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Ambulàncies Egara es constitueix a l’any 1984, com a empresa familiar, sota la 

denominació de MON TS, S.A. Inicia la seva activitat principal de transport sanitari de 
malats i accidentats mitjançant la fórmula del concert amb la Seguretat Social.  
 

A l’any 2000, l’empresa és adjudicatària dels serveis de transport sanitari del Servei 
Català de la Salut per al sector de Terrassa i àrea d’influència del Vallès Occidental, 
moment a partir del qual el seu creixement esdevé constant. 
 

A l’any 2006 l’empresa esdevé adjudicatària del transport sanitari urgent per a tot 
el Vallès Occidental i del transport sanitari no urgent per al sector de Terrassa del Vallès 
Occidental. Aquest moment suposa un punt d’inflexió per a l’empresa atès el gran 
creixement que experimenta a tots els nivells. 
 

Durant el període 2006-2015, Ivemon Ambulàncies Egara com a companyia familiar, 
vocacional i ja amb l’entrada en la segona generació en la seva gestió, aposta per 
continuar amb el seu model de proximitat, creixement orgànic i molt arrelat al territori. 
 

Dintre d’aquest nou escenari, Ivemon Ambulàncies Egara, obté de nou la confiança 
de l’Administració catalana obtenint l’adjudicació en el concurs públic de juliol del 2015, 
de la gestió per als propers deu anys, del transport sanitari urgent i no urgent a les regions 
de Tarragona, Terres de l’Ebre i Lleida, consolidant-se com a la tercera empresa del sector 
i primera de capital exclusivament familiar.   
 

Actualment la companyia compta amb una plantilla de més de 900 professionals i 
una flota de més de 310 vehicles amb una mitjana d'antiguitat inferior als 3 anys. 
 

Encara que les oficines centrals es troben a Terrassa, en aquest moment l'empresa 
disposa de quatre Centres Operatius Principals i unes 70 subbases distribuïdes per tot el 
territori: 
 

 BARCELONA  
Electrònica, 10 - 08110 Moncada i Rexach  

 LLEIDA 
P.I. CIM Els Frares, C/ Subble, 28 - 25190 Lleida 

 CAMP DE TARRAGONA 
P.l. Riu Clar, Carrer de l’Or, 2 - 43006 Tarragona 

 TERRES DE L'EBRE 
P.l. Baix Ebre. Carrer D, 1 - 43897 Campredó (Tarragona) 

 
L'activitat d’Ambulàncies Egara és la següent: 

 
Realitza tot tipus de serveis de Transport Sanitari i Serveis Preventius: 

 

a) Transport Sanitari Urgent (TSU). 

Presentació de l’empresa 
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b) Transport Sanitari No Urgent (TSNU). 

c) Trasllats a centres mèdics i entre particulars. 

d) Serveis Preventius en Esdeveniments. 

e) Transport Sanitari per a Empreses i Mútues Laborals. 
 

 
A la UTE Egara trobem el personal de Direcció, serveis corporatius i comandaments 

intermitjos i a l’empresa Ivemon Ambulàncies Egara es troba el personal de moviment. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organigrama Serveis corporatius 
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Missió, visió i valors 
 

Amb la mateixa vocació inicial de servei de proximitat i d’excel·lència tant a la 
clientela com amb a la persona usuària, el nostre objectiu és facilitar el servei de 
Transport Sanitari a la comunitat i a les persones. El nostre visió és formar part del 
lideratge del sector, sent el capital humà i la gestió dels recursos els elements 
diferenciadors. 
 

La responsabilitat social, contribuir a la millora econòmica i social i el respecte pel 
Medi ambient, són uns altres dels valors d’Ivemon Ambulàncies Egara. 
 
 El nostre millor actiu són les persones que integren Ivemon Ambulàncies Egara, que 
amb la seva experiència i coneixements ofereixen les millors solucions a casa cas, amb la 
confiança d’èxit d’un servei ben fet. 
 
 El nostre compromís amb l’economia social fa que disposem de més del 87 % de la 
plantilla fixa i un índex superior al 2 % de treballadors/es que tenen reconeguda una 
discapacitat. 
 El nostre objectiu és el servei a les persones. Les nostres compteències, 
coneixements professionals ens fan fiables i solvents d’un servei ràpid per la nostra 
clientela. 
 

 Formació contínua del nostre personal. 

Organigrama UTE 
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 Facilitem l’accés al mercat laboral al col·lectiu de joves, en la seva primera 
feina. 
 

Cultura d’igualtat de l’empresa 
La igualtat d’oportunitats identifica Ivemon Ambulàncies Egara com una empresa 

responsable socialment que vetlla per aconseguir la confiança de les seves persones 
usuàries, dels seus inversors i del seu equip humà. En aquest sentit, es tenen en compte 
els drets de les persones treballadores i usuàries dels serveis, respectant el medi ambient i 
donant informació fiable i transparent a tots els sectors interlocutors de l’empresa. 

Amb la política d’igualtat els objectius que es pretenen assolir van encaminats a: 
- Millorar l’ambient de treball i les relacions laborals 
- Millorar la salut laboral 
- Augmentar la motivació i el compromís en el treball 
- Millorar la satisfacció del personal 
- Millorar la qualitat de vida de les treballadores i dels treballadors (conciliació de la 

vida personal, familiar i laboral) 
- Disminució de l’absentisme i de la rotació de personal 
- Millora de la imatge, de la reputació i del prestigi 
- Augment de la quota de mercat 
- Millora del tracte amb empreses proveïdores 
- Millora de les relacions amb l’Administració i possibilitat d’obtenir contractes 
- Millora de la qualitat i de les capacitats del personal 
- Millora de la qualitat dels serveis 
- Enriquiment de l’organització i dels seus processos 
- Millora de la innovació 
- Millora de la gestió (estil de lideratge de les dones) 
- Consolidació de la cultura d’empresa... 
 
 
 

 

 
Ivemon Ambulàncies Egara des dels seus inicis, ha procurat vetllar per la igualtat i 

la no discriminació per raó de gènere i per aquest motiu ha decidit elaborar un Pla 
d’Igualtat d’Oportunitats. Al mateix temps, s’intenta complir amb l’actual legislació en 
matèria d’igualtat entre homes i dones, la qual s’estableix l’obligació d’implantar un Pla 
d’Igualtat per part de les empreses amb una plantilla de més de 250 treballadors i 
treballadores. Inicialment, el Pla d’Igualtat s’aplicarà a Ivemon Ambulàncies Egara, però la 
intenció és fer-lo extensible a la UTE Egara.  
  

El govern de l‘Estat espanyol va aprovar la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març per 
la igualtat efectiva de dones i homes i una llei complementària, la Llei 17/2015, del 21 de 
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes que incorpora modificacions legislatives 
substancials per avançar cap a la igualtat efectiva. Els objectius són: 
 

- Implementar mesures d’acció positiva per a suprimir diferències, 
- Desenvolupar plans d’igualtat per prevenir discriminacions, i 
- Integrar inquietuds socials en les seves relacions i activitats. 

Pla d’Igualtat 
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Segons la Llei d’igualtat efectiva entre homes i dones, els Plans d’igualtat són: 
 

“Conjunt ordenat de mesures adaptades després de la realització d’una diagnosi, que 
tendeixen a aconseguir a l’empresa, la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i 
homes. I evitar, d’aquesta manera, qualsevol 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.”(art.46.1, 2on paràgraf). 
 

El Pla pretén aconseguir l’aplicació de la perspectiva de gènere en totes les 
polítiques, projectes i accions de l’organització, promovent determinades mesures, 
accions positives i mesures correctores de possibles desigualtats per raó de sexe.  

 
Les diferents fases del Pla són: 
1) Diagnosi 
2) Elaboració del Pla 
3) Implantació del Pla 
4) Seguiment i avaluació 

 
 Fase de diagnosi  participar en la realització periòdica d’una anàlisi de la situació 

de l’empresa i que ha de permetre comprovar quina ha estat l’evolució en matèria 
d’igualtat d’oportunitats. La diagnosi proporcionarà informació sobre les 
característiques, les necessitats i les opinions de les dones i dels homes que 
treballen a l'empresa. Detectar l’existència de possibles desigualtats o 
discriminacions per raó de sexe. Per tant, han de coordinar l’elaboració de la 
diagnosi. 

 Fase de desenvolupament i seguiment  dissenyar les accions del pla d’igualtat, 
Implementació, supervisió i seguiment de les accions que s’acordin. Coordinar i fer 
el seguiment de la implementació de les accions.  

 Fase d’avaluació  avaluar l’assoliment dels objectius i les seves accions 
acordades del pla d’igualtat. És a dir, valorar l’impacte del pla, cosa que permetrà 
conèixer els resultats obtinguts a partir de la seva aplicació i proposar futures 
millores. Servirà per poder conèixer quin impacte ha tingut el pla d’igualtat dins de 
l’empresa. 

 Durant tot el procés d’elaboració i implantació del Pla  vetllar per tal que el Pla 
d’igualtat es porti a terme de forma global i objectiva. Fomentar la participació de 
la plantilla durant tot el procés.  

 

 
Compromís de la direcció 
 

La direcció de l’empresa Ivemon Ambulàncies Egara té la voluntat expressa de 
conèixer les necessitats de les persones i de dur a terme les actuacions que estiguin al seu 
abast. És per aquest motiu que manifesta el seu interès i compromís empresarial envers als 
aspectes relatius a la igualtat d’oportunitats en totes les seves vessants, per intentar 
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evitar qualsevol tipus de discriminació: ètnica, de gènere, d’edat... i potenciar actituds 
que afavoreixin la igualtat. 

D’acord amb la definició del principi d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones 
tal com estableix la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març per a la igualtat efectiva entre 
homes i dones, es DECLARA compromesa en:  

 
 l’establiment i desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de 

tracte i oportunitats entre homes i dones, sense discriminar directament o indirectament 
per raó de gènere  

 així com en l’impuls i foment de mesures per aconseguir la igualtat real dins 
la nostra organització. 

En tots i cadascun dels àmbits en què es desenvolupa l’activitat de l’empresa, des 
de la selecció a la promoció, passant per la política retributiva, la formació, les condicions 
del treball, la seguretat i la salut laboral, l’organització del temps de treball i la 
conciliació del mateix amb la vida familiar i personal, la prevenció i l’actuació davant 
l’assetjament sexual o per raó de sexe, i el ús no discriminatori del llenguatge en la 
comunicació i la publicitat, assumim el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes, atenent de manera especial a la discriminació indirecte.  

Respecte a la comunicació tant interna com externa, també s’intentaran adoptar 
mesures per tal de projectar una imatge de l’empresa d’acord amb aquests principis.  

Una de les accions desenvolupades per assolir aquestes fites és adquirir l’objectiu 
de l’elaboració del Pla d’Igualtat. Per impulsar i fer el seguiment d’aquest Pla d’Igualtat 
es comptarà amb una Comissió d’Igualtat on estaran representades les persones 
treballadores i els seus representants. 
 

La figura que desenvoluparà les tasques d’agent d’igualtat serà la tècnica de 
Recursos Humans, la Marga Roca Camprubí. Com agent per la igualtat serà l’encarregada 
de dirigir i coordinar el projecte. 
 
Per establir la dinàmica de treball que es va determinar la creació d’una comissió: 

 Comissió d’igualtat d’oportunitats  
 Comissió de treball 

 
 
Comissió d’igualtat d’oportunitats 
 
 La Direcció de l’empresa va aprovar la creació de la Comissió per la Igualtat dels 
Homes i les Dones a Ivemon Ambulàncies Egara en concordança amb el codi ètic de 
respecte als drets fonamentals dels treballadors i treballadores, fonamentat en la igualtat 
d’oportunitats i no-discriminació de l’organització. 
 
 D’altra banda, existeixen una sèrie d’accions portades a terme per l’empresa en 
aquest marc, com són: 
  

1. Execució de projectes pel foment d’igualtat d’oportunitats i contra l’exclusió 
social. 

2. Correcció del llenguatge i de la comunicació, definint-la de manera no sexista. 
3. Prevenció de l’assetjament psicològic i sexual. Creació del protocol d’actuació. 
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4. Recolzar i facilitar mesures per conciliar la vida personal, familiar i laboral 
(facilitats per les dones embarassades, baixes per risc durant l’embaràs, 
acumulació d’hores per lactància, etc.) 

5. Igualtat en el procés de reclutament i selecció de treballadors/es. 
6. Mateixes oportunitats de promoció (als diferents nivells), mobilitat i formació. 
7. Polítiques retributives equitatives. 
8. Mateixes condicions en referència a la salut i als riscos laborals. 

 

1. Constitució de la Comissió d’Igualtat. 

Es constitueix la Comissió d’Igualtat en data 22 de gener de 2018, la qual tindrà 
eficàcia als 3 lots que formen l’empresa (Tarragona, Terres de l’Ebre i Lleida) amb 
l’objectiu de participar en totes les fases del Pla d’Igualtat d’Ivemon Ambulàncies Egara. 

La Comissió neix amb la finalitat de fomentar l’avaluació periòdica de l’efectivitat 
del principi d’igualtat establert en el marc del Pla d’Igualtat per a les treballadores i 
treballadors de l’empresa i fomentar una cultura en l’organització que afavoreixi la plena 
igualtat entre dones i homes. 

 
La Comissió estarà formada per una representació sindical i una altra 

d’empresarial.  
Aquesta comissió té una composició paritària (representats de l’empresa i de la 

plantilla). 
 
Per la part de la representació sindical, participaran dos representants sindicals 

amb representació al Comitè d’Empresa de cada Lot, és a dir, sis membres en total.  
 
Al lot de Tarragona els membres són: 

o Jordi Bes Campderros en representació CGT, el qual va causar baixa i va 
ser substituït per la Maria Rosa Morera Iglesias. 

o Alex Forcadell Garcia en representació UGT. 
 

Els membres de la Comissió de Tarragona de reserva són: 

o Ruben Rodriguez Sariol en representació FS-TES . 
o Jose Muñoz Perez en representació CCOO. 
o Francisco Sanchez Sanchez en representació de La Fuente. 

 
Els dos membres del lot de Lleida del Comitè que formaran part de la Comissió 

d'igualtat: 
o Aleix Pi en representació d’UGT. 
o David Roig Piqueras en representació de Sindi.cat 

 
Els dos membres de Terres de l‘Ebre que formaran part de la Comissió:  

o Marc Pavon Sebastia en representació de CGT. 
o Jordi Suazo Gomez en representació d’UGT. 
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I per la part empresarial: 

o Margarita Roca Camprubí, Agent d’Igualtat. 
o Raül Garcia Salazar, Director de RR.HH., 
o Juan Torres Joyanes, Responsable de Formació i PRL. 

 

2. Objectius i Funcions de la Comissió d’Igualtat. 

A la Comissió d’Igualtat se li atribueixen els següents objectius: 

1. Participar en la diagnosi de l’empresa en tots els àmbits d’anàlisi. 
2. Realitzar un seguiment i avaluació del compliment i el desenvolupament de les 

mesures i accions previstes en el Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i 
homes per a les persones treballadores d’Ivemon Ambulàncies Egara. 

3. Promoure el principi d’igualtat i la no discriminació, i el seguiment de l’aplicació 
de les mesures legals que s’estableixin per a fomentar la igualtat. 

4. Conèixer les denúncies que es produeixin de conformitat amb el procediment 
establert en el protocol d’assetjament sexual de l’empresa.  

3. Funcionament de la Comissió d’Igualtat. 
 

Amb l’objectiu de vetllar per fomentar el principi d’igualtat en tots els àmbits de 
l’empresa, la Comissió d’Igualtat es reunirà en la següent periodicitat: 

a) Un cop al mes per analitzar les dades de la diagnosi de l’empresa en tots els 
àmbits. 

b) A petició de qualsevol de les dues parts en el termini d’una setmana. 
c) En el mateix termini, quan un treballador o treballadora sol·liciti l’avaluació 

d’una situació derivada d’una possible discriminació. 
d) Una vegada implantat el Pla, amb caràcter ordinari, dues vegades l’any, per 

tractar la situació de l’empresa en matèria d’igualtat i l’estat del 
desenvolupament del compliment dels objectius i de les accions del Pla 
d’Igualtat. 

 
 
Comissió de treball 
Membres de la comissió de treball: 
 
Director de RR.HH. Raül Garcia Salazar 
Tècnica RR.HH. Margarita Roca Camprubí 
Responsable de Formació Juan Torres Joyanes 
Comandaments Intermitjos  Ocasionalment en funció de la temàtica 
 

La comissió de treball és un grup reduït de membres de la comissió d’igualtat, que 
es reunirà periòdicament, per preparar les dades i el contingut de les reunions trimestrals 
de seguiment de la comissió, però no tindrà funcions executives ni decisòries. 
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1.1 Objectius 

El Pla d’Igualtat d’Oportunitats és una eina que ens ha de servir per a fomentar la 
igualtat entre els homes i les dones. Per a desenvolupar-lo hem de partir del diagnòstic de 
l’organització, el qual ens aportarà una fotografia de l'estat actual de l'empresa. És un 
estudi de l'organització que ens ofereix informació sobre la situació de les dones respecte 
els homes (comparació) mitjançant dades de la plantilla. 

 
Cal establir i identificar quin ventall de mesures són susceptibles de ser implantades 

a l’organització. Per tal de poder fer una anàlisi de la capacitat per a fomentar la igualtat 
entre homes i dones és necessari definir el perfil de les persones de l’organització així com 
de l’empresa i les seves característiques.  

 
L’objectiu principal és dissenyar i implantar un pla d’igualtat d’oportunitats a 

Ivemon Ambulàncies Egara i fer-lo extensible a la UTE Egara.  
 
 En aquest apartat es presenten els resultats de l’estudi i el seu anàlisi. A Ivemon 
Ambulàncies Egara s’observen algunes desigualtats per raó de gènere sobre els quals el Pla 
d’Igualtat pretén incidir. 
 
1.2 Metodologia 

Per a desenvolupar el Pla d’Igualtat hem de partir del diagnòstic de l’organització, 
el qual ens aportarà una fotografia de l’estat actual de l'empresa. És un estudi de 
l’organització que ens ofereix informació sobre la situació de les dones respecte els homes 
(comparació) mitjançant dades de la plantilla. 

En aquesta fase es presentaran els resultats de l’estudi i el seu anàlisi: 
 

Fase Qui hi participarà Mecanisme Qui vetllarà per la 
participació 

 
Diagnosi 

 
Direcció de l’empresa i la 
representació de les 
persones treballadores, 
Comissió d’Igualtat, 
RR.HH. 

 
 Planificació  
 Recollida d'informació 

en cadascun dels 
àmbits 

 Anàlisi i presentació de 
propostes 

Les tècniques que es faran 
servir:  

o Anàlisi estadístic  
o Entrevista  
o Enquesta 

 

 
Agent d’Igualtat i 
Comissió d’Igualtat 

 

Dignosi de la Igualtat a Ivemon Ambulàncies Egara 

I. Introducció 
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Per a realitzar el treball de camp s'han utilitzat la combinació d'eines quantitatives 
i qualitatives. 

Les eines quantitatives fan referència a les dades estadístiques de l'organització i 
s'han extret de dades objectives de la plantilla. I les eines qualitatives, a través de 
diferents tècniques, s’han recollit les percepcions, resultats de qüestionaris, opinions, 
experiències i informacions del personal. 

 
Les dades analitzades giren entorn a tres paràmetres: polítiques d’empresa, 

entrada i sortida i durant la relació laboral.  
 

 
 
 
L’equip de treball per l’elaboració de la diagnosi ha estat compost pels membres 

del departament de d’Administració de personal i Recursos Humans amb col·laboració amb 
el departament de Formació. 

 
 

DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS I ADMINISTRACIÓ DE PERSONAL 
Raül Garcia Salazar 

 Director de Recursos Humans 
 Llicenciat en Dret 
 Àmplia experiència en negociacions col·lectives, com assessor tant de la part 

social com empresarial 
 Experiència en Coordinació de comissions tècniques bilaterals sobre condicions de 

treball, normatives, protocols 
 Formació complementària sobre la llei d'igualtat, plans d'igualtat i la seva 

aplicació i implantació a les empreses 
DEPARTAMENT DE PRL, QUALITAT I FORMACIÓ 

Juan Torres Joyanes 
 Responsable de PRL, Qualitat i Formació 
 Diplomat en Relacions Laborals i Tècnic en PRL 
 Experiència àmplia en càrrecs de coordinació i gestió d’equips i en els darrers anys 

responsable de formació 
AGENT D’IGUALTAT 

Margarita Roca Camprubí 
 Tècnica de Recursos Humans 
 Llicenciada en Psicologia i Ciències del Treball 
 Tècnica en PRL 
 Experiència en selecció de personal i en elaboració i implantació de Plans 

d’Igualtat d’Oportunitats 
 Formació complementària en Plans d’Igualtat a les empreses i selecció de personal 

amb perspectiva de gènere 
 
 
 
 

 

II. Equip de treball 
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 El tractament de cada àmbit d’anàlisi, és a dir, el tipus d’eina que s’ha utilitzat en 
cada aspecte queda recollit en el quadre següent: 
 

Anàlisi Quantitatiu Anàlisi Qualitatiu 
1.2 Negociació col·lectiva 1.1 Cultura empresarial 
1.6 Absentisme 1.2 Negociació col·lectiva 
2.4 Contractació 1.3 Responsabilitat social i polítiques de 

qualitat 
2.2.1 Composició Plantilla 1.4 Prevenció de riscos laborals 
2.4 Contractació 1.6 Assetjament sexual 
2.5 La finalització de la relació laboral 2.3 Valoració dels lloc de treball i 

classificació professional 
3.1 Temps de treball 2.1 Descripció dels llocs de treball i perfils 

competencials 
3.2 Formació contínua 2.2 L’accés a l’organització 
3.4 Promoció 3.1 Temps de treball 
 3.2 Formació contínua 
 3.3 Avaluació de l’acompliment 
 
 
1. POLÍTIQUES D’EMPRESA  

 
1.1 Cultura empresarial 

Els paràmetres analitzats són: 
 

1.1.1 Comunicació, documents. Llenguatge i comunicació sexista. 

Per a l’obtenció d’aquests tipus d’informació s’han utilitzat un anàlisi qualitatiu. 
Els comunicats, circulars, documents interns de l’empresa, han estat redactats des dels 
seus inicis amb un llenguatge en masculí. Per cultura s’utilitza el gènere masculí, però 
actualment s’estan revisant els textos i adaptant-los al llenguatge no sexista. 

 
La política de comunicació majoritàriament no contempla la perspectiva de gènere. 

Malgrat que en una gran part de documents es contempla el llenguatge no sexista, les 
comunicacions s’adrecen tant a homes i dones, però el llenguatge utilitzat és genèric, es 
pressuposa que parlar d’homes inclou les dones. 

 
En les imatges corporatives apareixen homes i dones. Un exemple n’és la pàgina 

web corporativa, on apareixen fotografies de diferents tècnics i tècniques de diversos 
centres de treball, la qual inclou dones i homes que formen part de l’organització.  

 
Cal destacar que la denominació de les categories professionals per part del 

departament de personal introduïdes en el programa d’administració de personal: A3 
Equipo, no es troben estereotipades en la utilització del gènere gramatical segons si 
tradicionalment el lloc de treball ha estat ocupat majoritàriament per homes o dones 
respectivament i s’empra un llenguatge inclusiu. Per exemple, conductor/a o auxiliar 
administratiu/va.   

III. Àmbits d’anàlisi 
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Per poder detectar els elements de l’estructura de l’organització i de la cultura de 
l’empresa en matèria d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes s’ha administrat 
un qüestionari a tota la plantilla per a recollir informació qualitativa de la situació de 
l’empresa. S’ha utilitzat el qüestionari de Diagnosi elaborat pel Departament de Treball, el 
qual ha posat a disposició de les empreses per a la seva utilització (veure ANNEX 1). 

 
1.1.2 Resultats del qüestionari 

Per poder detectar els elements de l’estructura de l’organització i de la cultura de 
l’empresa en matèria d’igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes s’ha administrat 
el qüestionari de Diagnosi elaborat pel Departament de Treball a tota la plantilla de 
l’empresa (3 lots). 

 
Els diferents àmbits d’anàlisi en què es basa el qüestionari són: 
 

1. Assumpció per part de la direcció d’una gestió organitzativa que té en compte la 
igualtat d’oportunitats. 

2. Participació i implicació del personal de l’empresa en el desenvolupament d’accions 
en favor de la igualtat d’oportunitats. 

3. Ús no discriminatori en el llenguatge i la comunicació corporativa. 
4. Participació igualitària de dones i homes en els llocs de treball de l’empresa. 
5. Presència de dones en càrrecs directius o de responsabilitat. 
6. Mesures implantades per millorar la compatibilitat de la vida personal i laboral. 
7. Adopció de mesures de prevenció de salut i riscos laborals amb perspectiva de 

gènere. 
8. Igualtat retributiva entre dones i homes. 
9. Condicions laborals igualitàries per a dones i homes. 
10. Promoció de mesures de gestió de la mobilitat que permetin un accés igualitari de 

les dones i els homes al lloc de treball. 
 

PERCENTATGE RESULTANT  
3 LOTS   0% 50% 100% 
        

Àmbit núm. 1 44,76 %     

Àmbit núm. 2 36,38 %     

Àmbit núm. 3 46,77 %     

Àmbit núm. 4 45,21 %     

Àmbit núm. 5 41,57 %     

Àmbit núm. 6 52,29 %     

Àmbit núm. 7 46,31 %     

Àmbit núm. 8 45,87 %     

Àmbit núm. 9 42,61 %     

Àmbit núm. 10 36,55 %     
 

Participació 18,30 % 
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Considerant els resultats obtinguts, en general, les puntuacions obtingudes no han 
estat gaire elevades.  

Els àmbits on l’empresa ha tingut una puntuació més elevada són en l’àmbit 6 
Mesures implantades per millorar la compatibilitat de la vida personal i laboral, l’àmbit 3 
Ús no discriminatori en el llenguatge i imatge corporativa i l’àmbit 7 Adopció de mesures 
de prevenció de salut i riscos laborals amb perspectiva de gènere. Un altre àmbit amb 
major puntuació ha estat el 8, d’Igualtat retributiva entre dones i homes.  
 

PERCENTATGE RESULTANT 
LOT TARRAGONA   0% 50% 100% 
        

Àmbit núm. 1 41,51 %     

Àmbit núm. 2 28,78 %     

Àmbit núm. 3 47,22 %     

Àmbit núm. 4 42,05 %     

Àmbit núm. 5 47,98 %     

Àmbit núm. 6 47,92 %     

Àmbit núm. 7 41,31 %     

Àmbit núm. 8 52,11 %     

Àmbit núm. 9 39,52 %     

Àmbit núm. 10 32,67 %     
 

Participació 16,89% 
 

PERCENTATGE RESULTANT 
LOT LLEIDA   0% 50% 100% 
        

Àmbit núm. 1 41,51 %     

Àmbit núm. 2 28,78 %     

Àmbit núm. 3 47,22 %     

Àmbit núm. 4 42,05 %     

Àmbit núm. 5 47,98 %     

Àmbit núm. 6 47,92 %     

Àmbit núm. 7 41,31 %     

Àmbit núm. 8 52,11 %     

Àmbit núm. 9 39,52 %     

Àmbit núm. 10 32,67 %     

  

Participació 13,22% 
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PERCENTATGE RESULTANT  
LOT TERRES DE L’EBRE   0% 50% 100% 
        

Àmbit núm. 1 53,16 %     

Àmbit núm. 2 45,52 %     

Àmbit núm. 3 54,66 %     

Àmbit núm. 4 51,98 %     

Àmbit núm. 5 43,14 %     

Àmbit núm. 6 58,02 %     

Àmbit núm. 7 57,26 %     

Àmbit núm. 8 61,01 %     

Àmbit núm. 9 50,67 %     

Àmbit núm. 10 38,91 %     

 

Participació 25,74 % 
 

 
Resultats del qüestionari d’igualtat enviat a tota la plantilla segons antiguitat (suggeriment 
per part de la Comissió) 

Els representants dels treballadors/es van proposar que els resultats de les 
enquestes s’analitzessin també per antiguitat. 

Els resultats queden recollit en la següents taula: 
 

Àmbit < 1 any 
D'1 a 5 
anys De 6 a 10 anys 

D'11 a 15 
anys Puntuació promig POSICIÓ 

Àmbit 1 46,03 51,92 47,64 40,01 46,4 5è 
Àmbit 2 41,53 44,29 40,53 33,82 40,04  
Àmbit 3 39,22 56,86 47,17 44,96 47,05 4art 
Àmbit 4 51,57 53,48 44,66 43,11 48,21 2on 
Àmbit 5 41,03 51,70 40,61 40,65 43,50  
Àmbit 6 47,9 60,44 58,94 49,74 54,26  1er 
Àmbit 7 41,47 58,39 42,59 47,15 47,4 3er 
Àmbit 8 32,88 64,02 40,11 45,77 45,69  
Àmbit 9 37,03 50,95 48,19 45,12 45,32  
Àmbit 10 43,29 46,53 31,36 36,69 39,47  

 
 Els àmbits segons el paràmetre de l’antiguitat on l’empresa ha tingut unes 
puntuacions més elevades no es diferencien gaire dels resultats generals. 

Els àmbits amb més puntuació han estat l’àmbit 6 Mesures implantades per millorar 
la compatibilitat de la vida personal i laboral, l’àmbit 4 Participació igualitària en els llocs 
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de treball i l’àmbit 7 Adopció de mesures de prevenció de salut i riscos laborals amb 
perspectiva de gènere. Un altre àmbit amb major puntuació ha estat el 3, el d’Ús no 
discriminatori en el llenguatge i imatge corporativa.  

 
 Aquests resultats queden reflectits en la següent gràfica: 
  

PERCENTATGE RESULTANT 3 
LOTS SEGONS ANTIGUITAT   0% 50% 100% 
        

Àmbit núm. 1 46,4 %     

Àmbit núm. 2 40,04 %     

Àmbit núm. 3 47,05 %     

Àmbit núm. 4 48,21 %     

Àmbit núm. 5 43,5 %     

Àmbit núm. 6 54,26 %     

Àmbit núm. 7 47,4 %     

Àmbit núm. 8 45,69 %     

Àmbit núm. 9 45,32 %     

Àmbit núm. 10 39,47 %     

 
Si prenem en consideració els 5 àmbits amb més puntuació comparant els resultats 

generals del qüestionari pels 3 lots i els resultats pel paràmetre antiguitat també pels 3 
lots veiem que en 4 dels àmbits coincideixen amb major puntuació (marcats de color verd 
en les taules adjuntes a continuació) i només difereixen en un àmbit (marcat de color 
vermellós en les taules):  
 

RESULTATS TOTALS 3 LOTS 
6. Mesures implantades per millorar la compatibilitat de la vida personal i laboral 
3. Ús no discriminatori en el llenguatge i la comunicació corporativa 
7. Adopció de mesures de prevenció de salut i riscos laborals amb perspectiva de 
gènere 
8. Igualtat retributiva entre dones i homes 
4. Participació igualitària de dones i homes en els llocs de treball de l’empresa 

 
RESULTATS 3 LOTS ANTIGUITAT 
6. Mesures implantades per millorar la compatibilitat de la vida personal i laboral 
4. Participació igualitària de dones i homes en els llocs de treball de l’empresa 
7. Adopció de mesures de prevenció de salut i riscos laborals amb perspectiva de 
gènere 
3. Ús no discriminatori en el llenguatge i la comunicació corporativa 
1. Assumpció per part de la direcció d’una gestió organitzativa que té en compte la 
igualtat d’oportunitats 
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D’altra banda, es van realitzaran enquestes anònimes enviades només a les dones 

que conformen la plantilla tal per tal de conèixer l’opinió generalitzada de si perceben cap 
tracte discriminatori per raó de gènere per part de l’empresa o dels companys/es de feina 
(ANNEX 2). 

 
1. Presentació dels resultats de les enquestes a les “tècniques” i realitzar el seu 

anàlisi 

 La participació per lots de les dones a l’enquesta ha estat la recollida en la següent 
taula: 
 

 TARRAGONA TERRES DE L'EBRE LLEIDA TOTAL 

TOTAL 
RESPOSTES 

30 22 13 65 

% 36,59% 38,60% 46,43% 38,92% 

 
ANÀLISI COMPARATIU DE LES PREGUNTES ENQUESTA DELS 3 LOTS  
 

1. Els homes i les dones tenen les mateixes possibilitats d’accés en els processos de 
selecció d’Ivemon Ambulàncies Egara? 
 

 

 
2. Els homes i les dones tenen les mateixes possibilitats de promoció dins Ivemon 

Ambulàncies Egara? 
 
 

 

LOT D LOT B LOT C 

LOT D LOT B LOT C 
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3. Accedeixen per igual a la formació impartida per l’empresa, les dones i els homes? 
 
 

 
4. Consideres que, ocupant un mateix lloc de treball, una dona i un home cobren igual 

Ivemon Ambulàncies Egara? 
 
 

 
5. Algun cop t’has sentit o has sentit que s’ha discriminat o menystingut al lloc de 

treball per algú pel fet de ser dona? En cas afirmatiu, quin tipus de desigualtats o 
situacions discriminatòries? (escriure a l'opció "otra") 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOT D LOT B LOT C 

LOT D LOT B LOT C 

6,7 % 
4,5 % 

4,5 % 

LOT B LOT C 

LOT D 
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6. Creus que les dones i els homes tenen les mateixes capacitats per desenvolupar la 
feina de Tècnic/a en Emergències Sanitàries? 

 

 
Atenent els resultats, en tots els lots, la major puntuació ha estat el sí. La 

diferència podria semblar que la trobem en el lot B de Lleida, però en realitat, sumant els 
altres sí amb una resposta afirmativa, el “sí” representa un 90 %. El lot C Tarragona i el lot 
de D de Terres de l’Ebre han estat les més elevats amb un 96,7 % i un 95,5 % 
respectivament.  
 

7. Els companys homes respecten i/o tracten igual als companys homes que a les 
companyes dones? 

 
 
 

 
8. Creus que en la comunicació interna i externa de l’empresa s’utilitza un llenguatge 

suficientment inclusiu per a dones i homes? 
 
 

LOT D LOT B LOT C 

LOT D LOT B LOT C 

LOT D LOT B LOT C 

7,7 % 

7,7 % 
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9. Coneixes tots els teus drets laborals dels quals disposes en cas de patir violència de 
gènere? 

 
 

 
10.  Sabries què fer o a qui dirigir-te en cas de patir assetjament sexual i/o per raó de 

sexe a la feina? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Quines accions portaries a terme per a fomentar la igualtat entre dones i homes a 
Ivemon Ambulàncies Egara? 

 
 

 
 

LOT D LOT B LOT C 

LOT D LOT B LOT C 

LOT B LOT C 
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1.2 Negociació col·lectiva 

S’analitza la composició per sexes dels Comitès dels tres lots que representen la 
plantilla. 

 
COMITÈ TARRAGONA 
 HOMES  % DONES % TOTAL 

FS TES 5  38,46% 0 0,00% 5 

U.G.T. 2  7,69% 1 7,69% 3 

C.C.O.O. 3  23,08% 0 0,00% 3 

C.G.T. 1  23,08% 1 0,00% 2 

TOTAL 11  92,31% 2 15,38% 13 
 
       
COMITÈ TERRES EBRE    

 HOMES % DONES % TOTAL 

SINDI.CAT 6 50,00% 0 0,00% 6 

U.G.T. 1 25,00% 0 0,00% 1 

C.C.O.O. 2 25,00% 0 0,00% 2 

TOTAL 9 100,00% 0 0,00% 9 

      
COMITÈ LLEIDA     

 HOMES % DONES % TOTAL 

SINDI 2 22,22% 0 0,00% 2 

U.G.T. 3 33,33% 0 0,00% 3 

C.C.O.O. 4 44,44% 0 0,00% 4 

TOTAL 9 100,00% 0 0,00% 9 
 
 

LOT D 
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Si s’observen aquestes dades, no es compleix la paritat en cap Comitè dels tres lots 
i la presència de dones és molt baixa, només hi ha una dona al Comitè de Tarragona. 

 
A la taula del Comitè de Tarragona podem veure que el percentatge de dones 

(15,38 %) que representen la plantilla és molt inferior al dels homes (84,62 %), havent-hi 
una diferència del 69,23 % de major representació per part dels homes. En els lots de 
Terres de l’Ebre i Lleida, la diferència és del 100 % per part dels homes. 

 
Els motius que exposa la part sindical de la Comissió per justificar aquesta baixa 

presència de dones és principalment la dedicació d’hores que suposa ser membre d’un 
Comitè. 

També indiquen que un altre factor és que les dones afiliades als sindicats són molt 
poques i la majoria són molt joves. I les que estan interessades en la majoria de casos, 
volen estar situades les últimes de les llistes o en reserva (com a suplent). 

Per últim, comenten que aquesta diferència és deguda al baix índex de dones que 
hi ha a l’empresa, el qual si augmentés, estan convençuts que el percentatge també 
s’incrementaria. 

 

Tot seguit s’analitza la composició dels Comitès de Seguretat i Salut dels diferents 
lots. En cap dels 3 comitès hi ha representació per part de les dones. 

 
CSS TARRAGONA     

 HOMES % DONES % TOTAL 

FS TES 1 33,33% 0 0,00% 1 

C.C.O.O. 1 33,33% 0 0,00% 1 

C.G.T. 1 33,33% 0 0,00% 1 

TOTAL 3 100,00% 0 0,00% 3 

 
CSS TERRES EBRE    

 HOMES % DONES % TOTAL 

C.G.T. 3 100,00% 0 0,00% 3 

TOTAL 3 100,00% 0 0,00% 3 

 
CSS LLEIDA     

 HOMES % DONES % TOTAL 

U.G.T. 2 66,67% 0 0,00% 2 

U.S.O.C 1 33,33% 0 0,00% 1 

TOTAL 3 100,00% 0 0,00% 3 

 
 

Valoració de les preocupacions i les motivacions del representants dels 
treballadors/es. 

En l’actualitat les preocupacions que manifesten els representants dels 
treballadors/es d’Ivemon Ambulàncies Egara són majoritàriament les següents: 
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1) Millorar les condicions laborals de tots els treballadors i treballadores i que es 
respectin l’actual legislació. 

2) Resoldre els problemes que hi ha a l’empresa envers els treballadors/es. 
3) La prestació de risc durant l’embaràs a les dones. 
4) Els contractes en pràctiques i sobretot la diferència salarial com a conseqüència 

d’aquest tipus de contracte (60 % i 75 % del salari). 
5) Desigualtat en la contractació, diferències entre contractes temporals i 

indefinits. 
6) Diferenciació de categories en conveni (Ajudant portalliteres o Portalliteres) 

que utilitza l’empresa com a criteri per a la contractació.  
7) Vetllar per les necessitats que els treballadors/es detecten en els seus llocs de 

treball i aconseguir les millores. 
 

Els membres de la representació sindical de la Comissió consideren que hi ha 
igualtat entre homes i dones i no creuen que hi hagi desigualtat ni un tracte diferencial 
entre companys homes i companyes dones. 
 

La negociació del nou conveni d’aplicació té com a premissa i objecte de negociació 
per part del delegats sindicals (alhora representants dels treballadors/es de la nostra 
empresa i participants a la taula negociadora), la reducció d’hores anuals efectives de 
treball. En aquests moments és de 1.800 hores. 

Aquest objectiu es proposa als efectes d’ajudar a la conciliació de la vida familiar i 
professional. 

 
Tanmateix, el comitè d’empresa ha mostrat tenir especial sensibilitat amb els 

temes que afecten a les dones treballadores de l’empresa, donant suport a l’empresa en 
tots els aspectes relacionats, com l’elaboració del pla d’igualtat, definició de mesures 
correctores, etc. 

 
Mesures de conciliació 
El conveni col·lectiu d’aplicació a l’empresa és el d’Empreses i Treballadors/es del 

Transport de Malalts Accidentats en Ambulància (Transport Sanitari) de Catalunya.  
 
Les mesures de conciliació latents en aquest conveni són les següents: 

- En l’article 34 es tracta el canvi de torn i s’especifica que l’empresa permetrà el 
canvi de torn dels treballadors/es sense cap discriminació i en els casos que sigui 
comunicat almenys en vint i quatre hores d’antelació. 

- El conveni determina els termes d’entrega dels quadrants en funció de la tipologia: 
setmanals, mensuals o anuals. Aquests termes ofereixen pautes a l’empresa i 
permeten als treballadors/es poder planificar el seu temps lliure. 

- Respecte a l’assignació de vacances el conveni regula la possibilitat de partir les 
vacances en dos períodes amb l’objectiu que els treballadors/es gaudeixin d’una 
quinzena estival. A més s’estableix la compensació d’un dia més de vacances si no 
és possible gaudir d’una quinzena entre el 15 de juny i el 30 de setembre. 
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1.3 Responsabilitat social i polítiques de qualitat 
 

1.3.1 Sistema de Gestió de la Qualitat 

Com a mostra del nostre compromís amb la Qualitat dels serveis que prestem 
Ivemon Ambulàncies Egara disposa d'un Sistema de Gestió de la Qualitat certificat segons 
les normes:  
 

o ISO 9001 Sistema de Gestió de la Qualitat 
o UNE 179002 Sistema de Gestió de la Qualitat per a empreses de Transport Sanitari. 

 
Totes dues normes certificades per OCA-CERT. Aquest compromís amb la Qualitat 

queda recollit en la nostra Política de Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut. 
 

1.3.2 Medi Ambient 
 

o Auditoria energètica 
Destacar, com a mostra del compromís d’AMBULÀNCIES EGARA amb el medi 

ambient, que al novembre del 2016 es va encarregar a l'empresa de consultoria energètica 
UNICO SCCL una auditoria d'eficiència energètica, a fi de conèixer la situació actual de 
l’Organització respecte al consum energètic i així poder adoptar mesures de reducció del 
consum energètic, i l’impacte de la nostra activitat sobre el medi ambient.  

Aquesta auditoria compleix amb els requisits establerts en l'article 3 del Reial 
decret 56/2016, de 12 de febrer, pel qual es trasllada la Directiva 2012/27/UE del 
Parlament Europeu i del Consell, de 25 d'octubre de 2012, relativa a l'eficiència 
energètica, referent a auditories energètiques, acreditació de proveïdors de serveis i 
auditors energètics i promoció de l’eficiència del subministrament d’energia. 
 

o Eficiència energètica 
Ambulàncies Egara ha adquirit el compromís de realitzar un consum d'electricitat 

sostenible, per la qual cosa contracta la major part del consum elèctric de les seves 
instal·lacions amb l'empresa distribuïdora Indexo Energia, que acredita el 100% del consum 
elèctric d'origen renovable o d’alta eficiència, segons estableix en l’Ordre ITC/1522/2007, 
de 24 de maig, per la qual s'estableix la regulació de la garantia de l'origen de l'electricitat 
procedent de fonts d'energia renovables i de cogeneració d'alta eficiència. 

 
 

1.3.3 Responsabilitat social 

L’empresa amb la intenció d’adaptar-se als nous canvis generats en la societat 
treballa per establir una política de responsabilitat social. La responsabilitat social fa 
referència al conjunt d’obligacions i compromisos, legals i ètics, tan nacionals com 
internacionals, que es deriven de l’impacte que l’activitat de les organitzacions 
produeixen en l’àmbit social, laboral, mediambiental i dels drets humans. 

Ivemon Ambulàncies Egara és conscient de la necessitat d’incorporar les 
preocupacions socials, laborals, mediambientals i dels drets humans com a estratègia 
d’empresa. 

Com a grup compromès amb la millora de la qualitat mediambiental estem 
compromesos voluntàriament a desenvolupar activitats per respectar el medi ambient i el 
seu entorn i a complir amb la normativa legal estipulada pels diferents organismes en 
aquesta matèria. 
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Dins dels compromisos de responsabilitat social, Ivemon Ambulàncies Egara treballa 
en la línia mediambiental fent recollida selectiva dels residus específics com són els 
sanitaris a través de l’empresa Consenur amb els contenidors d’agulles i la recollida dels 
residus amb la utilització de bosses del tipus II. 
  
  

1.4 Prevenció de riscos laborals 
 
 
1.4.1 Activitat preventiva i Objectius 

Ambulàncies Egara té el ferm propòsit d’aconseguir unes condicions de seguretat i 
salut per al desenvolupament de les tasques pròpies de cada lloc de treball. Aquest 
objectiu deriva directament de la política corporativa d'aconseguir un entorn de treball 
segur i el compromís de gestionar els riscos associats a l'activitat del transport sanitari que 
podrien tenir impacte en la salut de les treballadores i els treballadors. 

Ambulàncies Egara disposa d'un sistema de gestió de Prevenció de Riscos Laborals 
integrat dins del Sistema Integrat de Gestió (SIG) de l'organització, com a eina per a 
garantir el propòsit indicat en el paràgraf anterior. A continuació, es relacionen els 
procediments, així com una breu explicació dels mateixos:  

 
• PRL-01. Pla de prevenció de riscos laborals, avaluació de riscos i 

planificació de l'activitat preventiva, on es defineix el funcionament intern de seguretat i 
salut en la nostra organització, així com la metodologia per a realitzar les avaluacions de 
riscos i planificació de mesures a adoptar en matèria de seguretat i salut. 

 
• PRL-02. Pla d'emergència, l’objecte de la qual és identificar els possibles 

accidents potencials i situacions d'emergència que es poden originar en l'organització, amb 
la condició de prevenir-nos, i en el cas que no sigui possible evitar-los minimitzar el seu 
impacte, planificant i organitzant a les persones que formen l'organització amb els mitjans 
tècnics existents amb la condició de reduir al mínim els possibles danys en les persones i 
econòmics que puguin derivar d'una situació d'emergència.  

 
• PRL-03. Informació, consulta i participació dels treballadors/es, a fi 

d'assegurar el procés a seguir per a proporcionar als treballadors la informació suficient en 
matèria de PRL, així com la forma de consultar i fer-los partícips en aquelles decisions que 
puguin afectar la seva seguretat i salut.  

 
• PRL-04. Vigilància de la salut, per a garantir un seguiment i control periòdic 

de la salut dels treballadors/as.  
 
• PRL-05. Equips de Protecció Individual (EPI’s), per a assegurar el procés a 

seguir en l’elecció, subministrament i manteniment dels EPI’s. 
 
• PRL-06. Recerca i anàlisi d'incidents i accidents de treball, procediment 

que estableix les actuacions per al registre, notificació, recerca i anàlisi dels accidents, 
incidents i malalties professionals succeïts a treballadors/as de l'organització.  

 
• PRL-07. Coordinació d'activitats empresarials, on es defineix la 

metodologia per a dur a terme la coordinació d'activitats empresarials en matèria 



 

 
 

 

 

 
c. Colom, 408 3er       t. 93 733 11 00  
08221 Terrassa       f. 93 733 93 63 
(Barcelona)                     www.ivemon.es 

 

26 

preventiva i mediambiental, en aquells casos que l'organització mantingui col·laboracions 
amb altres empreses per a la realització de treballs, ja sigui actuant com a empresa titular 
i/o principal, o com a subcontractista.  

 
• PRL-08. Protecció de personal especialment sensible, es defineix el procés 

a seguir per a proporcionar i establir unes pautes d'actuació coordinada que garanteixi la 
protecció específica dels col·lectius establerts en la Llei 31/1995, de 8 de novembre.  

 
• PRL-09. Observacions preventives de seguretat, qualitat i medi ambient, 

amb les quals es pretén valorar les condicions de treball, detectar els punts febles en la 
gestió i reforçar el sistema adoptant les mesures necessàries. Inclou una planificació anual 
d'auditoria interna de les unitats assistencials.  

 
Per a garantir una correcta implantació dels procediments anteriors Ambulàncies 

Egara disposa d’un Servei de Prevenció Propi (SPP), format per un Responsable de PRL i un 
tècnic de PRL, tots dos amb les especialitats de seguretat, higiene industrial i ergonomia i 
psicosociologia aplicada, i té concertada la vigilància de la salut amb un Servei de 
Prevenció Aliè, amb el qual es col·labora de forma habitual per a realitzar estudis 
específics de seguretat i salut. El SPP també disposa d’una figura de suport administratiu 
en cada centre de treball, així com un responsable de seguretat designat en cada centre 
de treball.  

 
També comentar, que dins del pla anual de formació de l’organització es 

contemplen sempre accions formatives en matèria de seguretat i salut. 
 
1.4.2 Formació 

La formació esdevé una mesura preventiva de gran importància dins la planificació 
de l’activitat preventiva amb l’objectiu de reduir els riscos en el lloc de treball. 
S’imparteix el curs de Prevenció de Riscos Específics del lloc de treball a tot el personal de 
l’empresa amb l’objectiu que tota la plantilla estigui degudament informada dels riscos 
del seu lloc de treball.  

El Departament de Prevenció s’ha marcat com a objectiu intentar reduir 
l’accidentalitat mitjançant formacions en manipulació manual de pacients, elaboració 
d’instruccions de treball, etc.  

D’altra banda, l’empresa ha implantat una plataforma de formació on-line de 
formació per afavorir la conciliació de la vida personal i laboral. 
 

1.5 Assetjament psicològic i/o sexual 

L’empresa disposa d’un protocol d’assetjament psicològic i/o sexual amb el qual es 
pretén donar a conèixer els efectes i la repercussió de l’assetjament a l’entorn laboral, 
amb la finalitat de poder evitar que es produeixi, promovent condicions de treball 
adequades i preventives. Així mateix s’estableix el procediment que s’haurà de seguir 
davant d’una situació d’assetjament (veure Annex 3). 

 
 Aquest protocol està adreçat a tot el personal que forma les diferents empreses: 
Ivemon Ambulàncies Egara i UTE Egara. Els/les treballadors/res que consideren que han 
estat objecte d’assetjament poden presentar la seva denúncia a la direcció de RR.HH. i a 
través d’aquest departament, es controlen i revisen les denúncies d’assetjament i es 
valora l’eficàcia en la seva resolució a través d’una Comissió. 
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En data 07/11/18 es va crear una Comissió per l’assetjament específica per a cada 

lot (Tarragona, Terres de l’Ebre i Lleida). 
 Els membres que han de composar la Comissió de cada lot: 

- 1 membre del Comitè de Seguretat i Salut 
- 1 membre del Comitè 
- 1 directiu/va de l’empresa 
- 1 treballador/a 

Els membres proposats són: 

Membres del lot de Lleida 
- 1 membre del Comitè de Seguretat i Salut  Edgard Egea Pont, TTS 

Conductor. 
- 1 membre del Comitè  Jaume Capdevila Botiguer, TTS Conductor. 
- 1 directiu/va de l’empresa  Raül Garcia Salazar, Director de RR.HH. 
- 1 treballador/a  Juan Torres Joyanes, Responsable de PRL. 

Membres del lot de Terres de l’Ebre 
- 1 membre del Comitè de Seguretat i Salut  Eladi Galbe Mauri, 

Portalliteres.  
- 1 membre del Comitè  Cesar Cervera Royo, Cap de Tràfic. 
- 1 directiu/va de l’empresa  Raül Garcia Salazar, Responsable de Relacions 

Laborals. 
- 1 treballador/a  Juan Torres Joyanes, Responsable de PRL. 

Membres del lot de Tarragona 
- 1 membre del Comitè de Seguretat i Salut  Victor Dominguez Blanco, TTS 

Conductor. 
- 1 membre del Comitè  Maria Rosa Morera Iglesias, TTS Portalliteres. 
- 1 directiu/va de l’empresa  Raül Garcia Salazar, Responsable de Relacions 

Laborals. 
- 1 treballador/a  Margarita Roca Camprubí, Tècnica de RR.HH. i Agent 

d’Igualtat. 
 
 Per últim, queda pendent la difusió d’aquest protocol a tota la plantilla.  
 
 D’altra banda, cal destacar que el conveni d’aplicació de Transport Sanitari, en 
l’article 41 que fa referència al règim disciplinari, contempla com a falta molt greu 
l’assetjament sexual i es regula en el punt 14 d’aquest apartat. 
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1.6 Absentisme 
 

 Els paràmetres 
d’absentisme analitzats han 
estat els que es presenten al 
següent gràfic. 

Atenen els resultats que 
es recullen en el gràfic anterior 
podem veure que l’absentisme 
derivat de l’accidentalitat o de 
malaltia és més elevat en les 
dones que en els homes en els 
tres lots.  

Respecte 
l’accidentalitat, en els homes 
és del 8,76 % i en les dones del 
10,97 %, sent el diferencial 
entre sexes de 2,21 %. I de la 
malaltia, el 34,73 % en homes i el 51,61 % en les dones, amb un diferencial del 16,88 %. 
   

Per tant, on hi ha la diferència més significativa és en l’absentisme per malaltia 
comuna, on les dones estan un 16,88 % per damunt dels homes.  

 
La mitjana dels processos de baixa per IT queden recollits en les següents taules: 
 

TARRAGONA HOMES DONES 

DURADA MITJANA BAIXES CC 30,31 38,89 

 

TERRES EBRE HOMES DONES 

DURADA MITJANA BAIXES CC 28,33 52,33 

 

LLEIDA HOMES DONES 

DURADA MITJANA BAIXES CC 30,16 48,50 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades del programa de gestió de personal A3 Equipo 

 
 Segons aquests resultats, la mitjana de dies de baixa també és superior en les dones 
en tots els lots, amb la diferència més significativa al lot de Terres de l’Ebre (la mitjana 
en les dones és de 52,33 dies i en els homes, de 28,33 dies). 

 
D’altra banda, en relació a les baixes derivades de contingència comuna causades 

durant l’any 2018, es pot veure que les dones tenen un índex bastant elevat juntament 
amb la mitjana de dies més superior. Aquestes dades podrien tenir també l’explicació que 
totes les dones que ocupen els llocs de treball com a conductores o portalliteres abans de 
gestionar la prestació per risc durant l’embaràs amb la mútua d’accidents, en la majoria 
de casos, en el moment que coneixen el seu estat, agafen la baixa per malaltia comuna. 
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1.7 Accidentabilitat 

 
Els accidents 

de treball amb baixa 
en els 3 lots són 
superiors en les dones 
representant el 64 % i 
un 36 % en els homes. 
Dades que queden 
reflectides en el 
següent gràfic. 

 
 
 
 
 
 

   
         FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades del programa de gestió de personal A3 Equipo 

 
 
A l’avaluació dels riscos laborals degut al tipus de treball desenvolupats com a 

sanitaris/àries o conductors/es, existeixen riscos de càrrega i el treball a torns i llavors, en 
referència a les dones en situació d’embaràs, des del seu inici es troben de baixa per risc 
durant l’embaràs. 

Existeix un registre de l’absentisme laboral del personal de l’empresa però aquest 
no és suficientment detallat. Aquest seria un punt de millora de cara un futur. 

 
 

2. ENTRADA I SORTIDA DE L’EMPRESA 
 
2.1 Descripció dels llocs de treball i perfils competencials 
 
L’organització disposa de dos documents empresarials elaborats pel departament 

de Recursos Humans i emprats en la selecció de personal: “RH-01 Contractació i baixa de 
persones”. Inclou les dades mínimes per tramitar una contractació o per notificar la seva 
baixa laboral. I les tasques a realitzar en els diversos llocs de treball queden definides en 
la “Descripció dels llocs de treball” (DLT’s). 

 

Aquest documents majoritàriament estan redactats en gènere masculí, entès com a 
genèric. En canvi, no hi ha presència d’elements estereotipats en l’ús del gènere 
gramatical respecte els perfils. El contingut de les descripcions dels llocs de treball i dels 
requisits mínims, es troben actualitzats, ja que anualment s’han de realitzar revisions per 
les avaluacions de les auditories del sistema de qualitat que l’empresa té implantat.   

La descripció dels llocs de treball i dels perfils professionals podem afirmar que 
està masculinitzada. 

 
 
 



 

 
 

 

 

 
c. Colom, 408 3er       t. 93 733 11 00  
08221 Terrassa       f. 93 733 93 63 
(Barcelona)                     www.ivemon.es 

 

30 

2.2 L’accés a l’organització 

Els processos de selecció es porten a terme des de la pròpia empresa, des del 
Departament de Gestió de Cobertures, no es troben externalitats i no s’empren empreses 
de Treball Temporal. 

El Departament de Gestió de Cobertures quan rep una necessitat per part de l’Àrea 
Manager d’un territori inicia el procés de selecció de personal i utilitza els documents 
indicats en el punt anterior: “RH-01 Contractació i baixa de persones” i les “Descripció 
dels llocs de treball” (DLT’s). 

 
En els casos de necessitats previstes com imprevistes abans d’iniciar el procés de 

selecció s’ha de tenir en compte el procediment de mobilitat funcional (com a norma 
general no incorporarem a ningú nou abans de verificar si tenim candidats/es interns que 
compleixen els requisits necessaris per al lloc de treball vacant). 

Quan no existeixin candidatures internes o aquestes no s’adeqüin al perfil sol·licitat 
s’utilitzen fonts de reclutament externes, com són la borsa de treball pròpia, borses dels 
instituts de referència, publicació d’anuncis en diversos mitjans, organismes oficials, 
serveis d’intermediació, entre d’altres. 

 
El procés de selecció, una vegada el departament de Gestió de Cobertures rep la 

sol·licitud de necessitats de personal realitza la preselecció de les candidatures i les 
entrevistes es realitzen des del territori que presenta la necessitat. 

Els currículums d’homes i de dones són tractats de la mateixa manera, però podem  
podem afirmar que no existeixen procediments de selecció objectius i formalitzats.  

 
Per tant, seria necessari oferir formació en tècniques de selecció i en perspectiva 

de gènere a les persones que formen del departament de Cobertures i les diferents Àrees 
Managers. 

 
 
2.2.1 Composició de la Plantilla 

Es presenten les dades de la composició mitja de la plantilla de cada lot 
disgregades per sexes i per categories dels anys 2016, 2017 i 2018. 

 

TARRAGONA 2018 

CATEGORIES HOMES % DONES % TOTAL 

AJUDANT PORTALLITERES 1,79 0,63% 0 0,00% 1,79 

CONDUCTOR 26,11 9,20% 4,9 6,37% 31,01 

JEFE DE TRÁFICO 3,79 1,33%  0,00% 3,79 

PERSONAL DE NETEJA 2,6 0,92% 2,47 3,21% 5,07 

PORTALLITERES 20,29 7,15% 25,36 32,97% 45,65 

TTS AJUDANT PORTALLITERES 3,48 1,23% 2,95 3,84% 6,43 

TTS CONDUCTOR 173,47 61,10% 10,5 13,65% 183,97 

TTS PORTALLITERES 52,39 18,45% 30,74 39,96% 83,13 

PLANTILLA MITJA TOTAL 283,92 78,68% 76,92 21,32% 360,84 
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TERRES DE L'EBRE 2018 

CATEGORIES HOMES % DONES % TOTAL 

AJUDANT PORTALLITERES 0,87 0,50% 1,85  2,72 

CONDUCTOR/A 24,24 13,96% 2,05 3,83% 26,29 

JEFE DE TRÁFICO  0,00%   0 

PERSONAL DE NETEJA 1 0,58%  0,00% 1 

PORTALLITERES 17,8 10,25% 12,67 23,68% 30,47 

TTS AJUDANT PORTALLITERES 3,03 1,75%  0,00% 3,03 

TTS CONDUCTOR 107,97 62,18% 5,71 10,67% 113,68 

TTS PORTALLITERES 18,72 10,78% 31,22 58,36% 49,94 

PLANTILLA MITJA TOTAL 173,63 76,45% 53,5 23,55% 227,13 
 
 

LLEIDA 2018 

CATEGORIES HOMES % DONES % TOTAL 

AJUDANT PORTALLITERES 2,1 1,03% 1,12  3,22 

CONDUCTOR 23,92 11,69% 2,64 10,74% 26,56 

DIRECTOR/A DE ÁREA 1 0,49%   1 

PERSONAL DE NETEJA 1 0,49% 0,49 1,99% 1,49 

PORTALLITERES 14,89 7,28% 4,8 19,52% 19,69 

TTS AJUDANT PORTALLITERES 43,13 21,08% 9,04 36,76% 52,17 

TTS CONDUCTOR 111,61 54,54% 2 8,13% 113,61 

TTS PORTALLITERES 6,99 3,42% 4,5 18,30% 11,49 

PLANTILLA MITJA TOTAL 204,64 89,27% 24,59 10,73% 229,23 
  
2.2.2 Evolució plantilla per sexes i pels 3 lots 

 
TAULA COMPARATIVA 2016 I 2018 HOMES I DONES 

Personal segons sexe. Anys 2016, 2017 i 2018 

  Any 

Sexe 2016 2017 2018 

Home 
81,89% 80,77% 81,03% 

     

613,71 628,19 662,19 

Dona 
18,11% 19,23% 18,97% 

      

135,7 149,53 155,01 

Total 749,41 777,72 817,2 
   

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades del programa de gestió de personal A3 Equipo 
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A d’Ivemon 

Ambulàncies Egara, al 
conjunt dels 3 lots, al llarg 
dels 3 anys, s’ha produït un 
increment de la plantilla i 
segons les dades podem 
afirmar que hi ha més homes 
que dones: de la mitjana de 
817,20 persones d’aquest 
any 2018 segons les dades 
del departament de 
personal, 662,19 són homes 
que representen el 81,03 % 
de tota la plantilla. El 
nombre de dones és del 155,01 i 
representen el 18,97 %. En els 
darrers anys, comparant les dades 
amb l’any 2016 i 2017 podem veure que plantilla en general s’ha mantingut estable, però 
un lleuger augment en les dones, havent-hi un 18,11 % (135,7 dones) al 2016, 
incrementant-se lleugerament al 2017 fins al 19,23 % (155,01).    

 
Si ens fixem en l’evolució de les incorporacions de personal de dones i homes des 

de l’any 2016 fins el 2018, podem veure en la gràfica que han estat superiors en el cas de 
les dones. El 2016, fou del 18,11 % en les dones i del 81,89 % en els homes, arribant al 
2017, del 19,23  % i del 80,77 % en les dones i homes respectivament i al 2018, actualment, 
es situa en un 18,97 % les dones enfront del 81,03 % dels homes. Cosa que significa que 
s’ha produït una lleugera tendència a equilibrar el nombre de dones respecte el dels 
homes, però malgrat tot, segueix havent-hi un clar predomini masculí. 

 
Analitzant l’evolució segons cada territori: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades del programa de gestió de personal A3 Equipo 
 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades del programa de 
gestió de personal A3 Equipo 
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Trobem que al lot on s’ha produït un major increment de les dones ha estat a 

Tarragona, passant del 17,68 % a l’any 2006 fins al 21,32 % al 2018 causant un petit 
descens dels homes (un 82,32 % al 2016 i situant-se al 78, % al 2018). En canvi, a la resta 
de lots, la incorporació de dones ha anat davallant des del 2016. A Lleida, ha passat de 
l’11,34 % al 10,73 %. I a Terres de l’Ebre, ha davallat del 25,73 % al 23,55 %, produint-se 
així, la davallada més notable dels 3 territoris. I contràriament, s’ha incrementat 
lleugerament la plantilla d’homes.  

 
El sector sanitari tradicionalment ha estat un àmbit masculinitzat. És a dir, ha estat 

un sector on ha predominat majoritàriament el sexe masculí. En el mercat laboral, les 
candidatures d’homes han estat i són superiors a les de dones. Per aquest motiu, el 
percentatge d’homes (81,03 %) a la nostra plantilla (dels 3 lots) és superior al de les dones 
(18,97 %).  
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Tarragona 
 

TARRAGONA 2018 

CATEGORIES HOMES % DONES % TOTAL 

AJUDANT PORTALLITERES 1,79 0,63% 0 0,00% 1,79 

CONDUCTOR 26,11 9,20% 4,9 6,37% 31,01 

JEFE DE TRÁFICO 3,79 1,33%  0,00% 3,79 

PERSONAL DE NETEJA 2,6 0,92% 2,47 3,21% 5,07 

PORTALLITERES 20,29 7,15% 25,36 32,97% 45,65 

TTS AJUDANT PORTALLITERES 3,48 1,23% 2,95 3,84% 6,43 

TTS CONDUCTOR 173,47 61,10% 10,5 13,65% 183,97 

TTS PORTALLITERES 52,39 18,45% 30,74 39,96% 83,13 

PLANTILLA MITJA TOTAL 283,92 78,68% 76,92 21,32% 360,84 
 
Si ens fixem en els resultats reflectits en la taula anterior podem veure que hi ha 

diferències significatives en l’ocupació de les diverses categories entre homes i dones. La 
categoria ocupada majoritàriament per dones és la del TTS Portalliteres, amb un 39,96 % i 
la de Portalliteres (32,97 %). En canvi, en els homes, el percentatge més elevat es troba en 
les categories de TTS Conductor, 61,10 % i en menor proporció, TTS Portalliteres, amb un 
18,45 %.  
 Per tant, la majoria de TTS Conductors i Conductors són treballadors homes, fent 
un total del 70,30 %. Només un 20,02 % d’ambdues categories són ocupades per dones. 
Tenint en compte l’evolució en els últims anys de la plantilla, en aquest cas des del 2016, 
es corrobora el fet que la categoria de conductor ha estat ocupada majoritàriament per 
homes (veure taula anterior). 
 
 D’altra banda, caldrà analitzar les categories del personal d’estructura i 
comandament intermitjos per a detectar en quines categories es troba la concentració 
superior de dones. Tot i que són dades de la UTE, és necessari fer-ne el seu anàlisi per 
entendre la composició de la plantilla de tota l’organització. 

Terres de l’Ebre 
  

TERRES DE L'EBRE 2018 

CATEGORIES HOMES % DONES % TOTAL 

AJUDANT PORTALLITERES 0,87 0,50% 1,85  2,72 

CONDUCTOR/A 24,24 13,96% 2,05 3,83% 26,29 

JEFE DE TRÁFICO  0,00%   0 

PERSONAL DE NETEJA 1 0,58%  0,00% 1 

PORTALLITERES 17,8 10,25% 12,67 23,68% 30,47 

TTS AJUDANT PORTALLITERES 3,03 1,75%  0,00% 3,03 

TTS CONDUCTOR 107,97 62,18% 5,71 10,67% 113,68 

TTS PORTALLITERES 18,72 10,78% 31,22 58,36% 49,94 

PLANTILLA MITJA TOTAL 173,63 76,45% 53,5 23,55% 227,13 
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Si ens fixem en els resultats reflectits en la taula anterior podem veure que les 
categories majoritàriament ocupades per cada un dels sexes, coincideixen amb les del lot 
de Tarragona. Tornem a trobar diferències significatives en l’ocupació de les diverses 
categories entre homes i dones. La categoria ocupada majoritàriament per dones és la del 
TTS Portalliteres, amb un 58,36 % i la de Portalliteres (23,68 %). En canvi, en els homes, el 
percentatge més elevat es troba en les categories de TTS Conductor, amb un  62,18 % i en 
menor proporció, TTS Portalliteres, amb un 10,78 %.  

 
Per tant, la majoria de TTS Conductors i Conductors són treballadors homes, fent 

un total del 76,14 %. Només un 14,5 % d’ambdues categories són ocupades per dones. En 
aquest lot, la diferència d’aquesta categoria entre ambdós sexes és superior que en el lot 
de Tarragona. 

 
En aquest lot, si observem l’evolució en els últims anys de la plantilla, des del 

2016, es corrobora també el fet que la categoria de conductor ha estat ocupada 
majoritàriament per homes. 

Lleida 
 

LLEIDA 2018 

CATEGORIES HOMES % DONES % TOTAL 

AJUDANT PORTALLITERES 2,1 1,03% 1,12  3,22 

CONDUCTOR 23,92 11,69% 2,64 10,74% 26,56 

DIRECTOR/A DE ÁREA 1 0,49%   1 

PERSONAL DE NETEJA 1 0,49% 0,49 1,99% 1,49 

PORTALLITERES 14,89 7,28% 4,8 19,52% 19,69 

TTS AJUDANT PORTALLITERES 43,13 21,08% 9,04 36,76% 52,17 

TTS CONDUCTOR 111,61 54,54% 2 8,13% 113,61 

TTS PORTALLITERES 6,99 3,42% 4,5 18,30% 11,49 

PLANTILLA MITJA TOTAL 204,64 89,27% 24,59 10,73% 229,23 
 
A Lleida es produeix una diferència i és que en el cas dels homes, a més de la 

categoria TTS Conductor majoritàriament ocupada per homes, trobem un 54,54 %, enfront 
del 3,42 % de TTS Portalliteres. En canvi, l’altra categoria on els homes tenen més 
representació és la de TTS Ajudant Portalliteres amb un 21,08 %. 

En el cas de les dones la categoria amb més representació és la de TTS Ajudant 
Portalliteres (36,76 %) i la de Portalliteres (19,52 %) i TTS Portalliteres (18,30 %). Aquí 
trobem una diferència respecte als altres dos lots, en els quals les dones no estan 
representades en la categoria TTS Ajudant Portalliteres. Amb un 0 % a Terres de l’Ebre i un 
3,84 % a Tarragona. 

 
Aquesta categoria segons la definició establerta en conveni: realitzarà els treballs 

propis del Tècnic de Transport Sanitari i haurà de disposar de la titulació o certificació 
oficial atorgada per la Generalitat de Catalunya i tindrà coneixements sanitaris per 
l’atenció i seguiment del malalt, realitzant les tasques auxiliars i complementaries 
relacionades amb el vehicle i el malalt i/o accidentat necessàries per a la correcta 
prestació del servei. Els Tècnics/ques en Transport Sanitari amb permís de conduir 
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suficient podran i hauran de ser formats per conductors d’ambulàncies, excepte que no ho 
desitgin indicant-lo expressament per escrit a l’empresa. Aquesta formació de conducció 
no podrà excedir el 50 % del seu temps mentre rebin la retribució com ajudant, l’empresa 
estarà obligada a facilitar i assumir el cost de la formació necessària per accedir a la 
titulació i/o certificació sanitària que en cada cas exigeixin les entitats beneficiàries del 
servei. Aquesta formació s’adequarà a la legislació vigent sobre pràctiques i formació. 
 

Així mateix, aquesta categoria és assimilada a la de Portalliteres però a més, 
permet conduir el 50 % de la jornada al treballador/a.  

 
Aquí cal aclarir que aquesta categoria no és utilitzada en noves contractacions per 

política de la nostra empresa i en l’operativa només es contemplen les categories de 
Conductor i Portalliteres, ja que existeix la possibilitat de promoció de Portalliteres a 
Conductor tant per promocions puntuals com estables.  

 
El fet de trobar aquesta categoria en els diferents lots és a conseqüència de les 

subrogacions de les diferents empreses anteriors adjudicatàries.   
 
Malgrat la diferència en la categoria d’Ajudant portalliteres, en el lot de Lleida 

també podem afirmar que majoritàriament la categoria ocupada per homes és la de 
Conductor (amb un total de 66,23 % entre les categories de TTS Conductor i Conductor) i 
en el cas de les dones, la de Portalliteres, la qual obté un total del 37,82 % entre TTS 
Portalliteres i Portalliteres.  

 
Un fet destacable és que el percentatge de dones és més baix en el lot de Lleida 

amb només un 10,73 %. En canvi, al lot de Tarragona les dones representen el 21,32 % i a 
Terres de l’Ebre el 23,55 %. Malgrat que la plantilla mitja dels lots de Lleida i Terres de 
l’Ebre són molt similars i la de Tarragona és més elevada. 

 
Es detecta, per tant, una lleugera segregació horitzontal per sexes pel que fa a la 

distribució de la plantilla, qüestió sobre la que el pla d’igualtat haurà d’incidir 
(concentració en determinades ocupacions en cadascun dels sexes). 
 

2.2.3 Composició plantilla per categories, servei i lot 

 
Tarragona 
 

TARRAGONA 2018 

CATEGORIES 
HOMES 

TSU % 
DONES 

TSU % 
HOMES 
TSNU % 

DONES 
TSNU %  TOTAL 

AJUDANT PORTALLITERES 1 0,33%    1 0,33%    2 

AJUDANT PORTALLITERES 1A             0 

AJUDANT PORTALLITERES 2A             0 

CONDUCTOR/A 6 1,99% 2 2,70% 25 8,31% 3 4,05% 36 

CONDUCTOR PRÀCTIQUES 1A             0 

CONDUCTOR PRÀCTIQUES 2A 2 0,66%    2 0,66%    4 

JEFE DE TRÁFICO 3 1,00%    1 0,33%    4 
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PORTALLITERES 7 2,33% 6 8,11% 2 0,66% 3 4,05% 18 

PORTALLITERES PRÀCTIQUES 1A 5 1,66% 2 2,70% 3 1,00% 4 25,00% 14 

PORTALLITERES PRÀCTIQUES 2A 6 1,99% 9 12,16% 3 1,00% 1 1,35% 19 

TTS AJUDANT PORTALLITERES 4 1,33% 3 4,05%       7 

TTS AJUDANT PORTALLITERES 2A             0 

TTS CONDUCTOR/A 134 44,52% 6 8,11% 42 13,95% 4 5,41% 186 

TTS CONDUCTOR PRÀCTIQUES 1A          1 1,35% 1 

TTS CONDUCTOR PRÀCTIQUES 2A             0 

TTS PORTALLITERES 49 16,28% 30 40,54% 5 1,66%    84 

TTS PORTALLITERES PRÀCTIQUES 1A             0 

TTS PORTALLITERES PRÀCTIQUES 2A                 0 

PLANTILLA MITJA TOTAL 217 57,87% 58 15,47% 84 22,40% 16 4,27% 375 
 

HOMES 301 80,27% DONES 74 19,73% 
 
Si observem la taula, a Tarragona al servei de TSU trobem el percentatge d’homes 

més elevat en la categoria de TTS Conductor amb un 44,52 % i el percentatge de dones 
més alt el trobem en la categoria de TTS Portalliteres amb un 40,54 %. Al servei de TSNU, 
aquestes diferències entre sexes i categories es mantenen, concretament, els homes 
ocupen majoritàriament la categoria de TTS Conductor amb un 13,95 % i de Conductor amb 
un 8,31 %. En canvi, les dones ocupen la categoria de portalliteres pràctiques 1a amb un 25 
%.  

Les dones conductores es troben subrepresentades en ambdós serveis. Al TSU totes 
les categories de Conductora representen el 10,81 % i en el TSNU el 9,46 %. 

 

TERRES DE L'EBRE 2018 

CATEGORIES 
HOMES 

TSU % 
DONES 

TSU % 
HOMES 
TSNU % 

DONES 
TSNU   TOTAL 

AJUDANT PORTALLITERES 1 0,56%          1 

AJUDANT PORTALLITERES 1A             0 

AJUDANT PORTALLITERES 2A    1 1,79%       1 

CONDUCTOR/A 5 2,79% 1 1,79% 19 10,61% 1 1,79% 26 

CONDUCTOR PRÀCTIQUES 1A    1 1,79% 1 0,56%    2 

CONDUCTOR PRÀCTIQUES 2A       4 2,23%    4 

JEFE DE TRÁFICO             0 

PORTALLITERES 7 3,91% 5 8,93% 2 1,12% 3 5,36% 17 

PORTALLITERES PRÀCTIQUES 1A 3 1,68% 2 3,57% 4 2,23% 3 5,36% 12 

PORTALLITERES PRÀCTIQUES 2A    2 3,57% 1 0,56% 1 1,79% 4 

TTS AJUDANT PORTALLITERES 2 1,12%    1 0,56%    3 

TTS AJUDANT PORTALLITERES 2A             0 

TTS CONDUCTOR/A 87 48,60% 4 7,14% 23 12,85% 1 1,79% 115 
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TTS CONDUCTOR PRÀCTIQUES 1A             0 

TTS CONDUCTOR PRÀCTIQUES 2A         0,00%    0 

TTS PORTALLITERES 18 10,06% 29 51,79% 1 0,56% 2 3,57% 50 
TTS PORTALLITERES PRÀCTIQUES 
1A             0 

TTS PORTALLITERES PRÀCTIQUES 2A                 0 
PLANTILLA MITJA TOTAL 123 52,34% 45 19,15% 56 23,83% 11 4,68% 235 

 
 

HOMES 179 76,17% DONES 56 23,83% 
 
 
Al lot de Terres de l’Ebre també trobem que les categories més representades per 

cada sexe es repeteixen en ambdós serveis. Els homes en el TSU ocupen majoritàriament 
la categoria de TTS Conductor (48,60 %) i en canvi, les dones, la de TTS Portalliteres amb 
un 51,79 %. Al TSNU, també trobem que la categoria de TTS Conductor és ocupada per un 
12,85 % per homes i la de Portalliteres pràctiques 1a per dones amb un 5,36 %.  

 
 

LLEIDA 2018 

CATEGORIES 
HOMES 

TSU % 
DONES 

TSU % 
HOMES 
TSNU % 

DONES 
TSNU   TOTAL 

AJUDANT PORTALLITERES 2 0,96% 1        3 

AJUDANT PORTALLITERES 1A             0 

AJUDANT PORTALLITERES 2A             0 

CONDUCTOR/A 5 2,40%    12 5,77% 1 4,55% 18 

CONDUCTOR PRÀCTIQUES 1A       3 1,44%    3 

CONDUCTOR PRÀCTIQUES 2A 1 0,48%    4 1,92%    5 

PORTALLITERES 8 3,85%    1 0,48%    9 

PORTALLITERES PRÀCTIQUES 1A       4 1,92%    4 

PORTALLITERES PRÀCTIQUES 2A 1 0,48% 2 9,09% 2 0,96% 2 9,09% 7 

TTS AJUDANT PORTALLITERES 41 19,71% 10 45,45%       51 

TTS AJUDANT PORTALLITERES 2A             0 

TTS CONDUCTOR/A 109 52,40% 1 4,55% 6 2,88% 1 4,55% 117 

TTS CONDUCTOR PRÀCTIQUES 1A             0 

TTS CONDUCTOR PRÀCTIQUES 2A             0 

TTS PORTALLITERES 7 3,37% 4 18,18% 2 0,96%    13 

TTS PORTALLITERES PRÀCTIQUES 1A             0 

TTS PORTALLITERES PRÀCTIQUES 2A                 0 

PLANTILLA MITJA TOTAL 174 75,65% 18 7,83% 34 14,78% 4 1,74% 230 

          

HOMES 208 75,74% DONES 22 24,26%     
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Al lot de Lleida, que les categories més representades per cada sexe no es 
repeteixen en ambdós serveis a diferència dels altres dos lots. Els homes en el TSU ocupen 
majoritàriament la categoria de TTS Conductor (52,40 %) i en canvi, les dones, la de TTS 
Ajudant Portalliteres amb un 45,45 %. Al TSNU, trobem que la categoria de Conductor és 
ocupada per un 5,77 % per homes i la de Portalliteres pràctiques 2A per un 9,09 % de 
dones. 

Per tant, aquí la diferència la trobem en el TSU, on les dones ocupen 
majoritàriament la categoria TTS Ajudant Portalliteres. Categoria que no té representació 
a Terres de l’Ebre i a Tarragona només un 3,84 %. 

 
Tanmateix, amb aquestes diferències per categories, sexes i serveis, podem afirmar 

que la plantilla de dones en tots els 3 lots és superior en el servei de TSU enfront del 
TSNU. Però aquest fet també es pot deure a què hi ha més places a TSU.    

 
D’altra banda, tenint en compte aquests resultats, podem constatar que es 

produeix un biaix de gènere en determinades ocupacions, és a dir, les dones es concentren 
més en determinats llocs de treball, els quals es troben marcats per un patró estereotipat 
de gènere.  

 

2.2.4 Composició plantilla per categories UTE 

Tot seguit es presenten les dades de la composició de la plantilla de la UTE de cada 
lot desglossades per categories i per sexes: 
  

UTE TARRAGONA 2018 

CATEGORIES HOMES % DONES % TOTAL 

CAP DE TALLER 1 9,94%   1 

OFICIAL ADMINISTRATIU/VA 1,88 18,69% 2 17,73% 3,88 

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA   2 17,73% 2 

TELEFONISTA 1,18 11,73% 3,34 29,61% 4,52 

TÈCNICA RRHH   1 8,87% 1 

CAP DE TRÀFIC 3 29,82%   3 

CAP D'EQUIP 3 29,82% 2,94 26,06% 5,94 

PLANTILLA MITJA TOTAL 10,06 47,14% 11,28 52,86% 21,34 
 
 

UTE TERRES DE L'EBRE 2018 

CATEGORIES HOMES % DONES % TOTAL 

CAP DE TALLER     0 

DIRECTOR/A ÀREA 1 10,00%   1 

OFICIAL ADMINISTRATIU/VA     0 

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA   3 100% 3 

TELEFONISTA     0 

CAP D'EQUIP 2 20,00%   2 
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CAP DE TRÀFIC 3 30,00%   3 

PERSONAL DE NETEJA 1 10,00%   1 

PLANTILLA MITJA TOTAL 7 100,00% 3 100,00% 10 
 

UTE LLEIDA 2018 

CATEGORIES HOMES % DONES % TOTAL 

CAP DE TALLER 1 39,68%   1 

DIRECTOR/A ÀREA   1 12,47% 1 

OFICIAL ADMINISTRATIU/VA     0 

AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA 1,52 60,32% 1 12,47% 2,52 

TELEFONISTA   4,02 50,12% 4,02 

CAP D'EQUIP   2 24,94% 2 

PLANTILLA MITJA TOTAL 2,52 23,91% 8,02 76,09% 10,54 
 
 
D’altra banda, pel que fa als llocs de responsabilitat i presa de decisions, en els lots 

de Tarragona i Terres de l’Ebre es dóna una important subrepresentació femenina al nivell 
de direcció (0 dones enfront 1 home a Terres).  

En càrrecs directius es pot apreciar que no hi ha cap dona i que en la categoria de 
Cap de Tràfic i Cap d’Equip (representant un 29,82 % en ambdues categories a Tarragona i 
30 % Cap de Tràfic i 20 % Cap d’equip a Terres de l’Ebre), les quals pertanyen a les 
funcions de comandaments intermitjos una major representació masculina en els lots de 
Tarragona i Terres de l’Ebre. Les causes principals han estat la tradició masculina del 
sector i en conseqüència de l’empresa. 

Però en canvi, al lot de Lleida, la situació és contrària, trobem una major 
representació de dones en càrrecs directius (12,47 %) i en Cap d’Equip (24,94 %). 

 
Respecte als llocs Administratius i Telefonista, hi ha més representació de dones 

que no pas d’homes en tots els lots. 
 

D’altra banda, pel que fa als llocs de responsabilitat i comandament intermitjos, 
s’observa  una important subrepresentació femenina a nivell de de càrrecs intermitjos. 

 
D’altra banda, també veiem una concentració superior de dones en categories 

ocupades i relacionades tradicionalment amb dones. Com són la d’auxiliar i d’oficial 
administratiu/va i la de telefonista, les quals representen el 47,34 % a Tarragona, el 100 % 
a Terres de l’Ebre i el 62,59 % a Lleida. En canvi, si ens fixem en la categoria d’auxiliar 
administratiu/va en els homes, no hi ha representació a Tarragona ni a Terres de l’Ebre, 
però en canvi, a Lleida sí amb un 60,32 %. 

 

Una altra diferència significativa es troba en la categoria de Cap de Taller, la qual 
només estan ocupades per homes, al lot de Tarragona i Terres de l’Ebre. Aquesta també ha 
estat considerada una feina masculina.  

 
Tot seguit es mostren els càrrecs jeràrquics amb els percentatges globals de cada 

lot: 



 

 
 

 

 

 
c. Colom, 408 3er       t. 93 733 11 00  
08221 Terrassa       f. 93 733 93 63 
(Barcelona)                     www.ivemon.es 

 

41 

 
 

Els càrrecs intermitjos en tots els lots són ocupats majoritàriament per homes (un 
30,64 % enfront del 13,45 % de les dones). En canvi, els càrrecs de Direcció tenen una 
representació similar (el 5,11 % en els homes i el 4,48 5 en les dones).  

 
 

UTE 3 LOTS 

CATEGORIES HOMES % DONES % TOTAL 

DIRECCIÓ 1 5,11% 1 4,48% 2 

CÀRRECS INTERMITJOS* 6 30,64% 3 13,45% 9 

PLANTILLA MITJA TOTAL 3 lots 19,58 35,75% 22,3 17,94% 41,88 

*NOTA: Cap Tràfic i Cap d'Equip (menys els coordinadors de TSNU de Tarragona i Terres)  
 
 
Si analitzem el personal d’Administració i Coordinació trobem que majoritàriament 

aquests llocs de treball són ocupats per dones, amb un 40,36 % i un 39,91 % 
respectivament. En canvi, en aquestes posicions els homes representen el 26,46 % en 
l’àrea de Coordinació i el 17,36 % en l’Administració.  

 
Per tant, podem afirmar que es produeix un lleuger biaix de gènere en 

determinades ocupacions i les dones es concentren més en determinats llocs de treball, els 
quals han estat marcats per un patró de gènere estereotipat. 

 
 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades del programa de gestió de personal A3 Equipo 
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UTE 3 LOTS 

CATEGORIES HOMES % DONES % TOTAL 

ADMINISTRACIÓ 3,4 17,36% 9 40,36% 12,4 

COORDINACIÓ* 5,18 26,46% 8,9 39,91% 14,08 

PLANTILLA MITJA TOTAL 3 lots 19,58 43,82% 22,3 80,27% 41,88 

*NOTA: Coordinació Telefonistes i Caps Equip     

 
 
Serveis Corporatius - Terrassa 

 

SERVEIS CORPORATIUS 2018 

CATEGORIES HOMES % DONES % TOTAL 

PERSONAL ADMINISTRATIU 1 11,11% 3 42,86% 4 

DIRECTOR D'ÀREA 5 55,56% 2 28,57% 7 

PERSONAL TÈCNIC/A 3 33,33% 2 28,57% 5 

PLANTILLA MITJA TOTAL 9 56,25% 7 43,75% 16 
 
 

Els serveis corporatius són les oficines centrals i es troben situades a Terrassa. 
Analitzant les dades de la taula anterior també podem afirmar que hi ha una 

subrepresentació femenina a nivell de direcció (només trobem el 28,57 % de dones enfront 
del 55,56 % en els homes).  

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades del programa de gestió de personal A3 Equipo 
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D’altra banda, també veiem una concentració superior de dones en categories 
ocupades i relacionades tradicionalment amb dones. Com són el personal administratiu, 
representant un 42,86 %. 

Per tant, tot i que hi ha presència femenina a la direcció, aquesta és més baixa i es 
podria parlar d’una segregació vertical i alhora d’una segregació horitzontal en els llocs de 
treball de l’àmbit de l’administració. 
 
 

2.3 Antiguitat 
  

2.3.1 Anàlisi antiguitat 3 lots 

En aquest apartat s’analitzarà el paràmetre de l’antiguitat als 3 lots de l’empresa. 
 
 

 ANTIGUITAT LOT DE TARRAGONA 

 HOMES % DONES % TOTAL 
< 1 any 31 10,30% 14 18,92% 45 
1-5 anys 24 7,97% 18 24,32% 42 
6-10 anys 27 8,97% 9 12,16% 36 
11-15 anys 136 45,18% 31 41,89% 167 
16-20 anys 73 24,25% 2 2,70% 75 
20 i 30 
anys 9 2,99% 0 0,00% 9 
> 30 anys 1 0,33% 0 0,00% 1 

 301  74  375 

      
      

 ANTIGUITAT LOT DE TERRES DE L'EBRE 

 HOMES % DONES % TOTAL 
< 1 any 15 8,62% 9 16,07% 24 
1-5 anys 24 13,79% 13 23,21% 37 
6-10 anys 27 15,52% 4 7,14% 31 
11-15 anys 65 37,36% 24 42,86% 89 
16-20 anys 37 21,26% 6 10,71% 43 
20 i 30 
anys 6 3,45% 0 0,00% 6 
> 30 anys 0 0,00% 0 0,00% 0 

 174  56  230 
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 ANTIGUITAT LOT DE LLEIDA 

 HOMES % DONES % TOTAL 
< 1 any 19 9,09% 2 9,09% 21 
1-5 anys 18 8,61% 5 22,73% 23 
6-10 anys 18 8,61% 1 4,55% 19 
11-15 anys 78 37,32% 9 40,91% 87 
16-20 anys 68 32,54% 5 22,73% 73 
20 i 30 
anys 6 2,87% 0 0,00% 6 
> 30 anys 2 0,96% 0 0,00% 2 

 209  22  231 
 
 

 ANTIGUITAT 3 LOTS 

 HOMES % DONES % TOTAL 
< 1 any 65 9,50% 25 16,45% 90 
1-5 anys 66 9,65% 36 23,68% 102 
6-10 anys 72 10,53% 14 9,21% 86 
11-15 anys 279 40,79% 64 42,11% 343 
16-20 anys 178 26,02% 13 8,55% 191 
20 i 30 anys 21 3,07% 0 0,00% 21 
> 30 anys 3 0,44% 0 0,00% 3 

 684  152  836 
 

 
 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades del programa de gestió de personal A3 Equipo 
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Si observem les dades de la gràfica anterior, es posa de relleu una vegada més que 

l’antiguitat en els homes és superior a la de les dones. Si ens fixem, l’antiguitat de les 
dones només arriba fins als 10 anys i en canvi, en els homes, supera els trenta anys. Tenint 
en compte les dades, el major volum de dones se situa en la franja dels 11 als 15 anys 
d’antiguitat, representant el 42,11 %. En canvi, en el cas dels homes, la franja d’antiguitat 
amb major presència també és la mateixa que la de les dones, la d’11 a 15 anys (40,79 %), 
però la segona franja d’antiguitat amb major representació és la dels 16 a 20 anys amb un 
26,02 %. En canvi, en el cas de les dones, la segona franja amb més representació és la de 
l’1 als 5 anys (23,68 %). 
  
 Tenint en compte l’antiguitat de menys d’un any, veiem que el percentatge de 
dones és superior al d’homes, amb un 16,45 % enfront del 9,50 %. Amb aquestes dades 
podem afirmar la tendència i l’evolució positiva dels últims anys en la incorporació a la 
plantilla de dones. 

 
És interessant observar que en els trams de menor antiguitat (menys d’un any, entre 

1 i 5 anys) és concentren més dones que homes en tots els lots. A Tarragona, representen 
el 18,92 %. 

 
2.3.2 Edat 

 

En aquest punt s’analitzen les franges d’edat segons el sexe: 
 

 EDAT 3 LOTS 

 HOMES % DONES % TOTAL 

< 25 anys 60 9% 33 22% 93 

26-35 anys 124 18% 41 27% 165 

36-45 anys 332 48% 51 34% 383 

> 45 anys 172 25% 26 17% 198 

TOTAL 688 82% 151 18% 839 
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Respecte a l’edat, la major part de la plantilla en els 3 lots, es troba concentrada 
en les franges d’edat que va des del 26-35 anys als 36-45 anys en ambdós sexes i seguides 
de la franja de més de 45 anys en el cas dels homes.  

 
En el cas dels homes podem observar que la franja d’edat entre els 36 i 45 anys és 

la que més treballadors concentra coincidint també amb les dones, representant el 48 % i 
34 % respectivament. 

Tanmateix, analitzant les dades per cada lot, trobem que el lot de Tarragona i 
Lleida coincideix que les franges d’edat més representatives per ambdós sexes són les de 
36 a 45 anys i de 26 a 35 anys. Però en canvi, al lot de Terres de l’Ebre,  la segona franja 
amb més representació per part de les dones és la franja de menys de 25 anys (29 %). 

 
 

 EDAT TARRAGONA 

 HOMES % DONES % TOTAL 

< 25 anys 23 8% 13 18% 36 

26-35 anys 48 16% 23 31% 71 

36-45 anys 152 50% 28 38% 180 

> 45 anys 78 26% 10 14% 88 

TOTAL 301 80% 74 20% 375 

 
 

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades del programa de gestió de personal A3 Equipo 
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 EDAT TERRES DE L'EBRE 

 HOMES % DONES % TOTAL 

< 25 anys 19 11% 16 29% 35 

26-35 anys 37 21% 10 18% 47 

36-45 anys 76 42% 17 31% 93 

> 45 anys 47 26% 12 22% 59 

TOTAL 179 76% 55 24% 234 

 
 

 EDAT LLEIDA 

 HOMES % DONES % TOTAL 

< 25 anys 18 9% 4 18% 35 

26-35 anys 39 19% 8 36% 47 

36-45 anys 104 50% 6 27% 93 

> 45 anys 47 23% 4 18% 59 

TOTAL 208 90% 22 10% 230 

 
 
 

2.4 Valoració dels lloc de treball i classificació professional 
 
El conveni col·lectiu d’aplicació a l’empresa és el d’Empreses i Treballadors del 

transport de Malats Accidentats en Ambulància (Transport Sanitari) de Catalunya. En 
l’apartat en relació a la descripció de les categories professionals, capítol IV Del Personal, 
article 26 Categories Professionals, fa un aclariment que en tot el text del conveni 
s’entendrà la paraula “treballador” com efectuada indistintament al marge que s’utilitzi 
masculí o femení, com a treballador home o dona. 

 
2.4.1 Retribució salarial 

En referència a la retribució s’apliquen les taules salarials recollides en el Conveni 
Col·lectiu de Treball per a Empreses i Treballadors de Transport de Malalts i Accidentats 
en Ambulància (Transport Sanitari). 

 
Les taules salarials per a cada categoria laboral són les següents: 
 
 
 

 2ON SEMESTRE 2009 

  
SALARI 

CONVENI 
SALARI 
BASE 

COMP. 
FORMACIÓ 

PREU / 
HORA 

DIRECTOR/A  2288,57 1945,28 343,029 17,32 

DIRECTOR/A ÀREA 2145,12 1826,35 321,77 16,29 

METGE / METGESSA 2274,05 1932,94 341,11 17,22 

DUI / ATS 1896,78 1612,26 284,52 14,49 
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CAP TRAFIC 1686,39 1433,43 252,96 12,97 

CAP D'EQUIP 1606,6 1365,61 240,99 12,40 

TTS CONDUCTOR/A 1623,12 1379,65 243,47 12,52 

TTS AJUDANT/A PORTALLITERES 1510,31 1283,76 226,55 11,70 

TTS PORTALLITERES 1464,15 1244,53 2199,62 11,37 

CONDUCTOR/A 1438,15 1222,43 215,72 11,18 

AJUDANT/A PORTALLITERES 1345,26 1140,92 201,34 10,49 

PORTALLITERES 1303,03 1107,58 195,45 10,21 

CAP TALLER 1646,16 1399,24 246,92 12,68 

MECÀNIC/A 1587,75 1349,59 238,16 12,26 

XAPISTA 1555,81 1322,44 233,37 12,03 

PINTOR/A 1555,81 1322,44 233,37 12,03 

AJUNDANT MECÀNIC/A 1490,5 1266,93 223,58 11,56 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIU/VA 1664,67 1414,97 249,70 12,82 

OFICIAL ADMINISTRATIU/VA 1434,67 1219,47 215,20 11,16 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA 1256,82 1068,30 188,52 9,87 

TELEFONISTA / RECEPCIONISTA 1284,05 1091,44 192,61 10,07 

PERSONAL DE NETEJA 740 629,00 111,00 6,14 
 
FONT: Conveni col·lectiu d’aplicació a l’empresa és el d’Empreses i Treballadors del transport de Malats Accidentats en 
Ambulància (Transport Sanitari) de Catalunya 

 
 
CONCEPTES VARIABLES 
 
Dietes (EUR) 
Dinar 10,85 
Sopar 10,85 
Pernoctar i esmorzar 16,28 
 
 
Festius 
Festivitats especials 5,43 
Rseta festivitats no locals 2,71 
Festes locals 2,17 
Diumenges (EUR/h) 0,53 
 
Dispositiu de localització (EUR/dia) 28,65 
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ANNEX TAULA ANTIGUITAT  

 

 TAULA D’ANTIGUITAT 

 TRIENNIS 

  1 2 3 4 5 6 7 

DIRECTOR/A  43,74 87,48 131,22 174,96 218,71 262,45 306,19 

DIRECTOR/A ÀREA 39,63 79,25 118,87 158,49 198,12 237,74 277,37 

METGE / METGESSA 43,33 86,65 129,87 173,29 216,62 259,94 303,27 

DUI / ATS 32,49 64,99 97,48 129,98 162,46 194,96 227,45 

CAP TRAFIC 24,17 52,91 79,35 105,81 132,26 158,72 185,18 

CAP D'EQUIP 26,46 48,32 72,49 96,65 120,81 144,97 169,14 

TTS CONDUCTOR/A 23,91 47,81 71,72 95,61 119,51 143,42 167,32 

TTS AJUDANT/A PORTALLITERES 20,82 41,66 62,48 83,32 104,14 124,97 145,80 

TTS PORTALLITERES 19,58 39,19 58,74 78,31 97,90 117,47 137,05 

CONDUCTOR/A 20,32 40,64 60,96 81,26 101,59 121,90 142,23 

AJUDANT/A PORTALLITERES 17,70 35,41 53,11 70,81 88,51 106,22 123,93 

PORTALLITERES 16,63 33,29 49,93 66,56 83,22 99,85 116,50 

CAP TALLER 25,29 50,60 75,89 101,19 126,49 151,79 177,08 

MECÀNIC/A 23,62 47,25 70,86 94,48 118,10 141,73 165,34 

XAPISTA 22,70 45,40 68,11 90,81 113,51 136,21 158,93 

PINTOR/A 22,70 45,40 68,11 90,81 113,51 136,21 158,93 

AJUNDANT MECÀNIC/A 20,82 41,66 62,48 83,32 104,14 124,97 145,80 

ESPECIALISTA ADMINISTRATIU/VA 25,83 51,65 77,49 103,31 129,14 154,97 180,80 

OFICIAL ADMINISTRATIU/VA 24,83 49,67 74,50 99,34 124,17 149,01 173,10 

AUXILIAR ADMINISTRATIVA 21,88 43,74 65,62 87,48 109,36 131,22 153,10 

TELEFONISTA / RECEPCIONISTA 22,08 44,15 66,24 88,32 110,40 132,47 154,55 

PERSONAL DE NETEJA 14,97 29,96 44,93 59,91 74,89 89,87 104,84 
 
FONT: Conveni col·lectiu d’aplicació a l’empresa és el d’Empreses i Treballadors del transport de Malats Accidentats en 
Ambulància (Transport Sanitari) de Catalunya 

 
 
A nivell salarial les diferències que puguin sorgir entre els treballadors/res venen 

donades pels conceptes variables que contempla el conveni d’aplicació (veure taula de 
variables).  

El conveni i els conceptes salarials que inclou, fan variable la retribució mensual 
dels treballadors/es entre la plantilla dintre d’una mateixa categoria professional. 
 

Els conceptes fixes que configuren el sou són: 
- Salari Conveni, composat pel salari base i el complement de formació. 
 
 

Els conceptes variables que provoquen diferències són: 
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- Plus nocturnitat 
Determinat pel calendari laboral anual assignat al treballador/a en funció de les 

hores treballades entre les 22:00h i les 6:00h. 
 
- Plus diumenge 

Determinat pel calendari laboral anual assignat al treballador/a en funció de les 
hores treballades entre les 0:00 i les 24:00 h dels diumenges. 
 
- Plus festiu local 

Determinat pels 2 dies de festivitat local establerts per a cada població i que es 
treballin en funció de l’assignació del calendari laboral anual del treballador/a. 
 
- Plus festiu no local 

Determinat pels festius nacionals no establerts al conveni d’aplicació com a locals 
ni com a especials i que es treballin en funció de l’assignació del calendari laboral anual 
del treballador/a. 
 
- Plus festiu especial  

Determinat pels festius establerts al conveni d’aplicació com a especials i que es 
treballin en funció de l’assignació del calendari laboral anual del treballador/a.  Tenen la 
consideració de festiu especial els dies 25 de desembre, 1 de gener, divendres Sant, 
Pasqua florida i 24 de juny des de les 0:00 h a les 24:00 h. 
 
- Complement d’antiguitat 

Regulat per la data d’incorporació a l’empresa, en funció dels triennis. 
 
- Plus Assistència i Puntualitat 

Regulat per l’assistència al lloc de treball i compliment de l’horari del mes 
precedent. 

A banda d’aquests conceptes variables existeix la diferència amb el plus 
d’antiguitat regulat per la data d’incorporació del treballador/a a l’empresa,  no havent-hi 
cap diferència per raó de sexe.   
 

Per tant, no es produeixen diferències entre els homes i les dones a nivell salarial, 
ja que ens basem en les taules salarials per a cada categoria professional. Així doncs, les 
diferències salarials que ens trobem queden regulades pel conveni d’aplicació i en cap cas 
es produeixen diferències per raó de sexe. 

 
 
2.5 Contractació 
 
L’anàlisi de la contractació la podem veure recollida en les següents taules amb les 

mitjanes del tipus de contracte al llarg del 2018 per lots: 
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 TARRAGONA – LOT C 

 Indefinit  % Temporal % Pràctiques % 
Jubilats  
parcials 

% 

Homes 257 85,38% 19 6,31% 21 6,98% 4 1,33% 

Dones 50 67,57% 7 9,46% 17 22,97%     
Total 307 81,87% 26 6,93% 38 10,13% 4 1,07% 

 

 TERRES DE L'EBRE – LOT D 

 Indefinit  % Temporal % Pràctiques % 
Jubilats  
parcials 

% 

Homes 159 88,83% 6 3,35% 13 7,26% 1 0,56% 

Dones 44 78,57% 2 3,57% 10 17,86%     
Total 203 86,38% 8 3,40% 23 9,79% 1 0,43% 

 

 LLEIDA – LOT B 

 Indefinit  % Temporal % Pràctiques % 
Jubilats  
parcials 

% 

Homes 180 86,54% 9 4,33% 15 7,21% 4 1,92% 

Dones 17 77,27% 1 4,55% 4 18,18%     
Total 197 85,65% 10 4,35% 19 8,26% 4 1,74% 

 
Tot i que la distribució de contractes fixos i temporals és similar entre homes i 

dones en percentatges. Les dades de les taules reflecteixen que la contractació indefinida 
és lleugerament superior en el cas dels homes en tots els lots. Sent la diferència més gran 
a Tarragona (17,81 % de diferència a favor dels homes). En canvi a Terres de l’Ebre la 
diferència és del 10,26 % i a Lleida, del 9,27 %.   

 
Els contractes de pràctiques són superiors en dones en tots els lots, malgrat que en 

valors absoluts, hi ha menys nombre de contractes d’aquest tipus en dones que en homes. 
A Tarragona suposen el 22,97 %, a Terres de l’Ebre el 17,86 % i a Lleida el 18,18 %. 

 
Respecte a la contractació temporal, en els lots de Terres de l’Ebre i Lleida 

pràcticament no hi ha diferència entre sexes, però en canvi a Tarragona, la diferència és 
lleugerament superior en les dones, d’un 3,15 %.  

 
Aquests resultats dels 3 lots els podem veure gràficament:  
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  FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades del programa de gestió de personal A3 

 
 
La modalitat de contractació temporal s’utilitza sobretot a l’època d’estiu quan 

l’empresa necessita augmentar el personal de les diferents bases degut al creixement de 
població que experimenta el Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre en aquesta temporada 
de l’any. Aquest és el personal de reforç, el qual també s’utilitza per a realitzar les 
cobertures de vacances del personal fix de l’empresa. 

També es pot fer la lectura que l’empresa en les darreres contractacions temporals 
ha optat per incrementar la plantilla amb incorporacions de dones. Dades que corroboren 
amb l’evolució positiva de presència de dones a l’empresa en els darrers anys.   

 
 
Aquests resultats es corroboren amb les conversions de contractes temporals a 

indefinit també observarem que entre el 2017 i 2018 s’han convertit més contractes 
indefinit en el sexe dones, representant un total d’un 8,90 %. El lot amb les conversions 
més elevades és Terres de l’Ebre al 2017 amb un 18,08 % en el cas de les dones, seguit 
amb bastanta diferència pel lot de Lleida al 2018 amb un 4,07 % en les dones. Per últim, 
trobem Tarragona amb el lot amb menor nombre de conversions, al 2018, amb un 2,60 % 
en les dones i un 0,70 % en homes. 

 
Aquestes dades també es correlacionen amb què hi ha més dones amb el tipus de 

contracte en pràctiques i llavors, en conseqüència es produeixen més conversions a 
indefinit i així, complir amb el percentatge de transformacions a indefinit establert per 
conveni en aquesta modalitat contractual. 
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 CONVERSIONS CONTRACTE TEMPORAL A INDEFINIT 

 2017 2018 
TOTAL 

  HOMES % DONES % HOMES % DONES % 

LLEIDA 4 2,05%    4 1,95% 1 4,07% 9,04 

TARRAGONA 1 0,37%    2 0,70% 2 2,60% 5,01 

TERRES EBRE 8 4,97% 10 18,08% 4 1,95%    22,25 

TOTAL 13 2,07% 10 6,69% 10 1,63% 3 2,21% 42,30 
 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades del programa de gestió de personal A3 

 
 

 PROMOCIONS 3 IES (TGN, TERRES I LLEIDA) 

 HOMES % DONES % TOTAL 

2016 35 63,64% 20 36,36% 55 

2017 29 61,70% 18 38,30% 47 

2018 31 63,27% 18 36,73% 49 
 
 
2.6 La finalització  de la relació laboral  

 

2.6.1 Acomiadaments 
 
 

  

ACOMIADAMENTS 
2017 2018 

TOTAL 
HOMES % DONES % HOMES % DONES % 

LLEIDA 2 1,02% 1 4,02%     2 8,13% 5 

TARRAGONA 4 1,47%     1 0,35% 1 1,30% 6 

TERRES EBRE 2 1,24%     1 0,58%     3 

TOTAL 8 1,27% 1 0,67% 2 0,33% 3 2,21% 14 
  

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades del programa de gestió de personal A3 
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  FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades del programa de gestió de personal A3 

 
 
Al llarg dels dos últims anys analitzats, les xifres amb valors absoluts respecte els 

acomiadament per sexe són similars. En canvi, hi ha una lleugera diferència si tenim en 
compte els percentatges, els quals són més elevats en el cas de les dones, acumulant un 
2,54 % entre els dos anys enfront de l’1,94 % en els homes. L’any 2017, 1 dona acomiadada 
i 8 homes (representant un 0,33 % i un 1,27 % respectivament). El 2018, 3 dones i 2 homes 
(amb un 2,21 % i 0,67 %).  

Però malgrat tot, no són dades rellevants per a determinar desigualtats, ja que les 
diferències entre sexes no són significatives. 

 
2.6.2 Finalitzacions de contractes 

 
 
 FINALITZACIONS CONTRACTES IAE 

 2017 2018 
TOTAL 

 HOMES % DONES % HOMES % DONES % 

LLEIDA 14 7,16% 10 40,19% 9 4,40% 11 44,73% 44 

TARRAGONA 7 2,58% 6 8,65% 6 2,11% 9 11,70% 28 

TERRES EBRE 5 3,11% 1 1,87% 7 4,03% 6 11,21% 19 

TOTAL 26 4,14% 17 11,37% 22 3,58% 26 19,16% 91 
 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades del programa de gestió de personal A3 Equipo 

 
 



 

 
 

 

 

 
c. Colom, 408 3er       t. 93 733 11 00  
08221 Terrassa       f. 93 733 93 63 
(Barcelona)                     www.ivemon.es 

 

55 

Si observem les dades de l’anterior taula en referència a l’evolució de les 
finalitzacions de contractes des del 2017, les majors finalitzacions es donen en les dones 
en tots els lots, essent superior en el lot de Lleida amb un 40,19 % al 2017 i un 44,73 % al 
2018. En canvi, al lot de Tarragona el màxim de finalitzacions es produeix al 2018 amb un 
11,70 % i en el cas de Terres de l’Ebre el mateix any, presenta un 11,21 %.  

 
Aquestes dades estan en consonància amb el tipus de contractació analitzada en 

l’apartat anterior, en la qual sortia una major contractació temporal. Fomentada per les 
necessitats del reforç d’estiu a Tarragona i Terres de l’Ebre i en conseqüència comporta un 
augment en les finalitzacions d’aquests contractes. 

D’altra banda, aquests resultats corroboren amb el fet que la modalitat de 
contractes de pràctiques són superiors en les dones i també en els tres lots. 
 

 
3. DURANT LA RELACIÓ LABORAL 

 
3.1 Temps de treball 
 
Els horaris laborals es diferencien segons el tipus de transport. Al Transport Sanitari 

No Urgent s’efectuen torns de 8 hores de dilluns a divendres i alguns caps de setmana i 
festius. 

En canvi, al Transport Sanitari Urgent hi ha una cobertura de 24 hores amb bases de 
torns de 12 + 24 hores i 4 dies de festa i bases amb torn de 24 hores amb 72 hores de festa.  

 
Les dades quantitatives que s’han analitzat en aquest apartat són el tipus de 

jornada i les mesures d’excedència. 
 
  
3.1.1 Tipus jornada 

Tot seguit es presenta el tipus de jornada disgregades per sexes. Les dades són 
extretes de la plantilla directa al mes de març de 2019: 
 

DISTRIBUCIÓ TIPUS JORNADA 3 LOTS 2019 

JORNADA HOMES  % DONES  % TOTAL 

100% 685 98,56% 153 93,29% 838 

87,50%    1 0,61% 1 

75%    2 1,22% 2 

67% 1 0,14% 2 1,22% 3 

50% 1 0,14% 5 3,05% 6 

25% 1 0,14%    1 

15% 7 1,01%    7 

7%    
1 0,61% 1 

TOTAL 695 80,91% 164 19,09% 859 
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 FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades del programa de gestió de personal A3 Equipo 

 
 
Tal com es pot observar en el gràfic anterior, la major part de la plantilla 

d’Ivemon Ambulàncies Egara realitza una jornada completa: un total del 98,7 % dels 
homes i el 93,29 % de les dones. La majoria de les persones que realitzen jornades 
reduïdes, és a dir, inferiors a la jornada completa són dones: el 6,71% de la plantilla 
femenina; mentre que els homes amb jornades inferiors a la jornada completa es troba en 
un 1,44 %. 

 
Tot seguit es presenta el tipus de jornada disgregades per sexes i per lots: 
 

TIPUS JORNADA TARRAGONA 2019 

JORNADA HOMES  % DONES  % TOTAL 

100% 305 98,39% 82 96,47% 387 

75%    1 1,18% 1 

67% 1 0,14% 1 1,18% 2 

50%    1 1,18% 1 

15% 4 1,29%    4 

TOTAL 310 78,48% 85 21,52% 395 
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TERRES DE L'EBRE 2019 

JORNADA HOMES  % DONES  % TOTAL 

100% 177 99,44% 54 93,10% 231 

87,50%    1 1,72% 1 

75%    1 1,72% 1 

50%    2 3,45% 2 

25% 1 0,56%    1 

TOTAL 178 75,42% 58 24,58% 236 
 

LLEIDA 2019 

JORNADA HOMES  % DONES  % TOTAL 

100% 203 98,07% 17 80,95% 220 

67%    1 4,76% 1 

50% 1 0,48% 2 9,52% 3 

15% 3 1,45%    3 

7%    1 4,76% 1 

TOTAL 207 90,79% 21 9,21% 228 
 
De les dades de les taules anteriors diferenciades per lots, podem veure que en tots 

els 3 lots es compleix que les jornades reduïdes la realitzen majoritàriament les dones. 
La jornada del 25 % o del 15 % es tracta de les jubilacions parcials que cal 

diferenciar de les demandes de reduccions de jornada. 
 
És convenient analitzar les diferències pel que fa al tipus de jornada entre homes i 

dones, i realitzar un estudi desagregat per sexes sobre les causes que porten a la plantilla 
a realitzar jornades inferiors al 100%: per necessitats de conciliació de vida familiar i 
laboral o d’estudis i feina, per necessitats d’empresa, etc.  

 
 

REDUCCIONS JORNADA TARRAGONA 2019 

MOTIU HOMES  % DONES  % TOTAL 
Guarda legal 1 25,00% 3 75,00% 4 

Jubilació parcial 4 100,00%     4 

TOTAL 5 62,50% 3 37,50% 8 
 

REDUCCIONS TERRES DE L'EBRE 2019 

MOTIU  HOMES  % DONES  % TOTAL 
Guarda legal   3 60,00% 3 

Mutua acord   1 20,00% 1 

Jubilació parcial 1 20,00%     1 

TOTAL 1 20,00% 4 80,00% 5 
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REDUCCIONS DE JORNADA LLEIDA 2019 

MOTIU HOMES  % DONES  % TOTAL 
Guarda legal   4 44,44% 4 

Mutua acord 1 11,11%   1 

Jubilació parcial 3 33,33%   3 

Contracte parcial     1 11,11% 1 

TOTAL 4 44,44% 5 55,56% 9 
 
 

REDUCCIONS JORNADA 3 LOTS 2019 

MOTIU HOMES  % DONES  % TOTAL 

Guarda legal 1 4,55% 10 45,45% 11 

Mutua acord 1 4,55% 1 4,55% 2 

Jubilació parcial 8 36,36%   8 

Contracte parcial     1 4,55% 1 

TOTAL 10 45,45% 12 54,55% 22 
 
 
Com podem veure en les taules anteriors, podem afirmar que les causes que porten 

majoritàriament al sexe femení a realitzar una jornada reduïda en els tres lots són les de 
guarda legal de fills/es amb un 45,45 % enfront del 4,55 % en el cas dels homes. 

Per tant, segons aquestes dades, la feina de la cura dels fills/es segueix recaient 
majoritàriament sobre les dones, les quals han de buscar fórmules de conciliació entre la 
vida familiar i laboral. 

 
Les dades sobre les mesures d’excedències: 
 

      

EXCEDÈNCIES 2017 % 2018 % 

Homes 2 0,32% 3 0,49% 

Dones 2 1,34% 4 2,93% 

TOTAL 4 0,51% 7 0,93% 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades del programa de gestió de personal A3 Equipo 

 
Les xifres ens indiquen que s’han incrementat el nombre d’excedències i l’any 2018 

fou l’any en què els treballadors i treballadores van gaudir d’un percentatge més elevat 
d’excedències. Havent-hi una diferència poc significativa entre sexes, en el cas dels 
homes, un 0,49 % i en les dones, el 2,93 %. 

El fet que les dones sol·licitin més excedències podria relacionar-se amb les 
excedències per cura de fills o filles després de la maternitat. 

En aquest punt caldria analitzar els tipus d’excedències i els motius que les han 
originat per poder extreure’n conclusions més adequades. 
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3.2 Formació  
 

3.1 Formació Reglada Plantilla 

En aquest apartat s’analitzarà el requisit d’accés per incorporar-se a treballar a 
l’empresa. 

Les noves contractacions en el Transport Sanitari estan regulades pel Reial Decret 
836/2012, de 25 de maig, pel qual s’estableixen las característiques tècniques, 
l’equipament sanitari i la dotació de personal dels vehicles de transport sanitari per 
carretera. Concretament, la disposició transitòria segona regula els requisits de la nova 
contractació: 

Disposición transitoria segunda. Proceso de adaptación del personal a los Nuevos 
requisitos de formación. 

1. Vacantes y plazas de nueva creación: 
A partir de la entrada en vigor de este real decreto, los conductores y ayudantes 

de nuevo ingreso en las empresas de transporte sanitario deberán poseer el certificado de 
profesionalidad en transporte sanitario o título de técnico en emergencias sanitarias en 
los términos previstos en el artículo 4. 

Per tant, les noves contractacions han de disposar del CFGM TES pel TSU i el 
certificat de professionalitat en el cas del TSNU.  

Les dades de les persones amb possessió del CFGM TES de tota l’empresa 
desglossades per sexes es recullen en la següent taula i gràfica: 

 

FORMACIÓ TES PLANTILLA 3 LOTS 

  HOMES % DONES %  TOTAL 

CFGM TES 347 50,51% 97 63,82% 444 

  FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades del programa de gestió de personal A3 Equipo 

 
    

En la gràfica s’observa 
que les dones majoritàriament 
disposen del CFGM TES en el 
conjunt dels tres territoris (un 
63,82 % de les dones enfront del 
50,51 % dels homes). 

Aquests resultats ens 
corroboren que si les noves 
incorporacions han de disposar 
del CFGM TES i les dones són el 
sexe que més té aquesta 
titulació, llavors, podem afirmar 
que cada vegada s’incorporen 
més dones a la plantilla.      

FONT: Elaboració pròpia a partir de les dades del programa de gestió de 
personal A3 Equipo 
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FORMACIÓ TES PLANTILLA TARRAGONA 

  HOMES % DONES % TOTAL  

CFGM TES 133 44,19% 42 56,76% 175 
 
 

FORMACIÓ TES PLANTILLA TERRES DE L'EBRE 

  HOMES % DONES % TOTAL  

CFGM TES 118 65,92% 44 77,19% 162 
 
 

FORMACIÓ TES PLANTILLA LLEIDA 

  HOMES % DONES % TOTAL  

CFGM TES 96 46,38% 11 52,38% 107 
 
 
Respecte a la disposició del certificat de professionalitat, les dades dels 3 lots 

queden reflectides en la següent taula i podem observar que el percentatge de la plantilla 
amb aquesta titulació és molt petita, només el 0,44 % dels homes està en la seva 
possessió: 

 

FORMACIÓ CERTIFICAT PROFESSIONALITAT PLANTILLA 3 LOTS 

  HOMES DONES TOTAL 

CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT 0,44% 0,00% 3 
 
 

3.2 Formació Contínua 

A Ivemon Ambulàncies Egara, S.L. tenim un fort compromís amb la formació 
continuada del nostre col·lectiu de treballadores i treballadors, el qual constitueix sense 
cap gènere de dubte, el nostre principal actiu. 

 
La formació continuada és considerada un mecanisme mitjançant el qual 

s’adquireixen, no únicament coneixements, sinó també actituds, es facilita el 
desenvolupament d’habilitats i un mecanisme també pel qual es contribueix especialment 
a la integració de les treballadores i els treballadors a un projecte comú, que té per 
objectiu la prestació d’un servei de la màxima qualitat. 

 
La formació és per Ivemon Ambulàncies Egara és un valor estratègic prioritari pels 

canvis tecnològics que es volen assolir, per la millora de la qualitat de servei i per 
l’actualització del personal en totes les àrees d’activitat que es desenvolupen. 

L’empresa elabora un Pla de Formació anual propi que permet definir i preparar 
cursos per a tots el membres de l’organització, donant preferència a les àrees en les quals 
s’ha de prioritzar, propiciant la participació de persones del sector i participant 
directament en l’elaboració dels temaris per aproximar-los a les necessitats concretes de 
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l’empresa, i fins i tot, integrant a persones de l’organització en el fet de ser ells quin 
imparteixin algunes de les matèries o fins i tot cursos complets. 

Des de l’any 2018, l’empresa va posar en marxa una plataforma virtual de formació, 
la qual cosa ha fet possible que algunes de les accions formatives del Pla de Formació es 
realitzin en format e-learning. Amb aquesta modalitat de formació s’aconsegueix 
flexibilitzar la formació i que cada treballador/a pugui planificar-se l’horari que millor 
s'adapti a les seves necessitats. 

Les línies estratègiques i la seva implicació en l’àrea del Recursos Humans són les 
següents: 

- Possibilitar el desenvolupament de la qualificació del personal, promovent el més 
alt nivell de formació i motivació de forma que es senti satisfet del seu propi 
treball i integrat en un entorn que estimuli el seu rendiment. 

- Promoure una cultura pròpia del grup que estimuli i recompensi la iniciativa, la 
professionalitat, la formació i la flexibilitat a tots nivells.  

 
- Transmetre cultura i pautes corporatives. 

 
- Aconseguir en el conjunt d’empreses, en el més curt termini possible, una més gran 

homogeneïtat dels perfils, especialment en les àrees relacionades directament amb 
la clientela, així com una més gran implicació dels treballadors/es en els objectius 
de qualitat de servei de grup. 

 
- Introduir les innovacions necessàries i avançar en l’homogeneïtzació de 

procediments i en la construcció d’una cultura organitzativa del grup que es 
distingeixi interna i externament per la millor disposició i capacitat per oferir la 
millor atenció a la clientela i la millor qualitat de servei. 

 
- Millorar la capacitat tècnica dels nostres departaments administratius per una més 

adequada i eficient gestió de les nostres empreses. 
 

Per tant, el Pla de formació d’Ivemon Ambulàncies Egara es dirigeix a tots els 
membres de l’organització per igual, ja que tothom té la mateixa consideració. En un 
primer moment es realitza una formació inicial específica pel lloc de treball i 
posteriorment es desenvolupa un pla de carrera sobre les necessitats del sector en la 
vessant tècnica i es treballen els aspectes psicològics en col·laboració de psicòlegs i 
psicoterapeutes.  
 

L’oferta formativa és molt àmplia i s’adapta a les necessitats del sector i la dels 
treballadors/es. Es realitza anualment una consulta als Representants Legals dels 
Treballadors/es sobre les necessitats formatives del personal i amb les propostes rebudes  
es dissenya el Pla de Formació anual.  

El total d’hores de formació rebudes per a cada sexe durant l’any 2018 queda 
reflectida en el següent gràfic: 
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FONT: Elaboració pròpia a partir de les facilitades pel departament de formació 
 
 
La gràfica ens mostra que les hores totals de formació rebudes durant l’any 2018 

per les dones és inferior (1.627 h) respecte les 8.318 del homes. La lectura d’aquestes 
dades s’ha de realitzar tenint en compte que la totalitat d’hores es troba en funció del 
nombre de persones de cada sexe que han estat formades. 

 
El total de persones formades en els 3 lots queda recollida en la següent taula: 

     

  
Plantilla 
formada 

% 
Nº HORES 
FORMACIÓ 

Mitja hores 

DONES 126 81,29% 1.627 12,91 

HOMES 363 54,82% 8.318 22,91 

TOTAL  489 59,84% 9.945 20 
 
 
Tenint en compte les xifres d’aquesta taula, es pot observar que lleugerament més 

de la meitat de la plantilla de l’empresa va rebre formació (59,84 %). Destaca l’elevat 
percentatge de dones que van realitzar la formació programada per l’empresa (81,29 %) 
envers el 54,82 % dels homes.  

 
La formació interna de l’empresa a partir de l’any passat 2018 és en modalitat on-

line i s’ofereix a tot el personal. 
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FONT: Elaboració pròpia a partir de les facilitades pel departament de formació 
 
 
En el gràfic anterior s’observa que la mitja d’hores de formació rebudes per part 

dels homes i les dones difereix lleugerament. La mitjana d’hores rebudes per les dones ha 
estat del 12,91 hores i en el cas dels homes, del 22,91 hores.  

 
Tot seguit s’analitzen els resultats de la formació desglossats pels 3 lots: 
 
 TARRAGONA 

  
Plantilla 
formada 

% 
Nº HORES 
FORMACIÓ 

DONES 54 70,20% 744 

HOMES 134 47,20% 2.302 

TOTAL  188 52,10% 3.046 
 
 

 TERRES DE L'EBRE 

  
Plantilla 
formada 

% 
Nº HORES 
FORMACIÓ 

DONES 50 93,46% 288 

HOMES 136 78,33% 2.248 

TOTAL  186 81,14% 2.536 
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 LLEIDA 

  
Plantilla 
formada 

% 
Nº HORES 
FORMACIÓ 

DONES 22 89,47% 744 

HOMES 93 45,45% 2.358 

TOTAL  115 50,63% 3.102 
 
Segons els resultats de les taules anteriors, el lot que ha realitzat més formació és 

el lot de Terres de l’Ebre amb un total del 81,14 % de participació. En el cas de les dones, 
essent el 93,46 % i el 78,33 % dels homes.   

 
 
3.3 Promoció 

L’empresa ha negociat un protocol de promoció interna amb la part social que s’ha 
aprovat i es troba pendent d’aprovació als Lots de Terres i Lleida. En l’elaboració del 
Protocol han participat els tres Comitès existents a l’empresa.   

L’objectiu d’aquest protocol és regular els mecanismes de promoció laboral i 
ascensos dins de l’empresa mitjançant un sistema d’avaluació objectiva de capacitats i 
mèrits.  

El sistema d’avaluació que s’implantarà tindrà en compte els següents criteris 
objectius:  
- Antiguitat del treballador/a en l’empresa  
- Experiència al lloc al qual s’aspira  
- Formació 
- Valoració de les competències professionals del treballador/a 

La finalitat d’aquest procediment és aconseguir un procés objectiu i transparent es 
crearan dues Comissions, una de Selecció i una altra, d’Informativa. Les dues comissions 
tindran representació de la part social i vetllaran perquè es compleixin tots els requisits 
establerts al protocol. 

L’àmbit d’aplicació d’aquesta serà per tot/es els treballadors/es de l’empresa 
Ivemon Ambulàncies Egara i la seva UTE. S’adjunta el protocol (Annex 4). 
  

Promoció Interna: 
Es considera promoció interna qualsevol millora pel treballador/a que impliqui un 

canvi a una categoria professional superior dintre la mateixa empresa. 
 

En aquest apartat podem afirmar que no existeix cap registre de les promocions 
dels darrers anys per sexe dels tres lots. 

Si s’analitzen només les promocions de l’any 2018 a Tarragona: 
 
PROMOCIONS INTERNES DE L’ANY 2018 - TARRAGONA 
 

HOMES % HOMES DONES % DONES TOTAL 
10 3,52% 1 1,30% 11 

 
FONT: Elaboració pròpia a partir de les facilitades pel programa de gestió A3 Equipo  
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 En les promocions portades a terme a l’any 2018, destaca que gairebé la totalitat 
d’aquestes s’han produït a favor dels homes (3,52 %) vers l’1,30 % de les dones.   

 
La majoria de les promocions consisteixen en passar de la categoria de 

portalliteres, ajudant de portalliteres o TTS Portalliteres a Conductor/ TTS Conductor.  
 
Aquí també cal fer menció que una promoció també es considera passar a formar 

part de determinades unitats com poden ser les unitats de Suport Vital Avançat i els VIR. 
En aquestes unitats trobem molt poca presència de dones a tots els lots. 

 
 
3.4 Avaluació de l’acompliment 

Ivemon Ambulàncies Egara està elaborant un sistema de Gestió de l’Acompliment 
per competències i el seu objectiu serà facilitar el desenvolupament de l’actuació de tots 
els/les treballadors/es amb la finalitat d’implantar una cultura de la millora contínua.  

 
 Cada treballador i treballadora realitzarà una valoració pròpia i posteriorment es 

realitzarà una entrevista d’avaluació conjuntament amb el comandament. L’objectiu és 
valorar el nivell de l’acompliment en cadascuna de les competències i consensuar 
propostes de millora per al proper període. 
 També serà una eina objectiva que serveix en la valoració dels treballadors/es com 
a criteri establert en el protocol de promocions internes. 

 
 
 
 
 
 
L’anàlisi de la situació de la nostra empresa d’Ivemon Ambulàncies Egara ha posat 

de relleu que malgrat que la plantilla no té una composició igualitària entre homes i 
dones, no s’aprecien diferències o desigualtats per raó de gènere. 

 
A nivell de conclusió de l’estudi: 
 
El sector sanitari tradicionalment ha estat un àmbit masculinitzat. És a dir, ha estat 

un sector on ha predominat majoritàriament el sexe masculí. En el mercat laboral, les 
candidatures d’homes han estat i són superiors a les de dones. Per aquest motiu, el 
percentatge d’homes (81,03 %) a la nostra plantilla és superior a la de les dones (18,97 %).  
 
 Aquest aspecte es confirma amb el nivell d’antiguitat, en la qual la dels homes és 
superior a la de les dones. Si ens fixem, l’antiguitat de les dones només arriba fins als 10 
anys i en canvi, en els homes, supera els trenta anys. Tenint en compte les dades, el major 
volum de dones se situa en la franja dels 11 als 15 anys d’antiguitat, representant el 42,11 
%. En canvi, en el cas dels homes, la franja d’antiguitat amb major presència també és la 
mateixa que la de les dones, la dels 11 als 15 anys (40,79 %), però la segona franja 
d’antiguitat amb major representació és la dels 16 als 20 anys amb un 26,02 %. En canvi, 
en el cas de les dones, la segona franja amb més representació és la d’1 a 5 anys, amb un 
23,68 %.  
  

IV. Conclusions 
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 Tenint en compte l’antiguitat de menys d’un any, veiem que el percentatge de 
dones és superior al d’homes, 16,45 % enfront del 9,5 %. Amb aquestes dades podem 
afirmar la tendència i l’evolució positiva dels últims anys en la incorporació a la plantilla 
de dones i la conscienciació per part de l’empresa per la igualtat. 
 
 

En la variable de categoria professional les dones es concentren més en les 
categories de portalliteres. Mentre que els homes es concentren més en la de conductor. 
Com s’ha vist en els resultats analitzats. 

 
A nivell de categoria, l’ocupada majoritàriament per dones és la del TTS 

Portalliteres, i la d’Ajudant de Portalliteres en els tres lots. En canvi, en els homes, el 
percentatge més elevat es troba en les categories de TTS Conductor i Conductor i en 
menor proporció, TTS Portalliteres o Portalliteres.  

 
D’altra banda, també es detecta una concentració superior de dones en categories 

ocupades i relacionades tradicionalment per dones. Com són la des d’administració i 
coordinació, les quals representen el 40,36 % i el 39,91 % en les dones i en els homes, el 
17,36 % i  el 26,46 % respectivament.  

 
 Una altra diferència significativa es troba en les categories Cap de Taller i Mecànic, 
les quals només estan ocupades per homes. Aquestes també han estat considerades 
tradicionalment feines masculines.  
 En les càrrecs de responsabilitat trobem presència femenina, però aquesta encara 
és inferior en el cas de les dones.  

 
En referència al nivell salarial no hi ha diferències entre els homes i les dones ja 

que ens basem en les taules salarials del conveni per a cada categoria professional. Les 
diferències que puguin sorgir en una mateixa categoria són degudes als conceptes variables 
que es perceben segons el conveni. 

Així doncs les diferències salarials que ens trobem queden regulades pel conveni 
d’aplicació i en cap cas es produeixen diferències per raó de sexe. 

 
 
Les dones concentren la major part de la contractació temporal i contracte en 

pràctiques (6,58 % i 20,39 %) envers els homes (4,94 % i el 7,12 %). 
 
Com ja s’ha comentat en l’apartat de la diagnosi, la modalitat de contractació 

temporal s’utilitza a l’època d’estiu quan l’empresa necessita augmentar el personal de 
les diferents bases degut al creixement de població que experimenta sobretot el Camp de 
Tarragona i Terres de l’Ebre en aquesta temporada de l’any. Aquest és el personal de 
reforç, el qual també s’utilitza per a realitzar les cobertures de vacances del personal fix 
de l’empresa. 

Una altra lectura que podem fer és que l’empresa en les darreres contractacions 
temporals ha optat per incrementar la plantilla amb incorporacions de dones. Dades que 
estan en concordança amb l’evolució positiva de presència de dones a l’empresa en els 
darrers anys.  

En la mesura de les possibilitats que ofereix el mercat de treball, Ivemon 
Ambulàncies Egara aposta per la contractació de dones en aquest sector. 
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La jornada reduïda trobem que és superior en els dones (6,71 %) que en els homes 

(1,44 %). Després d’analitzar els motius de les sol·licituds de les jornades reduïdes es 
deuen a la guarda legal de fills/es amb un 45,5 % enfront del 4,55 % en els homes. Per 
tant, amb aquestes dades podem afirmar que la cura dels fills/es segueix recaient en la 
figura de la dona. 

 
Pel que fa a la formació contínua dels treballadors i treballadores rebuda per part 

de l’empresa, no s’han trobat diferències significatives entre gèneres. La formació 
presencial es realitza fora de l’horari laboral. Degut a la tipologia del treball 
desenvolupat, cobertures de torns i serveis no hi ha possibilitat de cursar la formació 
presencial dintre de la jornada laboral i és per aquest motiu que l’empresa ha optat per 
una plataforma on-line de formació i així el treballador/a pugui adaptar la formació a les 
seves necessitats horàries. La formació és oberta a tota la plantilla, homes i dones 
indistintament. 

 
Respecte la promoció interna, destaca la baixa promoció de les dones enfront el 

dels homes i que manca el registre de promocions disgregat per sexes. 
 
Una de les causes d’aquesta baixa promoció de les dones té a veure amb els 

requisits necessaris per a la mobilitat. Com hem vist en l’anàlisi les dones ocupen 
majoritàriament les categories de portalliteres i normalment, les promocions es 
produeixen per passar de portalliteres a conductor. D’altra banda, també hi ha poca 
presència de dones en determinades unitats. 

 
En línies generals podem afirmar que la desigualtat que es pugui donar entre homes 

i dones no és intencionada i l’empresa té la voluntat a través d’aquest Pla d’Igualtat 
d’emprendre mesures correctores d’aquesta situació.  

 
 
 
 
 
 
La diagnosi es conclou amb els principals punts forts i punts febles d’Ivemon 

Ambulàncies Egara en matèria d’igualtat d’oportunitats. 
 
 

Punts forts Punts febles 

Presència de dones en càrrecs de 
direcció 

Tradicionalment el sector de transport 
sanitari ha estat masculinitzat. La 
presència de dones i homes a la plantilla 
no és equilibrada   

Existència d’un protocol 
d’assetjament psicològic i/o sexual 

El personal desconeix que s’està 
elaborant un Pla d’Igualtat 

Retribució igualitària entre els homes i 
les dones i la percepció també 
igualitària per part de la plantilla 

El llenguatge de la majoria de documents 
està redactat en masculí 

5. Valoració global 
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Participació i accés igualitari entre 
homes i dones a la formació 

Manca d’un procediment de selecció de 
personal objectiu i estandaritzat  

Procediment transparent i neutre en 
la promoció i mobilitat funcional 

Poca presència de dones en determinades 
categories professionals i índex baix de 
promoció d’aquestes  

Disposició de les dades acadèmiques 
dels treballadors i treballadores. Es 
disposa d’un registre i control del 
nivell d’estudis de formació reglada 
de la plantilla. 

Mancança d’una eina d’avaluació de 
l’acompliment dels treballadors i 
treballadores 

 
 
A partir dels punts forts i febles s’han extret les àrees de millora: 
 

Àrees de millora Àmbit 

El personal desconeix que s’està elaborant 
un Pla d’Igualtat Gestió organitzativa igualitària 

Tradicionalment el sector de transport 
sanitari ha estat masculinitzat. La 
presència de dones i homes a la plantilla 
no és equilibrada   

Cultura organitzativa 

El llenguatge de la majoria dels documents 
està redactat en masculí 

Llenguatge no sexista ni 
discriminatori 

Procediment de selecció de personal 
objectiu i estandarditzat Gestió organitzativa igualitària 

Poca representació de dones en 
determinades categories laborals 

Promoció 
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 Els objectius del Pla d’Igualtat a Ivemon Ambulàncies Egara i les accions que se’n 
deriven queden recollits en la següent taula resum: 
 
 
Taula resum dels Objectius 

 
 

OBJECTIU ACCIÓ INDICADOR 
Aconseguir la presència 
equilibrada entre homes i 
dones a l’empresa. 
 
 
Incrementar en un 5 % el 
nombre de dones incorporades 
respecte l’any anterior 

Elaboració d’un 
procediment de selecció 
de personal 
 
 
Dissenyar accions 
positives, com crear una 
reserva de candidatures 
externes de dones 
incloses en la borsa de 
treball 
 
 
Formar a les persones 
responsables de selecció 
en perspectiva de gènere 

SÍ o NO 
 
 
 
 
Percentatge comparatiu 
d’un any respecte l’altre 
 
 
 
 
Quantitat de formacions i 
persones formades 

Disposar de tots els documents 
que s’inclouen en els 
procediments certificats pel 
sistema de qualitat revisats de 
forma que s’asseguri la 
redacció neutra del llenguatge 

Revisió dels documents  
 
 
 
 
 
 
Formació de les persones 
que hagin de revisar els 
documents amb cursos de 
comunicació i ús del 
llenguatge no sexista 

SÍ o NO 
 
 
 
 
 
 
Nombre de treballadors i 
treballadores formats 
 
 

Vetllar per aconseguir una 
imatge de l’empresa neutra i 
eliminar l’ús del llenguatge 
sexista i androcèntric  

Elaborar una guia de 
llenguatge no sexista 
 
Entregar les galetes 
identificatives de 
l’uniforme amb el nom de 
Tècnica a les dones 
 
 

SÍ o NO 
 
 
Nombre de galetes 
entregades 

Objectius 
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Elaborar un Pla de comunicació 
per informar sobre les 
polítiques d’igualtat de 
l’empresa i  rebre les 
aportacions per part de la 
plantilla en matèria d’igualtat 

Portar a terme la difusió 
interna del Pla d’igualtat 
 
 
Elaboració i disseny de 
tríptics informatius 
 
Creació d’una adreça de 
correu electrònic 
específica que permeti la 
interacció amb la plantilla 
i rebre propostes, 
suggeriments o idees 
relacionades amb l’àmbit 
de la Igualtat. Així, com 
de canalitzar les possibles 
denúncies d’assetjament 
 
 
Comunicar a empreses 
proveïdores i clients del 
compromís de l’empresa 
amb la Igualtat 
d’Oportunitats i exigir a 
les empreses 
col·laboradores amb més 
de 250 treballadors/es la 
presentació del seu Pla 
d’Igualtat 
 

SÍ o NO 
 
 
 
SÍ o NO 
 
 
SÍ o NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SÍ o NO 

Sensibilització en Igualtat 
d’Oportunitats a tota la 
plantilla  

Actuacions de 
sensibilització a tota la 
plantilla amb cursos de 
formació 
 

Nombre de treballadors i 
treballadores 
formats/ades 

Aplicar el principi de no 
discriminació en els processos 
que es porten a terme a 
l’empresa 

Elaborar una eina de 
gestió de l’acompliment 
avaluació personal 
 
 
Difusió del protocol 
d’assetjament psicològic 
i/o sexual 
 
Formació específica en 
assetjament a les 
persones que formen part 
de les Comissions 
d’assetjament 

SÍ o NO 
 
 
 
SÍ o NO 
 
 
 
Nombre de formacions i 
total de persones 
formades 
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Afavorir la promoció de dones 
envers els anys anteriors 

Establir un pla de carrera 
en dones en situació de 
promocionar 
 
Detecció del potencial i el 
desenvolupament de 
competències en especial 
de les dones 
promocionables 

Número i percentatge 
respecte any anterior 
 
 
SÍ o NO 
 
 
 
 

 
Fitxes dels Objectius 
 
En aquestes fitxes, una per a cada objectiu, hi apareixen les accions derivades de 

l’objectiu, les tasques que es realitzaran per a portar-lo a terme, les persones o 
departaments responsables o implicats, els indicadors que s’utilitzaran per avaluar el seu 
compliment. 

D’altra banda, també disposen d’un espai per al seguiment, incloent-hi les accions 
de seguiment i l’estat de l’indicador. Aquesta informació no està omplerta ja que 
correspon a una fase posterior a la implantació del Pla d’Igualtat d’Oportunitats. 
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PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

 
EMPRESA: IVEMON AMBULÀNCIES EGARA, SL 
RESPONSABLE: Direcció General 
DATA D’INICI: 01 de setembre del 2019  
(i posteriors revisions) 

 
Situació a millorar: La presència de dones i homes a la plantilla no és equilibrada   
 

 
Departament, àrea o procediment afectats: Departament de Gestió de Cobertures i 
el departament de Recursos Humans 
 

 
Objectiu/s 1: Aconseguir la presència equilibrada entre homes i dones a l’empresa. 
 

Indicadors: Percentatge comparatiu d’un any respecte l’altre 

Accions a realitzar:  
• Elaboració d’un procediment de selecció de personal 
• Dissenyar accions positives, com la  creació d’una reserva de candidatures de 

dones 
• Formar a les persones responsables de selecció en perspectiva de gènere 

Persona o persones responsables de dur-les a terme: 

El departament de Gestió de Cobertures i responsables de la selecció de personal de 
cada lot. 

Altres departaments, àrees o procediments relacionats: Àrea Manager de cada lot i 
la Direcció de RR.HH. 

Tasques a realitzar: Redacció d’un procediment de selecció incloent l’acció positiva 
que en igualtat de condicions s’afavorirà la contractació d’una dona. 

Crear una borsa de reserva de dones a l’arxiu curricular a partir de les candidatures 
disponibles a la base de dades i a partir de les noves candidatures rebudes. 

Acció o accions de seguiment: 
Adreçar-se a l’arxiu curricular 

Resultats de les accions de seguiment: 

Estat de l’indicador: 

Següent acció o accions de seguiment: 
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PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS 
 
EMPRESA: IVEMON AMBULÀNCIES EGARA, SL 
RESPONSABLE: Direcció General 
DATA D’INICI: 01 de setembre de 2019   
(i posteriors revisions) 

 
Situació a millorar: El llenguatge de la majoria dels documents està redactat en 
masculí 
 

Departament, àrea o procediment afectats: Qualitat, Recursos Humans i Àrea 
Managers 

 
Objectiu/s 2: Disposar de tots els documents que s’inclouen en els procediments 
certificats pel sistema de qualitat revisats de forma que s’asseguri la redacció neutra 
del llenguatge 
 

 
Indicadors: Sí o No 
 

Accions a realitzar:  
• Revisió dels documents  
• Formació de les persones que hagin de revisar els documents amb cursos de 

comunicació i ús del llenguatge no sexista 
 

 
Persona o persones responsables de dur-les a terme: Responsable del Pla d’Igualtat  
 

Altres departaments, àrees o procediments relacionats: Qualitat i Àrees Managers 

Tasques a realitzar:  

• Sensibilitzar a tota la plantilla, sobretot a les persones que redacten els 
documents. 

• Sensibilitzar als Caps d’Equip (Transport Sanitari Urgent i Transport Sanitari No 
Urgent) 

• Oferir recursos formatius 

Acció o accions de seguiment: Revisar periòdicament els documents inclosos en el 
Sistema de Qualitat 

Resultats de les accions de seguiment: 

Estat de l’indicador: 

Següent acció o accions de seguiment: 
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PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

 
EMPRESA: IVEMON AMBULÀNCIES EGARA, SL 
RESPONSABLE: Direcció General 
DATA D’INICI: 01 de setembre de 2019   
(i posteriors revisions) 

Situació a millorar: El personal desconeix que s’està elaborant un Pla d’Igualtat 

Departament, àrea o procediment afectats: Departament de RR.HH. i Qualitat 

 
Objectiu/s 3: Vetllar per aconseguir una imatge de l’empresa neutra i eliminar l’ús 
del llenguatge sexista i androcèntric 
 

 
Indicadors: Sí o No 
 

Accions a realitzar:  
• Elaborar una guia de llenguatge no sexista 
• Entregar les galetes identificatives de l’uniforme amb el nom de Tècnica a les 

dones 

 
Persona o persones responsables de dur-les a terme: Responsable del Pla d’Igualtat 
  

 
Altres departaments, àrees o procediments relacionats: Qualitat 
 

 
Tasques a realitzar:  

• Oferir recursos formatius 
• Gestions amb l’empresa d’uniformitat Iturri 

 

 
Acció o accions de seguiment: 
Reunions amb els Caps d’Equip per comprovar l’eficàcia de l’acció 
 

 
Resultats de les accions de seguiment: 
 

Estat de l’indicador: 
 

Següent acció o accions de seguiment: 
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PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

 
EMPRESA: IVEMON AMBULÀNCIES EGARA, SL 
RESPONSABLE: Direcció General 
DATA D’INICI: 01 de setembre de 2019   
(i posteriors revisions) 

Situació a millorar: El personal desconeix que s’està elaborant un Pla d’Igualtat 

Departament, àrea o procediment afectats: Departament de Qualitat 

 
Objectiu/s 4: Elaborar un Pla de comunicació per informar a tothom i rebre les seves 
aportacions 
 

 
Indicadors: Sí o No 
 

Accions a realitzar:  
• Portar a terme la difusió interna del Pla d’igualtat 
• Comunicar a empreses proveïdores i clients del compromís de l’empresa amb 

la Igualtat d’Oportunitats 

Persona o persones responsables de dur-les a terme: Responsable del Departament 
de Qualitat 

 
Altres departaments, àrees o procediments relacionats: Departament de Recursos 
Humans, Direcció 
 

Tasques a realitzar:  
• Disseny del Pla de Difusió 
• Avaluació dels canals de comunicació 
• Elecció dels mitjans de comunicació (tríptics, cartells, pàgina web, etc.) 
• Elaboració i disseny de tríptics informatius 
• Creació d’una bústia d’Igualtat d’oportunitats 
 

Acció o accions de seguiment: 
Reunions amb el departament de qualitat per a determinar l’assoliment de l’objectiu 

 
Resultats de les accions de seguiment: 
 

Estat de l’indicador: 
 

Següent acció o accions de seguiment: 
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PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

 
EMPRESA: IVEMON AMBULÀNCIES EGARA, SL 
RESPONSABLE: Direcció General 
DATA D’INICI: 01 de setembre de 2019  
(i posteriors revisions) 

Situació a millorar: El personal desconeix que s’està elaborant un Pla d’Igualtat 

Departament, àrea o procediment afectats: Departament de Formació 

 
Objectiu/s 5: Sensibilització en Igualtat d’Oportunitats a tota la plantilla 
 

Indicadors: Sí o No 

Accions a realitzar:  
• Actuacions de sensibilització a tota la plantilla a partir de cursos de formació 

 

Persona o persones responsables de dur-les a terme: 
• Responsable de Formació 

 

Altres departaments, àrees o procediments relacionats: 
Departament de Recursos Humans, Àrees Managers 

Tasques a realitzar:  
• Oferir les accions formatives en el Pla anual de Formació 

 

Acció o accions de seguiment: 
Comprovar la realització dels cursos de formació i la participació per part de la 
plantilla 

 
Resultats de les accions de seguiment: 

 
Estat de l’indicador: 

Següent acció o accions de seguiment: 
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PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

 
EMPRESA: IVEMON AMBULÀNCIES EGARA, SL 
RESPONSABLE: Direcció General 
DATA D’INICI: 01 de setembre de 2019  
(i posteriors revisions) 

Situació a millorar: Inexistència d’una eina d’avaluació del personal i desconeixement 
del protocol d’assetjament per part de la plantilla 

Departament, àrea o procediment afectats: Departament de Recursos Humans i  

 
Objectiu/s 6: Aplicar el principi de no discriminació en els processos que es porten a 
terme a l’empresa  
 

Indicadors:  
SÍ o NO  
Nombre de formacions i total de persones formades 

Accions a realitzar:  
• Elaborar una eina de gestió de l’acompliment 
• Difusió del protocol d’assetjament psicològic i/o sexual 
• Formació específica en assetjament a les persones que formen part de les 

Comissions d’assetjament 

 
Persona o persones responsables de dur-les a terme: Responsable de RR.HH.   
 

Altres departaments, àrees o procediments relacionats: Àrees Managers i els Caps 
d’Equip (TSU i TSNU) 

Tasques a realitzar:  

• Elaborar i consensuar una eina d’avaluació del personal amb els representants 
dels treballadors/es 

• Publicació interna del protocol d’assetjament 
• Oferir accions formatives als membres de la Comissió d’assetjament  

Acció o accions de seguiment: Reunions entre el departament de Recursos Humans i  
els Caps d’Equip 

 
Resultats de les accions de seguiment: 

 
Estat de l’indicador: 
 

 
Següent acció o accions de seguiment: 
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PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

 
EMPRESA: IVEMON AMBULÀNCIES EGARA, SL 
RESPONSABLE: Direcció General 
DATA D’INICI: 01 de setembre de 2019  
(i posteriors revisions) 

Situació a millorar: Es promocionen més els homes que les dones 

Departament, àrea o procediment afectats: Departament de Recursos Humans i 
Àrees Managers de cada lot  

 
Objectiu/s 7: Afavorir la promoció de dones respecte els anys anteriors 
 

Indicadors: Número de dones promocionades en un període determinat (un any) 

Accions a realitzar:  
• Sensibilitzar l’organització i els Caps d’Equip 
• Detecció del potencial i el desenvolupament de competències en especial de 

les dones promocionables 
• Establir un pla de carrera en dones en situació de promocionar 
• Incloure en el procediment de promoció interna la discriminació positiva 
• Promocionar dones de la categoria portalliteres a conductores 

 
Persona o persones responsables de dur-les a terme: Responsable del Pla d’Igualtat   
 

Altres departaments, àrees o procediments relacionats: Àrees Managers i els Caps 
d’Equip (TSU i TSNU) 

Tasques a realitzar:  

• S’han de detectar les necessitats de promoció del període en funció de 
rotacions, creixements, etc. 

• Sensibilització dels Caps d’Equip. 
• Es detecten les dones amb possibilitats de promocionar 
• S’avalua quins són els possibles punts forts i febles d’aquestes dones 
• Portar a terme les promocions 

Acció o accions de seguiment: Reunions entre el departament de Recursos Humans i 
la direcció i els Caps d’Equip 

 
Resultats de les accions de seguiment: 

 
Estat de l’indicador: 

 
Següent acció o accions de seguiment: 
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Per tal de dur a terme amb èxit els passos detallats en l’apartat anterior, l’empresa 
considera que és necessària una planificació en el temps que permeti el màxim 
d’aplicabilitat de les mesures que s’acordin. Perquè això sigui possible és imprescindible 
una planificació adequada de la seva implantació d’acord amb les prioritats que 
s’estableixin. 

 
 
 
 
 
 

Fases Octubre 
2018 

 Novembre 
2018 

Desembre 
2019 

Gener 
2019 

Febrer 
2019 

Març 
2019 

Abril 
2019 

Maig 
2019 

Juny 
2019 

Juliol 
2019 

 
Diagnosi 
 

          

Elaboració Pla 
(Objectius i 
accions) 

          

Temporalització 

Calendari de la diagnosi i elaboració del Pla d’Igualtat  
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Objectius Accions Setembre 
2019 

Octubre 
2019 

Novembre 
2019 

Desembre 
2019 

Gener 
2020 

Febrer  
2020 

Març 
2020 

Abril 
2020 

Maig  
2020 

Juny 
2020 

Juliol 
2020 

Agost 
2020 

Aconseguir la 
presència 
equilibrada entre 
homes i dones 

Incrementar en un 
5% el nombre de 
dones incorporades 
respecte l’any 
anterior 

 

Elaboració d’un 
procediment de 
selecció de 
personal 

            

Creació d’una 
reserva de 
candidatures 
externes de dones 
incloses en la 
borsa de treball 

            

Formar a les 
persones 
responsables de 
selecció en 
perspectiva de 
gènere 

            

Tenir tots els 
documents que 
s’inclouen en els 
procediments 
certificats pel 
sistema de qualitat 
revisats de forma 
que s’asseguri la 
redacció neutra del 
llenguatge 
 
 

Revisió dels 
documents  

            

Formació de les 
persones que hagin 
de revisar els 
documents amb 
cursos de 
comunicació i ús 
del llenguatge no 
sexista 

            

Calendari del Pla d’Igualtat a Ivemon Ambulàncies Egara 
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Vetllar per 
aconseguir una 
imatge de l’empresa 
neutra i eliminar l’ús 
del llenguatge 
sexista i androcèntric 

Elaborar una guia 
de llenguatge no 
sexista 

            

Entregar les 
galetes de 
l’uniforme amb el 
nom de Tècnica a 
les dones 

            

Elaborar un Pla de 
comunicació per 
informar sobre les 
polítiques d’igualtat 
de l’empresa i  rebre 
les aportacions per 
part de la plantilla 
en matèria d’igualtat 

Portar a terme la 
difusió interna del 
Pla d’igualtat 

            

Elaboració i 
disseny de tríptics 
informatius 

            

Creació d’una 
adreça de correu 
electrònic 
específica que 
permeti la 
interacció amb la 
plantilla i 
canalitzar 
denúncies 
d’assetjament 

            

Comunicar a 
empreses 
proveïdores i 
clients del 
compromís de 
l’empresa amb la 
Igualtat 
d’Oportunitats  
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Sensibilització en 
Igualtat 
d’Oportunitats a tota 
la plantilla 

Actuacions de 
sensibilització a 
tota la plantilla 
amb cursos de 
formació 

            

Aplicar el principi de 
no discriminació en 
els processos que es 
porten a terme a 
l’empresa 

Elaborar una eina 
de gestió de 
l’acompliment 
avaluació personal 

            

Difusió del 
protocol 
d’assetjament 
psicològic i/o 
sexual 

            

Formació 
específica en 
assetjament a les 
persones que 
formen part de les 
Comissions 
d’assetjament 

            

Afavorir la promoció 
de dones envers els 
anys anteriors 

Establir un pla de 
carrera en dones 
en situació de 
promocionar 

            

Detecció del 
potencial i el 
desenvolupament 
de competències 
en especial de les 
dones 
promocionables 
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La previsió existent per a l’inici de la implantació del Pla és a setembre del 2019. 
Per tant es preveu acabar el cicle a desembre del 2020, tenint en compte que no és un 
cicle tancat i que es preveu una continuïtat en el seguiment i aplicació de noves mesures. 
 

Es realitzarà una avaluació anual dels resultats i del grau d’assoliment dels 
objectius i en funció d’aquests, reavaluació del Pla si és necessari. 
 
 El seguiment es realitzarà de manera periòdica. De tal manera que es comunicarà 
a cada àrea o departament implicat la data en què es requeriran els resultats parcials i 
quins seran. Es convocaran reunions de seguiment. 
 
 El seguiment i l’avaluació el realitzarem a partir de les fitxes dissenyades per a 
cada objectiu, les quals queden obertes degut a què s’han d’omplir a partir del 
seguiment que es durà a terme.  
 
 En la fase d’avaluació es tracta de d’efectuar una comparació entre allò que es 
persegueix (els canvis previstos per a la millora de la situació de les dones en la nostra 
organització), és a dir, els resultats desitjats, convertits en objectius i allò que s’ha 
assolit. Els resultats aconseguits, els quals a partir dels indicadors, s’assenyala el grau 
d’avançament en els objectius. 
 
 L’avaluació permet reflexionar sobre el procés i planificar el futur amb mesures 
correctores. La seva tasca és comprovar fins a quin punt s’estan assolint els objectius 
proposats. 
 La finalitat de l’avaluació és prendre decisions i assegurar que la informació que 
disposem és vàlida. 
 
 La previsió les dues fases de seguiment i avaluació és la següent: 
 

Fases Gener 
2020 

Febrer  
2020 

Març 
2020 

Abril 
2020 

Maig  
2020 

Juny 
2020 

Juliol 
2020 

Agost 
2020 

Setembre 
2020 

 
Seguiment 
 

         

Avaluació          
 
 
 En el seguiment farem ús d’un quadre resum dels objectius previstos sis mesos o 
un any enrere. Aquest quadre constaria de la següent informació: 
 
 

Objectius Indicadors Estàndard i 
Tolerància 

Resultats  Valoració Decisions  

 
 
  

Seguiment i avaluació 



 

 
 

 

 

 84

 I durant el seguiment del Pla d’acció utilitzarem una sèrie d’icones que ens ajudin 
a visualitzar l’estat de cada objectiu: 
 
 

   

Assolit No assolit Alerta! Pendent Bona 
marxa 

Problemes 

 
 
 
 
 
 
 

 
Els recursos necessaris per a dur a terme el pla d’Igualtat es poden distingir en els 

humans, materials i els econòmics i queden recollits en la següent taula: 
 

 
HUMANS 

 

Persona que coordina i lidera el Pla d’Igualtat: Margarita 
Roca Camprubí (hores invertides en l’elaboració del 
diagnòstic, del Pla i en l’execució d’aquest) 
 

1 any 
 
 
 
 
 

Comissió per a la Igualtat 
 

1 any 

Comissió de treball 1 any 
  
MATERIALS  
Impressió tríptics 450 unitats 
Impressió guia llenguatge no sexista 150 unitats 
Cartells informatius 1 per cada base 
Material d’oficina  
  
FORMACIÓ  
Formació en sensibilització a tota la plantilla 
Formació en llenguatge no sexista 
Formació en selecció de personal i perspectiva de gènere 

 

  
  
       
 

Recursos 
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 La difusió del Pla d’Igualtat la portarem a terme seguint una sèrie de d’accions: 
 

 Reunió amb el Comitè d’Empresa. 
 Publicació a la pàgina web. 
 Anuncis en les cartelleres dels centres. 
 Circulars que s’envien per correu electrònic a tota la plantilla. 
 Tríptics informatius. 
 Informar a les empreses proveïdores i a la clientela. 
 Eines específiques de difusió. 
 Creació d’una bústia d’Igualtat d’Oportunitats.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Difusió i Informació 
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AANNNNEEXXOOSS  
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PRESENTACIÓ 

 Aquest qüestionari pretén avaluar la percepció dels treballadors i treballadores respecte la 
Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones a l’empresa Ivemon Ambulàncies Egara. 
 Es tracta d’un qüestionari anònim i les dades que se n’extrauran seran tractades 
confidencialment i seran utilitzades únicament per a l’estudi de la Igualtat d’Oportunitats a 
l’empresa i per a la posterior elaboració del Pla d’Igualtat. Es prega respondre amb sinceritat i 
coherència. 
 El qüestionari l’heu de fer arribar emplenat al departament de Recursos Humans com a 
data màxima el dia 30 d’abril de 2018 a través del coordinador/a de la vostra zona. 
 
 Moltes gràcies per la vostra col·laboració i interès. 
 
Cordialment, 
DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
INSTRUCCIONS PER OMPLIR EL QÜESTIONARI 
 
1. El qüestionari està compost de 10 preguntes que fan referència a deu aspectes diferents 

anomenats àmbits d’anàlisi. 
2. A cada pàgina hi ha dos àmbits d’anàlisi amb la seva definició i a sota en una taula, es 

troben els indicadors que el mesuren.  
3. El procediment és el següent: un cop llegida la definició, s’ha de passar a llegir cada 

indicador per ordre i per separat.  
4. Al costat de cada indicador trobareu quatre opcions de resposta les quals es corresponen 

amb una determinada puntuació i la descripció de la puntuació és la següent: 
 

CATEGORIA PUNTUACIÓ DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ 
A 1 punt Sense desenvolupar o sense informació. No hi ha massa avenços 

en aquest aspecte o, si n’hi ha, es desconeixen per part de la o 
les persones que emplenen el qüestionari. 
S’ha començat a pensar en treballar en aquesta línia però encara 
no es pot parlar d’accions significatives desplegades, tan sols 
algunes idees sense concretar. 

B 33 punts Desenvolupament bàsic. S’evidencia una millora. S’han fet 
avenços significatius puntuals que han començat a donar alguns 
resultats. 
No hi ha massa sistematització ni la seva aplicació es desplega 
per tota l’organització. 

C 66 punts Desenvolupament notable. S’han emprès accions importants en 
la línia esmentada. Hi ha una sistemàtica establerta a nivell de 
tota l’organització. Es pot afirmar que s’estan obtenint uns 
resultats cada vegada més satisfactoris. 

D 99 punts Desenvolupament excel·lent. Gairebé es pot garantir que en 
aquest aspecte s’està en una situació òptima. S’és un referent i 
model per a la resta d’organitzacions. 

ANNEX 1 

Igualtat d’Oportunitats 
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5. La valoració de cada indicador l’heu de basar en la mesura que creieu que hi ha fets 
evidències que es manifestin en l’actuació o intenció per part d’Ivemon Ambulàncies 
Egara.  

6. Una vegada escollida una de les quatre puntuacions, la indiqueu a la columna de PUNT., al 
requadre en blanc de la dreta.  

 
 
 
 
 
 
1. Gènere:  □ Home □ Dona  
 
2. Edat:  
 
□ Menys de 26 anys  □ De 26 a 35  □ De 36 a 45anys  □ De 46 a 55 anys  □ Més de 56 
 
3. Càrregues familiars (si té persones al seu càrrec, fills/es, progenitors, etc.) 
 

  □ Sí  □ No 
 
4. Nivell d’estudis assolit: 

 
□ E.G.B  □ E.S.O.   □ Batxillerat   □ FPI    □ FPII 
□ CFG Mitjà □ CFG Superior   □ Diplomatura   □ Llicenciatura   □ 
Màster/Postgrau  
 
5. Càrrec que desenvolupa en l’actualitat a Ivemon Ambulàncies Egara:  

 
□ Conductor/a 
□ Portalliteres 
□ Ajudant/a de portalliteres 
□ Coordinador/a de zona 
□ Cap de Tràfic 
□ Cap de Taller 
□ Mecànic/a 
□ Telefonista 
□ Operador/a 
□ Auxiliar Administratiu/va 
□ Oficial 1a Administratiu/va 
□ Altres. Especificar:  

 
6. Antiguitat: 
 

□ < 1 any   □ D’1 a 5 anys  □ De 6 a 10 anys □ D’11 a 15 anys □ > 15 anys 
 

 
 
 
 
 
 
 

Qüestionari 
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1. Assumpció per part de la direcció d’una gestió organitzativa que té en compte la 
igualtat d’oportunitats 
Definició 
La direcció promou una gestió organitzativa que fomenta la igualtat d’oportunitats i que implica 
tota l’organització en el seu impuls i consolidació. 
(Recordeu  que cal basar la puntuació en  la major presència o absència de fets concrets que demostren la 
qüestió plantejada). 
 

INDICADORS A B C D PUNT. 
 

1. L’empresa ha fomentat de forma visible la igualtat 
d’oportunitats dins l’entitat, com a política emmarcada 
dins d’un model de gestió ètica1 i això s’explicita en la 
documentació corporativa de l’empresa. 

 

1 33 66 99  
 

 

2. Els valors i la conducta de la direcció han inspirat i 
impulsat la igualtat d’oportunitats, actuant com a 
model per a la resta de persones. 

 

1 33 66 99  
 

 

3. Qualsevol persona de dins de l’organització coneix i pot 
corroborar la implicació de l’empresa en la igualtat 
d’oportunitats. 

 

1 33 66 99  
 

 

4. Existeix  un  pla  d’igualtat  d’oportunitats  dins 
l’empresa al qual es destinen recursos econòmics, 
humans i/o tècnics adequats. 

 

1 33 66 99  
 

 

NOTA 1. S’entén gestió ètica com a l’aplicació de normatives tipus SA8000, SGE21 (Forética), etc. 
 
2. Participació i implicació del personal de l’empresa en el desenvolupament d’accions 
en favor de la igualtat d’oportunitats 
Definició 
Les polítiques per a la igualtat d’oportunitats han estan consensuades i pactades amb el personal 
mitjançant la seva representació legal. Quan aquesta no existeix, es garanteix que tot el personal 
coneix i participa d’aquestes polítiques. 
(Recordeu  que cal basar la puntuació en  la major presència o absència de fets concrets que demostren la 
qüestió plantejada). 
 

INDICADORS A B C D PUNT. 
 

1. S’han realitzat accions informatives i formatives a la 
plantilla envers la igualtat d’oportunitats a l’empresa -i 
quan n’hi ha, a l’RLT2 -i  se n’han avaluat els resultats. 

 

1 33 66 99  
 

 

2. Totes les persones de l’organització, així  com l’RLT, 
quan hi és, coneixen les mesures per a la igualtat  
d’oportunitats,  hi  participen i hi estan implicades. 

 

1 33 66 99  
 

 

3. Està prevista la recollida i l’anàlisi de propostes de la 
plantilla en el foment de la igualtat d’oportunitats, i 
aquestes propostes s’incorporen en els plans d’acció. 

 

1 33 66 99  
 

Àmbit d’anàlisi 
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4. Existeixen mecanismes sistemàtics de participació de les 
persones treballadores i, quan n’hi ha, de la seva 
representació legal, en les accions en favor de la igualtat 
d’oportunitats i serveixen per millorar els continguts. 

 

1 33 66 99  
 

NOTA 2. RLT: Representació legal de les persones treballadores en les seves diferents formes (delegat/ada de 
personal, comitè d’empresa...) 
 
3. Ús no discriminatori en el llenguatge i la comunicació corporativa 
Definició 
L’organització vetlla per assegurar que la informació, les comunicacions i imatges que l’empresa 
projecta, tant internes com externes, responen a l’aposta per la igualtat d’oportunitats i s’evita 
emetre qualsevol missatge que contingui elements sexistes en la comunicació oral, escrita i visual.  
(Recordeu  que cal basar la puntuació en  la major presència o absència de fets concrets que demostren la 
qüestió plantejada). 
 

INDICADORS A B C D PUNT. 
 

1. Existeix documentació de referència3 coneguda pel 
personal, que reflecteixi l’aposta de l’organització per 
la comunicació i el llenguatge no sexista. 

 

1 33 66 99  
 

 

2. Hi ha alguna persona o grup responsable que té, entre 
les seves funcions, la de donar eines i facilitar que la 
documentació interna i/o externa no contingui elements 
sexistes. 

 

1 33 66 99  
 

 

3. La comunicació i la documentació corporativa estan 
exemptes d’elements sexistes. 

1 33 66 99  
 

4. S’aposta per mostrar als grups d’interès 
(contractacions, empreses proveïdores, clàusules 
socials, etc.) el seu compromís envers el llenguatge no 
sexista (anuncis mitjans, publicitat, etc.). 

 

1 33 66 99  
 

NOTA 3. Manuals d’estil, guies per a un ús no sexista del llenguatge, etc. 
 
4. Participació igualitària de dones i homes en els llocs de treball de l’empresa 
Definició 
S’evidencia la igualtat d’oportunitats a l’hora d’accedir a qualsevol lloc de treball. 
S’eliminen totes les possibilitats de discriminació per raó de sexe a cap dels llocs de treball 
existents. Es potencia la incorporació de l’altre sexe allà on, un d’ells, es troba subrepresentat. 
(Recordeu  que cal basar la puntuació en  la major presència o absència de fets concrets que demostren la 
qüestió plantejada). 
 

INDICADORS A B C D PUNT. 
 

1. Existeixen dades segregades per sexe, sistematitzades i 
actualitzades, que permeten conèixer quina és la 
presència d’homes i dones en l’organització, en els 
diferents llocs de treball, àrees i departaments de 
l’empresa. 

 

1 33 66 99  
 

 

2. La presència de dones i homes en el conjunt de 
l’organització, en les diverses àrees i departaments i en 
els diferents llocs de treball de l’empresa és 
equilibrada4. 

 

1 33 66 99  
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3. Els processos selectius5 asseguren la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes en l’accés a 
l’empresa i no hi ha discriminacions per raó de sexe en 
l’accés a cap lloc de treball. 

 

1 33 66 99  
 

 

4. S’estan realitzant accions per corregir la 
subrepresentació o sobrerepresentació de dones en 
determinats llocs de treball i/o  departaments, per 
assolir la paritat. 

 

1 33 66 99  
 

NOTA 4. La presència equilibrada d’homes i dones consisteix en què cap dels dos sexes signifiqui més del 60% ni menys del 
40%. 
NOTA 5. El procés de selecció inclou la definició del lloc de treball, la recepció de candidatures, la selecció i l’acollida fins 
a la incorporació de la persona en l’organització. 

5. Presència de dones en càrrecs directius o de responsabilitat 
Definició 
L’empresa actua per promoure i consolidar dones a càrrecs de responsabilitat, sobretot 
tècnics i directius, amb l’objecte d’assolir i/o mantenir l’equilibri entre dones i homes 
(entre 40% - 60% de cada sexe), tenint en compte les diferents competències 
professionals.  
(Recordeu  que cal basar la puntuació en  la major presència o absència de fets concrets que 
demostren la qüestió plantejada). 
 

INDICADORS A B C D PUNT. 
 

1. Es coneix (hi ha dades segregades per sexe) i s’ha 
analitzat la presència de dones i homes en els diferents 
estaments jeràrquics de l’empresa. 

 

1 33 66 99  
 

2. Hi ha una presència equilibrada de dones i homes en els 
càrrecs directius i/o de responsabilitat de l’empresa. 

1 33 66 99  
 

 

3. S’estan realitzant accions específiques per 
promocionar, sistemàticament, a dones a càrrecs 
directius i de responsabilitat (mitjançant accions 
positives de formació, per exemple). 

 

1 33 66 99  
 

 

4. La política de promoció de l’empresa no discrimina les 
dones i és coneguda per tot el personal de 
l’organització. 

 

1 33 66 99  
 

 
 
6. Mesures implantades per millorar la compatibilitat de la vida personal i laboral 
Definició 
L’empresa posa en marxa mecanismes i accions per millorar l’ús del temps laboral, amb 
la finalitat de fer-lo més  compatible amb la vida personal i s’evidencia que ambdós 
sexes s’hi acullen. 
(Recordeu  que cal basar la puntuació en  la major presència o absència de fets concrets que 
demostren la qüestió plantejada). 
 

INDICADORS A B C D PUNT. 
 

1. Hi ha polítiques, mesures i serveis que amplien el marc 
legislatiu de referència7 per possibilitar una millor 
qualitat de vida del personal i que faciliten la 

1 33 66 99  
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compatibilitat del temps laboral i personal. 
 
 

2. Les mesures destinades a facilitar la compatibilitat 
entre el temps laboral i personal (jornada continuada, 
horari flexible, reducció de la jornada, etc) van 
adreçades a tot el personal, homes i dones, 
independentment del seu nivell jeràrquic, i són 
conegudes per tothom. 

 

1 33 66 99  
 

3. Les mesures de gestió del temps establertes són 
utilitzades per ambdós sexes. 

1 33 66 99  
 

4. La direcció ha assumit la conciliació a nivell personal i 
actua com a model per a la resta de la plantilla. 

1 33 66 99  
 

NOTA 7. Estatut dels treballadors, conveni col·lectiu de referència, conveni del sector, llei de 
conciliació... 
 
 
7. Adopció de mesures de prevenció de salut i riscos laborals amb perspectiva de gènere 

Definició 
L’organització analitza la informació relativa a la prevenció de riscos laborals tenint en compte les 
diferències d’exposició als riscos que es poden donar per raó de sexe entre  treballadors i 
treballadores. Actua en conseqüència formant, informant i millorant les condicions de treball. 
(Recordeu  que cal basar la puntuació en  la major presència o absència de fets concrets que demostren la 
qüestió plantejada). 
 

INDICADORS A B C D PUNT. 
 

1. S’ha tingut en compte l’especificitat de les dones i els 
homes en la definició, la prevenció i l’avaluació dels 
riscos laborals8. 

 

1 33 66 99  
 

 

2. S’han adaptat les condicions de treball tenint en 
compte els riscos per a la salut de les persones 
treballadores, atenent que aquests riscos poden ser 
diferents en funció del sexe. 

 

1 33 66 99  
 

 

3. L’empresa disposa d’un protocol d’actuació9 per 
prevenir, detectar i actuar en casos d’assetjament 
sexual i/o per raó de sexe a la feina. 

 

1 33 66 99  

 

4. S’han adoptat mesures específiques de prevenció de 
riscos laborals en el cas de dones embarassades i en 
període de lactància. 

 

1 33 66 99  
 

NOTA 8. Com per exemple que les diferents tasques que realitzen homes i dones comporten riscos diferents, que les 
patologies musculoesquelètiques tenen diferent casuística per a dones i homes, que els riscos psicosocials són més alts en 
les dones i les tasques associades al sector serveis, els efectes sobre la salut de la doble jornada i la doble presència, etc. 
NOTA 9. Procediments i mesures d’actuació seguides a l’organització per a la prevenció i/o actuació en casos 
d’assetjament. 
 
 

8. Igualtat retributiva entre dones i homes 

Definició 
L’entitat garanteix que en l’organització hi ha un tracte igualitari en matèria retributiva, entre el 
personal sense discriminació per raó de sexe. 
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(Recordeu  que cal basar la puntuació en  la major presència o absència de fets concrets que demostren la 
qüestió plantejada). 
 

INDICADORS A B C D PUNT. 
 

1. Es disposa de dades desglossades per sexe, lloc de 
treball i categoria professional dels nivells retributius de 
dones i homes i aquesta informació és coneguda pel 
personal i la seva representació legal, si n’hi ha. 

 

1 33 66 99  
 

2. Les dades mostren que hi ha igualtat retributiva entre 
dones i homes. 

1 33 66 99  
 

 

3. La valoració dels llocs de treball i l’assignació de 
categories professionals i nivells retributius no 
infravalora determinats llocs que són ocupats 
majoritàriament per dones. 

 

1 33 66 99  

 

4. Es valora la informació sobre condicions retributives i 
categories professionals per sexes amb l’objectiu de 
detectar discriminacions i afavorir la seva correcció. Les 
tasques que les persones realitzen en el seu lloc de 
treball estan d’acord a la seva categoria professional i a 
les retribucions que perceben. 

 

1 33 66 99  
 

 
9. Condicions laborals igualitàries per a dones i homes 

Definició 
L’entitat garanteix que els treballadors i les treballadores reben un tracte totalment igualitari 
quant a les condicions laborals (tipologia de contracte, condicions horàries, tipus de jornada i 
formació, etc.). 
(Recordeu  que cal basar la puntuació en  la major presència o absència de fets concrets que demostren la 
qüestió plantejada). 
 

INDICADORS A B C D PUNT. 
 

1. Es disposa de dades desglossades per sexe i categoria 
professional relatives a les condicions de treball: 
tipologia de contractes, tipus de jornada, horaris de 
treball, participació en les activitats formatives, etc. 

 

1 33 66 99  
 

 

2. Les dades mostren que hi ha igualtat en les condicions 
laborals entre dones i homes (hi ha la mateixa proporció 
de dones i homes en la contractació indefinida i/o 
eventual, en les jornades a temps complet o parcial, en 
l’assignació d’horaris, quant a la participació en la 
formació, etc.). 

 

1 33 66 99  
 

 

3. S’ha valorat la informació sobre condicions laborals per 
sexes amb l’objectiu de detectar discriminacions i 
afavorir la seva correcció. Es segueix una política de 
selecció no discriminatòria valorant només les 
capacitats personals i els requisits del lloc de treball 
sense tenir en compte la situació personal. 

 

1 33 66 99  

 

4. S’informa periòdicament al personal (a través de la 
seva RLT, si n’hi ha) de les dades relatives a la plantilla 

1 33 66 99  
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i les seves condicions de treball. 
  
 

 
10. Promoció de mesures de gestió de la mobilitat que permetin un accés igualitari de les dones i 

els homes al lloc de treball 

Definició 
L’organització promou mesures que afavoreixin l’accessibilitat al lloc de treball per evitar que la 
mobilitat esdevingui un element discriminatori i que dificulti l’accés, la presència i la 
permanència d’un treballador o treballadora a l’empresa.  
(Recordeu  que cal basar la puntuació en  la major presència o absència de fets concrets que demostren la 
qüestió plantejada). 
 

INDICADORS A B C D PUNT. 
 

1. Al centre de treball de l’empresa s’hi pot arribar 
fàcilment en transport públic o transport col·lectiu de 
l’empresa. 

 

1 33 66 99  
 

 

2. Els horaris del transport públic que arriba al centre de 
treball s’adequa als horaris dels treballadors i 
treballadores de l’empresa. 

 

1 33 66 99  
 

 

3. Existeixen mesures relacionades amb la mobilitat a 
l’empresa i l’accessibilitat al lloc de treball. 

 

1 33 66 99  
 

4. Les facilitats i/o dificultats d’accés al lloc de treball 
han suposat un motiu de renúncia i ha limitat la 
incorporació de determinats col·lectius a la plantilla 
(dones, joves, persones immigrants i altres sense permís 
de conduir i/o vehicle propi). 

 

1 33 66 99  
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Benvolgudes,  
Volem informar-vos que des de l’empresa s'ha decidit posar en marxa un Pla d’igualtat amb l’objectiu 
d'aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre treballadors i treballadores. Durant tot el procés un 
anirem informat de les accions que es realitzaran i demanarem la vostra col·laboració per dur-les a terme.  

Perquè el projecte sigui tot un èxit, necessitem la vostra col·laboració i suport, en especial de les dones. 
Amb l’objectiu d’incloure el teu punt de vista com a dona en l’elaboració del Pla, et demanem si pots 
respondre una breu enquesta, completament anònima i confidencial.  

T’agraïm la teva col·laboració! 

 

1. Els homes i les dones tenen les mateixes possibilitats d’accés en els processos de 
selecció d’Ivemon Ambulàncies Egara? 

 
2. Els homes i les dones tenen les mateixes possibilitats de promoció dins Ivemon 

Ambulàncies Egara? 

 
3. Accedeixen per igual a la formació impartida per l’empresa, les dones i els homes? 

 
4. Consideres que, ocupant un mateix lloc de treball, una dona i un home cobren igual 

Ivemon Ambulàncies Egara? 

 
5. Algun cop t’has sentit o has sentit que s’ha discriminat o menystingut al lloc de treball 

a algú pel fet de ser dona? 
 
En cas afirmatiu, quin tipus de desigualtats o situacions discriminatòries? 
 

 
 

6. Creus que les dones i els homes tenen les mateixes capacitats per desenvolupar la 
feina de Tècnic/a en Emergències Sanitàries? 

 

ANNEX 2 
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7. Els companys homes respecten i/o tracten igual als companys homes que a les 
companyes dones? 

 
8. Creus que en la comunicació interna i externa de l’empresa s’utilitza un llenguatge 

suficientment inclusiu per a dones i homes? 

 
9. Coneixes tots els teus drets laborals dels quals disposes en cas de patir violència de 

gènere? 

 
10. Sabries què fer o a qui dirigir-te en cas de patir assetjament sexual i/o per raó de sexe 

a la feina? 

 
11. Quines accions portaries a terme per a fomentar la igualtat entre dones i homes a 

Ivemon Ambulàncies Egara? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 97

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EGARA Ambulàncies 
Protocol d’actuació en cas d’assetjament                                                                                                                             
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 98

1. INTRODUCCIÓ 

 

IVEMON AMBULANCIAS EGARA estableix el present “Protocol d’actuació per a la prevenció de l’assetjament 
a la feina” (d’ara endavant, “Protocol”) amb el compromís d’evitar que es produeixin situacions d’assetjament 
sexual, assetjament per raó de sexe i/o assetjament psicològic, al ser aquestes atemptatòries de la dignitat, 
perjudicials per a l’entorn laboral i generadores d’efectes indesitjables en la salut, moral, confiança i autoestima 
de les persones.  

Amb aquesta finalitat, el present Protocol defineix les conductes a prevenir, així com arbitra les mesures 
específiques per la citada prevenció i per donar via a les denúncies o reclamacions que, en el seu cas, 
poguessin formular aquelles persones que hagin estat objecte de dites conductes. A tal efecte, s’ha establert 
un procediment d’investigació eficaç i àgil que es posarà en marxa quan es denunciï una d’aquestes conductes; 
en aquest procediment es garantirà la confidencialitat i la protecció de la identitat de les persones afectades, 
així com de totes aquelles que intervinguin en el procés. 

Amb l’objecte de garantir la protecció dels drets fonamentals de la persona, i en un ferm compromís de 
compliment de la normativa aplicable a tal efecte, entenem necessari prevenir conductes d’assetjament a la 
feina i impedir l’aparició de tot aquell comportament que es pugui considerar constitutiu d’assetjament en 
l’àmbit laboral i professional.  

L’assetjament sexual, l’assetjament per raó de sexe i l’assetjament psicològic són conductes que estan 
totalment prohibides a IVEMON AMBULANCIAS EGARA i es consideren inacceptables a la nostra 
organització. És per això que IVEMON AMBULANCIAS EGARA es compromet a garantir que totes les 
persones que tinguin relació directa amb l’àmbit laboral d’IVEMON AMBULANCIAS EGARA gaudeixin d’un 
ambient de treball respectuós, en el que el dret a la igualtat de tracte, a la no discriminació, a la dignitat, a la 
intimitat i la integritat, entre els principis fonamentals, es respectin en tot moment, i a adoptar les mesures 
correctores i disciplinàries corresponents i de protecció a les persones afectades quan es produeixin tals 
conductes.  

És per això que IVEMON AMBULANCIAS EGARA fa efectiva una declaració de principis per part de l’empresa 
i es compromet a la seva comunicació a tots els treballadors i treballadores (Annex I).  

 

2. OBJECTIU 

Amb aquest protocol es pretén donar a conèixer els efectes i la repercussió de l’assetjament a l’entorn laboral, 
amb la finalitat de poder evitar que es produeixi, promovent condicions de treball adequades i preventives. 

Així mateix s’estableix el procediment que haurem de seguir davant d’una situació d’assetjament. 

 

3. ABAST I PERSONES IMPLICADES 

Aquest protocol està adreçat a tot el personal que forma les diferents empreses: Ivemon Ambulàncies Egara i 
UTE Egara. 
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4. DEFINICIONS 

A- ASSETJAMENT PSICOLÒGIC (MOBBING) 

Els termes mobbing, “assetjament moral a la feina“ o “assetjament psicològic a la feina”, s’utilitzen per a 
descriure una situació en la qual una persona, o grup de persones, exerceixen un conjunt de comportaments 
caracteritzats per una violència psicològica extrema, abusiva i injusta, de forma sistemàtica i recurrent, durant 
un temps prolongat, sobre una altra persona en el lloc de treball, i que pot perjudicar a la seva dignitat.  

S’ha de tenir en compte que determinades accions hostils poden produir-se puntualment a la feina, si bé per a 
què puguin ésser constitutives d’assetjament psicològic es requereix, com ja s’ha exposat, que siguin accions 
sistemàtiques, habituals, amb una durada determinada en el temps i dirigides a una persona.   

Per aquest motiu, no s’han de confondre les situacions de pressió o conflicte laboral amb l’assetjament 
psicològic. En el primer cas, es tracta de situacions de desacord, ja que en el lloc de treball es poden produir 
enfrontaments, discussions i eventuals conflictes. L’assetjament psicològic, pel contrari, consisteix en un atac 
malintencionat, sistemàtic i mantingut en el temps contra una persona.  

 a) CONDUCTES CONSTITUTIVES D’ASSETJAMENT PSICOLÒGIC  

A continuació es detallen, a tall d’exemple, una sèrie de conductes concretes que, complint els requisits posats 
de manifest en el punt anterior, podrien arribar a constituir assetjament psicològic a la feina:  

Atacs amb mesures organitzatives:  

 Obligar algú a executar tasques en contra de la seva consciència.  
 Jutjar el desenvolupament de la persona de forma ofensiva, ocultar els seus esforços i 

habilitats.  
 Posar en dubte i desautoritzar (desacreditar) les decisions de la persones.  
 No assignar cap tasca, o assignar tasques sense sentit o degradants. 
 Negar o ocultar els mitjans per a realitzar la feina, o facilitar dades errònies.  
 Assignar tasques molt superiors a les competències o qualificacions de la persona, o que 

requereixin una qualificació molt per sota de la posseïda.  
 Emetre ordres contradictòries o impossibles de complir. 
 Manipular les eines de treball (per exemple, esborrar arxius de l’ordinador).  
 Robatori de pertinences, documents, eines de treball, etc.  
 Amenaces o pressions a les persones que donen suport a l’assetjat/ada. 
 Manipulació, ocultació, devolució de la correspondència, trucades, missatges, etc. de la 

persona.  
 Negar o dificultar l’accés a permisos, cursos, activitats, etc.  

Atacs per a reduir les possibilitats de comunicació:  

 Canviar la ubicació de la persona separant-la dels seus companys/es (aïllament).  
 Ignorar la presència de la persona.  
 No dirigir la paraula a la persona.  
 Restringir als companys/es la possibilitat de parlar amb la persona.  
 No permetre que la persona s’expressi.  
 Evitar qualsevol contacte visual.  
 Eliminar o restringir els mitjans de comunicació disponibles per a la persona (telèfon, 

correu electrònic, etc.).  
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Activitats que afecten a la salut física o psíquica de la víctima:  

 Amenaces i agressions físiques. 
 Amenaces verbals o per escrit. 
 Crits o insults. 
 Trucades telefòniques amenaçants/angoixants o atemoritzants. 
 Provocar a la persona, obligant-la a reaccionar emocionalment. 
 Ocasionar intencionadament despeses per a perjudicar a la persona. 
 Ocasionar destrosses en el lloc de treball o en les seves pertinences. 
 Exigir a la persona realitzar feines perilloses o perjudicials per a la seva salut.  

Atacs a la vida privada i a la reputació personal o professional:  

 Manipular la reputació personal o professional a través del rumor, la denigració i la 
ridiculització.  

 Donar a entendre que la persona té problemes psicològics, intentar que es sotmeti a un 
examen o diagnòstic psiquiàtric.  

 Burles sobre la gesticulació, la veu, l’aparença física, discapacitats, posar malnoms, etc. 
 Crítiques a la nacionalitat, actituds i creences polítiques o religioses, vida privada, etc.  

B- ASSETJAMENT SEXUAL  

És la situació en què es produeix qualsevol comportament verbal, no verbal o físic, no desitjat, d’índole sexual 
amb el propòsit o l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, en particular quan es crea un entorn 
intimidatori, hostil, degradant, humiliant o ofensiu.   

a) Tipus d’Assetjament Sexual: 

 Xantatge sexual: 

 Es parla de xantatge sexual quan la negativa o submissió d’una persona a aquesta conducta s’utilitza 
implícita o explícitament com a fonament d’una decisió que repercuteix sobre l’accés d’aquesta persona a la 
formació professional, al treball, a la continuïtat en el lloc de treball, la promoció professional, el salari, etc.  

 Assetjament Sexual Ambiental: 

 La seva característica principal és que els subjectes actius mantenen una conducta de naturalesa 
sexual, de qualsevol tipus, que té com a conseqüència, buscada o no, produir un context o ambient de treball 
intimidatori, hostil, ofensiu o humiliant.  

 A tall d’exemple, i sense ànim excloent ni limitatiu, es relacionen amb assetjament sexual les següents 
conductes: 

 Mirades suggerents, bromes o comentaris sobre l’aparença o condició sexual del treballador o la  
treballadora. 

 L’ús de gràfics, vinyetes, dibuixos, fotografies o imatges d’Internet de contingut sexual explícit. 
 Trucades telefòniques, cartes, missatges de correu electrònic, SMS o similars de caràcter 

ofensiu, de contingut sexual. 
 El contacte físic deliberat i no sol·licitat, o un apropament físic excessiu o innecessari. 
 Invitacions persistents a participar en activitats lúdiques, tot i que la persona objecte d’aquestes 

hagi deixat clar que resulten no desitjades i inoportunes. 
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 Invitacions impúdiques o comprometedores i/o petició de favors sexuals, quan s’associïn a les 
mateixes, de forma directa, indirecta o per mitjà d’insinuacions, una millora de les condicions de 
treball, l’estabilitat a la feina o l’afectació de la carrera professional. 

 Tota agressió sexual, així com qualsevol altre comportament que tingui com a causa o objectiu la 
discriminació, l’abús, la vexació o humiliació del treballador o treballadora per raó de la seva 
condició sexual. 

L’assetjament sexual es distingeix de les aproximacions lliurement expressades i recíproques en la mesura que 
no són desitjades per la persona que és objecte d’elles, per tant, no serà obstacle per a què es doni tal 
consideració, el fet que l’emissor o emissora de tals conductes verbals valori els seus comportaments com a no 
ofensius o molestos.  

 

C- ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE  

Qualsevol comportament realitzat en funció del sexe o orientació sexual d’una persona, amb el propòsit o 
l’efecte d’atemptar contra la seva dignitat i de crear un entorn intimidatori, degradant o ofensiu.   

a) CONDUCTES CONSTITUTIVES D’ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE  

S’indiquen a continuació, a mode d’exemple, una sèrie de conductes o comportaments que, dutes a terme en 
funció del sexe o orientació sexual d’una persona i amb el propòsit d’atemptar contra la seva dignitat, podrien 
ser constitutives d’aquest tipus d’assetjament:  

 Ignorar o excloure a la persona. 
 Avaluar el treball de la persona de manera inequitativa o de forma esbiaixada. 
 Assignar tasques o treballs per sota de la capacitat professional o competències de la 

persona.  
 Conductes explícites o implícites dirigides a prendre decisions sobre l’accés de la persona a 

la formació professional i al treball, la continuïtat del mateix, la retribució, o qualsevol altra 
decisió relativa a aquesta matèria.  

 Tracte desfavorable per raó d’embaràs o maternitat.  

 

5. MESURES PREVENTIVES 

Per a prevenir i evitar les situacions d’assetjament a la feina, IVEMON AMBULANCIAS EGARA es compromet 
a divulgar aquest protocol i contribuir a crear una major consciència sobre aquest tema i un coneixement dels 
drets, obligacions i responsabilitats de cada persona, facilitant oportunitats d’informació i formació per a 
prevenir l’aparició de conductes d’assetjament en relació amb el personal que presta els seus serveis a la 
nostra Organització.  

Les mesures preventives per a evitar i prevenir l’assetjament laboral les dividim en dues àrees: 

Mesures preventives generals. 

Mesures preventives específiques. 
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5.1. Mesures preventives generals per evitar l’assetjament laboral. 

S’estableixen les següents mesures preventives: 

a. La primera mesura consisteix en proporcionar públicament, és a dir, a tots els membres de la 
companyia, la Declaració de Principis en matèria d’assetjament, amb l’objecte que tots els 
membres de l’empresa sàpiguen i coneguin l’actitud i la visió de la companyia respecte 
l’Assetjament Laboral.  

b. La segona mesura general tracta sobre la creació per part de l’empresa d’un organisme intern 
com observatori, mediador/a amb els treballadors i treballadores i col·laborador/a amb els 
organismes oficials (Inspecció de Treball i Seguretat Social i Tribunals de Justícia, en el seu 
cas).  

5.2. Mesures específiques per a la prevenció de l’assetjament. 

Es proposa un Protocol d’Actuació que davant una situació d’assetjament es duguin a terme mesures 
preventives específiques i concretes. Aquestes mesures són: 

a. El compromís de l’empresa en prevenir i no tolerar l’assetjament de qualsevol tipus (sexual, laboral, 
etc.) facilitant a tot el personal els mecanismes per a poder posar en coneixement d’aquesta els fets 
que poguessin donar lloc a l’assetjament laboral de qualsevol tipus (veure Annex I). En el citat 
document s’hauran de consignar de la forma més precisa els detalls i la o les persones que 
presumptament han originat situacions definides com assetjament.  

b. La instrucció a tot el personal del seu deure de respectar la dignitat de les persones i el seu dret a la 
intimitat, així com la igualtat de tracte entre dones i homes. 

c. El tractament reservat de les denúncies de fets que poguessin ser constitutius d’assetjament sexual o 
d’assetjament per raó de sexe, aspecte, raça, etc. sens perjudici d’allò establert a la normativa de 
règim disciplinari. 

d. La identificació de les persones responsables d’atendre a aquells i aquelles qui formulen una queixa o 
denúncia garantint la confidencialitat de la situació fins a la seva plena resolució. 

e. L’actuació disciplinària, si així es desprengués, de la o les persones que hagin comès assetjament 
sobre un tercer/a. 

f. Efectuar l’avaluació dels factors psicosocials a la feina, amb especial èmfasi en allò relacionat a 
relacions personals i comandament i supervisió. 

6. PROTOCOL D’ACTUACIÓ  

6.1. PROCEDIMENT DE DENÚNCIA  

La denúncia del cas detectat s’haurà de realitzar per escrit (Model de denúncia/comunicació, Annex II) per la 
persona afectada o per una tercera persona que tingui coneixement d’actes d’assetjament sexual, assetjament 
per raó de sexe i/o assetjament psicològic, els quals s’hauran d’identificar.   

La denúncia escrita s’enviarà per qualsevol mitjà a través del qual quedi constància de la seva entrega, a 
l’atenció de qualsevol de les persones que integrin el “Comitè per a la Prevenció de l’Assetjament Laboral” que 
l’estudiarà i la investigarà.   

Independentment de les dades facilitades en la denúncia, la investigació es realitzarà en tot cas, tot i que s’ha 
de destacar que quanta més informació i detall contingui la denúncia, serà molt més àgil i eficaç la seva 
investigació- Per conseqüent, es suggereix que la denúncia contingui, com a mínim, els següents detalls: 
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.  Persones implicades  

.  Tipus de conductes  

.  Dates i llocs en els quals es van produir les conductes  

.  Possibles testimonis/ònies  

.  Identificació de la potencial víctima de l’assetjament 

6.2. CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DELS AFECTATS/ADES  

Es pretén que el procediment sigui el més àgil i eficaç possible, i que es protegeixi en tot cas la intimitat, 
confidencialitat i dignitat de les persones afectades; tanmateix, es procurarà la protecció suficient de la víctima 
en quant a la seva seguretat i salut, tenint en compte les possibles conseqüències tant físiques com 
psicològiques que puguin derivar-se de la situació, atenent molt especialment a les circumstàncies de treball en 
què es trobi el o la presumpte assetjat/ada.  

Al llarg de tot el procediment es mantindrà una estricta confidencialitat i totes les investigacions internes es 
duran a terme amb tacte, i amb el degut respecte, tant al denunciant, a la víctima, els qui en cap cas podran 
rebre un tracte desfavorable per aquest motiu, com al denunciat/da, la culpabilitat del qual no es presumirà. 
Totes les persones que intervinguin en el procés tindran obligació de confidencialitat, i quedaran identificades a 
l’expedient. 

 6.3. FUNCIONS DEL COMITÈ PER A LA PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT LABORAL 

IVEMON AMBULANCIAS EGARA, per tal d’aplicar el Protocol per a la Prevenció d’Assetjament en l’Àmbit 
Laboral, haurà de crear un organisme intern, compost per personal propi, a mode d’observatori que estarà 
format pels següents membres: 

- Un membre del Comitè de Salut Laboral. 

- Un membre del Comitè d’empresa. 

- Un treballador/a de l’empresa, sense càrrec o representació legal. 

- Un membre de la Direcció o que la representi. 

Podrà participar un membre del servei de prevenció (amb l’especialitat d’Ergonomia i Psicosociologia Aplicada), 
com observador/a i assessor/a extern/a, a petició exclusivament de les parts. 

(Veure Annex III). 

El Comitè estudiarà i valorarà cada cas, tindrà dret d’accés a tota la informació i documentació per a la 
resolució de les denúncies i els seus acords s’adoptaran per majoria dels seus membres. Els seu funcionament 
es regirà per allò disposat al seu reglament intern, que aprovarà el propi Comitè a la seva primera reunió.  

Les competències/responsabilitats d’aquest Comitè són:  

 
.  Rebre totes les denúncies, queixes, reclamacions, suggeriments o consultes en relació amb 

situacions d’assetjament.  
.  Realitzar la investigació dels supòsits d’assetjament sexual, per raó de sexe i/o assetjament 

psicològic que es plantegin, practicant les proves de caràcter documental o entrevistes que siguin 
necessàries, i garantir a tots els casos l’estricta confidencialitat de l’assumpte i de les persones 
implicades i la igualtat de tracte entre aquestes.  

.  Preparar un informe detallat que contingui la corresponent proposta de mesures a adoptar.  
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.  Remetre l’esmentat informe en un termini màxim de 2 mesos, si bé s’aplicarà el principi de celeritat 
per a la seva resolució, des de la recepció de la denúncia a IVEMON AMBULANCIAS EGARA per 
a que s’adoptin les mesures que es considerin pertinents, amb la finalitat de solucionar el problema 
i determinar, si s’escau, les possibles actuacions disciplinàries. Tanmateix, es remetrà còpia de dit 
informe a les parts involucrades.  

.  Donar seguiment periòdicament a cada denúncia plantejada, annexant a cada informe les accions 
dutes a terme.  

.      Col·laborar amb les institucions (Inspecció de Treball i Tribunals de Justícia) 

.    Actuar amb confidencialitat professional mentre duri com a mínim la investigació dels fets i no hi 
hagi causes concloents. 

 
En cas que qualsevol membre d’aquest Comitè es veiés involucrat en un procés d’assetjament o afectat per 
relació de parentesc o afectiu, amistat o enemistat manifesta, de superioritat o subordinació jeràrquica 
immediata, o per qualsevol altre tipus de relació directa respecte a la persona afectada o a la persona 
denunciada, que pugui fer dubtar de la seva objectivitat i imparcialitat en el procés, quedarà automàticament 
invalidat per a formar part en l’esmentat procés. Si fos la persona denunciada o la persona denunciant, quedarà 
invalidada per a intervenir en qualsevol altre procediment fins a la resolució del seu cas. I en conseqüència, es 
nombrarà un altre membre, ja sigui aquest de la part social o de la part empresarial. 

 

 
6.4. INVESTIGACIÓ  I CONCLUSIONS 

El Comitè tractarà cada cas de manera individualitzada, i vetllarà per a què les persones afectades siguin 
escoltades i se’ls doni suport en tot moment, ja que podrien estar passant per moments delicats, fins i tot 
d’aïllament.  

A tal efecte, el Comitè podrà dur a terme entrevistes o altres tècniques d’investigació amb qualsevol de les 
persones implicades, testimonis/ònies o terceres persones que es consideri puguin aportar informació útil.  

L’objectiu principal és conèixer en quina situació es troben les persones afectades i, entre altres qüestions:  

 Si existeix o ha existit assetjament a la feina, i de quines característiques, per quin motiu, fase en 
el qual es troba, etc.  

 Qui o quines persones es consideren que estan practicant aquesta situació d’assetjament i quina 
relació jeràrquica existeix. 

 En quines situacions es materialitza l’assetjament. Si es duu a terme en presència d’altres 
companys o companyes i, si és quest el cas, com han reaccionat. 
 Si el cas ha estat posat en coneixement d'algun/a superior jeràrquic/a, de quina manera 

(verbalment o per escrit) i quin tipus de resposta s'ha obtingut. 
 En quina mesura la situació ha afectat la salut de la persona, incloent si ha necessitat ajuda 

d'un/a especialista o ha estat de baixa en els últims mesos i per quina causa. 
 Si altres companys/es tenen o han tingut problemes similars, sol·licitant-los-hi informació 

complementària. 

Finalment, en funció de les conclusions i les mesures proposades IVEMON AMBULANCIAS EGARA adoptarà 
les mesures correctores que li semblin pertinents en relació amb les situacions d'assetjament, per garantir el 
dret a la protecció de la salut dels membres de la seva organització. Alguna d'aquestes mesures poden ser:  

 Ajuda psicològica per a la persona afectada. 
 Suport a la persona afectada per al seu total restabliment en el seu lloc de treball o en un altre 

diferent. 
 Separar els/les implicats/ades en cas que fossin parella de dotació o compartissin base, en la 

mesura de les possibilitats existents.  
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 Garantir que en l’àmbit de la organització no es produeixin represàlies contra les persones que 
denuncien o siguin denunciades, ni tampoc contra les que testifiquin, col·laborin o participin en les 
investigacions d'assetjament sexual, assetjament per raó de sexe i assetjament psicològic.  

Tanmateix, IVEMON AMBULANCIAS EGARA es compromet a:  

 En cas que es determini l'existència d'assetjament, en qualsevol de les seves modalitats, i la sanció 
imposada a l'assetjador/a no comporti la seva sortida IVEMON AMBULÀNCIES EGARA, s'han de 
prendre les mesures oportunes perquè l'assetjador/a i la víctima no convisquin en el mateix entorn de 
treball, sempre que això sigui possible. En aquestes mesures, que no poden suposar ni millora ni 
detriment de les seves condicions contractuals tindrà preferència de tracte la persona assetjada.  

 En cas que es determinés que no ha existit assetjament en la situació denunciada, en qualsevol de les 
seves modalitats, i igualment es determinés la mala fe de la denúncia, s’adoptaran les mesures 
disciplinàries corresponents.  

 Si es produïssin represàlies o actes de discriminació sobre la persona denunciant, la víctima o altres 
persones involucrades en el procés, s’hagi determinat o no l’existència de l’assetjament, en qualsevol 
de les seves modalitats, s’adoptaran també les mesures disciplinàries corresponents.   

 La divulgació no autoritzada de dades de qualsevol dels procediments que s’incoïn tindrà la 
consideració d’incompliment contractual susceptible de sanció disciplinària.   

A títol merament enunciatiu i no limitatiu s’estableix la següent enumeració de les faltes establertes en el 
Conveni col·lectiu de treball per a empreses i treballadors/es de malalts i accidentats/ades en ambulància 
(Transport Sanitari): 

És falta greu: 

• “La falta de cooperació amb l’empresari/ària perquè aquest pugui garantir unes condicions de treball 
que siguin segures i no comportin riscos per a la seguretat i la salut dels/de les treballadors/es.” 

(Article 41- b, faltes greus, punt 29). 

Són faltes molt greus: 

• “L’abús d’autoritat” (Article 41-c, faltes molt greus, punt 11) 

• “L’assetjament sexual, entenent com a tal, tota conducta sexual o qualsevol altre comportament basat 
en el sexe, que afecti a la dignitat de la dona i l’home en el treball, inclosa la conducta de superiors i 
companys/es, sempre i quan aquesta conducta sigui indesitjada, irraonable i ofensiva pel subjecte 
passiu de la mateixa, o creï un entorn laboral intimidador, hostil o humiliant per a la persona que és 
objecte de la mateixa; o la negativa al sotmetiment d’una persona a aquesta conducta sigui utilitzada 
com a base per una decisió que tingui efectes sobre l’accés d’aquesta persona a la formació 
professional o a l’ocupació, sobre la continuació de l’ocupació, sobre el salari base o sobre qualsevol 
altre decisió relativa al contingut de la relació laboral” (Article 41-c, faltes molt greus, punt 14). 

• “L’assetjament moral o psicològic (mobbing), entenent com a tal el comportament negatiu entre 
companys/es o entre superiors i inferiors jeràrquics/ques, a causa del qual l’afectat/ada és objecte 
d’una hostilitat extrema de forma sistemàtica i durant un temps perllongat, sigui quina sigui l’expressió 
de les situacions d’assetjament”. (Article 41-c, faltes molt greus, punt 15). 

7. CONCLUSIONS  

A mode de conclusió, i amb el fi d’incidir en els punts de major rellevància del Protocol, es resumeixen a 
continuació els principis que deuen regir en tot moment en aquesta matèria:  
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1. IVEMON AMBULANCIAS EGARA no tolerarà cap tipus d’assetjament a la feina.  
2. Tots els membres d’IVEMON AMBULANCIAS EGARA tenen la responsabilitat de col·laborar en garantir 

un entorn de treball en el què es respecti la dignitat, i tots aquells amb persones al seu càrrec tindran 
específicament encomanada la tasca de procurar que no es produeixi cap tipus d’assetjament en el seu 
àmbit d’organització.  

3. En casos de denúncia, s’actuarà amb la deguda per tal de preservar la dignitat i la intimidat de tots els 
implicats/ades. 

4. Les denúncies i queixes es realitzaran per escrit, no podran ser anònimes i seran investigades i 
analitzades sense dilacions indegudes, de forma àgil i fiable.  

5. Totes les persones afectades seran escoltades i se’ls donarà suport en tot moment.  
6. Tots les persones involucrades tindran un tracte imparcial, i no es presumirà la culpabilitat del 

denunciat/da.  
7. Les denúncies es sustentaran en informació fiable i detallada.  
8. Les acusacions falses i les represàlies no es toleraran, i podran ser objecte de mesures disciplinàries.  

 
Es protegirà per sobre de tot la seguretat i la salut de les persones, per la qual cosa es podran adoptar les 
mesures que es considerin oportunes en cada cas.  
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ANNEX I 

 

DECLARACIÓ DE L’EMPRESA DE PRINCIPIS PER A LA PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT LABORAL 

Totes les persones que formen aquesta organització, tenen dret a rebre un tracte correcte, respectuós i digne, i 
a que es respecti la seva intimitat i integritat física i moral, no podent estar sotmesa sota cap circumstància, ja 
sigui per raó de sexe, ètnia, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social inclosa la 
seva condició laboral, a tractes degradants, humiliants o ofensius. 

Els treballadors d’IVEMON AMBULÀNCIES EGARA tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i 
salut en el treball, a la qual s'associa un correlatiu deure de protecció mitjançant la prevenció dels riscos 
derivats de la seva activitat, inclosos els derivats de les conductes d'assetjament. 

Considerant l'assetjament com a risc emergent en l'àmbit laboral, la Direcció es compromet a assignar els 
mitjans humans i materials necessaris per prevenir i fer front, si és el cas, a les conseqüències derivades 
d'aquest tipus de conductes. 

IVEMON AMBULÀNCIES EGARA organització en què desenvolupem la nostra activitat professional, vetllarà 
pel manteniment d'un entorn laboral exempt de riscos i es compromet a adoptar les mesures necessàries per 
prevenir i fer front, si és el cas, a les conseqüències derivades d'aquest tipus de conductes. 

La Direcció d'aquesta empresa vetllarà pel manteniment d'un entorn laboral exempt de riscos i es compromet, 
igualment, a adoptar aquelles mesures tant organitzatives com de formació i informació, per prevenir l'aparició 
de conductes d'assetjament en relació amb el personal que presta els seus serveis amb relació a la nostra 
organització. 

A fi de fer possible l'actuació davant de qualsevol tipus de conducta que pugui ser qualificada com a 
assetjament, la Direcció, es compromet a treballar en el desenvolupament d'un procediment de prevenció i 
solució de conflictes en matèria d'assetjament de lliure accés, en el qual es salvaguardaran els drets dels 
afectats/ades en el necessari context de prudència i confidencialitat. Aquest procediment no substituirà, 
interromprà, ni ampliarà els terminis per a les reclamacions i recursos que estableix la normativa vigent davant 
la Inspecció de Treball i Seguretat Social i els tribunals de justícia. 

Els treballadors o treballadores que es considerin objecte de conductes d'assetjament tenen dret, sense 
perjudici de les accions administratives i judicials que correspongui, a plantejar una queixa que sigui dilucidada 
informalment o en el procediment previst a l'efecte, amb la participació dels/de les representants dels 
treballadors/es o d'aquells membres del Comitè que intervingui en la valoració del mateix. 

 

 

SIGNAT LA DIRECCIÓ   
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ANNEX II 

 

MODEL DE COMUNICACIÓ/DENÚNCIA D’ASSETJAMENT A L’ENTORN DE TREBALL 

 

Sr./ Sra.____________________________________ amb N.I.F. _________________ treballador/a de 
l’empresa_______________________________________ amb categoria professional 
de________________________, COMUNICA EL SEGÜENT:  

Els fets que a continuació detallo els poso en comunicació dels membres que em representen per al seu 
coneixement amb objecte de donar una solució per entendre que estan emmarcats en el que es denomina 
ASSETJAMENT A L’ENTORN DE TREBALL (es recomana una descripció el més exhaustiva i detallada 
possible en quant a fets, persones, dates i testimonis/ònies, si n’hi hagués):    

 

 

 

 

 

 

Afirmo que els fets anteriorment consignats són absolutament certs i s’han produït com s’han descrit en aquest 
document. 

Igualment sol·licito que fins a què no es solucioni, els membres que vagin a intervenir i a estar implicats ho 
efectuïn amb la confidencialitat professional que el Protocol per a la Prevenció d’Assetjament en l’Àmbit Laboral 
estableix.  

Signat Sr./Sra.__________________________ 

 

 

 

_____________ ,  a _________ de_________201___ 
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ANNEX III 

COMITÈ PER A LA PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT EN EL TREBALL 

 

Sr./Sra. ____________________________ amb N.I.F._________________ Cat. Prof.___________  

Sr./Sra. ____________________________ amb N.I.F._________________ Cat. Prof.___________  

Sr./Sra. ____________________________ amb N.I.F._________________ Cat. Prof.___________  

Sr./Sra. ____________________________ amb N.I.F._________________ Cat. Prof.___________  

 

Composen l’observatori intern destinat a la prevenció de l’assetjament laboral. 

 

FUNCIONS I COMPETÈNCIES DELS MEMBRES: 

- Rebre totes les denúncies, queixes, reclamacions, suggeriments o consultes en relació amb situacions 
d’assetjament. 

- Realitzar la investigació dels supòsits d’assetjament sexual, per raó de sexe i/o assetjament psicològic que es 
plantegin, practicant les proves de caràcter documental o entrevistes que siguin necessàries, i garantir a tots 
els casos l’estricta confidencialitat de l’assumpte i de les persones implicades i la igualtat de tracte entre 
aquestes.  

- Preparar un informe detallat que contingui la corresponent proposta de mesures a adoptar.  

- Fer arribar dit informe en un termini màxim de 2 mesos, si bé s’aplicarà el principi de celeritat per a la seva 
resolució, des de la recepció de la denúncia a IVEMON AMBULANCIAS EGARA per tal que s’adoptin les 
mesures que es considerin pertinents, a efectes de solucionar el problema i determinar, si s’escau, les 
possibles actuacions disciplinàries. Tanmateix, es remetrà còpia del citat informe a les parts involucrades.  

- Donar seguiment periòdicament a cada denúncia plantejada, annexant a cada informe les accions dutes a 
terme.  

- Col·laborar amb les institucions (Inspecció de Treball i Tribunals de Justícia). 

- Actuar amb confidencialitat professional mentre dura com a mínim la investigació dels fets i no hi hagi causes 
concloents. 

DATA DE FUNDACIÓ DEL COMITÈ PER A LA PREVENCIÓ DE L’ASSETJAMENT A LA FEINA 

 

______________________,  A _____ DE_________ DE 201____ 
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ANNEX 4 
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