l’organització, les promocions són puntuals i
excepcionals, s’elaborarà una base de dades en la que puguin accedir totes les
persones responsables de la promoció de persones treballadores a l’empresa i
l’Agent d’Igualtat.
Acció 5.4. Fer una anàlisis amb perspectiva de gènere de l’evolució de la promoció
professional
Descripció
Un cop realitzat el registre de les promocions a Àgora Càtering, es proposa l’anàlisi
exhaustiu d’aquest registre per mesurar l’evolució de les promocions i detectar
possibles diferències entre homes i dones en els processos de desenvolupament
professional.
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat
Personal responsable de promoció

Indicadors de seguiment
-

-

S’ha dut a terme l’anàlisi de
l’evolució de la promoció
professional?
Quins són els resultats?

Temporització
-

Desenvolupament: llarg termini;
2024 - 2025

Canals de comunicació
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Espai virtual a la pàgina web / Reunions
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

ÀMBIT 6. RETRIBUCIONS I AUDITORIA RETRIBUTIVA
Objectiu. Identificar l’existència i els motius de desigualtat salarial entre dones i
homes.
Acció 6.1. Elaborar un estudi sobre els complements retributius.
Descripció
A partir del registre dels complements salarials (obligatoris i voluntaris) a Àgora
Càtering, fer un anàlisi exhaustiu sobre la incidència en els sous per l’assignació de
complements retributius amb perspectiva de gènere.
Persona/es responsables
Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat
Personal responsable de
comptabilitat
Servei extern, si s’escau

-

Indicadors de seguiment
-

Temporització
-

Desenvolupament: 2023 - 2024

-

S’ha creat el registre dels
complements salarials?
S’ha afegit els complements
salarials al registre retributiu
existent?
S’ha elaborat un estudi o anàlisi
sobre els complements retributius?
Quins són els resultats?

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Reunions
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions, personal
especialitzat en registre retributiu, si s’escau.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables, cost de contractació del servei extern, si s’escau.
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Observacions
Durant la diagnosi es va detectar que la bretxa salarial detectada responia en gran
mesura al concepte “Complements voluntaris”
Objectiu. Eradicar la bretxa salarial a l’empresa
Acció 6.2. Definició d’una política retributiva a l’empresa
Descripció
Es proposa valorar la definició d’una política retributiva a Àgora Càtering, de forma
clara i transparent, fent una correcta assignació de retribucions a cada lloc de
treball.
Fer una valoració dels llocs de treball de l’empresa tenint en compte aspectes com:
les competències necessàries; la responsabilitat; l’esforç físic, intel·lectual i
emocional i les condicions en que es realitza el treball per poder assignar les
retribucions més adequades.
Així mateix caldrà especificar criteris concrets en l’assignació de la retribució.
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat
Equip directiu
Servei extern, si s’escau

Temporització
-

Indicadors de seguiment
-

-

S’ha valorat la possibilitat de definir
una política retributiva a Àgora
Càtering?
S’ha definit una política retributiva a
Àgora Càtering?

Desenvolupament: 2023 - 2024

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Reunions
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions, personal
especialitzat en registre retributiu, si s’escau.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables, cost de contractació del servei extern, si s’escau.

Observacions
Acció prioritària.
Acció 6.3. Dur a terme una avaluació d’acompliment vinculada a les retribucions
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Descripció
Fer una avaluació d’acompliment vinculada a les retribucions i tenint en compte la
política retributiva a l’empresa, amb l’objectiu de valorar l’impacte diferencial que
aquestes decisions poden tenir en dones i homes.
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat
Personal responsable de
comptabilitat
Servei extern, si s’escau

Indicadors de seguiment
- S’ha dut a terme l’avaluació
d’acompliment vinculada a les
retribucions?

Temporització
Desenvolupament: un cop definida la
política retributiva a l’empresa; 2024 2025
Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Reunions
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions, personal
especialitzat en registre retributiu, si s’escau.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables, cost de contractació del servei extern, si s’escau.

Observacions
La diagnosi ens mostra que la bretxa salarial per hora és del 9%. Així doncs, seria
oportú analitzar en profunditat si aquesta diferència es produeix dins de les
categories laborals entre dones i homes, i els motius.

ÀMBIT 7.

EXERCICI CORRESPONSABLE DE LA VIDA PERSONAL,
FAMILIAR I LABORAL

Objectiu. Donar a conèixer a la plantilla les mesures de temps i conciliació de
l’empresa
Acció 7.1. Elaborar un document que reculli totes les mesures de temps i
conciliació de l’empresa i distribuir-lo a la plantilla.
Descripció
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Recollint les necessitats detectades, cal donar coneixement a tots els treballadors i
treballadores de l’empresa sobre les mesures de temps i conciliació existents a
Àgora Càtering.
Es redactarà un document que reculli totes aquestes mesures i es distribuirà a les
persones treballadores, mitjançant els canals habituals de comunicació de
l’empresa.
Per garantir la correcta difusió de la informació es proposa la creació d’un document
de signatura en el que consti que les treballadores i treballadors han rebut la
informació sobre les mesures de temps i conciliació disponibles.
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Recursos Humans
Agent d’Igualtat

Indicadors de seguiment
-

-

Temporització
-

-

Elaboració del document: 2022
Desenvolupament: acció de
continuïtat
-

S’ha elaborat el document amb el
recull de mesures de temps i
conciliació de l’empresa?
S’ha fet difusió a la plantilla del
document de mesures de temps i
conciliació?
Percentatge de les persones de la
plantilla informades sobre aquestes
mesures a traves d’aquest
document.
Nombre de documents de signatura
omplerts.
Canals de comunicació utilitzats

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Reunions
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

Observacions
Acció prioritària.
En l’enquesta elaborada a la plantilla un gran percentatge de treballadors i
treballadores van contestar no conèixer les mesures de conciliació de l’empresa.
En la línia del que Àgora Càtering ha estat duent a terme fins al moment, per
comptabilitzar i controlar l’entrega d’aquests documents a les persones de la
plantilla, caldrà que els i les treballadores signin una clàusula conforme aquesta ha
estat entregada, no només en casos de nova contractació sinó a la totalitat de la
plantilla.
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Acció 7.2. Elaborar campanyes de sensibilització sobre la corresponsabilitat
Descripció
Amb l’objectiu de familiaritzar a la plantilla d’Àgora Càtering amb les mesures de
conciliació i la corresponsabilitat, periòdicament es duran a terme campanyes de
sensibilització sobre corresponsabilitat i conciliació de la vida laboral, familiar i
personal.
En aquesta línia es crearà material gràfic (fulletons informatius, tríptics, cartells,
etc.), en els que aportar informació rellevant sobre les mesures de temps
disponibles (Acció 7.1) i altres dades d’interès sobre l’ús del temps i la
corresponsabilitat.
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Recursos Humans
Agent d’Igualtat

Indicadors de seguiment
-

Temporització
-

Desenvolupament: acció de
continuïtat

-

S’ha dut a terme campanyes de
sensibilització sobre les mesures
del temps?
S’ha dut a terme campanyes de
sensibilització sobre la
corresponsabilitat?
Quines?

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Material imprès, si s’escau.
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

Objectiu. Conèixer les possibles diferencies entre dones i homes en l’ús de les
mesures de conciliació de l’empresa
Acció 7.3. Crear un registre formal i explícit de les responsabilitats familiars de la
plantilla
Descripció
Es proposa la creació, en la mesura de lo possible, d’un registre explícit de
responsabilitats familiars per identificar les necessitats de treballadors i
treballadores en matèria de conciliació.
Es recomana l’ús del “Model 145” per la recollida d’informació.
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Així mateix es valora la possibilitat de realitzar per part de les persones
responsables un estudi de detecció de necessitats de conciliació als diferents
departaments.
Persona/es responsables
Comissió d’igualtat
Recursos Humans
Agent d’Igualtat

-

Temporització

Indicadors de seguiment
-

S’ha creat el registre de les
responsabilitats familiars?
Número de les treballadores i
treballadors contemplades i
contemplats en el registre.

Creació de l’eina de registre: 2023
Registre de les responsabilitats:
acció de continuïtat

-

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

Observacions
La creació de l’eina de registre de responsabilitats familiars és una acció a mitjà
termini. No obstant l’ús de l’eina i per tant el registre de les responsabilitats és una
acció de continuïtat en el temps.
Acció 7.4. Crear una eina per conèixer dades estadístiques sobre la utilització de
les llicències i permisos relacionats amb la conciliació de la vida personal, familiar i
laboral
Descripció
Dotar a Àgora Càtering d’una eina que permeti conèixer amb dades estadístiques
com es gaudeix de les diferents llicencies i permisos relacionats amb la conciliació
de la vida laboral i familiar dins l’empresa.
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat
Recursos humans i contractació

Temporització
-

Indicadors de seguiment
- S’ha creat l’eina de registre de les
mesures de conciliació?
- Percentatge de permisos i llicències
relacionats amb la conciliació.

Elaboració de l’eina: 2023
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-

Desenvolupament: acció de
continuïtat

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Reunions
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

Observacions
En el moment de realització de la diagnosi va ser complicat obtenir dades referents
a les llicencies i permisos relacionats amb la conciliació de la vida personal, familiar
i laboral.
La creació de l’eina de registre de permisos és una acció a mitjà termini. No obstant
l’ús de l’eina i per tant el registre de permisos és una acció de continuïtat en el
temps.
Objectiu. Potenciar la corresponsabilitat i facilitar l’equilibri entre el temps de treball,
personal i familiar
Acció 7.5. Estudiar la viabilitat d’afegir una nova mesura concreta de temps i
conciliació a Àgora Càtering
Descripció
Es proposa estudiar la viabilitat d’afegir una nova mesura concretes i específica per
potenciar la corresponsabilitat i facilitar l’equilibri entre el temps de treball, personal i
familiar respecte les mesures disponibles actualment.
Realitzar reunions amb les persones responsables per valorar la possibilitat
d’incorporar accions encaminades a facilitar la conciliació.
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat
Equip directiu

Indicadors de seguiment
-

Temporització
-

Desenvolupament: 2023

-

S’ha dut a terme l’estudi de
viabilitat?
S’han realitzat les reunions amb
l’equip per valorar les necessitats
vinculades amb la conciliació?
Número de mesures concretes
establertes.

Canals de comunicació
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Espai virtual a la pàgina web / Reunions
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

ÀMBIT 8. COMUNICACIÓ NO SEXISTA
Objectiu. Vetllar per l’ús no sexista ni androcèntric del llenguatge en els documents
i accions de l’empresa
Acció 8.1. Revisar el llenguatge utilitzat en els documents corporatius interns de
l’empresa
Descripció
Revisar i corregir els documents corporatius en que s’utilitza llenguatge androcèntric
i erradicar l’ús del masculí genèric.
Es revisaran els documents corporatius interns com poguessin ser: Protocol nova
contractació, Dossier de la persona empleada, Manual de manipulació d’aliments,
Protocol mèdic de categoria, Fitxa informació del lloc de treball, Dossier de
prevenció de Riscos Laborals, documents de tipus “he rebut”, Memòries anuals de
l’organització, entre d’altres.
Així mateix caldrà prestar especial atenció al llenguatge en el cas de documents de
nova creació així com les ofertes laborals que es publiquin.
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat
Personal responsable de
comunicació
Servei extern, si s’escau.

Indicadors de seguiment
-

-

Temporització
-

-

Correcció del masculí genèric i
llenguatge sexista a la
documentació: 2022 - 2023
Revisió de la documentació: acció
de continuïtat

-

S’han revisat els documents
corporatius de l’empresa? Quants?
Quins?
S’ha corregit el llenguatge dels
documents corporatius que no
estaven redactats amb llenguatge
inclusiu?
Número de textos corregits
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Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Comunicació amb el servei extern, si s’escau
Recursos necessaris
Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables, cost de contractació del servei extern, si s’escau.

-

Observacions
Acció prioritària.
Aquesta és una acció ja contemplada a l’anterior Pla d’Igualtat de 2012.
Acció 8.2. Revisar i corregir el llenguatge utilitzat a plataformes digitals com pàgina
web o xarxes socials
Descripció
Més enllà de revisar i corregir la documentació d’ús intern i entenent la importància
de les plataformes digitals com a mecanisme de comunicació i difusió de gran
abast, cal fer una revisió exhaustiva del llenguatge utilitzat a la pàgina web per
eliminar l’ús del masculí genèric present en aquesta.
Així mateix caldrà prestar atenció al llenguatge utilitzat a les xarxes socials d’Àgora
Càtering.
Persona/es responsables
- Comissió d’igualtat
- Agent d’igualtat
- Personal responsable de
comunicació

Indicadors de seguiment
-

S’ha revisat i corregit el llenguatge
androcèntric de les plataformes
digitals?

Temporització
-

Desenvolupament: 2022 - 2023

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Reunions / Xarxes socials
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.
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Acció 8.3. Creació de material de sensibilització per a xarxes socials
Descripció
En la línia de l’acció anterior i entenent que la igualtat és un valor afegit que
caracteritza l’empresa, es proposa la creació de material de sensibilització envers la
igualtat de gènere, seguint dates del calendari internacional.
Així mateix es proposa la publicació de material de sensibilització relacionat amb els
valors de l’empresa i l’interès en la igualtat, la participació en jornades o formacions
d’igualtat, etc.
Persona/es responsables
- Comissió d’igualtat
- Agent d’igualtat
- Responsables de comunicació

Indicadors de seguiment
-

Número de publicacions de
sensibilització a xarxes socials

Temporització
-

Desenvolupament: acció de
continuïtat

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Xarxes socials
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

Observacions
Es tracta d’una acció de continuïtat. No obstant es tindran en compte els dies
internacionals i assenyalats de la lluita feminista (per exemple el dia 8 de Març, dia
internacional de la dona o el 25 de Novembre, dia internacional contra la violència
envers les dones i les nenes, entre d’altres), per dur a terme accions positives de
sensibilització per situar-se com una organització compromesa amb la igualtat.
Objectiu. Fomentar la utilització d’un llenguatge lliure de sexisme i androcentrisme
a la plantilla de l’empresa.
Acció 8.4. Elaborar una guia de llenguatge no sexista ni androcèntric i fer-ne
difusió.
Descripció
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Elaborar i fer difusió a tot el personal d’una guia o manual amb eines per fer ús del
llenguatge no androcèntric ni sexista.
Aquesta guia ha de ser d’utilitat per la expressió oral i escrita de les treballadores i
treballadors de l’empresa tant a nivell intern com extern i ha de incorporar una
relació de bones pràctiques que les persones treballadores puguin prendre de
referència alhora de redactar la documentació i comunicar-se amb altres agents
(clientela, col·laboracions, etc.).
En aquesta guia es definiran els diferents recursos d’evitació i visibilització existents,
juntament amb exemples de paraules utilitzades més en el sector en el que treballa
Àgora Càtering.
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat
Personal responsable de
comunicació
Servei extern, si s’escau

Indicadors de seguiment
-

S’ha elaborat la guia de llenguatge
no sexista ni androcèntric?
S’ha comunicat la seva existència a
les persones treballadores?
S’ha fet difusió de la guia a tota la
plantilla d’Àgora Càtering?

Temporització
-

Elaboració de la guia: 2022
Distribució: acció de continuïtat

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Comunicació amb el servei extern, si s’escau
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables, cost de contractació del servei extern, si s’escau.

Observacions
Acció prioritària.
Aquesta és una acció ja contemplada a l’anterior Pla d’Igualtat de 2012.
Aquest document serà una eina de suport a les formacions que es realitzaran en el
marc d’aquest Pla d’Igualtat sobre llenguatge no androcèntric ni sexista (Acció 8.5.).
Com les formacions seran a llarg termini, aquest document es podrà elaborar a curt
termini per poder anar fomentant aquest ús del llenguatge. D’aquesta manera
s’unificaran criteris i es promourà la igualtat de gènere enriquint les comunicacions i
documents que es realitzen per totes les persones treballadores de l’empresa.
Acció 8.5. Realització de formacions sobre llenguatge no sexista ni androcèntric
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Descripció
Per tal de potenciar l’ús dels diferents recursos d’evitació i visibilització en la
redacció dels documents per enriquir-los i fer més fluida la lectura es durà a terme
formacions en l’àmbit de la comunicació i ús del llenguatge no sexista ni
androcèntric
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat
Personal responsable de la formació
Servei extern, si s’escau

Temporització
-

Disseny i elaboració del programa
formatiu: 2023
Desenvolupament: acció de
continuïtat

Indicadors de seguiment
-

-

-

S’ha realitzat formacions sobre
llenguatge? Han tingut caràcter
obligatori?
Descripció del programa formatiu
escollit.
Número de formacions realitzades.
Número de persones assistents a
les formacions desagregat per sexe,
lloc i centre de treball.
Valoració
de
la
formació
desagregada per sexe.

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Reunions / Plataforma de comunicació online (Zoom,
Jitsi, Teams, etc.) / Comunicació amb el servei extern, si s’escau.
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables, cost de contractació del servei extern i cost de la
plataforma de comunicació online, si s’escau.

Observacions
Aquesta és una acció ja contemplada a l’anterior Pla d’Igualtat de 2012.
Tenint en compte la dispersió en el territori dels centres de treball d’Àgora Càtering,
caldrà plantejar la possibilitat d’adaptar les formacions al format online.

ÀMBIT 9. SALUT LABORAL DES D’UNA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Objectiu. Incloure la dimensió de gènere en la política i eines de prevenció de riscos
laborals amb la finalitat d’adaptar-les a les necessitats i característiques físiques,
psíquiques, biològiques i socials dels i les treballadores.
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Acció 9.1. Realitzar un estudi psicosocial amb perspectiva de gènere
Descripció
Es realitzarà l’avaluació de riscos laborals, físics, psíquics i psicosocials des de la
perspectiva de gènere, tenint en compte la incidència a mitjà i llarg termini que
algunes condicions laborals poden tenir sobre la salut de treballadores i treballadors
i posant especial atenció en els riscos psicosocials.
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Personal responsable de la salut
laboral
Comitè de seguretat i salut, si
s’escau
Servei de prevenció de riscos
laborals

Indicadors de seguiment
-

S’ha realitzat l’estudi psicosocial amb
perspectiva de gènere?
Número i tipus de criteris adaptats a la
perspectiva de gènere en l’avaluació de
riscos laborals
Número i tipus de llocs de treball afectats
Número de persones afectades segons
sexe

Temporització
-

Desenvolupament: 2023 - 2024

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Comunicació amb el servei de prevenció de riscos
laborals.
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions, servei de
prevenció de riscos laborals.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables, cost de contractació del servei de prevenció de riscos
laborals.

Acció 9.2. Revisar amb perspectiva de gènere el procés de la vigilància de la salut
Descripció
A partir de l’avaluació de riscos realitzada des de la perspectiva de gènere en la
qual s’hagi tingut en compte el sexe de la persona treballadora que ocupa cada lloc
de treball, serà possible que els protocols a aplicar en els exàmens de salut
específics puguin tenir aquest enfocament de gènere.
En aquesta vigilància de la salut individual també es tindrà en compte el sexe a
l’hora de valorar els efectes sobre la salut pel que fa als factors de risc als quals
està exposada. A més, s’hauria de tenir en consideració el sexe de la persona
treballadora quan s’analitzin els resultats de la vigilància de la salut i de l’avaluació
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dels riscos amb criteris epidemiològics per així poder conèixer els efectes sobre la
salut en homes i dones de manera diferenciada permetent poder dur a terme les
corresponents mesures preventives a adoptar adequades a les característiques de
cada persona i del seu sexe.
Així doncs, caldrà posar-se en contacte amb l’empresa de prevenció de riscos
laborals per garantir que s’està aplicant la perspectiva de gènere en la vigilància de
la salut a Àgora Càtering.
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Personal responsable de la salut
laboral
Comitè de seguretat i salut, si
s’escau
Servei de prevenció de riscos
laborals

Indicadors de seguiment
-

-

S’ha comunicat a l’empresa de
prevenció la intenció d’aplicar la
perspectiva de gènere a la vigilància
de la salut?
S’aplica la perspectiva de gènere en
la vigilància de la salut? Com?

Temporització
- Comunicació amb l’empresa de
prevenció: 2022 – 2023
Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Comunicació amb el servei de prevenció de riscos
laborals.
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions, servei de
prevenció de riscos laborals.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables, cost de contractació del servei de prevenció de riscos
laborals.

Objectiu. Assegurar el coneixement a la plantilla de la descripció de riscos laborals
específics d’homes i dones
Acció 9.3. Revisar i fer difusió del procediment de l’empresa en les situacions de
risc per embaràs.
Descripció
Es farà una revisió del protocol d’embaràs i procediment en les situacions de risc
per embaràs de les dones.
Un cop revisat, s’elaborarà una infografia (o fulletó) clara en que de forma
esquemàtica s’especifiqui el procediment per a les dones embarassades de
l’organització, que caldrà entregar en el moment de comunicar l’embaràs.
Persona/es responsables

Indicadors de seguiment
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-

Comissió d’igualtat
Responsable de la salut laboral
Comitè de seguretat i salut, si
s’escau

-

Temporització
-

-

S’ha
revisat
el
procediment
d’embaràs d’Àgora Càtering?
S’ha elaborat la infografia amb la
informació del procediment per a les
treballadores embarassades?
S’ha fet entrega de la infografia? A
quantes persones?

Desenvolupament: 2023

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Material imprès, si s’escau
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions, servei de
prevenció de riscos laborals.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables, cost de contractació del servei de prevenció de riscos
laborals.

Acció 9.4. Realitzar formacions per la totalitat de la plantilla sobre salut i riscos
laborals i formacions específiques pel personal responsable de salut laboral.
Descripció
S’impartiran formacions per a la totalitat de la plantilla sobre salut i riscos laborals
amb perspectiva de gènere, tenint en compte els riscos específics a que estan
exposats els i les treballadores pel fet de ser home o dona, per a la totalitat de la
plantilla. Caldrà trobar un programa formatiu a mida i que s’adapti a l’especificitat de
l’àmbit de treball d’Àgora Càtering.
A més, caldrà garantir formacions específiques per al personal responsable de salut
laboral, com a persones referents d’aquesta qüestió.
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Personal responsable de salut
laboral
Comitè de seguretat i salut, si
s’escau
Servei extern, si s’escau

Indicadors de seguiment
-

-

Temporització
-

Desenvolupament: 2023 - 2024

-

S’ha realitzat formacions sobre salut i
riscos laborals? Han tingut caràcter
obligatori?
Descripció del programa formatiu
escollit.
Número de formacions realitzades.
Número de persones assistents a les
formacions desagregat per sexe, lloc i
centre de treball.
Valoració de la formació desagregada
per sexe.

Canals de comunicació
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Espai virtual a la pàgina web / Reunions / Plataforma de comunicació online (Zoom,
Jitsi, Teams, etc.) / Comunicació amb el servei extern, si s’escau.
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions, formadors/es
especialistes, personal especialitzat en riscos laborals amb perspectiva de
gènere
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables, cost de contractació del servei extern, si s’escau.

Observacions
Tenint en compte la dispersió en el territori dels centres de treball d’Àgora Càtering,
caldrà plantejar la possibilitat d’adaptar les formacions al format online.

ÀMBIT 10.

PREVENCIÓ I ACTUACIÓ DAVANT DE L’ASSETJAMENT
SEXUAL I PER RAÓ DE SEXE

Objectiu. Actualitzar i distribuir la documentació referent al protocol d’assetjament
sexual i assetjament per raó de sexe de l’empresa
Acció 10.1. Revisar i actualitzar l’actual protocol d’actuació davant de l’assetjament
sexual i l’assetjament per raó de sexe de l’empresa i fer-ne difusió.
Descripció
Actualitzar el protocol de prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual i per raó
de sexe existent a Àgora Càtering, aprovat el 2014. En conseqüència caldrà
actualitzar el llibret informatiu “Protocol Anti-assetjament” on aparegui la informació
del procediment que s’ha de dur a terme en aquests casos de forma visual i
esquemàtica.
Per a la redacció del nou protocol s’utilitzarà com a document marc el “Protocol per a
la prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa” del
Consell de Relacions Laborals de Catalunya.
Un cop actualitzat, es farà distribució a la totalitat de la plantilla del nou Protocol
mitjançant els canals més adients (Espai virtual a la pàgina web, distribució en paper,
etc.).
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat
Equip de gestió de l’assetjament
Recursos humans

Indicadors de seguiment
-

S’ha actualitzat el Protocol?
S’ha actualitzat el llibret del Protocol?
S’ha fet comunicació de l’existència del
Protocol a tota la plantilla? Quins són
els canals de comunicació emprats?

Temporització

167

PLA D’IGUALTAT
-

Actualització del protocol: 2022
Difusió del protocol: un cop
actualitzat; acció de continuïtat

-

-

S’ha distribuït el Protocol a la plantilla?
Quins són els canals de difusió
emprats?
Percentatge d’entrega del llibret
Coneixement de la plantilla

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Material imprès en el moment de benvinguda a
l’empresa, si s’escau.
Recursos necessaris
-

-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions, personal
especialitzat en riscos laborals amb perspectiva de gènere, personal
especialitzat en prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables

Observacions
Acció prioritària.
El protocol existent en el moment de redacció del present document va ser aprovat el
juliol de 2014, per lo que és necessari actualitzar aquesta informació.
En la línia del que Àgora Càtering ha estat duent a terme fins ara, per comptabilitzar
i controlar l’entrega d’aquest document a les persones de la plantilla, caldrà que els i
les treballadores signin una clàusula conforme aquest ha estat entregat, no només en
casos de nova contractació sinó a la totalitat de la plantilla.
Acció 10.2. Incorporar el protocol actualitzat a la documentació corporativa i laboral
de l’organització així com a la documentació de benvinguda de les noves
incorporacions
Descripció
Es farà menció a l’existent Protocol d’actuació davant de l’assetjament sexual i
l’assetjament per raó de sexe de l’empresa a la documentació corporativa de
rellevància incloent el Dossier de la persona empleada, la Fitxa informativa del lloc de
treball, el Protocol mèdic de la categoria i el Dossier de prevenció de riscos laborals.
En aquests casos s’afegirà, com a mínim, una clàusula referenciant l’existència del
Protocol anti-assetjament, podent desenvolupar més en profunditat aquesta
informació.
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Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Recursos humans
Personal responsable de la
documentació en qüestió

Indicadors de seguiment
-

Temporalització
- Revisió i incorporació del protocol
a la documentació: un cop
actualitzat el Protocol i llibret
informatiu (Acció 10.1); 2022 2023

-

Trobem menció del protocol d’actuació
davant de l’assetjament sexual i
l’assetjament per raó de sexe de
l’empresa a la següent documentació
corporativa?
o Dossier de la persona empleada
o Fitxa informativa del lloc de treball
o Protocol mèdic de la categoria
o Dossier de prevenció de riscos
laboral
Nombre de documents corporatius amb
referència al Protocol.

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions, personal
especialitzat en prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables

Observacions
En la línia del que Àgora Càtering ha estat duent a terme fins al moment, per
comptabilitzar i controlar l’entrega d’aquests documents a les persones de la
plantilla, caldrà que els i les treballadores signin una clàusula conforme aquests
documents han estat entregats, no només en casos de nova contractació sinó a la
totalitat de la plantilla.
Objectiu. Garantir la dedicació per a gestionar totes les qüestions relacionades amb
l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa.
Acció 10.3. Creació d’un equip que gestioni totes les qüestions relacionades amb
l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa.
Descripció
Es crearà un grup de treball o equip de persones designades pel seu coneixement i
voluntat per a gestionar possibles casos d’assetjament sexual o assetjament per raó
de sexe a l’empresa, així com d’assessorament per a persones treballadores que als
seus centres detectin algun tipus d’assetjament entre usuaris/àries.
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Tanmateix, caldrà posar-se en contacte amb l’empresa de prevenció de riscos
laborals i consultar la possibilitat d’establir un/a agent d’aquesta com a membre de
l’equip de gestió de l’assetjament.
Un cop formalitzat, caldrà donar a conèixer a la totalitat de la plantilla sobre l’equip de
gestió de l’assetjament i proporcionar els contactes de les persones de referència.
S’utilitzaran els canals de comunicació més adients (Espai virtual a la pàgina web,
material imprès, etc.).
Persona/es responsables
-

Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat
Plantilla d’Àgora Càtering

Indicadors de seguiment
-

Temporització
-

Creació de l’equip: 2022

-

S’ha creat l’equip de treball?
S’ha fet la consulta a l’empresa de
prevenció de riscos laborals?
Quins són les persones membres de
l’equip?
S’ha donat a conèixer l’equip a la
totalitat de la plantilla?
Quins canals de comunicació s’han
utilitzat?
Reunions de l’equip
Accions de l’equip

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Reunions / Material imprès, si s’escau.
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions, personal
especialitzat en prevenció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables

Observacions
Acció prioritària.
Caldrà garantir la formació d’aquest equip a través del temps.
Objectiu. Donar eines i coneixement en l’àmbit d’assetjament sexual i per raó de
sexe a la plantilla
Acció 10.4. Realització de formacions sobre assetjament sexual o per raó de sexe a
la totalitat de la plantilla
Descripció
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Incloure formació específica sobre l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de
sexe així com el procediment intern als i les treballadores de l’empresa, amb caràcter
obligatori.
Es definirà a quines persones van dirigides les formacions, segons el lloc de treball o
centre i es buscarà una formació a mida en el seu format, el més adient per la plantilla.
Per facilitar la el desenvolupament de les formacions es contemplarà la possibilitat de
fer “càpsules formatives”, de format curt i amb informació específica, així com el
format online i/o autodidacta.
Persona/es responsables
Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat
Equip responsable de la formació
Servei extern, si s’escau

-

Indicadors de seguiment
-

-

Temporització
-

Disseny i elaboració del mòdul
formatiu: 2022
Realització de la formació: acció
de continuïtat

-

-

-

S’ha
realitzat
formacions
sobre
assetjament sexual o per raó de sexe a
l’empresa?
Aquestes han tingut caràcter obligatori?
Descripció del programa formatiu
escollit.
Número de formacions realitzades.
Número de persones assistents a les
formacions desagregat per sexe, lloc i
centre de treball.
Valoració de la formació desagregada
per sexe.
S’ha realitzat una enquesta? Resultats
de l’enquesta desagregats per sexe.

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Reunions / Plataforma de comunicació online (Zoom,
Jitsi, Teams, etc.) / Comunicació amb el servei extern, si s’escau.
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables, cost de contractació del servei extern i cost de la
plataforma de comunicació online, si s’escau.

Observacions
Periòdicament es podrà realitzar una petita enquesta per detectar que la plantilla
coneix el procediment intern i sap discernir entre les diferents tipologies
d’assetjament.
Acció 10.5. Realitzar formacions específiques sobre gestió i resolució de situacions
d’assetjament per l’equip o grup de treball especialitzat
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Descripció
Formar a la/les persona/es de referència designades en el procediment de prevenció
i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe sobre com abordar aquestes
situacions en el context laboral.
Buscar un programa formatiu a mida per a transmetre les idees bàsiques a tenir en
compte per fer front a situacions d’assetjament.
Persona/es responsables
Comissió d’igualtat
Agent d’igualtat
Equip responsable de la formació
Servei extern, si s’escau

-

Indicadors de seguiment
-

Temporització
-

Disseny i elaboració del mòdul
formatiu: 2022 - 2023
Realització de la formació: acció
de continuïtat

-

-

Descripció del programa formatiu
escollit.
S’ha dut a terme la formació de l’equip
especialitzat en assetjament?
Número de persones assistents a la
formació desagregat per sexe
Valoració de la formació desagregada
per sexe.

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Reunions / Plataforma de comunicació online (Zoom,
Jitsi, Teams, etc.) / Comunicació amb el servei extern, si s’escau.
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables, cost de contractació del servei extern i cost de la
plataforma de comunicació online, si s’escau.

Objectiu. Garantir els drets de les dones víctimes de violència masclista
Acció 10.6. Elaboració d’un document on es recullin els drets de les dones víctimes
de violència masclista així com les ajudes disponibles
Descripció
Elaborar un document on apareguin els drets de les dones víctimes de violència
masclista i fer-ne difusió mitjançant els canals interns de comunicació de l’empresa.
Es proposa la utilització del document “Guia d’ajuts per a dones en situació de
violència masclista”, elaborat per la Generalitat de Catalunya.
Un cop actualitzat, es farà distribució a la totalitat de la plantilla del document
mitjançant els canals més adients (Espai virtual a la pàgina web, distribució en
paper, etc.).
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Persona/es responsables
- Comissió d’igualtat
- Agent d’igualtat
Temporització

Indicadors de seguiment
-

-

- Elaboració: 2022
-

S’ha elaborat el document que recull
els drets de les dones víctimes de
violència masclista?
S’ha fet distribució del document a
la totalitat de la plantilla?
Nombre de persones que han rebut
el document.

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Reunions
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

Observacions
Acció prioritària.
Per comptabilitzar i controlar l’entrega d’aquest document a les persones de la
plantilla, caldrà que els i les treballadores signin una clàusula conforme aquest
document ha estat entregat, no només en casos de nova contractació sinó a la
totalitat de la plantilla.
L’elaboració del document és una acció a curt termini. No obstant, la difusió i
distribució de l’esmentat document és una acció de continuïtat a través del temps.
Acció 10.7. Elaboració i difusió del Protocol per a l’abordatge de la violència
masclista d’Àgora Càtering
Descripció
En la línia de la prevenció i abordatge de la violència masclista, s’elaborarà el
Protocol per a l’abordatge de la violència masclista d’Àgora Càtering. En aquest
document es farà constar el protocol d’actuació davant de casos de violència
masclista, el circuit d’atenció i els recursos (telèfons, serveis, etc.) d’interès en
aquests casos.
En aquest sentit, el Protocol marc per una intervenció coordinada contra la violència
masclista, legitimat per la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar
la violència masclista, és un instrument actiu que estableix les bases a partir de les
quals es defineix un model d’intervenció compatible amb el que estableix la llei, per
lo que s’utilitzarà com a base per a la redacció del Protocol d’Àgora Càtering.
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Un cop actualitzat, es farà distribució a la totalitat de la plantilla del document
mitjançant els canals més adients (Espai virtual a la pàgina web, distribució en
paper, etc.).
Persona/es responsables
- Comissió d’igualtat
- Agent d’igualtat
Temporització
- Elaboració: 2022 - 2023

Indicadors de seguiment
-

S’ha elaborat el Protocol per a
l’abordatge de la violència
masclista?
S’ha fet distribució del document a
la totalitat de la plantilla?
Nombre de persones que han rebut
el document.

Canals de comunicació
Espai virtual a la pàgina web / Reunions
Recursos necessaris
-

Recursos materials: material d’oficina, connexió a internet, ordinador, sala de
reunions, projector, llibres o manuals, software.
Recursos humans: persona/es responsables de les accions.
Recursos econòmics: cost del material, cost del temps invertit per les
persones responsables.

Observacions
Per comptabilitzar i controlar l’entrega d’aquest document a les persones de la
plantilla, caldrà que els i les treballadores signin una clàusula conforme aquest
document ha estat entregat, no només en casos de nova contractació sinó a la
totalitat de la plantilla.
L’elaboració del document es una acció a curt termini. No obstant, la difusió i
distribució de l’esmentat document és una acció de continuïtat a través del temps.

7 CALENDARI D’ACTUACIONS PER LA IMPLANTACIÓ,
SEGUIMENT I EVALUACIÓ DE LES MESURES DEL PLA
D’IGUALTAT
FASE 3. IMPLANTACIÓ
La implantació del Pla d’Igualtat consisteix en dur a la pràctica les accions que
conformen aquest Pla. La seva implantació serà progressiva i atenent les necessitats i
recursos disponibles en cada moment, per tal de realitzar una implementació efectiva.
A continuació, mostrem la calendarització aproximada de les accions del Pla d’Igualtat.
No obstant aquesta calendarització s’estableix com una guia i caldrà consultar el disseny
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de les accions per puntualitzar en les diferents fases d’implementació de cada acció.
Amb (P) s’especifiquen les accions de caràcter prioritari.

Accions

2022 2023 2024 2025

Cultura i gestió organitzativa
Acció 1.1. Revisar els documents corporatius interns
i incorporar el compromís amb la igualtat (P)
Acció 1.2. Afegir indicadors de gènere en les
memòries anuals i sistemes de gestió de la qualitat
Acció 1.3. Valorar el compliment normatiu en matèria
d’igualtat en les col·laboracions
Acció 1.4. Incorporar als espais el compromís de
l’organització envers les polítiques d’igualtat (P)
Acció 1.5. Participar en activitats de promoció i
foment de la igualtat entre dones i homes.
Acció 1.6. Millorar el coneixement de les persones
treballadores dels valors de l’organització.
Acció 1.7. Fer difusió del Pla d’Igualtat d’Àgora
Càtering (P)
Acció 1.8. Creació d’un espai virtual comú amb la
documentació i informació referent a la igualtat (P)
Acció 1.9. Crear una bústia de suggeriments del Pla
d’Igualtat.
Acció 1.10. Formalitzar la figura d’agent d’igualtat
d’Àgora Càtering
Acció 1.11. Dur a terme un seguiment complert del
desenvolupament de la Comissió d’Igualtat
Acció 1.12. Formar les/els membres de la Comissió
així com l’agent d’igualtat en l’àmbit de la igualtat (P)
Condicions laborals
Acció 2.1. Registrar i comptabilitzar periòdicament la
distribució de la plantilla

175

PLA D’IGUALTAT

Acció 2.2. Formalitzar una entrevista de sortida (P)
Accés a l’organització
Acció 3.1. Incorporar la perspectiva de gènere en el
protocol existent de selecció del personal (P)
Acció 3.2. Formació a les persones responsables de
selecció del personal (P)
Acció 3.3. Elaborar una eina de registre de
candidatures amb perspectiva de gènere
Acció 3.4. Anàlisi amb perspectiva de gènere de les
candidatures i el procés de selecció
Acció 3.5. Establir una quota paritària en els càrrecs
de comandament d’Àgora Càtering
Formació interna
Acció 4.1. Realitzar un document de gestió de la
formació i detecció de les necessitats formatives.
Acció 4.2. Formalitzar la recollida de propostes
formatives per part de la plantilla.
Acció 4.3. Crear una base de dades o registre amb
les formacions que es duen a terme.
Acció 4.4. Revisar els continguts i materials dels
cursos de formació.
Acció 4.5. Incloure mòduls d’igualtat en els plans de
formació dirigida a la plantilla (P)
Acció 4.6. Fer accions de sensibilització a través de
càpsules formatives
Acció 4.7. Incloure formacions sobre perspectiva de
gènere dirigides a l’equip directiu
Promoció i/o desenvolupament professional
Acció 5.1. Redacció d’un protocol per la promoció i
professional que inclogui la igualtat com objectiu (P)
Acció 5.2. Comunicació a la plantilla de les vacants a
l’organització
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Acció 5.3. Registrar les promocions que es duen a
terme a l’organització
Acció 5.4. Fer un anàlisis amb perspectiva de gènere
de l’evolució de la promoció professional
Retribució
Acció 6.1. Elaborar un estudi sobre els complements
retributius
Acció 6.2. Definició d’una política retributiva a
l’empresa (P)
Acció 6.3. Dur a terme una avaluació d’acompliment
vinculada a les retribucions
Temps de treball i corresponsabilitat
Acció 7.1. Elaborar un document que reculli les
mesures de temps de l’empresa i distribuir-lo (P)
Acció 7.2. Elaborar campanyes de sensibilització
sobre la corresponsabilitat
Acció 7.3. Crear un registre formal i explícit de les
responsabilitats familiars de la plantilla
Acció 7.4. Crear una eina per conèixer dades
estadístiques sobre la utilització de permisos
Acció 7.5. Estudiar la viabilitat d’una nova mesura
concreta de temps i conciliació a Àgora Càtering
Comunicació no sexista
Acció 8.1. Revisar el llenguatge utilitzat en els
documents corporatius interns de l’empresa (P)
Acció 8.2. Revisar i corregir el llenguatge utilitzat a
plataformes digitals com pàgina web o xarxes socials
Acció 8.3. Creació de material de sensibilització per a
xarxes socials
Acció 8.4. Elaborar una guia de llenguatge no sexista
ni androcèntric i fer-ne difusió (P)
Acció 8.5. Realització de formacions sobre
llenguatge no sexista ni androcèntric
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Salut laboral
Acció 9.1. Realitzar un estudi psicosocial amb
perspectiva de gènere
Acció 9.2. Revisar amb perspectiva de gènere el
procés de la vigilància de la salut
Acció 9.3. Revisar i fer difusió del procediment de
l’empresa en les situacions de risc per embaràs.
Acció 9.4. Realitzar formacions a la plantilla i
específiques als/les responsables de salut laboral.
Prevenció i actuació davant de l’assetjament sexual
Acció 10.1. Revisar i actualitzar l’actual protocol
d’actuació davant de l’assetjament i fer-ne difusió. (P)
Acció 10.2. Incorporar el protocol a la documentació
corporativa i laboral de l’organització
Acció 10.3. Creació d’un equip que gestioni
l’assetjament sexual i per raó de sexe a l’empresa (P)
Acció 10.4. Realització de formacions sobre
assetjament sexual o per raó de sexe
Acció 10.5. Formar l’equip en gestió i resolució de
situacions d’assetjament
Acció 10.6. Elaboració d’un document amb els drets i
ajuts de les dones víctimes de violència masclista (P)
Acció 10.7. Elaboració i difusió del Protocol per a
l’abordatge de la violència masclista d’Àgora Càtering
Per tal d’anar recollint de forma sistematitzada i ordenada la informació de les accions
que es van duent a terme en el marc d’execució d’aquest Pla d’Igualtat, caldrà utilitzar
la següent fitxa, podent sent modificada segons el tipus de acció.
Àmbit:
Objectiu:
Acció:
Data de implantació

Recursos humans i materials
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Tasques realitzades

Tasques pendents

Indicadors de seguiment

Cost

Desviacions

Comentaris o observacions

8 SISTEMA DE SEGUIMENT, AVALUACIÓ I REVISIÓ
PERIÒDICA
FASE 4. SISTEMA D’AVALUACIÓ I SEGUIMENT
La remissió expressa que la Llei per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes fa a
l'establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació posa en evidència la
importància que totes dues fases tenen en el conjunt del procés d'elaboració i aplicació
dels Plans d'Igualtat. No són actuacions residuals o de mer tràmit, sinó que són
actuacions decisives per a l'èxit de la incorporació de la igualtat d'oportunitats en les
organitzacions.
El seguiment és una anàlisi continuada per a verificar el que s'està realitzant, assegurar
el compliment efectiu de les accions i els objectius previstos i detectar possibles
problemes.
L'avaluació, és una valoració sistemàtica i objectiva d'un Pla d'Igualtat des de la seva
concepció fins als resultats obtinguts.
Seguiment i avaluació permeten identificar i reflexionar sobre les mesures adoptades i
els efectes de la seva aplicació, per a això serà necessària la participació de les
persones involucrades, la col·laboració de les quals serà garantia de la pertinència de
les conclusions extretes, de tal forma que s'obtingui un coneixement rigorós de la
situació que permeti corregir possibles deficiències i fer propostes de millora.
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Així, el seguiment del Pla d’Igualtat és un instrument essencial per a conèixer el seu
desenvolupament i el grau d'eficàcia de les mesures proposades, ha de realitzar-se de
manera simultània a l'execució del Pla i fer-se de manera sistemàtica i rigorosa.
Simultaniejar l'execució de les mesures previstes en el Pla amb el seguiment d'aquest
permet que, en qualsevol moment, les mesures puguin ser revisades amb la finalitat
d'afegir, reorientar, millorar, corregir, intensificar, atenuar o, fins i tot, deixar d'aplicar
alguna de les mesures en funció dels efectes que es vagin apreciant.
Amb aquest objectiu Àgora Càtering ha constituït la Comissió per a la implantació,
seguiment avaluació del Pla d’igualtat de dones i homes i el seu reglament de
funcionament.
Per altre banda, amb caràcter anual, a més dels indicadors de seguiment de cada una
de les accions que composen el present pla, es treballarà en un informe de seguiment
que incorporarà, com a mínim, l’anàlisi dels següents indicadors:
-

Núm. i percentatge de dones i homes en plantilla. Anàlisi per classificació
professional.

-

Núm. de dones i homes incorporades el darrer any. Anàlisi per classificació
professional.

-

Núm. de dones i homes promocionades el darrer any. Anàlisi per classificació
professional.

-

Ús de mesures de conciliació per part de dones i homes.

-

Anàlisi de la bretxa salarial de dones i homes segons defineix el RD 902/2020.

-

Casos d’activació del protocol i valoració del funcionament de mateix.

Revisió del Pla d’igualtat
En paral·lel amb l'execució i seguiment de les mesures es procedirà també a la seva revisió
amb l'objectiu d'afegir, reorientar, millorar, corregir, intensificar, atenuar o, fins i tot, deixar
d'aplicar alguna d'elles, si s'apreciés que la seva execució no està produint els efectes
esperats en relació amb els objectius proposats.
Aquesta revisió es durà a terme en els terminis previstos en el reglament que reguli la
Comissió i funcions de la Comissió de seguiment d'aquest Pla i, en tot cas, quan concorrin
les següents circumstàncies:
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a) Quan es posi de manifest la seva falta d'adequació als requisits legals i
reglamentaris o la seva insuficiència com a resultat d'una actuació de la
Inspecció de Treball i Seguretat Social.
b) Quan es produeixi la fusió, absorció, transmissió o modificació de la forma
jurídica de l'empresa.
c) Davant qualsevol incidència que modifiqui de manera substancial la plantilla,
els seus mètodes de treball, organització o sistemes retributius, incloses les
inaplicacions de conveni i les modificacions substancials de les condicions de
treball o les situacions analitzades en el diagnòstic d'igualtat que hagi servit de
base per a la seva elaboració.
d) Quan una resolució judicial condemni a l'empresa per discriminació directa o
indirecta per raó de sexe o quan determini la falta d'adequació del pla d'igualtat
als requisits legals o reglamentaris.
La revisió comportarà l'actualització del diagnòstic, quan per circumstàncies degudament
motivades resulti necessari, així com de les mesures del pla d'igualtat, en la mesura
necessària. Cal tenir en compte que en el cas de canvis substancials caldrà constituir una
comissió negociadora.

INDICADORS. Com mesurar-ho?
Per tant, un dels continguts del Pla ha de ser la configuració d'un sistema
d'indicadors de seguiment i avaluació que mesuren si s'han realitzat les accions
proposades, els resultats i l'impacte de cada acció i mesura, així com del Pla en el seu
conjunt. A més, hauran d'identificar-se les dificultats oposades i les solucions aportades.
Per fer-ho, durant la identificació de les accions s’han definit un seguit d’indicadors
mitjançant diverses preguntes, a les que caldrà donar resposta en el moment d’avaluació
del present Pla.
L’avaluació d’aquests indicadors ens ha de permetre conèixer el grau de compliment
dels objectius fixats en cada àmbit del Pla, analitzar el desenvolupament del procés,
reflexionar sobre l’efectivitat de les accions dissenyades i identificar noves àrees de
millora.
Estructurem en tres grups els aspectes principals que es tindran en compte a l’hora
d’avaluar els indicadors, tot i que en el moment de dur a terme l’avaluació, aquests punts
d’estudi es podran modificar i ampliar:
-

Els relacionats amb el procés que s’ha seguit per implantar el Pla d’Igualtat
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-

o

Nivell de desenvolupament de les accions engegades

o

Dificultats alhora de dur-lo a terme

o

Obstacles en la posada en marxa

o

Desviacions i correccions en tot el període

o

Participació de la plantilla en el diversos àmbits

o

Adequació dels mitjans i recursos utilitzats

Les repercussions i els impactes
o

Afectació a les dones i homes de la posada en marxa de les accions

o

La millora d’oportunitats entre homes i dones

o

La visió de la plantilla respecte a la igualtat entre dones i homes a
l’empresa

-

Els resultats obtinguts
o

El grau d’acompliment dels objectius fixats

o

Existència o no de desigualtats detectades en la diagnosi

Per altra banda, cal dir que la Comissió d’Igualtat durà a terme les tasques del seguiment
de la implantació de les accions. Es important que tot el procés es vagi analitzant de
forma periòdica i sistemàtica per tal d’anar-lo millorant constantment i de forma
sostenible.

Fitxes de seguiment, avaluació i revisió periòdica
Per al seguiment, avaluació i revisió del Pla d’Igualtat d’Àgora Càtering es faran servir
cadascuna de les accions plantejades al darrer punt 2.1.2., així com els indicadors de
seguiment plantejats, als quals s’hauran de donar resposta.

INNOVACIÓ. Millorem
Una de les principals premisses del Pla d’Igualtat d’Àgora Càtering, és la millora
contínua. El procés definit al present document no és un procés rígid i estàtic, sinó que
serà dinàmic i flexible des del seu inici. És a dir, s’intentaran realitzar totes les accions
definides, però a partir de les necessitats, complicacions i disponibilitats de cada
moment, el procés d’implantació de les accions s’haurà d’anar adaptant.
A més, en el moment d’avaluació d’aquest Pla d’Igualtat, durant i un cop passat el seu
període de vigència, s’aniran identificant possibles accions properes i estudiant noves
situacions en l’àmbit d’igualtat entre dones i homes a l’empresa, ja que les polítiques
d'igualtat en el treball necessiten un examen constant i flexible per a reajustar-se als
seus propis objectius i a les necessitats de l’empresa.
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Per a facilitar el procés d’avaluació, es pretén fer ús de l’eina de seguiment i avaluació
de plans d'igualtat, l'ESAPI, elaborat per la Generalitat de Catalunya, per dur a
terme la configuració dels indicadors de seguiment anteriorment esmentats, l'anàlisi dels
10 àmbits d'actuació, i conèixer-ne el grau d'implantació i l'impacte produït per les
actuacions realitzades.
Tant la Comissió d’igualtat, com la figura d’agent d’igualtat del moment, hauran de
revisar totes les fases del procés;
-

Revisar el compromís

-

Analitzar la nova situació de l’empresa vers la igualtat i quines són les noves
necessitats i realitats

-

Considerar la satisfacció o percepció de la plantilla en relació a les noves
mesures i accions que s’han incorporat

-

Revisar si la participació i la comunicació interna han funcionat correctament

-

Revisar els objectius fixats

-

Analitzar quines accions definides encara són vàlides per als nous objectius i
definir noves si és necessari.

-

Veure quines accions no s’han pogut dur a terme i el motiu

-

Revisar els indicadors i els resultats obtinguts en relació als que es van establir

-

Elaborar un nou Pla d’Igualtat on es reculli tota aquesta informació i les noves
accions i millores.

9 COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ
D’IGUALTAT,

ENCARREGADA

DEL

SEGUIMENT,

EVALUACIÓ I REVISIÓ PERIÒDICA DELS PLANS
D’IGUALTAT
OBJECTIU: La Comissió està constituïda per vetllar pel compliment del principi d'igualtat
d'oportunitats i no discriminació de dones i homes a Àgora Càtering i, especialment, per
a la implementació del Pla d'igualtat d'oportunitats de dones i homes.
COMPOSICIÓ:
Durant la constitució de la Comissió negociadora les parts acorden que aquesta tindrà,
entre d’altres, la competència de impuls de la implantació del Pla d'Igualtat en l'empresa
i conseqüentment, aquesta Comissió serà l’encarregada de dur a terme el seguiment i
l’avaluació dels objectius fixats i les accions establertes. Amb l’aprovació del present Pla
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d’igualtat, la Comissió negociadora es transforma en Comissió d’igualtat (o de
seguiment), amb la composició i les atribucions establertes, en el qual han de participar
de manera paritària la representació de l’empresa i de les persones treballadores, i que,
en la mesura que es pugui, ha de tenir una composició equilibrada entre dones i homes.
Així doncs, la Comissió d’igualtat, estarà formada per 2 representants de l’empresa i 2
representats legals de les persones treballadores.

Membre

Lloc a l’empresa / sindicat

Amb dret a vot
Silvia Rodriguez Cortes

En representació de l’empresa Àgora Càtering

Ester Casas Vila

En representació de l’empresa Àgora Càtering

Amparo Suaza

En representació legal de les persones treballadores
per part de CCOO

Elisenda Vilaseca

En representació legal de les persones treballadores
per part de UGT

Sense dret a vot (voluntaris/es)
Carlos Alarcon Pedraza

En representació d’Àgora Càtering

Laia Morato Lucea

En representació d’Àgora Càtering

Paula Barragan Gomez

En representació d’Àgora Càtering

Aurora Richarte

En representació sindical de CCOO (assessora)

FUNCIONS DE LA COMISSIÓ D’IGUALTAT:
1. Realitzar el seguiment i avaluació del Pla d'igualtat d'oportunitats de dones i
homes.
2. Elaborar estudis, informes i / o propostes per fer efectiu el principi d'Igualtat
d’oportunitats.
3. Proposar la modificació del Pla, si escau, per tal d'adaptar-lo a noves
circumstàncies de l'empresa.
4. Recollir i canalitzar les iniciatives i suggeriments proposats per la plantilla en
relació a la igualtat d'oportunitats d'homes i dones.
FUNCIONAMENT:
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•

La Comissió d'igualtat es reunirà amb caràcter ordinari semestralment el primer
any, i amb caràcter extraordinari quan qualsevol de les parts ho sol·liciti així, amb
un avís previ de entre 3 i 5 dies.

•

Transcorregut el primer any, la mateixa comissió decidirà la freqüència de les
reunions, s’aconsella no inferior a trimestral.

•

Les decisions de la Comissió d'igualtat s'aprovaran per majoria.

•

La Comissió podrà proposar la presència de persones assessores en matèria
d'igualtat en les seves reunions, quan els assumptes a tractar ho facin necessari.

•

Totes les persones que conformen la Comissió respectaran la confidencialitat de
les reunions.

•

S'aixecarà acta de cada reunió de la Comissió.

En relació a la calendarització, el seguiment i l’avaluació de les mesures que preveu el
pla d’igualtat s’ha de fer de manera periòdica segons allò estipulat en el calendari
d’actuacions del pla d’igualtat. No obstant això, se n’ha de fer almenys una avaluació
intermèdia i una altra de final, així com quan ho acordi la comissió de seguiment.
Com a tal, la Comissió d’igualtat es reunirà com a mínim 2 cops l’any, seguint amb el
que estableix el reglament normatiu, per poder fer el seguiment de les accions. Aquestes
reunions de seguiment podran ser en format a distància o presencials, segons la
disponibilitat de les parts i el context del moment. Així mateix, al finalitzar la primer meitat
del període de vigència, durant gener i febrer de 2023, es farà una avaluació intermèdia.
Per últim, al finalitzar el període de vigència, durant gener i febrer de l’any 2025, la
Comissió es reunirà per tal de dur a terme l’avaluació final del projecte.
Alhora, aquesta avaluació final servirà per encarar i plantejar el proper Pla d’igualtat de
l’organització.

10 PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ
Al tractar-se la Comissió d’igualtat d’Àgora Càtering d’una comissió paritària, i podentse donar per tant empats en l’aprovació o desestimació de les decisions, cal establir el
procediment per solucionar les possibles discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació,
el seguiment, l’avaluació o la revisió del Pla d’igualtat d’Àgora Càtering, mentre la
normativa legal o convencional no obligui a adequar-lo.
Així doncs, i donat que el àmbit territorial d’Àgora Càtering és autonòmic, a Catalunya,
l’òrgan al que s’acudirà en cas de produir-se aquestes discrepàncies serà el Tribunal
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laboral de Catalunya, única instància autònoma i extrajudicial per a la solució de
conflictes laborals, conciliació, mediació i arbitratge.
D’acord amb aquesta decisió, el 6 de maig de 2022 es reuneix la Comissió negociadora
d’Àgora Càtering i signa l’acta de constitució i reglament de funcionament de la comissió
de seguiment i implantació del Pla d'Igualtat, inclòs el procediment de modificació i
solució de les discrepàncies.

11 APROVACIÓ

DEL

PLA

D’IGUALTAT

D’ÀGORA

CÀTERING
Telemàticament, el 14 de febrer de 2022.
PERSONES REUNIDES
En representació d’Àgora Càtering, Silvia Rodriguez Cortes
En representació d’Àgora Càtering, Ester Casas Vila
En representació d’Àgora Càtering, Laia Morato Lucea
En representació sindical de CCOO, Aurora Richarte
En representació legal de les persones treballadores per part de CCOO, Amparo Suaza
En representació de l’entitat La Sal, Anna Campàs
En representació de l’entitat La Sal, Clara Centeno

No acudeix a la reunió Elisenda Vilaseca, en representació legal de les persones
treballadores per part de UGT, tot i haver estat convocada i enviats recordatoris.

EXPOSEN
Que en conformitat amb el disposat a la Llei Orgànica 3/2007 per la Igualtat Efectiva de
Dones i Homes, l’empresa Àgora Càtering S.L., en respectar la igualtat de tracte i
d’oportunitats en l’àmbit laboral i el deure d’adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol
tipus de discriminació laboral entre dones i homes, un cop creada la Comissió d’Igualtat,
presentats els resultats de la diagnosis i aprovades les accions, es reuneixen les parts
per aprovar i tancar el Pla d’Igualtat d’Àgora Càtering.
ACORDS
-

Es procedeix a la votació del Pla d’Igualtat d’Àgora Càtering. No es dona cap
disconformitat de les parts implicades, totes estan conformes amb l’aprovació del
Pla d’Igualtat d’Àgora Càtering.
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-

Aprovació i tancament del Pla d’Igualtat d’Àgora Càtering 2022-2025.
SIGNEN:

Silvia Rodriguez Cortes

Ester Casas Vila

Luz Amparo Suaza Florez

Elisenda Vilaseca

12 ANNEXES
Annex 1. Carta de Presentació
Annex 2. Document de Constitució de la Comissió d’Igualtat
Annex 3. Qüestionari a la plantilla
Annex 4. Entrevista a Direcció
Annex 5. Informe de la diagnosi
Annex 6. Acta de tancament de la diagnosi
Annex 7. Acta de tancament de les accions
Annex 8. Acta de tancament del Pla d’Igualtat d’Àgora Càtering
Annex 9. Acta de constitució i reglament de funcionament de la comissió de seguiment
i implantació del Pla d’igualtat
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