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La igualtat és la possibilitat que tenen totes les persones de desenvolupar les seves 

capacitats personals, tant públiques com privades, de prendre decisions sense les 

limitacions imposades en funció del seu sexe biològic, però també és una necessitat 

estratègica per aprofundir en la democràcia i per la construcció d’una societat més 

justa, cohesionada i desenvolupada, tant socialment com econòmicament. 

 
La igualtat és un valor jurídic fonamental i universal dels drets humans. Però malgrat 

els avenços que en matèria d’igualtat s’han anat produint en els darrers anys, la 

vida diària ens ensenya que els homes i les dones no gaudim dels mateixos drets i 

oportunitats. El model patriarcal ha estat la base de la construcció de les identitats 

individuals i col·lectives i la desigualtat de gènere ha marcat les estructures socials, 

econòmiques i polítiques d’arreu. 

 
La realitat continua presentant, doncs, evidències de la persistència de desigualtats 

entre la situació de les dones i els homes en molts àmbits. És per aquesta raó que 

des de les administracions públiques han de reconèixer les mancances derivades del 

model del qual provenim i aplicar les mesures correctores per avançar cap un nou 

sistema de relacions personals i comunitàries basades en l’equitat. Els plans de 

polítiques de dones o d’igualtat d’oportunitats són els instruments que tenen les 

administracions per corregir les situacions discriminatòries entre dones i homes, i al 

mateix temps, dissenyar polítiques transformadores i innovadores que situïn a les 

dones i als homes en una posició real d’igualtat de drets i de reconeixement. 

 
CALSI, S.L ha assumit el compromís institucional d’impulsar la igualtat d’oportunitats 

entre dones i homes al seu àmbit. El Pla català d’igualtat té com a propòsit establir 

un marc d’actuació de les polítiques de dones i homes a Catalunya. Té un caràcter 

integral, en el sentit que pretén donar abast, de forma transversal, a tots els àmbits 

i àrees d’intervenció  i actuar com a instrument per a l’aplicació de l’enfocament 

integral de gènere com a garantia de l’aplicació del principi d’igualtat. 

 

Com a empresa emprenedora necessitem fer una autoavaluació que ens permeti 

coordinar el funcionament intern i la imatge pública que projectem. Cal anar més 
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enllà, doncs, i impulsar estratègies internes a favor de la igualtat d’oportunitats, no 

només per coherència interna amb els principis i valors d’igualtat que fomentem, 

sinó també per a una major motivació i compromís del personal. És per aquest motiu 

que des de CALSI, hem elaborat un Pla d’igualtat d’oportunitats intern, per 

incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques internes de gestió, en els 

processos organitzatius i en la cultura institucional. 
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La lluita per la consecució de la igualtat de drets entre dones i homes té una llarga 

història i és durant el segle XX on al món occidental principalment, es produeixen 

canvis més importants en la situació de les dones en totes les esferes de la  societat. 

Dintre d’un sistema democràtic, la recerca per una igualtat jurídica (igualtat formal), 

tot i no suposar fins el dia d’avui una igualtat plena, s’ha anat desenvolupant i 

recollint en diferents legislacions i normatives. Són les Conferències Mundials de 

les Dones, organitzades per Nacions Unides, les que han representat un impuls i 

un referent en el desenvolupament de les Polítiques de Gènere i Igualtat 

d’Oportunitats. 

 
El Tractat d’Amsterdam, constitutiu de l’actual Unió Europea, consagra que la UE 

tindrà per missió promoure mitjançant polítiques i accions comunes la igualtat entre 

l’home i la dona, i declara que en totes les seves actuacions tindrà com a objectiu 

eliminar aquesta desigualtat. Així, les Polítiques de Gènere i Igualtat d’Oportunitats 

han de conduir cap a l’establiment d’unes mesures d’aplicació immediata que 

permetin a ambdós sexes comptar amb les mateixes oportunitats de participació en 

el món del treball, a l’educació, a la cultura, a la política i a la vida social. 

 
En l’àmbit d’empresa, la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per a la Igualtat 

Efectiva de Dones i Homes, incorpora la responsabilitat de les empreses i 

estableix l’obligació de les mateixes a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats 

en l’àmbit laboral. Amb aquesta finalitat, es preveu l’adopció de mesures dirigides a 

evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes, mesures que 

s’hauran de negociar amb la representació legal dels/de les treballadors i 

treballadores, segons determina la legislació laboral. 

 
La disposició addicional vuitena, de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut 

bàsic de l’empleat públic, assenyala: 

• Les administracions públiques 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. 
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• Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, les administracions 

públiques han d’elaborar i aplicar un pla d’igualtat a desenvolupar en el 

conveni col·lectiu o acord de condicions de treball del personal funcionari que 

sigui aplicable, en els termes que s’hi prevegin. 

 

Més recentment, la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones 

i homes, en el seu article 15, estableix, en relació als plans d’igualtat de dones i 

homes del sector públic: 

4. Els plans d’igualtat de dones i homes del sector públic han de complir els requisits 

següents: 

• Fixar, amb l’elaboració prèvia d’una diagnosi de la situació, els objectiu concrets 

d’igualtat efectiva a assolir, les estratègies i les pràctiques a adoptar per a 

aconseguir-los, i també l’establiment e sistemes eficaços de seguiment i avaluació. 

• Tenir en compte, entre d’altres, els àmbits d’actuació relatius a la 

representativitat de les dones, l’accés, la selecció, la promoció i  el desenvolupament 

professionals, les condicions laborals, la conciliació de la vida personal, laboral i 

familiar, la violència masclista, la prevenció de riscos laborals amb perspectiva de 

gènere, la comunicació inclusiva i l’ús d’un llenguatge no sexista ni androcèntric, i 

també l’estratègia i l’organització interna de l’organisme. 

• Incloure mesures específiques per adequar-les, en cada cas, a les peculiaritats 

del personal docent, sanitari, investigador i penitenciari, i també dels bombers, 

agents rurals i cossos i forces de seguretat. 

• Tenir en compte els representants dels treballadors a l’hora d’elaborar-los i 

aprovar-los. 

• Regular en l’articulat l’avaluació pròpia, que ha d’ésser quadriennal. 
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CALSI, S.L  és una empresa creada al 1985 a la població de Ripollet. En l'actualitat 

disposa d'un punt de venda a Ripollet. Amb la dedicació absoluta i la preparació tècnica 

adequada, comercialitzem i promocionem una àmplia gamma de productes i marques 

del sector elèctric. 

 

L'estructura de Calsi SL està subjecte a les característiques del mercat actual. Estem 

ubicats en un entorn privilegiat, amb molt bones comunicacions que ens faciliten, en 

gran manera, un bon servei als nostres clients. Els nostres clients són principalment 

instal·ladors, personal de manteniments industrials, fabricants de maquinària, 

indústria, comerços i botigues especialitzades. 

Treballadors per grups d’edat i sexe: 

 

 

Grups d’edat Homes Dones         Total 
    

17-30 1 1         2 
    

31-65 11 4             15 
    

TOTAL 12 5 17 

 

 

La composició de l’estructura CALSI, S.L , per sexe, és la següent: 

 

 TREBALLADORS HOMES  

TREB. NOM  CÀRREG 

0001 ALFONSO FRANCISCO LOPEZ ALCAIDE GERENCIA / RRHH 

0002 JOSE Mª JIMENEZ MORENO COMERCIAL INTERN 

0003 JOSE MARIA GARCIA MARTIN COMERCIAL INTERN 

    0005 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ MORENO COMERCIAL INTERN 

0006 ANTONIO RUEDA BORRALLO COMERCIAL EXTERN 

0007 ANGEL ALCAIDE SIMON GERENCIA 

0008 JUAN CONTRERAS GARCIA DEPT. DE VENTAS 

0009 JOSE Mª MARTINEZ MESAS DEPT. DE VENTAS 

0010 DAVID RAURELL MARTINEZ COMERIAL EXTERN 

0014 MARTIN RUZO PARRAGES INGENIER 

0016 SEBASTIAN BUENO ATIENCIA DEPT. DE MAGATZEM 

0017 FRANCISCO JAVIER BUENO MORENO COMERCIAL INTERN 
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 TREBALLADORES DONES  

TREB. NOM  CÀRREG 

0004 MONICA HORRILLO GOMEZ COMERCIAL INTERN 

0011 SILVIA DIAZ HERNANDEZ DEPT. DE COMPRAS 

0012 TERESA SERRA VILA ADMINISTRACIó 

0013 ANGELS SERRA VILA ADMINISTRACIó 

0015 HELENA GOMEZ MALAGON COMERCIAL INTERN 

 

 
El personal de CALSI SL té un total de 17 persones:  

 

• 5 dones  

• 12 homes 

Equipaments 

 
 

Delegació Central: amb magatzem, oficines, laboratori d'il.luminació, taller, 

exposició i sala d'actes. 

 

Comunicació 

 

La empresa CALSI, S.L disposa d’una pàgina web on es troba la informació  

sobre la  responsabilitat social empresarial i igualtat dels seus treballadors. 

 

www.calsi.com 

 

Exposició de la Política de Responsabilitat i igualtat. 

 

En línia amb el principi de transparència, CALSI vol transmetre públicament a     través 

d'aquest codi les pautes de comportament que l'empresa ostenta i espera davant de 

cadascuna de les parts interessades i relacionades amb l'activitat i els serveis de CALSI: 

clients, societat, equip humà i proveïdors. 

 

A més, incorpora un apartat específic sobre Govern Corporatiu. Per aquest motiu, a tota 

la plantilla se li comunica el contingut d'aquest Codi de Responsabilitat Social 

http://www.calsi.com/
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Empresarial i se li dona la informació oportuna per a la interpretació i la posada en 

pràctica correcta. 

Valors de l'Empresa 

CALSI ha aprovat una Política de Responsabilitat Social que conté els següents valors 

que la donen suport: Transparència i compliment del nostre codi de RSE. 

 

Orientació als nostres grups d'interès Gestió socialment responsable i compromesa amb 

el desenvolupament econòmic, social i ambiental. 

 

Proximitat i qualitat de servei com a resposta a les demandes dels clients. 

Actualització permanent i innovació de l'Obra Social. 

Desenvolupament de l'equip humà. 

Millora continua. 

Professionalitat i creativitat. 

Eficàcia i eficiència. 

Desenvolupament d'aliances orientat a la generació de valor econòmic i social. Aquests 

valors es despleguen al llarg del següent codi en una sèrie de pautes de comportament 

amb cadascuna de les parts interessades, que es descriuen a continuació. 

 

Conducta Cap a Clients 

CALSI ha definit com a senyes d'identitat, en les relacions amb els clients les següents: 

•  Proximitat i Compromís 

Sobre la base del principi d'igualtat, CALSI és una empresa propera i oberta. 

 

• Millora Contínua 

En la prestació de serveis i productes, l'empresa assumeix com a requisit imprescindible, 

la necessitat d'adaptació contínua dels seus productes als diferents tipus de clients quant 

a gamma i característiques, en funció de les necessitats i demandes pròpies. 

 

Sempre es proporcionarà informació rellevant i assessorament clar sobre els diferents 

productes i serveis, posant, alhora, a disposició dels clients el Servei d'Atenció a Clients 

per canalitzar possibles incidències i potenciar el diàleg i la millora contínua. 

 

Addicionalment, i amb el mateix propòsit de millora contínua, l'empresa es compromet 

a fer periòdicament estudis i enquestes per valorar el nivell de satisfacció dels clients 
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amb els serveis prestats i implantar els plans conseqüents que optimitzin la qualitat dels 

processos que gestiona l'empresa. 

 

• Honestedat i Confidencialitat 

CALSI atén la rigorositat en el respecte dels drets dels seus clients en cadascun dels 

diferents àmbits i informa el client sobre aquests. 

 

La seguretat i confidencialitat de la informació relativa a clients és considerada un dels 

aspectes més importants en els seus serveis, i per això es realitza un seguiment estricte 

del compliment de la legislació vigent i altres normes voluntàries més exigents. 

 

• Respecte Mutu i Transparència 

CALSI presta especial interès a la relació de respecte mutu i la transparència. Per això, 

l'empresa adopta i incorpora en els seus processos les pautes de comportament pel que 

fa a la informació que proporciona i publicita els seus clients, establertes al Codi de 

Conducta Publicitària. 

Solvència i Desenvolupament 

En línia amb la Visió, l'empresa es compromet a gestionar les comandes realitzades pels 

seus clients d'acord amb els criteris de solvència i rendibilitat econòmica, social i 

mediambiental, així com a involucrar-se en la dinamització del desenvolupament 

econòmic i social sota paràmetres de responsabilitat social. 

 

• Respecte i millora del medi ambient 

CALSI desenvolupa els seus compromisos en relació amb el medi ambient expressat a 

la seva Política Ambiental. 

 

Transparència 

L'empresa materialitza el seu objectiu de ser transparent i comunicar-ne l'exercici 

econòmic, social i ambiental. 

 

Lliure Competència al Mercat 

CALSI en benefici del lliure mercat i dels seus clients està compromesa amb el respecte 

a la legislació vigent en matèria de competència i en cap cas no divulgarà informació 

tendenciosa sobre els seus competidors. 
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Així mateix, en cas de diferències o conflictes amb aquests seguirà les regles i protocols 

de dirigencia existents al sector. 

 

CALSI afavorirà la participació en fòrums de discussió i grups de treball, preferiblement 

del sector, amb la finalitat de compartir bones pràctiques i coneixements que fomentin 

la lliure competència i la millora dels serveis. 

 

Conducta cap a l'equip humà 

Pel que fa als seus empleats i empleades, CALSI ha assenyalat com a pautes de 

comportament les següents: 

 

• Igualtat d'oportunitats 

Pel que fa a la Política de Recursos Humans de CALSI, l'empresa es compromet, en 

coherència amb la legislació i les Declaracions Universals de Drets Humans i Laborals, al 

tracte igualitari i no discriminatori per motius de raça, color, sexe, religió, opinió política, 

nacionalitat, origen social, ascendència, discapacitat, edat, estat civil, orientació sexual 

o qualsevol altra condició en tots els seus processos de selecció, formació, retribució i 

promoció. 

 

Qualsevol empleada o empleat podrà fer arribar les seves opinions al respecte a través 

dels canals existents i els que es desenvolupin. 

 

• Respecte Mutu 

CALSI tracta el seu personal amb respecte, dignitat i cortesia, tampoc no permet cap 

forma d'abús de poder o d'autoritat o assetjament de qualsevol mena. Per això, CALSI 

mantindrà a disposició dels seus empleats i empleats els canals de resolució de conflictes 

corresponents. 

 

• Participació i Diàleg 

CALSI vetllarà per l'eficàcia dels mecanismes de diàleg amb l'equip humà i fomentarà la 

participació de la plantilla en qualsevol aspecte que pugui millorar la gestió i el social de 

l'empresa, tant en les relacions individuals, com en les col·lectives: participació en 

comitès i comissions, emissió de suggeriments, etc. 
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• Formació i Desenvolupament Professional 

CALSI ha marcat com un dels seus objectius en matèria de Recursos Humans brindar el 

context necessari per propiciar el desenvolupament professional del personal. 

Per això, CALSI proporcionarà la formació necessària per a les seves treballadores i 

treballadors per tal de contribuir al seu desenvolupament. De la mateixa manera, CALSI 

implantarà els mecanismes que assegurin el reconeixement de l'exercici dels seus 

empleats i empleats en la consecució dels seus èxits professionals en línia amb els valors 

de l'empresa. 

Excel·lents Condicions de Treball 

En línia amb les normes vigents i els principis declarats per les Nacions Unides, CALSI 

brinda el marc necessari per garantir la Salut i Seguretat del seu equip humà i, per 

tant, les bones condicions al lloc de treball, tant pel que fa al material com a l'espai 

físic, per a cadascuna de les seves treballadores i treballadors, per tal de prevenir 

riscos laborals a la seva plantilla, i conforme al sistema de prevenció vigent i les seves 

possibles modificacions. 

 

Tot i això, garantir un entorn lliure de riscos contra la salut humana exigeix una 

implicació de tot el seu personal en: La responsabilitat de cada empleada i empleat 

d'assegurar la seva pròpia seguretat davant dels riscos que poguessin derivar-se per a 

la seva salut, a conseqüència del desenvolupament de l'activitat laboral, atenent les 

corresponents recomanacions i normes proposades per CALSI. 

 

La responsabilitat de vetllar per la seguretat de totes aquelles persones la salut de les 

quals es pugui veure afectada per l'incompliment de la pauta de comportament del 

respecte mutu. 

 

Integritat a les Relacions amb Tercers 

En el desenvolupament de les activitats professionals, CALSI i els empleats i empleats 

es basaran en el principi d'integritat i honestedat per evitar qualsevol forma de 

corrupció. 

 

Per vigilar pel compliment d'aquest principi i evitar possibles situacions de conflicte 

d'interessos, el personal de CALSI haurà de tenir en compte el següent: No oferir o 

donar cap mena de regal, dádiva o favor a clients i proveïdors, directament o 
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indirectament, la finalitat del qual sigui la d'influir de manera inapropiada en el benefici 

personal i/o de CALSI, i per tant puguin alterar el desenvolupament de les activitats 

professionals de l'empresa. 

 

Només es poden concedir aquells que es considerin habituals dins del sector, com ara 

articles de promoció i dins d'un interval econòmic moderat segons els requisits interns. 

 

Igualment, no s'acceptaran regals o favors de clients o proveïdors, de forma directa o 

indirecta, que puguin afectar el desenvolupament normal dels procediments i les 

normes de CALSI en la seva relació usual amb aquests. Només podran acceptar-se 

aquells regals que tinguin un propòsit de cortesia i/o es rebin en dates assenyalades 

(Nadal, festes locals, etc.), el valor econòmic dels quals sigui poc significatiu. 

 

En cas de no complir-se aquests condicionants, si es rebés de manera espontània un 

regal, se'n procedirà a la devolució. Les obligacions anteriors s'estenen de forma 

explícita a tots els càrrecs públics: funcionaris/àries, empleats/ades del sector públic o 

altres organismes nacionals i internacionals. 

 

Conducta Cap a Proveïdors 

CALSI vol traslladar i ser un motor d'impuls en la posada en pràctica dels principis 

bàsics de comportament a tota la cadena d'aprovisionament, en coherència amb els 

compromisos adquirits. 

 

Proximitat i Confiança Mútua 

Les relacions amb proveïdors de CALSI estan basades, a més de l'evident compliment 

de les comandes per ambdues parts, a: La confiança mútua i en la transparència en les 

adjudicacions de les comandes, sempre d'acord amb les bones pràctiques comercials. 

A la garantia de la satisfacció del servei. 

 

Afinitat Cultural 

CALSI valora en la relació amb els proveïdors la integració en la mateixa cultura 

d'actuacions orientades a la millora contínua de la responsabilitat social. 
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D'aquesta manera, es compromet a desenvolupar sistemes destinats a valorar 

progressivament i, si escau, exigir: El compliment de la legislació vigent, destacant la 

legislació laboral i mediambiental. 

 

La disponibilitat de sistemes de gestió de qualitat, medi ambient, riscos laborals, etc. 

El seguiment de principis, codis i conductes de Responsabilitat Social cap als grups 

d'interès respectius. 

 

Integritat 

Tal com s'ha assenyalat anteriorment, per tal d'evitar possibles conflictes d'interès, cap 

membre de l'equip de CALSI no podrà acceptar regals, dons o favors dels seus 

proveïdors la finalitat dels quals no sigui purament la cortesia, seguint les pautes 

expressades en l'apartat d'aquest Codi sobre equip humà: «Integritat en les relacions 

amb terceres persones». 

  

Diàleg 

Davant de qualsevol mena de diferència d'opinions o incidència en les relacions amb 

proveïdors i subcontractistes, l'entitat intentarà arribar a acords mitjançant les 

fórmules de diàleg que es considerin oportunes i els mecanismes d'arbitratge 

establerts per la legislació. 
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Els últims 30 anys de democràcia la participació de les dones ha augmentat 

considerablement, però encara existeix una desproporció força considerable 

respecte a la dels homes.  

Actualment, a l'empresa CALSI la proporció de dones que formen part de la seva 

plantilla de treballadors  és d'un 30% amb diversos càrrecs envers al 70% d'homes. 

La directiva de la empresa està formada el 100% per homes.   D’altra banda, les 

dones assumeixen els àmbits vinculats a les activitats que tradicionalment han fet 

les dones (per exemple, tasques administratives). 

   
Pel que fa al personal masculí, assumeixen feines més masculinitzades (operaris de 

magatzem) però també hi ha un grup de persones que fan feines vinculades als dos 

àmbits de treballs i comparteixen responsabilitats amb mes d’un departament 

laboral de l’empresa. 

En relació a les dades sobre la selecció, el personal ha accedit al seu lloc de treball 

a través de contractació professionalitzada amb un pressupost que s’aprova 

anualment. 

Els processos de selecció són neutres, amb uns criteris objectius basats en el 

coneixement, l’experiència i la formació necessària per a cada un dels llocs de treball 

i no es té en compte la variable gènere per a la selecció. 

Pel que fa a la promoció, es tracta de llocs de treball amb perfils molt específics i 

diferents entre ells. 

 
Retribució 
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És de conformitat als pressupostos generals i a l’annex de personal del pressupost 

general, que s’aproven anualment. És possible verificar que es compleix el principi 

d’igualtat retributiva atès que existeixen diferents llocs de treballs equivalents o 

d’igual valor. 

 

 

 
Assetjament i actituds sexistes i percepció de la discriminació 

No hi ha hagut denúncies per assetjament de cap tipus o discriminació. No existeix 

cap mecanismes per detectar, prevenir però si per actuar davant  d’aquestes 

situacions. 

 

     

 

Objectiu final 

Assolir una igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes dins de l’empresa 

i promoure una gestió de l’organització ètica i socialment responsable, que faci 

compatible vida familiar, personal i laboral. 

 

 
Objectius específics 

 

• Establir instruments que comprometin l’administració amb una gestió ètica i 

socialment responsable (introducció de les clàusules socials, etc.). 

• Promoure l’ús del llenguatge no sexista i d’imatges no discriminatòries en tot 

el material que generi CALSI en tots els àmbits (informes, pàgina web, díptics, 

etc.). 

• Disposar d’informació estadística desagregada per sexes per conèixer amb més 

profunditat la situació d’homes i dones a CALSI i poder registrar i avaluar si es 

produeixen canvis. 

• Introduir la perspectiva de gènere en les actuacions que desenvolupen els 

diferents serveis. 
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• Aconseguir una representació equilibrada d’homes i dones dins a CALSI 

(personal, càrrecs electes, etc.). 

• Introduir canvis en la cultura organitzativa de l’empresa que incorporin nous 

valors com la flexibilitat, el treball per objectius, etc. 

• Establir mecanismes que permetin la conciliació de la vida personal, laboral i 

familiar i que fomentin la corresponsabilitat en tots els àmbits. 

• Prevenir i actuar en casos d’assetjament sexual o per raó de sexe. 

 

Objectiu específic 1: Establir instruments que comprometin a CALSI amb 

una gestió ètica i socialment responsable. 

 
 Actuacions: 

 

• Aprovar, desplegar i fer difusió del propi Pla d’igualtat d’oportunitats. 

 

• Organitzar una formació interna en matèria d’igualtat 

d’oportunitats per sensibilitzar tota la plantilla i vetllar perquè es tingui 

en compte la perspectiva de gènere en el disseny d’activitats i programes. 

 

• Informar als treballadors de la obligació de ten¡r un protocol d’actuació 

davant l’assetjament laboral i sexual a la feina. En empreses de més 

de 250 treballadors és d’obligat compliment tenir un Pla d’Igualtat.  

Objectiu específic 2: Fomentar l’ús d’un llenguatge no sexista i d’imatges 

no discriminatòries en els diferents tipus de comunicació existents 

(informes, pàgina web, anuncis, etc.). 

 
 Actuacions: 

 

• Organitzar formació per al personal que redacta documents en 

llenguatge no sexista. 

 
• Elaborar un manual d’ús intern pel que fa a la imatge i al llenguatge no 

sexista, on s’estableixin criteris a seguir. 
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• Revisar tota la documentació i, d’acord amb els criteris establerts, fer-

la neutre pel que fa al llenguatge. 

 
• Promoure que altres organitzacions o institucions amb les quals 

CALSI signa convenis o té relacions utilitzin també un llenguatge i una 

imatge no discriminatoris. 

 

Objectiu específic 3: Disposar d’informació estadística desagregada per 

sexes per conèixer amb més profunditat la situació d’homes i dones de 

CALSI i poder registrar i avaluar si es produeixen canvis. 

 
 Actuacions: 

 

• Introduir la variable sexe a totes les aplicacions i formularis en relació 

al personal de CALSI, als càrrecs electes i als registres d’activitats. 

 
• Elaborar informes anuals de les dades estadístiques desagregades per 

sexe i prendre mesures correctores quan sigui necessari. 

 

Objectiu específic 4. Introduir la perspectiva de gènere en les 

actuacions que desenvolupen els diferents serveis. 

 

 Actuacions: 

 

 
• Donar a conèixer i difondre el Pla d’igualtat per tal de garantir que totes 

les dones tenen accés a la informació i als recursos. 

 
• Afavorir el coneixement de drets i recursos disponibles a les dones 

víctimes de violència. 

 
• Continuar col·laborant en l’organització d’activitats de sensibilització 

entorn a diades significatives (Dia internacional de les Dones i el Dia 
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internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones) o sobre 

temes com la coeducació, el repartiment de les tasques domèstiques, etc. 

 

Objectiu específic 5: Aconseguir una representació equilibrada d’homes i 

dones dins de l’empresa (en els diferents àmbits, grups, etc.). 

 
 Actuacions: 

 

• Potenciar la representativitat de les dones en els nivells de 

responsabilitat. 

 

• Garantir la presència equilibrada d’homes i de dones en el procés de 

reclutament i selecció de personal. 

 
• Revisió de les pràctiques de comunicació i de les ofertes de treball per 

assegurar que el llenguatge que es fa servir per a la denominació i 

descripció dels llocs a cobrir no és sexista. 

 
• Elaborar un protocol de contractació i promoció basats en la igualtat 

d’oportunitats i fer-ho arribar a totes les persones i organitzacions que 

intervenen en els processos de selecció. 

 

Objectiu específic 6. Introduir canvis en la cultura organitzativa de CALSI 

que incorporin nous valors com la flexibilitat, el treball per objectius, etc. 

 Actuacions: 

 

• Fer un estudi dels diferents llocs de treball i introduir mesures de 

flexibilitat que s’adaptin a cada un d’aquests lloc: 

• teletreball, 

• treballs compartits, 

• treball per objectius, 

• hores anuals, 

• flexibilitat en els dies de permís i vacances, etc. 
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Objectiu específic 7. Establir mecanismes que permetin la conciliació de 

la vida personal, laboral i familiar i que fomentin la coresponsabilitat. 

 Actuacions: 

 

• Realitzar les accions formatives i les reunions dintre l’horari laboral. 

 

• Buscar mesures destinades a oferir suport a les persones en el seu 

desenvolupament professional i personal i dotar-les d’habilitats i 

capacitats necessàries per a la conciliació. 

 

• Formació: Organitzar cursos o seminaris sobre l’estrès o la gestió del 

temps si es valora convenient. 

 

• Suport: Oferir suport psicològic a les persones que treballen a 

l’empresa. 

 

• Donar informació dels serveis que existeixen de cura de fills/es i 

persones dependents i d’altres tipus de recursos que puguin facilitar 

la conciliació de la vida familiar, laboral i personal. 

 
 

Objectiu específic 8. Prevenir i actuar en casos d’assetjament moral,  

sexual o per raó de sexe. 

 
 Actuacions: 

 

• Promoure i actualitzar el protocol d’actuació per casos d’assetjament 

moral, sexual o per raó de sexe. 

 
• Designar una persona o comissió responsable de prevenir i actuar en 

casos d’assetjament. 

 
• Impulsar mesures de sensibilització entre el personal de l’organització per 

evitar l’assetjament, les actituds sexistes i el tracte discriminatori. 
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Per tal d’implementar el Pla d’igualtat d’oportunitats es prioritzaran anualment 

diferents objectius específics –Pla d’actuació anual- indicant quines mesures es 

portaran a terme per assolir-los. La priorització es farà tenint en compte criteris de 

importància i d’urgència dels problemes a resoldre o les necessitats a cobrir, així 

com la viabilitat tècnica i pressupostària. 

 

Es comunicarà a tot el personal quines accions s’estan portant a terme en el marc 

del Pla i es crearà una comissió per fer-ne el seguiment i el control. La Comissió de 

seguiment estarà integrada pel Responsable de RRHH i tindrà el suport d’una 

persona d’administració. 

 

El seguiment de les accions és un dels factors claus de l’avaluació. Es faran fitxes de 

seguiment de cada acció 

 

És recomanable revisar el Pla periòdicament, per exemple, dos cops l’any, per tal de 

modificar les accions que no donin els resultats esperats, adaptar mesures a les 

noves necessitats, resoldre problemes no previstos o dissenyar noves accions que 

puguin sortir fruit de la recollida de dades o de l’actualització de la diagnosi. 

 

La Comissió de seguiment serà l’encarregada de fer les avaluacions periòdiques i 

els informes a finals de cada any. Per a cada actuació que es prioritzi anualment es 

farà una fitxa on de detallarà: 

 

• l’objectiu al qual respon; 

 
• les persones responsables; 

 
• les persones implicades ; 

 
• els resultats esperats a finals de cada any; 

 
• i els indicadors d’avaluació. 

 

 

 
Posem una fitxa a tall d’exemple: 
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ACTUACIÓ 

PRIORITÀRIA 1. 
Elaborar un manual d’ús intern a CALSI pel que fa a 
la imatge i al llenguatge no sexista, on 
s’estableixin criteris a seguir. 

OBJECTIU AL 

QUAL RESPON 

Objectiu específic 2: Fomentar l’ús d’un llenguatge no 
sexista i d’imatges no discriminatòries en els diferents 

tipus de comunicació existents a l’empresa. (informes, 
pàgina web, anuncis, etc.). 

PERSONA 

/DEPARTAMENT 

RESPONSABLE 

Responsable de RRHH. 

PERSONES 

DESTINATÀRIES 

Totes les persones que formen part de l’equip humà de 
la empresa CALSI. 

RESULTATS 

ESPERATS 

Manual per a un ús no sexista del llenguatge ni de la 
imatge 

RECURSOS Pressupost  

INDICADORS L’existència del propi manual 

Difusió que se n’ha fet 
Ús i valoració del document (utilitat, contingut, 
claredat, etc.) 

CALENDARI GENER 2023- DESEMBRE 2023  

 

Els resultats d’aquestes avaluacions i informes permetran, al final de la vigència del 

Pla, realitzar una nova diagnosi sobre la situació de l’organització en matèria 

d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes i comprovar quina ha estat l’evolució i 

l’impacte del Pla. I, d’aquesta manera, iniciar el cicle d’un nou Pla, ajustant els 

objectius i les actuacions a la nova realitat. 

 

 

 
 

El Pla entra en vigor després de la seva aprovació per la Junta Directiva de CALSI, 

S.L amb data 26 de Gener de 2023 i tindrà una vigència de 4 anys, prorrogable si 

al final d’aquest període es valora que hi ha objectius que encara no s’han assolit. 




