III Pla d’Igualtat d’Oportunitats
entre dones i homes
de la Universitat Ramon Llull
(2017 – 2019)

Aprovat per la Junta de Govern de la Universitat Ramon Llull
Barcelona, 23 de novembre de 2017

III Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes (2017 – 2019).

Índex
1. Introducció ........................................................................................................ - 3 1.1. Antecedents del Pla ................................................................................................ - 3 1.2. Marc legal i normatiu .............................................................................................. - 4 1.3. Processos vinculats al Pla ...................................................................................... - 5 -

2. Diagnòstic de la situació.................................................................................. - 6 2.1. Representativitat d’homes i dones en el PDI .......................................................... - 7 2.2. Representativitat d’homes i dones en el PAS ....................................................... - 11 2.3. Representativitat d’homes i dones en l’alumnat .................................................... - 12 2.4. Representativitat d’homes i dones en els òrgans de govern ................................. - 14 2.5. Principals conclusions de l’avaluació del II Pla d’Igualtat d’Oportunitats ............... - 16 -

3. Pla operatiu ..................................................................................................... - 18 3.1. Presentació .......................................................................................................... - 18 3.2. Fitxes identificatives de les accions ...................................................................... - 22 Eix estratègic 1: Consolidar el compromís de la Universitat amb la igualtat de gènere i
promoure la sensibilització de la comunitat universitària ......................................... - 22 Eix estratègic 2: Visibilitzar la representativitat d’homes i dones a la Universitat i
promoure’n una participació equilibrada .................................................................. - 26 Eix estratègic 3: Vetllar per la introducció de la perspectiva de gènere a la docència i
contribuir a la visibilització de la recerca amb sensibilitat de gènere ........................ - 29 Eix estratègic 4: Vetllar per la introducció de la perspectiva de gènere en l’organització
de les condicions de treball a través de la visibilització i el reconeixement de les
pràctiques ................................................................................................................ - 31 Eix estratègic 5: Prevenir i combatre la discriminació, l’assetjament i la violència de
gènere a la Universitat mitjançant la creació d’eines i recursos a disposició de la
comunitat universitària ............................................................................................. - 32 3.3. Quadre-resum del pla operatiu ............................................................................. - 33 -

-2-

III Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes (2017 – 2019).

1. Introducció
Abans de presentar pròpiament el III Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes de la
Universitat Ramon Llull (2017 – 2019)1, és important contextualitzar-lo fent un breu repàs
dels seus antecedents i indicant el marc legal i normatiu en el qual s’inscriu. En el darrer
apartat d’aquesta introducció, també es descriuen els processos vinculats a l’elaboració del
Pla per posar de relleu la seva interconnexió.

1.1.

Antecedents del Pla

La Universitat Ramon Llull va iniciar formalment un camí de compromís explícit en favor de
la igualtat d’oportunitats entre dones i homes l’any 2008, moment en què va aprovar el seu I
Pla d’Igualtat d’Oportunitats (2008 – 2010). Després d’aquest període de vigència del Pla i
un cop realitzada la corresponent avaluació, la URL va elaborar el II Pla d’Igualtat
d’Oportunitats, amb 5 eixos estratègics principals i un total de 14 accions a desenvolupar.
Tot i que inicialment el II Pla tenia vigència per al trienni 2011 – 2013, un cop acabat aquest
període es va prorrogar fins a la finalització del curs 2015 - 2016. En el darrer trimestre del
2016 es va dur a terme el procés d’avaluació del Pla, a partir del contrast entre les accions
que es van planificar i la seva implementació real. Els resultats d’aquesta avaluació,
juntament amb les dades quantitatives de representativitat d’homes i dones en els diferents
col·lectius de la Universitat, conformen el diagnòstic d’aquest III Pla (veure apartat 2.
Diagnòstic de la situació) i, per tant, són la base de la planificació de les noves accions.
En resum, doncs, el III Pla d’Igualtat d’Oportunitats és una mostra més del compromís de la
URL en la consecució de la plena igualtat d’oportunitats entre dones i homes a la Universitat.
Concretament, el Pla es concep com un eina clau per facilitar que la perspectiva de gènere
sigui present en les pràctiques i polítiques de la URL. La Llei orgànica 3/2007, de 22 de
març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, defineix els plans d’igualtat de la següent
manera:
Article 46. Concepte i contingut dels plans d’igualtat de les empreses
1. Els plans d’igualtat de les empreses són un conjunt ordenat de
mesures, adoptades després de fer un diagnòstic de situació, tendents a
assolir a l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i
homes i a eliminar la discriminació per raó de sexe. Els plans d’igualtat
fixen els objectius concrets d’igualtat que s’han d’assolir, les estratègies i les
pràctiques que s’han d’adoptar per a la seva consecució, així com
l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius
fixats.

El III Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes de la URL, tal com s’explica en l’apartat 1.1
d’aquesta Introducció, està precedit pel I i II Pla d’Igualtat d’Oportunitats. Aquests dos plans anteriors,
tot i que ja estaven centrats exclusivament en la igualtat de gènere, no ho explicitaven en els seus
títols. En el III Pla, s’ha optat per fer constar al títol que es tracta d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre
dones i homes.
1
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És important remarcar que aquest III Pla no es pot entendre sense contemplar el treball
realitzat en el marc dels dos plans anteriors, fet que posa de manifest que es tracta d’un
procés continuat de treball en el qual cal aconseguir fer créixer els èxits que s’han obtingut
en els plans anteriors i readreçar els resultats insatisfactoris.

1.2.

Marc legal i normatiu

La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes estableix,
en el seu article 45, l’obligació de les empreses a impulsar mesures que garanteixin la
igualtat de gènere en l’àmbit laboral i concreta una d’aquestes mesures en l’elaboració dels
plans d’igualtat:
Article 45. Elaboració i aplicació dels plans d’igualtat
1. Les empreses estan obligades a respectar la igualtat de tracte i
d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han d’adoptar
mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre
dones i homes, mesures que han de negociar, i si s’escau acordar, amb els
representants legals dels treballadors de la forma que determini la legislació
laboral.
2. En el cas de les empreses de més de dos-cents cinquanta
treballadors, les mesures d’igualtat a què es refereix l’apartat anterior s’han
d’adreçar a l’elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat, amb l’abast i el
contingut que estableix aquest capítol, que també ha de ser objecte de
negociació tal com determini la legislació laboral.

Concretament en l’àmbit universitari, la Llei Orgànica 4/2007, de 12 d’abril, per la qual es
modifica la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’Universitats, inclou explícitament en
el seu preàmbul el rol que ha de desenvolupar la Universitat en relació a les qüestions de
gènere:
Preàmbul
Aquesta Llei no oblida el paper de la universitat com a transmissor essencial
de valors. El repte de la societat actual per assolir una societat tolerant i
igualitària, en què es respectin els drets i les llibertats fonamentals i
d’igualtat entre homes i dones, s’ha d’assolir, sens dubte, a la
universitat. Aquesta Llei impulsa la resposta de les universitats a aquest
repte a través no només de la incorporació d’aquests valors com a objectius
propis de la universitat i de la qualitat de la seva activitat, sinó mitjançant
l’establiment de sistemes que permetin assolir la paritat en els òrgans de
representació i més participació de la dona en els grups de recerca. [...] A
més, aquesta reforma introdueix la creació de programes específics sobre
la igualtat de gènere, d’ajuda a les víctimes del terrorisme i l’impuls de
polítiques actives per garantir la igualtat d’oportunitats a les persones amb
discapacitat.

Més recentment, la Llei 17/2015, de 21 de juliol d’igualtat efectiva de dones i homes, reitera
el deure d’aprovar i aplicar plans d’igualtat a les empreses amb una plantilla superior a les
250 persones i sosté, en el seu article 28, que:
Article 28. Universitats i Recerca:
3. Les universitats, els centres d’estudis superiors i els centres i institucions
de recerca catalans han de:
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a) Garantir la igualtat efectiva de dones i homes en la carrera docent i en
la carrera investigadora, i també entre el personal d’administració i
serveis, i promoure la representació equilibrada de dones i homes en els
diferents òrgans col·legiats i a tots els nivells de presa de decisions.

En un context més pròxim, cal destacar el paper de suport i guiatge realitzat per la Comissió
de Dona i Ciència del Consell Interuniversitari de Catalunya. Aquesta Comissió, en
funcionament des de l’any 2006, permet que cada universitat abordi l’objectiu de la igualtat
de gènere des de la seva especificitat però creant un entorn favorable a la discussió i a la
compartició d’experiències i coneixement per avançar en l’objectiu.
Pel que fa pròpiament a la normativa interna de la Universitat Ramon Llull, cal fer referència
als seus Estatuts, renovats l’any 2010 i modificats l’any 2014, ens els quals s’explicita el seu
compromís amb la igualtat d’oportunitats:
Article 59. Política d’igualtat:
Conscient la Universitat dels compromisos que ha contret amb la societat i
amb la voluntat de col·laborar per a una societat més justa i equitativa,
s’esforçarà per evitar qualsevulla discriminació, mitjançant una eficaç
política d’igualtat d’oportunitats i no discriminació per raons de sexe,
raça, religió o discapacitat, o qualsevol altra condició o circumstància personal
o social en l’accés a la Universitat.

En resum, doncs, el III Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes de la URL s’inscriu
en un context que no només afavoreix que la Universitat destini esforços i recursos a
l’elaboració i implementació d’un Pla que vetlli per la igualtat de gènere, sinó que li ho
exigeix legalment i socialment.

1.3.

Processos vinculats al Pla

El procés d’elaboració del III Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes està
estretament vinculat als processos representats a l’esquema que es mostra a la pàgina
següent. D’una banda, es posa de relleu la importància de cada un dels processos i la seva
interconnexió i, de l’altra, s’evidencia que el procés d’elaboració del Pla té com a base els
resultats del procés d’avaluació del pla precedent. En definitiva, se segueix el cicle següent2:
Planificar
Executar
Comprovar i verificar
Actuar de nou

S’ha vinculat l’elaboració del Pla amb el cicle PDCA (plan – do – check – act) per posar de manifest
que l’actualització del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes s’ha de concebre com una
seqüència d’accions que cal fer en un determinat ordre i de manera cíclica per aconseguir la millora
contínua de tots els processos involucrats i, en definitiva, un avenç en l’objectiu d’igualtat de gènere a
la Universitat.
2
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Esquema 1. Processos vinculats al Pla

2. Diagnòstic de la situació
El diagnòstic que es presenta en aquest apartat descriu la situació de la URL des d’un punt
de vista de gènere per posteriorment poder elaborar el nou pla d’acció. Per dur a terme
aquest diagnòstic, s’utilitzen dues fonts d’informació:


Dades de representativitat d’homes i dones en els tres col·lectius que configuren
la Universitat (PDI, PAS i alumnat) i en els òrgans de govern. Les dades que es
mostren permeten comparar, en la majoria de casos, l’evolució durant el període de
vigència del II Pla, és a dir, entre el curs 2011 – 2012 i el curs 2015 – 2016.



Principals conclusions de l’avaluació del II Pla d’Igualtat d’Oportunitats (2011 –
2016). Es considera que l’avaluació és un pas imprescindible per poder elaborar el
nou Pla des del coneixement i l’aprenentatge que es desprèn del pla precedent,
motiu pel qual s’inclou com a part d’aquest diagnòstic.
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2.1. Representativitat d’homes i dones en el PDI
El personal docent i investigador (PDI) de la URL és un col·lectiu amb més presència
d’homes que no pas de dones. Concretament, els homes representen un 60% del PDI i les
dones el 40%. Aquestes proporcions s’han mantingut exactament iguals durant tot el període
de vigència del II Pla d’Igualtat d’Oportunitats.
La distribució per sexe de les categories professionals del professorat posa de relleu les
marcades diferències entre homes i dones. En deteminades categories, com per exemple la
categoria de Catedràtic o d’Emèrit, la presència de dones és molt menor a la dels homes o
fins i tot inexistent. Justament, és en les categories de major rang o posició jeràrquica on
trobem unes diferències més importants entre les presències masculines i les presències
femenines. Per contra, en la categoria de Professor ajudant, la presència de les dones s’ha
incrementat, passant d’un 30% en el curs 2011 – 2012 a un 100% en el curs 2015 – 2016.
Les presències es mantenen en una proporció igualada en les categories d’Investigador en
formació i Professor de centre adscrit. Les diferències es tornen a fer evidents a favor d’una
major presència d’homes en les categories de Titular i de Contractat doctor. El gràfic
següent mostra aquest escenari en els diferents cursos acadèmics:
Gràfic 1. Proporció de professors/es per categoria professional i curs acadèmic.
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Taula 1. Proporció de professores per categoria professional i curs acadèmic

Categoria professional

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Associat

37%

42%

42%

42%

42%

Titular

36%

38%

39%

37%

35%

Catedràtic

15%

17%

16%

16%

15%

Emèrit

0%

0%

0%

0%

0%

Investigador

33%

37%

48%

44%

38%

Ajudant doctor

57%

44%

41%

40%

38%

Contractat doctor

29%

28%

26%

29%

29%

Professor ajudant

30%

31%

50%

100%

100%

Investigador en formació

53%

52%

54%

55%

49%

Professor de centre adscrit

64%

58%

58%

57%

57%

La distribució per sexe segons els àmbits d’estudi del professorat mostra una situació molt
similar entre el primer curs de vigència del Pla (2011 – 2012) i l’últim curs (2015 – 2016). Es
visibilitza que en la major part d’àmbits d’estudi hi ha un major predomini de professorat
masculí (Arts i humanitats, Ciències experimentals i Enginyeria i Arquitectura). En l’àmbit de
Ciències socials i jurídiques, tot i que el col·lectiu també està més masculinitzat, cal dir que
les proporcions no són tan dispars (60% d’homes i 40% de dones). L’àmbit de les Ciències
de la salut és l’únic en què hi ha una major presència de dones, amb una propoció similar a
l’àmbit de les Ciències socials i jurídiques però a l’inversa (40% d’homes i 60% de dones).
Pel que fa a les diferències entre el primer i l’últim curs, es destaca un lleuger increment de
la presència de dones en l’àmbit d’Arts i humanitats i de les Ciències experimentals.
Gràfic 2. Distribució del professorat segons àmbits d’estudi (2011 – 2012)
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Gràfic 3. Distribució del professorat segons àmbits d’estudi (2015 – 2016)
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En relació al professorat acreditat, les proporcions són les següents: 70% d’homes i 30% de
dones. Aquestes xifres es mantenen durant tot el període de vigència del II Pla, tal com
s’observa en els dos gràfis següents:
Gràfic 4. Professorat acreditat (2011 – 2012)

Gràfic 5. Professorat acreditat (2015 – 2016)
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Pel que fa al professorat doctor, les proporcions són similars a les anteriors i sense
variacions rellevants durant els anys de la comparativa, motiu pel qual només es presenten
les dades del primer i de l’últim curs de vigència del II Pla.
Gràfic 6. Professorat doctor (2011 – 2012)

Gràfic 7. Professorat doctor (2015 – 2016)
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Respecte a les dades de professorat contractat que imparteix classe, les proporcions
d’homes i dones no són tan dispars, ja que es mouen al voltant del 60% d’homes i el 40% de
dones. Tot i i no tractar-se d’unes xifres igualitàries, s’observa una certa aproximació
quantitativa entre els dos col·lectius.
En l’àmbit de la recerca, les dades mostren un equilibri pel que fa a la participació d’homes i
dones com a membres dels grups de recerca. En canvi, pel que fa al col·lectiu
d’investigadors principals, encara hi ha moltes diferències entre la quantitat d’homes i de
dones. No obstant això, cal dir que en aquest col·lectiu hi va haver un increment important
del nombre de dones durant la vigència del I Pla d’Igualtat (2008 – 2010). Aquesta tendència
s’ha mantingut i fins i tot ha millorat durant la vigència del II Pla (2011 – 2016), fet que es
considera molt rellevant perquè tot i ser una proporció allunyada de la paritat, comença a
indicar la consolidació de la presència femenina.
Gràfic 8. Investigador grup de recerca (2014–2016)

Gràfic 9. Investigador/a principal (2014-2016)
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Els tribunals de tesis doctorals han tingut una composició clarament masculinitzada, tal com
es mostra en la taula següent.
Taula 2. Distribució d’homes i dones en els càrrecs dels tribunals en el període 2011 - 2016

Homes

Dones

President/a
Secretari/ària
Vocal 1

81,79%
73,09%
69,13%

18,21%
26,91%
30,87%

Vocal 2

76,85%

23,15%

Vocal 3

76,64%

23,36%

El gràfic següent posa de manifest les marcades diferències entre homes i dones pel que fa
a l’ocupació dels diferents càrrecs dels tribunals de tesis doctorals en cada curs acadèmic.
També s’observa un increment de la presència de dones en els darrers cursos.
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Gràfic 10. Composició dels tribunals de tesis doctorals per sexe i curs acadèmic
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2.2. Representativitat d’homes i dones en el PAS
En contraposició a la situació del personal docent i investigador, el personal d’administració i
serveis (PAS) de la URL és un col·lectiu clarament feminitzat. Les dades següents mostren
no només aquesta realitat sinó també una tendència d’increment del nombre de dones en
aquest col·lectiu. Les xifres es presenten en relació al conjunt del PAS de la Universitat i
s’especifica la distribució per sexe del PAS del Rectorat, on encara és més evident aquesta
feminització.
Gràfic 11. Distribució del PAS global.

Gràfic 12. Distribució del PAS global.
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Gràfic 13. Distribució del PAS del Rectorat.

Gràfic 14. Distribució del PAS del Rectorat.
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2.3. Representativitat d’homes i dones en l’alumnat
La presència d’homes i dones en l’alumnat total de la URL té unes proporcions molt similars,
essent sempre lleugerament més gran el nombre de dones:
Taula 3. Proporció d’alumnat masculí i femení.

Homes

Dones

2011 - 2012

48,25%

51,75%

2012 -2013

47,05%

52,95%

2013 - 2014

47,67%

52,33%

2014 - 2015

49,54%

50,46%

2015 - 2016

48,87%

51,13%

Pel que fa als àmbits d’estudi de l’alumnat, les dones són el col·lectiu majoritari en tots ells
en excepció de l’àmbit de l’Enginyeria i l’Arquitectura, on el col·lectiu masculí representa el
70% de l’alumnat. En l’àmbit de les Ciències socials i jurídiques, la presència d’alumnat
masculí i femení és pràcticament la mateixa. En Ciències de la salut i Arts i humanitats,
l’alumnat femení és clarament més nombrós (70% de dones) que el masculí. En l’àmbit de
les Ciències experimentals s’observa un increment de la proporció de dones durant els
darrers cursos. El gràfic següent mostra la distribució de l’alumnat per àmbits d’estudi del
curs 2011 – 2012 i del curs 2015 – 2016.
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Gràfic 15. Distribució de l’alumnat per sexe i àmbits d’estudi.

2011-2012
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Ciències experimentals
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Enginyeria i Arquitectura
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Arts i Humanitats

80%
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10%
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2015 - 2016
Homes

Dones

La taula següent visibilitza la proporció d’alumnat femení per àmbit d’estudi per poder
observar l’evolució durant els diferents cursos acadèmics.
Taula 4. Proporció d’alumnat femení per àmbit d’estudi.

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Arts i humanitats
Ciències de la salut
Ciències experimentals

72%

73%

72%

70%

69%

70%

70%

68%

69%

68%

48%

60%

57%

58%

61%

Ciències socials i jurídiques

54%

54%

53%

50%

51%

Enginyeria i arquitectura

29%

29%

29%

29%

29%

A continuació s’ofereixen les dades mitjanes d’alumnat masculí i femení matriculat als graus,
a les titulacions pròpies, als màsters oficials i als doctorats en el període analitzat. Tal com
es pot observar, hi ha una distribució molt equitativa en tots els cicles de formació, des dels
graus fins als doctorats. És important destacar aquest equilibri en l’etapa d’estudi de
doctorats perquè, tal com s’ha observat en les dades de representativitat d’homes i dones en
el PDI (2.1.), aquest és un col·lectiu amb marcades diferències entre presències masculines
i femenines. Caldrà veure si aquesta composició equilibrada de l’actual alumnat en l’etapa
de doctorat es tradueix, en un futur, en un canvi en les proporcions de la composició del PDI
o, per contra, se segueix observant una certa tendència del gràfic de les tisores.

- 13 -

III Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes (2017 – 2019).

Taula 5. Proporció mitjana d’alumnat masculí i femení matriculat als diferents cicles (del 2011 – 2012
al 2015 – 2016).

Homes

Dones

Graus
Titulacions pròpies
Màsters oficials

44,40%

55,60%

48,20%

51,80%

56,98%

43,02%

Doctorats

48,60%

51,40%

2.4. Representativitat d’homes i dones en els òrgans de govern
El gràfic següent posa de manifest que la presència de dones en els òrgans de govern de la
URL és molt minoritària.
Gràfic 16. Composició dels òrgans de govern.

2011

2013
Homes

Junta de Govern

Consell Acadèmic

Consell Executiu

Patronat

Equip rector

Junta de Govern

Consell Acadèmic

Consell Executiu

Patronat

Equip rector

Junta de Govern

Consell Acadèmic

Consell Executiu

Patronat

Equip rector

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2016

Dones

Tal com es mostra a continuació i seguint la mateixa línia, els deganats i les direccions dels
centres i de les facultats estan encapçalades molt majoritàriament per homes.
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Gràfic 17. Composició de les direccions generals i els deganats dels centres (2016).
100%
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Per últim, es presenta un gràfic que il·lustra la composició del patronat de la URL i dels
patronats de les institucions federades. Tal com s’observa, la presència de dones és molt
minoritària i fins i tot inexistent en algun cas.
Gràfic 18. Composició del patronat de la URL i dels patronats de les institucions federades (2016).
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Les dades mostrades en els apartats anteriors mostren la fotografia de les presències
masculines i femenines en els diferents col·lectius que configuren la comunitat universitària.
Tot i que les xifres mostren una subrepresentació de les dones en el PDI i en els òrgans de
govern, cal destacar una certa igualtat de presències en el col·lectiu de l’alumnat. En aquest
terreny, encara que les dades són positives, cal no perdre de vista la feminització i
masculinització de determinats àmbits d’estudi, així com també l’evolució d’aquestes dades
en els màsters i doctorats i com es van incorporant, per exemple, en el col·lectiu del PDI.
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2.5.

Principals

conclusions

de

l’avaluació

del

II

Pla

d’Igualtat

d’Oportunitats
Tal com s’ha insistit en diverses ocasions al llarg del document, l’avaluació del II Pla
d’Igualtat d’Oportunitats és clau per a l’elaboració del Pla actual. A continuació es reprodueix
una part de les conclusions de l’Informe d’Avaluació Final3 amb l’objectiu de mostrar-ne els
resultats principals, que justifiquen l’enfocament que ha adquirit aquest III Pla.
Text extret de l’apartat 3. Conclusions de l’Informe d’Avaluació Final del II Pla d’Igualtat d’Oportunitats
(2011 – 2016).

[...] L’avaluació no s’ha d’entendre com un examen que se supera o se suspèn, sinó com un
procés sistemàtic de recollida i anàlisi d’informació que ha de servir per millorar
l’enfocament i la implementació de la igualtat d’oportunitats a la Universitat. És a dir, cal
veure l’avaluació com un mètode de mesura del grau d’implementació del Pla i, alhora, com
un instrument per a la millora contínua. Concebre l’avaluació des d’aquesta perspectiva, i no
pas com un procés d’inspecció, permetrà elaborar el proper Pla d’Igualtat d’Oportunitats des
del coneixement i l’aprenentatge que es desprèn del II Pla.
[...] Els resultats de l’avaluació posen de relleu que encara hi ha molt camí a recórrer, tant
per consolidar les tendències positives que s’aprecien, com per millorar en les àrees en les
quals els resultats s’han situat lluny dels objectius fixats. És important destacar l’avenç en
la visibilització i la difusió de l’objectiu d’igualtat d’oportunitats a la Universitat (Eix 2) i el
compromís adquirit i formalitzat amb un protocol propi en contra de la discriminació,
l’assetjament i la violència de gènere (Eix 5). Es tracta de dues línies de treball amb resultats
satisfactoris les quals serà necessari seguir atenent per adaptar-les i consolidar-les. Pel que
fa a la difusió de la formació i la recerca des d’una perspectiva de gènere (Eix 3), s’han
realitzat tímides passes per apropar l’Observatori d’Igualtat d’Oportunitats als grups de
recerca que treballen temàtiques de gènere, però sense accions ni intercanvis concrets. En
relació a la promoció de la representació equilibrada d’homes i dones a la Universitat (Eix 1),
s’ha observat una tendència molt positiva en l’àmbit de la representació dels estudiants però
cal treballar i buscar fórmules per aconseguir estrendre-la també als altres àmbits de
representació de la Universitat, on actualment les xifres indiquen marcades diferències entre
presències masculines i femenines. Per últim, la voluntat de vetllar per la igualtat en les
L’Informe d’Avaluació Final del II Pla d’Igualtat d’Oportunitats (2011 – 2016) es va elaborar durant
l’últim trimestre de l’any 2016, un cop finalitzat el seu període de vigència.
3
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condicions laborals i la promoció professional a través del coneixement i seguiment dels
plans d’igualtat de les institucions federades (Eix 4) no s’ha materialitzat.
Si ens fixem en les qualificacions individuals de les accions, s’observa que més de la meitat
d’aquestes tenen una valoració Conforme (64,29%), tenint en compte la distinció que s’ha
efectuat entre accions Conforme total (42,86%) i accions Conforme parcial (21,43%).
Malgrat aquestes últimes no es pot considerar que hagin obtingut un resultat totalment
satisfactori, és important valorar la línia de treball que s’ha posat en marxa, que demostra
coherència i avenç en direcció als objectius plantejats. Aquests casos posen de manifest que
probablement una avaluació de seguiment – a mig període de vigència del Pla, per exemple
– hagués estat suficient per detectar l’impuls addicional o el replantejament que era
necessari per aconseguir una millor implementació de les accions.
Respecte a les accions qualificades com a No conforme, representen un 35,71%. En aquests
casos cal estar alerta per identificar si es tracta d’àrees que requereixen una intervenció
prioritària en el nou Pla o si, per contra, es tracta d’àrees que no són pertinents de
contemplar per la dificultat de poder-hi incidir d’una manera real i controlada. [...]
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3. Pla operatiu
3.1. Presentació
El pla operatiu del III Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes de la URL parteix de
l’anterior diagnòstic, que ha permès identificar els punts febles en matèria d’igualtat de
gènere i les situacions en què les dones es troben subrepresentades. Tenint en compte
aquest escenari, s’ha dissenyat el següent pla operatiu, que consta de 5 eixos estratègics i
16 accions. La priorització dels eixos estratègics i el seu corresponent desplegament en
accions s’ha realitzat seguint els següents criteris:


Viabilitat, adequació i concreció, és a dir, s’han prioritzat aquells eixos i accions en
què la Universitat té possibilitats reals d’intervenció i que s’han pogut definir
clarament pel que fa al seu abast i a la seva implementació. En aquest sentit s’ha
tingut especialment en compte l’estructura federada de la Universitat4. Aquesta
singularitat cal tenir-la present en el moment de dissenyar el pla d’acció per
aconseguir que aquest realment respongui a les necessitats i possibilitats de la URL,
ja que en alguns aspectes, per exemple, són les institucions federades qui tenen
determinades competències i algunes de les quals compten també amb els seus
propis plans d’igualtat.



Vinculació amb el Pla precedent, és a dir, s’ha apostat per un enfocament de
continuïtat amb l’objectiu, d’una banda, de poder seguir treballant i avançant en
aquelles àrees en les quals ja s’han començat a recollir bons resultats durant la
vigència del II Pla i, de l’altra, per reorientar aquelles accions en què els resultats han
estat

insatisfactoris. En

definitiva,

s’ha optat

per

aprofitar

l’experiència

i

l’aprenentatge derivat de Pla precedent i planificar el nou Pla en coherència amb
l’anterior i mantenint el compromís per la millora contínua.
L’aplicació d’aquests criteris ha donat com a resultat un Pla amb les següents
característiques:


El plantejament d’uns eixos estratègics similars als del Pla anterior però
modificant la seva formulació per posar l’accent en altres aspectes.



El desplegament d’aquests eixos en accions completament noves però també
amb bona part d’accions recuperades del Pla anterior, per seguir consolidant les

4

Cal recordar que la URL és una universitat composta per diversos centres federats, concretament
està integrada per les 11 institucions següents: IQS, Blanquerna, La Salle, Facultat de Filosofia,
ESADE, Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés, Facultat de Turisme i Direcció
Hotelera Sant Ignasi HTSI, Observatori de l’Ebre, Institut Borja de Bioètica, Institut de Salut Mental
Vidal i Barraquer i Escola Superior de Disseny ESDi, centre adscrit.
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accions amb bons resultats i per replantejar de manera més concreta aquelles que
no han obtingut resultats satisfactoris.
A continuació es presenten els enunciats dels eixos estratègics del III Pla d’Igualtat
d’Oportunitats entre dones i homes i les accions que s’han planificat per cada un d’ells.
Taula 6. Eixos estratègics del III Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes (2017 – 2019).

Eix estratègic

Accions

Eix 1

Consolidar el compromís de la Universitat amb la igualtat de gènere
i promoure la sensibilització de la comunitat universitària. (6 accions)

Eix 2

Visibilitzar la representativitat d’homes i dones a la Universitat i
promoure’n una participació equilibrada. (5 accions)

Eix 3

Vetllar per la introducció de la perspectiva de gènere a la docència i
contribuir a la visibilització de la recerca amb sensibilitat de gènere.
(3 accions)

Eix 4

Vetllar per la introducció de la perspectiva de gènere en
l’organització de les condicions de treball a través de la visibilització
i el reconeixement de les pràctiques. (1 acció)

Eix 5

Prevenir i combatre la discriminació, l’assetjament i la violència de
gènere a la Universitat mitjançant la creació d’eines i recursos a
disposició de la comunitat universitària. (1 acció)

Taula 7. Eixos i accions del III Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes (2017 – 2019).

Eix estratègic

Accions
1.1. Difondre internament el III Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre
dones i homes a través dels òrgans de govern, de les principals
comissions intercentres de la Universitat, del Consell d’Estudiants i
del Rectorat.

Eix 1: Consolidar el
compromís de la
Universitat amb la
igualtat de gènere i
promoure la
sensibilització de la
comunitat universitària

1.2. Difondre externament el III Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre
dones i homes a través de la pàgina web de la URL i d’altres espais
o mecanismes que es considerin oportuns.
1.3. Renovar i actualitzar el contingut de l’espai web de l’Observatori
d’Igualtat d’Oportunitats i notificar les novetats als diferents centres i
facultats mitjançant la Comissió d’Igualtat de Gènere.
1.4. Organitzar o participar en actes i esdeveniments amb
perspectiva de gènere a la Universitat.
1.5. Revisar, aprovar i difondre la guia de llenguatge no
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discriminatori o qualsevol altre document amb la mateixa finalitat i
revisar i corregir la documentació oficial de la Universitat per
assegurar que segueix els criteris definits a la guia.
1.6. Establir els mecanismes de seguiment de la implementació del
III Pla d’Igualtat d’Oportunitas entre dones i homes.
2.1. Desagregar per sexe les estadístiques i dades que la
Universitat ofereix públicament o que recull internament.
2.2. Vetllar per l’aplicació del criteri de paritat en la composició dels
òrgans que configuren el Consell d’Estudiants i introduir aquest
criteri al Reglament que regula el seu funcionament.
Eix 2: Visibilitzar la
representativitat
d’homes i dones a la
Universitat i promoure’n
una participació
equilibrada

2.3. Elaborar i aprovar una declaració d’intencions o un procediment
que garanteixi, sempre que sigui possible, una representació
mínima de dones als òrgans de govern i que fixi el criteri de paritat
com un element a contemplar en casos de renovacions, baixes o
noves incorporacions.
2.4. Realitzar un seguiment periòdic de la composició per sexe dels
tribunals de tesis doctorals i dels tribunals d’habilitació i establir
mecanismes per recordar l’acció positiva a favor del sexe menys
representat davant de candidats amb mèrits equivalents.
2.5. Incorporar la perspectiva de gènere en la tria de les persones
conferenciants dels actes institucionals de la URL i dels doctorats
honoris causa.
3.1. Analitzar l’oferta formativa de la URL en matèria d’igualtat de
gènere i promoure l’increment de la transversalitat d’aquesta oferta
als diferents camps de coneixement en la verificació i acreditació de
les noves propostes de titulacions.

Eix 3: Vetllar per la
introducció de la
perspectiva de gènere a
la docència i contribuir a 3.2. Estudiar la viabilitat d’incorporar una pregunta a les enquestes
d’avaluació del professorat que respon l’alumnat per valorar el grau
la visibilització de la
d’introducció de la perspectiva de gènere a l’assignatura.
recerca amb sensibilitat
de gènere
3.3. Establir un procediment de comunicació entre l’Observatori
d’Igualtat d’Oportunitats i els grups de recerca dels diferents centres
i facultats que treballen temes de gènere per facilitar la compartició
de coneixement.
Eix 4: Vetllar per la
introducció de la
perspectiva de gènere
en l’organització de les
condicions de treball a

4.1. Crear un banc de bones pràctiques en l’àmbit de l’organització
de les condicions de treball amb perspectiva de gènere.
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través de la visibilització
i el reconeixement de
les pràctiques
Eix 5: Prevenir i
combatre la
discriminació,
l’assetjament i la
violència de gènere a la
Universitat mitjançant la
creació d’eines i
recursos a disposició de
la comunitat
universitària

5.1. Elaborar i aprovar el procediment de revisió i difusió interna del
“Protocol de prevenció i actuació per combatre la violència de
gènere” per assegurar que sempre estigui actualitzat i que no en
circulin còpies obsoletes.

Atesa la importància que les accions estiguin al màxim de definides i especificades, s’ha
dissenyat una fitxa per garantir un format homogeni i assegurar que es recull tota la
informació que ha de permetre una correcta implementació i seguiment.
Taula 8. Model de fitxa identificativa de cada acció

Nom de l’acció
Eix estratègic

Eix estratègic al qual pertany l’acció.

Descripció i/o
orientacions

Indicacions per facilitar la comprensió de l’acció i/o orientacions útils de
cara a la seva implementació.

Responsable/s de
l’acció i agents
implicats

En la primera posició de la llista i destacat en negreta s’indica el principal
òrgan/s responsable/s de la implementació de l’acció. A continuació del
responsable, es detallen els altres agents directament implicats en la
implementació.

Calendari

Calendari o període d’implementació previst.

Seguiment previst

Si s’escau, proposta de seguiment com a avaluació parcial.

Indicador/s
d’avaluació

Indicadors previstos per avaluar l’acció al final del període de vigència del
Pla (avaluació final).
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3.2. Fitxes identificatives de les accions
Eix estratègic 1: Consolidar el compromís de la Universitat amb la igualtat de
gènere i promoure la sensibilització de la comunitat universitària. (7 accions)
Acció 1.1. Difondre internament el III Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes a través
dels òrgans de govern, de les principals comissions intercentres de la Universitat, del Consell
d’Estudiants i del Rectorat.
Descripció i/o
orientacions

La difusió interna del III Pla d’Igualtat d’Oportunitats es preveu en els
àmbits següents:


Òrgans de govern: Equip Rector, Patronat, Consell Executiu,
Consell Acadèmic i Junta de Govern.



Comissions intercentres de la URL: com a mínim caldrà que cada
Vicerectorat faci difusió del Pla en una de les comissions
intercentre que lidera i, prioritàriament, en aquella/es que puguin
tenir una vinculació directa amb determinades accions del Pla.



Consell d’Estudiants: El Vicerectorat de Relacions Internacionals i
Estudiants ha de vetllar per tal que els representants dels
estudiants estiguin informats de l’aprovació del nou Pla.



Rectorat de la URL: caldrà preveure mecanismes per difondre el
Pla al conjunt del personal d’administració i serveis del Rectorat.

Responsable/s de
l’acció i agents
implicats

Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants.
Observatori d’Igualtat d’Oportunitats.

Calendari

Durant el 1r trimestre posterior a l’aprovació del III Pla d’Igualtat
d’Oportunitats.

Seguiment previst

6 mesos després de l’inici del període vigència. En cas que no s’hagi
realitzat la difusió interna prevista es pot intervenir per aconseguir que es
faci durant els 6 mesos següents.

Indicador/s
d’avaluació

- Actes de les reunions dels òrgans de govern, de les comissions
intercentres i del Consell d’Estudiants.

Acció 1.2. Difondre externament el III Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes a través
de la pàgina web de la URL i d’altres espais o mecanismes que es considerin oportuns.
Descripció i/o
orientacions

La difusió externa del III Pla d’Igualtat d’Oportunitats es preveu en els
àmbits següents:


Web de la URL (www.url.edu): visibilització de la notícia
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d’aprovació del III Pla i disponibilitat permanent del Pla al web.


Altres espais o mecanismes que es considerin oportuns:
memòries de cursos acadèmics, catàlegs de promoció de la
Universitat...

Responsable/s de
l’acció i agents
implicats

Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants.
Departament de Comunicació del Rectorat de la URL.
Observatori d’Igualtat d’Oportunitats.

Calendari

Durant el 1r trimestre posterior a l’aprovació del III Pla d’Igualtat
d’Oportunitats.

Seguiment previst

6 mesos després de l’inici del període vigència. En cas que no s’hagi
realitzat la difusió interna prevista es pot intervenir per aconseguir que es
faci durant els 6 mesos següents.

Indicador/s
d’avaluació

- Evidències de difusió del III Pla a través del web de la URL.
- Referències al Pla en documentació d’ús promocional.

Acció 1.3. Renovar i actualitzar el contingut de l’espai web de l’Observatori d’Igualtat
d’Oportunitats i notificar les novetats als diferents centres i facultats mitjançant la Comissió
d’Igualtat de Gènere.
Descripció i/o
orientacions

L’actualització de contiguts de l’espai web s’ha de realitzar sempre que hi
hagi novetats o canvis vinculats a la temàtica de gènere o més
àmpliament a la temàtica d’igualtat d’oportunitats, ja siguin d’origen intern
de la URL o d’origen extern. Cal parar una atenció especial al subapartat
d’Enllaços d’interès i al subapartat de Documentació i publicacions. Cal
establir un procediment per notificar les actualitzacions importants de
contingut als centres i facultats.

Responsable/s de
l’acció i agents
implicats

Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants.
Observatori d’Igualtat d’Oportunitats.

Calendari

Quan calgui introduir actualitzacions a l’espai web. No hi ha un calendari
definit però cal procurar que hi hagi el dinamisme suficient per aconseguir
que sigui un espai viu i d’interès per a la comunitat universitària.

Seguiment previst

A mig període de vigència del Pla.

Indicador/s
d’avaluació

- Comparativa de contingut existent a l’espai web en diferents períodes.
- Recompte de visites a l’espai web.
- Notificacions d’actualitzacions als centres i facultats.
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Acció 1.4. Organitzar o participar en actes i esdeveniments amb perspectiva de gènere a la
Universitat.
Descripció i/o
orientacions

Cal promoure tant l’organització pròpia d’actes com la participació en
actes organitzats per altres universitats o institucions.

Responsable/s de
l’acció i agents
implicats

Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants.
Observatori d’Igualtat d’Oportunitats.

Calendari

Com a mínim, un acte en cada curs acadèmic.

Seguiment previst

Al final de cada curs acadèmic cal avaluar l’acció i, en cas que no s’hagi
realitzat o participat en cap acte, vetllar per la seva planificació en el curs
següent.

Indicador/s
d’avaluació

- Nombre d’actes organitzats o nombre de participacions en actes
organitzats per tercers.

Acció 1.5. Revisar, aprovar i difondre la guia de llenguatge no discriminatori o qualsevol altre
document amb la mateixa finalitat i revisar i corregir la documentació oficial de la Universitat per
assegurar que segueix els criteris definits a la guia.
Descripció i/o
orientacions

Cal disposar d’aquest document aprovat amb l’objectiu que esdevingui
una eina de suport al personal que treballa a la URL (PDI i PAS) i que
contribueixi a reforçar i formalitzar l’estil de comunicació de la Universitat.
Un cop aprovat el document, caldrà:



Definir-ne la difusió interna.
Determinar quins documents es revisaran: impresos, models de
sol·licitud, models de cartes, continguts web, noms de llocs de
treball, noms de càrrecs, noms de titulacions...

Responsable/s de
l’acció i agents
implicats

Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants.
Observatori d’Igualtat d’Oportunitats.
Departament de Comunicació del Rectorat de la URL.

Calendari

Curs 2017 - 2018

Seguiment previst

Últim trimestre del curs 2017 – 2018.

Indicador/s
d’avaluació

- Evidències d’aprovació interna del document.
- Evidències de difusió interna del document.
- Disponibilitat interna del document.
- Evidències de revisió de documentació.
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Acció 1.6. Establir els mecanismes de seguiment de la implementació del III Pla d’Igualtat
d’Oportunitas entre dones i homes.
Descripció i/o
orientacions

Es proposa realitzar una reunió de seguiment anual del Pla amb l’objectiu
de detectar possibles desviacions a les accions planificades i poder-les
redirigir, replantejar o donar-los l’impuls institucional necessari per
millorar-ne la seva implementació.
Es tracta d’una acció d’avaluació de procés que s’espera que pugui
contribuir a l’obtenció d’uns millors resultats en l’avaluació final del Pla,
que tindrà lloc un cop finalitzat el seu període de vigència.

Responsable/s de
l’acció i agents
implicats

Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants.
Observatori d’Igualtat d’Oportunitats.
Equip Rector.
Consell Acadèmic.

Calendari

Al final de cada curs acadèmic

Seguiment previst

Vetllar per la celebració anual de la reunió de seguiment.

Indicador/s
d’avaluació

- Actes de reunions de seguiment realitzades i accions derivades.
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Eix estratègic 2: Visibilitzar la representativitat d’homes i dones a la Universitat
i promoure’n una participació equilibrada. (5 accions)
Acció 2.1. Desagregar per sexe les estadístiques i dades que la Universitat ofereix públicament
o que recull internament.
Descripció i/o
orientacions

Es proposa, com a mínim:


Desagregar per sexe les dades de l’apartat “La URL en xifres” del
web de la URL (http://www.url.edu/la-url/la-url-en-xifres).



Incorporar el camp Sexe en els arxius interns que recullen la
composició dels tribunals de tesis doctorals i dels tribunals
d’habilitació de Titulars d’Universitat i de Catedràtics d’Universitat.

L’objectiu és visibilitzar i tenir un major control de l’evolució de les dades
per poder prendre mesures a partir de les evidències.
Responsable/s de
l’acció i agents
implicats

Vicerectorat corresponent.
Secretaria General.
Departament de Gestió de dades.
Observatori d’Igualtat d’Oportunitats.

Calendari

A partir de l’aprovació del III Pla d’Igualtat d’Oportunitats.

Seguiment previst

Al final de cada curs acadèmic.

Indicador/s
d’avaluació

- Dades desagregades per sexe.

Acció 2.2. Vetllar per l’aplicació del criteri de paritat en la composició dels òrgans que
configuren el Consell d’Estudiants i introduir aquest criteri al Reglament que regula el seu
funcionament.
Descripció i/o
orientacions

El criteri de paritat cal tenir-lo present no només en la composició de
l’Òrgan Permanent, sinó també en la composició del Comitè i de Consell
de Representants. Per aconseguir-ho, serà de gran ajuda que aquest
criteri estigui documentat en el Reglament que regula el funcionament del
Consell d’Estudiants.

Responsable/s de
l’acció i agents
implicats

Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants.
Observatori d’Igualtat d’Oportunitats.

Calendari

A l’inici de cada curs acadèmic.

Seguiment previst

A l’inici de cada curs acadèmic.
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Indicador/s
d’avaluació

- Composició per sexe dels òrgans del Consell d’Estudiants (Òrgan
Permanent, Comitè de Representants i Consell de Representants).
- Introducció del criteri de paritat en l’articulat del Reglament del Consell
d’Estudiants.

Observacions (si
s’escau)

L’Òrgan Permanent està format pels següents càrrecs: president/a,
vicepresident/a, secretari/ària i tresorer/a.
El Comitè de Representants està format per un/a representant de cada
centre o facultat de la URL.
El Consell de Representants està format per un/a representant de cada
titulació.

Acció 2.3. Elaborar i aprovar una declaració d’intencions o un procediment que garanteixi,
sempre que sigui possible, una representació mínima de dones als òrgans de govern i que fixi
el criteri de paritat com un element a contemplar en casos de renovacions, baixes o noves
incorporacions.
Descripció i/o
orientacions

El document o procediment que s’elabori ha de recollir els objectius que
es persegueixen amb aquesta mesura, el seu abast (a quins òrgans de
govern aplica) i visibilitzar diferents mecanismes i opcions per fer efectiva
la participació equilibrada d’homes i dones en els òrgans de govern. Es
tracta de crear el suport documental necessari per formalitzar aquesta
qüestió.

Responsable/s de
l’acció i agents
implicats

Equip Rector.
Observatori d’Igualtat d’Oportunitats.

Calendari

Any 2017

Seguiment previst

A mig període de vigència del Pla.

Indicador/s
d’avaluació

- Document o procediment aprovat.

Acció 2.4. Realitzar un seguiment periòdic de la composició per sexe dels tribunals de tesis
doctorals i dels tribunals d’habilitació i establir mecanismes per recordar l’acció positiva a favor
del sexe menys representat davant de candidats amb mèrits equivalents.
Descripció i/o
orientacions

Aquesta acció es deriva de l’acció 2.1. A partir de les dades
desagregades per sexe de la composició dels tribunals de tesis doctorals
i dels tribunals d’habilitació, es proposa analitzar-les i presentar-les
gràficament al Vicerectorat de Recerca i Innovació i a la Secretaria

- 27 -

III Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes (2017 – 2019).

General respectivament, amb l’objectiu que es puguin prendre mesures
per canviar tendències o desequilibris en les composicions dels pròxims
tribunals.
Responsable/s de
l’acció i agents
implicats

Observatori d’Igualtat d’Oportunitats.
Vicerectorat de Recerca i Innovació.
Secretaria General.

Calendari

A partir del curs 2017 – 2018.

Seguiment previst

Al final de cada curs acadèmic.

Indicador/s
d’avaluació

- Mostres de seguiment de la composició dels tribunals de tesis doctorals
i dels tribunals d’habilitació.

Acció 2.5. Incorporar la perspectiva de gènere en la tria de les persones conferenciants dels
actes institucionals de la URL i dels doctorats honoris causa.
Descripció i/o
orientacions

L’objectiu d’aquesta acció és augmentar el nombre de dones
conferenciants en els actes institucionals de la URL per aconseguir un
cert equilibri amb els seus homòlegs masculins. Les dades dels darrers
anys, recollides en les avaluacions del I i II Pla d’Igualtat, mostren una
presència femenina molt menor a la masculina.
Es tracta d’una acció que pretén actuar com una alerta, és a dir, que en el
moment de la tria de les persones conferenciants (lliçons inaugurals i
doctorats honoris causa), aquesta acció sigui un recordatori explícit de la
necessitat de tenir present la perspectiva de gènere.

Responsable/s de
l’acció i agents
implicats

Equip Rector.
Equips directius de centres i facultats.

Calendari

A partir de l’aprovació del III Pla d’Igualtat d’Oportunitats.

Seguiment previst

Al final de cada curs acadèmic.

Indicador/s
d’avaluació

- Dades quantitatives.
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Eix estratègic 3: Vetllar per la introducció de la perspectiva de gènere a la
docència i contribuir a la visibilització de la recerca amb sensibilitat de gènere.
(3 accions)
Acció 3.1. Analitzar l’oferta formativa de la URL en matèria d’igualtat de gènere i promoure
l’increment de la transversalitat d’aquesta oferta als diferents camps de coneixement en la
verificació i acreditació de les noves propostes de titulacions.
Descripció i/o
orientacions

Aquesta acció requereix, com a pas previ, realitzar un treball
d’identificació de l’oferta formativa existent a la URL en matèria d’igualtat
de gènere. Posteriorment, caldrà, d’una banda, fer accessible aquesta
informació al conjunt de la comunitat universitària a través dels
mecanismes que es considerin més oportuns (web, intranet...) i, de l’altra,
prendre mesures per incrementar progressivament aquesta oferta.

Responsable/s de
l’acció i agents
implicats

Vicerectorat de Política Acadèmica.
Observatori d’Igualtat d’Oportunitats.

Calendari

A partir del curs 2017 – 2018.

Seguiment previst

Al final de cada curs acadèmic.

Indicador/s
d’avaluació

- Accions realitzades en relació a l’anàlisi i la promoció de l’oferta
formativa en matèria d’igualtat de gènere.
- Compartiva de l’oferta formativa en els diferents cursos acadèmics de
vigència del Pla.

Acció 3.2. Estudiar la viabilitat d’incorporar una pregunta a les enquestes d’avaluació del
professorat que respon l’alumnat per valorar el grau d’introducció de la perspectiva de gènere a
l’assignatura.
Descripció i/o
orientacions

L’objectiu d’aquesta acció és introduir, en la mesura que sigui possible,
una pregunta que faci referència a la perspectiva de gènere a les
enquestes en què l’alumnat valora el professorat i la docència rebuda. La
pregunta pot estar orientada tant als continguts (ex: incorporació o no de
les aportacions de les dones en els coneixements històrics que
s’ofereixen d’una matèria; autoria femenina i masculina de la bibliografia
de l’assignatura...) com a la forma de transmetre’ls (llenguatge emprat,
metodologies docents...). El Vicerectorat de Política Acadèmica suggerirà
la incorporació d’una pregunta sobre la perspectiva de gènere en el
model d’enquesta.

Responsable/s de
l’acció i agents
implicats

Vicerectorat de Política Acadèmica.
Observatori d’Igualtat d’Oportunitats.
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Calendari

A partir del curs 2017 – 2018.

Seguiment previst

Semestral.

Indicador/s
d’avaluació

- Incorporació de la pregunta a les enquestes d’avaluació del professorat
que respon l’alumnat.
- Sistematització i anàlisi de les respostes a la pregunta incorporada.

Acció 3.3. Establir un procediment de comunicació entre l’Observatori d’Igualtat d’Oportunitats i
els grups de recerca dels diferents centres i facultats que treballen temes de gènere per facilitar
la compartició de coneixement.
Descripció i/o
orientacions

Inicialment es proposa definir un procediment per tal que l’Observatori
d’Igualtat d’Oportunitats pugui disposar d’un registre actualitzat de les
publicacions sobre gènere dels grups de recerca de la URL. Seria
important aprofitar l’espai web de l’Observatori com a plataforma per
donar a conèixer les recerques i publicacions sobre temàtiques de
gènere, així com també les convocatòries de premis o ajuts a la recerca
vinculats a aquest àmbit, encara que aquestes convocatòries ja es
publiquin al butlletí de recerca i divulgació científica ConCIÈNCIA URL.
Un cop establert i consolidat aquest contacte entre l’Observatori d’Igualtat
d’Oportunitats i els grups de recerca, es podrien aprofitar altres iniciatives
de compartició de coneixement, més enllà de la qüestió de les
publicacions.

Responsable/s de
l’acció i agents
implicats

Observatori d’Igualtat d’Oportunitats.
Vicerectorat de Recerca i Innovació.

Calendari

Curs 2017 – 2018.

Seguiment previst

Al final de cada curs acadèmic.

Indicador/s
d’avaluació

- Contactes i intercanvis entre l’Observatori d’Igualtat d’Oportunitats i els
grups de recerca que treballen, de manera directa o indirecta, temes de
gènere.
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Eix estratègic 4: Vetllar per la introducció de la perspectiva de gènere en
l’organització de les condicions de treball a través de la visibilització i el
reconeixement de les pràctiques. (1 acció)
Acció 4.1. Crear un banc de bones pràctiques en l’àmbit de l’organització de les condicions de
treball amb perspectiva de gènere.
Descripció i/o
orientacions

Es proposa crear una comissió específica o aprofitar la Comissió
d’Igualtat de Gènere per recollir i sistematitzar les mesures de conciliació
de les activitats professionals amb les responsabilitats familiars (horaris
de treball, horaris de reunions, iniciatives d’e-treball, permisos...). Cal
tenir en compte que són els centres qui tenen les competències en
matèria laboral i contractual, motiu pel qual l’acció es planteja amb un
objectiu de visibilització i anàlisi i no pas d’intervenció. És un acció de
gestió del coneixement que concretament posa l’èmfasi en capturar el
coneixement (la bona pràctica) que es dóna en un punt de l’organització i
difondre’l a la resta de l’organització perquè pugui ser aplicat exactament
igual o inspiri altres variants. També implica un reconeixement extern de
la bona pràctica.

Responsable/s de
l’acció i agents
implicats

Observatori d’Igualtat d’Oportunitats.
Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants.

Calendari

A partir del curs 2017 – 2018.

Seguiment previst

Es preveu un seguiment a partir de les reunions de treball de la comissió
encarregada d’elaborar el banc de bones pràctiques.

Indicador/s
d’avaluació

- Recull de bones pràctiques.
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Eix estratègic 5: Prevenir i combatre la discriminació, l’assetjament i la
violència de gènere a la Universitat mitjançant la creació d’eines i recursos a
disposició de la comunitat universitària. (1 acció)
Acció 5.1. Elaborar i aprovar el procediment de revisió i difusió interna del “Protocol de
prevenció i actuació per combatre la violència de gènere” per assegurar que sempre estigui
actualitzat i que no en circulin còpies obsoletes.
Descripció i/o
orientacions

És una forma d’evitar que el Protocol que es va aprovar l’any 2012 es
quedi en l’oblit. En el Protocol ja es preveia la seva revisió (punt 12.
Sistemes de seguiment del protocol) però no es concretava ni la
periodicitat de la revisió, ni les persones o òrgans responsables, etc. Pel
que fa a la difusió interna, també hi ha un apartat dedicat a aquesta
qüestió (6. Informació i formació), però caldria concretar-ne el seu
procediment, sobretot en relació a la difusió posterior a una revisió de
contingut.

Responsable/s de
l’acció i agents
implicats

Observatori d’Igualtat d’Oportunitats.
Vicerectorat de Relacions Internacionals i Estudiants.

Calendari

1r trimestre del curs 2017 – 2018.

Seguiment previst

Últim trimestre del curs 2017 – 2018.

Indicador/s
d’avaluació

- Procediment aprovat.
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3.3. Quadre-resum del pla operatiu
Responsable i agents
implicats

Eix 1

Accions

Calendari

1.1. Difondre internament el III Pla d’Igualtat
d’Oportunitats entre dones i homes a través dels
òrgans de govern, de les principals comissions
intercentres de la Universitat, del Consell
d’Estudiants i del Rectorat.

- Vicerectorat de Relacions
Internacionals i Estudiants.
- Observatori d’Igualtat
d’Oportunitats.

Durant el 1r trimestre
posterior a l’aprovació
del III Pla d’Igualtat
d’Oportunitats.

1.2. Difondre externament el III Pla d’Igualtat
d’Oportunitats entre dones i homes a través de
la pàgina web de la URL i d’altres espais o
mecanismes que es considerin oportuns.

- Vicerectorat de Relacions
Internacionals i Estudiants.
- Departament de Comunicació
del Rectorat de la URL.
- Observatori d’Igualtat
d’Oportunitats

Durant el 1r trimestre
posterior a l’aprovació
del III Pla d’Igualtat
d’Oportunitats.

1.3. Renovar i actualitzar el contingut de l’espai
web de l’Observatori d’Igualtat d’Oportunitats i
notificar les novetats als diferents centres i
facultats mitjançant la Comissió d’Igualtat de
Gènere.

- Vicerectorat de Relacions
Internacionals i Estudiants.
- Observatori d’Igualtat
d’Oportunitats.

Quan calgui introduir
actualitzacions a l’espai
web. No hi ha un
calendari definit.

1.4. Organitzar o participar en actes i
esdeveniments amb perspectiva de gènere a la
Universitat.

- Vicerectorat de Relacions
Internacionals i Estudiants.
- Observatori d’Igualtat
d’Oportunitats.

Com a mínim, un acte
en cada curs
acadèmic.

1.5. Revisar, aprovar i difondre la guia de
llenguatge no discriminatori o qualsevol altre
document amb la mateixa finalitat i revisar i
corregir la documentació oficial de la Universitat
per assegurar que segueix els criteris definits a
la guia.

- Vicerectorat de Relacions
Internacionals i Estudiants.
- Observatori d’Igualtat
d’Oportunitats.
- Departament de Comunicació
del Rectorat de la URL.

Curs 2017 – 2018.

1.6. Establir els mecanismes de seguiment de la
implementació del III Pla d’Igualtat d’Oportunitas
entre dones i homes.

- Vicerectorat de Relacions
Internacionals i Estudiants.
- Observatori d’Igualtat
d’Oportunitats.
- Equip Rector.
- Consell Acadèmic.

Al final de cada curs
acadèmic.

- Vicerectorat corresponent.
- Secretaria General
- Departament de Gestió de
dades.
- Observatori d’Igualtat
d’Oportunitats.

A partir de l’aprovació
del III Pla d’Igualtat
d’Oportunitats.

- Vicerectorat de Relacions
Internacionals i Estudiants.
- Observatori d’Igualtat

A l’inici de cada curs
acadèmic.

Eix 2

2.1. Desagregar per sexe les estadístiques i
dades que la Universitat ofereix públicament o
que recull internament.

2.2. Vetllar per l’aplicació del criteri de paritat en
la composició dels òrgans que configuren el
Consell d’Estudiants i introduir aquest criteri al
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Regalment que regula el seu funcionament.

d’Oportunitats.

2.3. Elaborar i aprovar una declaració
d’intencions o un procediment que garanteixi,
sempre que sigui possible, una representació
mínima de dones als òrgans de govern i que fixi
el criteri de paritat com un element a contemplar
en casos de renovacions, baixes o noves
incorporacions.

- Equip Rector.
- Observatori d’Igualtat
d’Oportunitats.

Eix 5

Eix 4

Eix 3

2.4. Realitzar un seguiment periòdic de la
composició per sexe dels tribunals de tesis
doctorals i dels tribunals d’habilitació i establir
mecanismes per recordar l’acció positiva a favor
del sexe menys representat davant de candidats
amb mèrits equivalents.

- Observatori d’Igualtat
d’Oportunitats.
- Vicerectorat de Recerca i
Innovació.
- Secretaria General.

Any 2017.

A partir del curs 2017 –
2018.

2.5. Incorporar la perspectiva de gènere en la
tria de les persones conferenciants dels actes
institucionals de la URL i dels doctorats honoris
causa.

- Equip Rector.
- Equips directius de centres i
facultats.

A partir de l’aprovació
del III Pla d’Igualtat
d’Oportunitats.

3.1. Analitzar l’oferta formativa de la URL en
matèria d’igualtat de gènere i promoure
l’increment de la transversalitat d’aquesta oferta
als diferents camps de coneixement en la
verificació i acreditació de les noves propostes
de titulacions.

- Vicerectorat de Política
Acadèmica.
- Observatori d’Igualtat
d’Oportunitats.

A partir del curs 2017 –
2018.

3.2. Estudiar la viabilitat d’incorporar una
pregunta a les enquestes d’avaluació del
professorat que respon l’alumnat per valorar el
grau d’introducció de la perspectiva de gènere a
l’assignatura.

- Vicerectorat de Política
Acadèmica.
- Observatori d’Igualtat
d’Oportunitats.

A partir del curs 2017 –
2018.

3.3. Establir un procediment de comunicació
entre l’Observatori d’Igualtat d’Oportunitats i els
grups de recerca dels diferents centres i facultats
que treballen temes de gènere per facilitar la
compartició de coneixement.

- Observatori d’Igualtat
d’Oportunitats.
- Vicerectorat de Recerca i
Innovació.

Curs 2017 – 2018.

4.1. Crear un banc de bones pràctiques en
l’àmbit de l’organització de les condicions de
treball amb perspectiva de gènere.

- Observatori d’Igualtat
d’Oportunitats.
- Vicerectorat de Relacions
Internacionals i Estudiants.

A partir del curs 2017 –
2018.

5.1. Elaborar i aprovar el procediment de revisió i
difusió interna del “Protocol de prevenció i
actuació per combatre la violència de gènere”
per assegurar que sempre estigui actualitzat i
que no en circulin còpies obsoletes.

- Observatori d’Igualtat
d’Oportunitats.
- Vicerectorat de Relacions
Internacionals i Estudiants.

1r trimestre del curs
2017 – 2018.
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