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Intr oducció
L’In
nstitut Cataalà d’Arque
eologia Clàsssica (ICAC)) és un centre de reecerca públic en
arqu eologia clàsssica creat per
p la Geneeralitat de Catalunya
C
i la Universitaat Rovira i Virgili
V
(URV
V), amb la p articipació del Consell Interuniversitari de Catalunya. TTé com a finalitat
la reccerca, la forrmació avan
nçada i la diifusió de la civilització i cultura clààssiques.
L’In
nstitut dese nvolupa la seva tasca a partir de la col∙laborració i les ssinergies am
mb les
univeersitats i in
nstitucions de recerca de Catalun
nya que tre
eballen en el mateix camp,
c
amb l’objectiu d’esdevenir
d
r un referennt científic internacion
nal en aqueest àmbit. Com
C
a
centrre de recercca ha establert línies i programes d’investigació i està d otat de perrsonal
invesstigador.
El sseu àmbit de
d coneixem
ment és l’aarqueologia clàssica en
n un sentit ampli, tant des
d’unaa perspecti va geogràfiica (l’arc m
mediterrani i l’entorn on
o es van ddesenvolupa
ar les
cultu
ures clàssiqu
ues) com crronològica ((comprenen
nt les civilitzzacions gregga i romana
a i els
altre s pobles qu
ue hi estan directament
d
t relacionatts).
L’IC
CAC ha prees forma de consorci integrat per
p
la Generalitat dee Catalunya
a i la
Univeersitat Rovvira i Virgilii. Els seus Estatuts vaan ser publicats al Diaari Oficial de la
Geneeralitat de Catalunya, número 3 .143, el 19
9 de maig de 2000. LL’Institut éss una
entittat jurídica pública, de caràcter innstitucional,, i té personalitat juríddica pròpia per a
la reaalització de ls seus obje
ectius.
L’In
nstitut té laa considera
ació de cenntre de reccerca de Ca
atalunya, iddentificat com a
centrre CERCA, i li és d’aplicació el règgim jurídic establert al capítol IV del títol II de la
Llei 77/2011, de 27 de julio
ol, de mesuures fiscalss i financeres, la dispoosició addiccional
vuiteena d’aque sta Llei, i la resta dde normativa específica que la Generalita
at de
Cata lunya dicti en
e matèria de recerca.

Pers onal
El p
personal dee l’ICAC està format pel personal investiga
ador, el peersonal becat, el
perso
onal dels seerveis cientificotècnics i el personaal de gestió i suport a lla recerca.
El ccentre té un
na estructura de recercca flexible organitzada
o
a per equipss de recerca que
parti cipen en el Grup de
d recerca consolidatt Mirades sobre la Mediterràn
nia a
l’ant iguitat. D’O
Orient a Occcident, de lla Protohisttòria a l’Antiguitat Tarrdana (MIRMED‐
GIAC
C). Cada equ
uip de recerca està diriggit per una persona coordinadoraa.
Perso
onal invest igador conttractat
És el personall investigad
dor contracttat a través d’ofertes de treball convocade
es per
l’Insttitut o convvocatòries públiques dde recerca. Aquest pe
ersonal es rresponsabillitza i
col∙laabora en el s projectes de recerca aprovats, pertany
p
a un equip d’i nvestigació i pot
parti cipar en elss cursos de formació avvançada que organitzi l’Institut. E n aquest ap
partat
cal in
ncloure tam
mbé els proffessors de lla Universittat Rovira i Virgili que tenen vinculada
la sevva recerca a l’ICAC.
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L’IC
CAC comptaa amb quattre tipus dee personal investigado
or: el persoonal investiggador
sènio
or (R4), el personal
p
invvestigador jjúnior (R3), el persona
al investigaddor postdocctoral
(R2) i el perso
onal investigador preddoctoral (R
R1). Aquests últims e s beneficie
en de
conv ocatòries públiques
p
de recerca ((del Ministe
eri, de la Generalitat
G
o d’altres) o de
conv ocatòries d e l’ICAC. Am
mb aquestaa figura l’Insstitut fomen
nta la formaació de perrsonal
invesstigador, qu
ue desenvolupa la receerca bàsicam
ment en el marc d’un o més projectes
apro vats per l’IC
CAC.
Perso
onal invest igador adsccrit
És el persona l investigad
dor que peertany a alltres centre
es de rece rca (professsorat
univeersitari, con
nservadors de museus,, etc.) i que
e s’adscriu voluntàriam
v
ment en un equip
e
de r ecerca de l’ICAC, ja sigui per pparticipar activament
a
en la proggramació de
d les
activvitats del ceentre com per desenvoolupar proje
ectes, programes o líniees de recerca en
què p
participa l’I nstitut amb
b suport ecoonòmic exte
ern o propi.
L’IC
CAC gaudeixx, així, de la
a col∙laboraació de perssonal investtigador d’alltres institu
ucions
mitjaançant la s ignatura de
e convenis de col∙laboració que regulen eels termes de la
col∙laaboració. L ’ICAC tamb
bé compta amb perso
onal investigador adsccrit que, a títol
indivvidual, vol participar
p
acctivament d e la recercaa de l’Institu
ut.
Perso
onal invest igador col∙laborador i visitant
És el personaal investigador d’altrees centres de recerca
a (professoorat universsitari,
cons ervadors dee museus, etc.)
e
que maanifesta interès per less tasques dee l’ICAC i la
a seva
volun
ntat de col ∙laborar‐hi puntualmeent o de fer‐ne un seg
guiment ge neral. A mesura
que aquesta peersona s’im
mplica en lees tasques de l’ICAC, pot passarr a ser perrsonal
invesstigador ad
dscrit. A mé
és, l’Instituut podrà co
omptar amb especialiistes de prestigi
recon
negut que, en qualitat de personaal investigador visitantt, participin en les activitats
espe cífiques de recerca o en
e els curso s de formacció avançada.
Perso
onal becat
L’IC
CAC ofereixx beques a l’alumnaat dels pro
ogrames de
e formacióó avançada que
coorgganitza am b les universitats. L’obbjectiu és iniciar els estudiants een el camp de la
recerrca i perme tre’ls particcipar amb e ls equips d’’investigació
ó de l’Instit ut.
Perso
onal dels se
erveis cientificotècnicss
Els serveis cie ntificotècniics el confoormen el Ce
entre de do
ocumentacióó i biblioteca, la
Unitaat de docu mentació gràfica i la Unitat d’Esstudis Arque
eomètrics. En els dife
erents
serveeis es comp
pta amb perrsonal tècniic especialittzat per durr a terme lees feines prròpies
de caadascun d’eells.
Perso
onal de gesstió i suportt a la recercca
Aqu
uest apartatt aglutina el personal ttècnic i adm
ministratiu que
q es fa cààrrec de la gestió
g
de laa formació avançada, suport a laa recerca i activitats, comunicació
c
ó i publicaccions,
perso
onal, gestió
ó econòmica
a, TIC i audi ovisuals i se
erveis generals.
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Objeectius
Objeectiu princip
pal
n tots els à mbits de l’ICAC,
Asssegurar la iggualtat real i efectiva de dones i homes en
preveenint i com pensant tott desequilibbri, biaix o conflicte
c
relatiu al gèneere en quallsevol
de lees seves esstructures, dels proce ssos de selecció o prromoció deel personal i, en
geneeral, del co
onjunt d’activitats dessenvolupades a l’Institut o en les quals l’ICAC
parti cipa.
Objeectius especcífics
1. Li derar i imp
pulsar accions que pugguin ser me
esurades, quantificadess i avaluades de
m anera regu
ular i rigoro
osa per impplantar i im
mplementarr una polítiica proactivva de
g
geestió de la iggualtat de gènere.
2. Eq
quilibrar la composició de gèneere en les estructure
es de direccció i pressa de
deecisions dee l’ICAC (ò
òrgans col ∙legiats, co
omissions de seleccióó de perssonal,
avvaluadores, consultives, etc.), aixxí com en tots els acctes instituccionals i aq
quells
vi nculats a la recerca (ge
estió de la rrecerca i acttivitats cien
ntífiques).
3. Asssegurar la igualtat de gènere en els processsos de selecció i promooció del perrsonal
i een l’organit zació i dese
envolupameent del treball a l’ICAC.
4. Veetllar per laa incorporacció de la pe rspectiva de gènere en
n les línies dd’investigacció de
l’I CAC.
omentar la perspectiva
a de gènere en les activvitats de reccerca, form ació i difusió del
5. Fo
co
oneixement desenvolupades a l’ICCAC.
6. Deefinir i imp lementar sistemes de seguimentt, avaluació i difusió d e les actua
acions
reelatives a la igualtat rea
alitzades peer l’ICAC.

Diaggnosi
El P
Pla d’acció per a la iggualtat de ggènere parteix d’una diagnosi dee gènere duta a
term e a partir de les dades de les m
memòries institucionals de 20166 i 2017, am
mb la
e
doness i homes. EEls resultats han
finaliitat d’avalu ar l’estat de la igualtaat efectiva entre
perm
mès identificcar els diversos eixos prioritaris d’actuació,
d
que es des criuran l’ap
partat
d’objjectius.
Aqu
uest Pla és un document viu que hha anat creixent a messura que s’hha avançat en
e les
actuaacions i s’haan actualitzzat les dadees de diagno
osi. A contin
nuació es deescriu la situació
actuaal del centr e i es detalllen les mesuures d’actuaació previsttes.
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Orgaanigrama
L’IC
CAC està re git per dos òrgans coll∙legiats esttatutaris (Co
onsell de D
Direcció i Co
onsell
Cienttífic Assesso
or), diverso
os òrgans inndividuals (direcció, su
ubdirecció i administra
ació) i
el p
personal deescrit en l’apartat aanterior. Taambé integ
gra òrganss col∙legiatts no
m el Comitè editorial.
estattutaris, com
Figu
ura 1. Organiigrama de l’ICAC

Fo
ont: web de l’I CAC (2018)

Parittat entre el personal propi de l’ICCAC
En aquest apaartat es recullen les dades relatives a la distribució per gènere del
onal propi contractat i adscrit d e l’ICAC (amb dades de 2018), ssegons dife
erents
perso
class ificacions (classificació de perrsonal, cattegories del personaal investiggador,
p
tècnic, posicioons de respo
onsabilitat)..
categgories del personal
Tau la 1. Distribu
ució per gène
ere del persoonal contrac tat propi, segons classifi cació
Classificcació 1

Donnes

H omes

Total 2

% de dones

Investigad
dors R2, R3 i R4

6

10

16

37’5 %

Invesstigadors R1 (predoctora
als)

3

8

11

27’3 %

Serveis ci entificotècnics

5

3

8

62’5 %

Gestió i supo
ort a la recerrca

9

4

13

69’2 %

233

25

48

47’9 %

Total
1
2

Inclo
ou el personall d’alta direcció, laboral, vinnculat i altress
El to
otal de person
nes està calculat en EJC (plaaces equivalen
nts a temps co
omplet)
Fontt: elaboració pròpia
p
(2018)

Pl. d’en Rovellat, s//n, 43003 Tarragon a • Telèfon 977 24 91 33 • Fax 977 22 44 01 • www.icac.c
cat • info@icac.cat • CIF S‐4300033‐J

Pla d’accció per a la iguualtat de gènere
e (v1.2)
Comitè d’igualtat

Es m
manté la paaritat de gè
ènere per aal conjunt de
d personal propi de l’’ICAC, amb prop
d’un 48 % de dones. Si distingim ssegons la classificació
c
de personnal, no obsstant,
e dones enn les catego
ories de se
erveis cient ificotècnicss i de
s’acccentua la p resència de
gesti ó i suport a la recerca
a, on el perccentatge de
e dones sup
pera el 60 %
%. En canvi, a les
es és inferior al 40 %
%, en el cass dels
categgories d’invvestigadors la proporcció de done
invesstigadors R1
1, R2 i R3; i inferior al 330 % en el cas
c dels inve
estigadors RR1.
Tau la 2. Distribu
ució per gène
ere del persoonal investiggador propi, segons categgoria
Dones

Homes

Total 1

% de done
es

R1
1

3

8

11

27’3 %

R2
2

1

1

2

50 %

R3
3

3

2

5

60 %

R4
4

2

7

9

22’2 %

Totall

9

18

27

33’3 %

Categoria

1

El to
otal de person
nes està calculat en EJC (plaaces equivalen
nts a temps co
omplet)
Fontt: elaboració pròpia
p
(2018)

Si mirem en detall la distribució per gènerre entre le
es categoriies de perrsonal
o
que
q
la preesència de dones és molt supperior entre els
invesstigador, observem
invesstigadors ad
dscrits (56’5
5 %), que nno pas entre
e els investigadors proopis (33’3 %).
% En
el ca s dels invesstigadors propis, les cattegories R2 i R3 són més paritàriees que la ressta, si
enen meno r nombre total d’investigadors. En el cas dels
bé s ón també les que te
invesstigadors ad
dscrits, amb
b major pes numèric, totes les cattegories tennen com a mínim
m
un 5 0 % de don
nes, si bé es
e pot apreeciar que a major cate
egoria, mennor proporcció de
donees.
Tau la 3. Distribu
ució per gène
ere del persoonal investiggador adscrit, segons cateegoria
Categoria

Dones

Homes

Total

% de done
es

R1
1

10

5

15

66’7 %

R2
2

19

15

34

55’9 %

R3
3

5

5

10

50 %

R4
4

5

5

10

50 %

Totall

39

30

69

56’5 %

Fontt: elaboració pròpia
p
(2018)

En les posicion
ns de respo
onsabilitat lla presènciaa de dones és desiguaal. Els càrrecs de
majo
or de respon
nsabilitat (alts càrrecs de l’Institutt) correspon
nen al 100 % a homes (si bé
es trracta de d ues posicio
ons). Entre responsab
bles de serrveis és onn trobem major
m
prop orció de dones,
d
que són més del 60 %. En canvi, en el cas d’investigadors
princcipals de prrojectes de recerca acttius la proporció de do
ones baixa ffins a menyys del
37 % , i entre elss responsables d’equip s d’investigació poc mé
és del 33 % són dones..
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Tau la 4. Distribu
ució per gène
ere del persoonal propi, segons posició de responssabilitat
Posició

Dones

Homes

Total

% de done
es

Alts càrrecss

0

2

2

0

IP en projectess de recerca competitiuss

7

12

19

36’8

R
Responsabless d’equips d’’investigació

3

6

9

33’3

R
Responsables
s de serveis*

5

3

8

62’5

Total

15

23

38

39’5

* IInclou respon sables de servveis formació avançada (mààster i doctora
at)
Fo
ont: elaboració
ó pròpia (2018
8)

Parittat entre el personal becat
una convo catòria púb
L’IC
CAC obre anualment
a
blica de vu
uit beques d’iniciació a la
recerrca (BIR) en
n arqueologgia clàssica adreçada a l’alumnatt de segon curs del Màster
M
Interruniversitar i en Arqueologia Clàsssica (ICAC‐‐URV‐UAB). La finalitaat de la beca és
col∙laaborar amb l’activitat d’un dels e quips de re
ecerca de l’ICAC i elaboorar el treball de
final de màster a partir dels resultats dd’aquesta col∙laboració
c
ó.
aula 6
A l’’ICAC tambéé hi ha personal invesstigador amb beques FPU, FI, PIR i FPI. La ta
mosttra la distrib
bució del co
onjunt del ppersonal beccat per gène
ere, segonss el tipus de beca
de qu
uè disposa, amb dadess de 2018.
Tau la 6. Distribu
ució per gène
ere del persoonal becat, segons
s
tipus de beca con cedida
T
Tipus
de beca

Dones

Homes

Total

% de donees

BIR
R

1

3

4

25 %

FPU
U

1

2

3

33’3 %

FI

1

2

3

33’3 %

PIR
R

4

3

7

57’1 %

FPI

2

0

2

100 %

Total

13

6

19

68’4 %

Fo
ont: elaboració
ó pròpia (2018
8)

Gai rebé el 70
0 % del personal bec at el 2018
8 han estatt dones (688’4 %). Aquesta
l beques BIR, FPU i FI.
F Destaca el
e cas de less beques BIIR, on
prop orció és meenor entre les
noméés 1 de less 4 persone
es becades és una do
ona. En can
nvi, les duees FPI han estat
conc edides a do
ones.
egiats
Parittat en els òrrgans col∙le
La ccapacitat dee l’ICAC perr incidir en la composiició d’aquessts òrgans éés limitada, però
des d
del Comitè d’igualtat s’ha elevat a recomanaació la inclusió del criteeri de gène
ere en
la re novació o inclusió de nous mem
mbres a aqu
uests òrgans. Fruit d’aaquesta accció, la
reno vació de la Comissió permanent
p
del Comitè
è editorial ha
h aconsegguit la paritat de
gèneere en els seeus membre
es.
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Tau la 7. Distri bució per gènere
g
dels membres dels òrgans col∙legiats estatutaris i no
estatu
utaris
Dones

Homes

Total

% de dones

Consell de direcció
d

5

5

10

50 %

Conseell científic assessor

1

7

8

12’5 %

Comitè editorial

5

5

10

50 %

Fontt: elaboració pròpia
p
(2018)

En els òrganss col∙legiatss estatutarris hi ha molta
m
diferència entree el Conse
ell de
5 % dels membres
m
só n dones, i el
e Consell científic asseessor, on només
direccció, on el 50
el 122’5 % són dones.
d
El Co
omitè editoorial, que és un òrgan col∙legiat nno estatuta
ari, és
tamb
bé paritari ( amb un 50 % de doness).
Concciliació i sup
port a la carrrera investtigadora
Resspecte les dades
d
recollides el 20017, no ha variat la tendència.
t
No hi ha hagut
h
perm
misos de p aternitat els
e darrers 4 anys, mentre
m
que
e hi hagut un permíss per
han anat acompanya
mateernitat cad a any. Aquests perm
misos de maternitat
m
at de
redu ccions o co
ompactacion
ns de lactànncia, mentre que nomé
és els dos ddarrers anyss s’ha
ornada per cura de fills (i ho ha fe
et una dona ).
demaanat una re ducció de jo
Tau la 8. Naixem
ments, permissos de materrnitat i reducccions de jornada per curra
Na
aixements

Permisos
maternitat

Permisoss
paternita t

Lact ància:
redu
ucció o
comp actació

Reduccions dde
jornada per ccura
de fills

2015

1

0

1

0

2016

1

0

1

0

2017

1

0

1

1

2018

1

0

1

1

Fontt: elaboració pròpia
p
(2018)

CAC impulsaa mesures específiquees per a do
onar suportt a la carreera del perrsonal
L’IC
invesstigador i garantir
g
la igualtat d’ooportunitats entre hom
mes i donees. Com vam
m fer
ressò
ò en edicion
ns anteriorss del Pla d’iggualtat, desstaca la inclusió, en la convocatòrria de
perso
onal investiigador postdoctoral deel 2016, de la clàusula que permett ampliar la
a data
en q uè es va acconseguir el títol de d octor si s’h
ha gaudit de
e períodes de maternitat o
altia greu o accident am
mb baixa mèdica superrior als 3 me
esos.
pate rnitat o s’haa patit mala
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Messures
Mesu
ura 1
Objecctiu

Perso
ones destinattàries
Respo
onsables
Indicaador d’avalu
uació

Mesu
ura 2
Objecctiu
Perso
ones destinattàries
Respo
onsables
Indicaador d’avalu
uació

Mesu
ura 3
Objecctiu

Creació d e la comissió
ó per la igualtat de gèneere
Crear unaa comissió de
e tres membres, represenntativa i
renovablee cada 3 anyss, amb els se
egüents objeectius:
- Realitzzar un diagnò
òstic perman
nent actualittzat de la
situaciió de la igualltat de gènerre.
- Impulssar actuacion
ns de conscie
enciació, preevenció de
conflicctes i promocció de la igua
altat de gèneere a l’ICAC.
- Gestioonar possible
es conflictes
Personal dde l’ICAC
Direcció i representan
nts dels treba
alladors
Informe aanual de la co
omissió, que inclou:
‐ Actuacioons de promo
oció de la igu
ualtat realitzzades
‐ Incidènccies o conflicttes gestionats
Diagnosi dde la situació de la igualtat de gènerre
Realitzar uuna diagnosi exhaustiva i actualitzadda anualment
de la situaació de la igu
ualtat de gèn
nere a l’ICAC..
Personal dde l’ICAC
Comissió d’igualtat
Elaboracióó d’estadístiques anuals sobre:
‐
PPersonal.
‐
G
Grups de recerca.
‐
M
Membres del Consell Científic Assessoor.
‐
M
Membres del Comitè edittorial.
‐
M
Membres de tribunals.
‐
PPonents a less activitats de
e recerca, foormació i
d ifusió del coneixement desenvolupad
d
des a l’ICAC.
‐
PPersonal inve
estigador col∙laborador i visitant
‐
PPersonal becat
Es publicaaran a la web
b.
Creació d’’un document de referència sobre laa igualtat de
e
gènere
Definir unn manual d’e
estil que prom
mogui l’ús d’’un llenguatgge
no sexistaa en la comunicació oral i escrita a l’ICCAC.
Definir unn manual de bones pràctiques en l’orrganització i
desenvoluupament dell treball a l’IC
CAC.
Definir unn protocol d’actuació davvant d’incidèències o
conflictess relacionade
es amb la igualtat de gèn ere, que
garantirà la confidenccialitat de less persones trreballadores
d gènere, per
p vetllar peer la protecciió
víctimes dde violència de
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Comitè d’igualtat

Perso
ones destinattàries
Respo
onsables
Indicaador d’avalu
uació
Mesu
ura 4
Objecctiu

Perso
ones destinattàries
Respo
onsables
Indicaador d’avalu
uació

Mesu
ura 5
Objecctiu

Perso
ones destinattàries
Respo
onsables
Indicaador d’avalu
uació

de la sevaa integritat fíísica i moral.
Desenvoluupament d’u
un glossari pe
er definir elss termes
inclosos een el Pla d’accció per a la igualtat de gèènere.
Personal dde l’ICAC
Àrea de coomunicació / Comissió d’igualtat
Existènciaa i accessibilitat del document
Foment dde l’equilibri de gènere en
e les estructtures de
govern i ppresa de deccisions
Impulsar ll’equilibri de
e gènere en el
e Consell Cieentífic Assesssor
de l’ICAC i òrgans col∙legiats no esstatutaris com
m el Comitè
editorial.
Garantir l’’equilibri de gènere en els
e òrgans (trribunals,
comitès, eetc.) de seleccció, avaluacció i promociió de personal
de l’ICAC.
Òrgans i eestructures de
d govern i presa de deciisions de l’ICAC
Direcció i Administracció / Comissió
ó d’igualtat
Dades sobbre equilibri de gènere en els òrgans i estructures
de governn i presa de decisions
d
de l’ICAC reflecctides a la
diagnosi aanual de la iggualtat de gè
ènere. Es pubblicarà a la
web.
Foment dde l’equilibri de gènere en
e els actes i nstitucionals i
activitats lligades a la
a recerca
Impulsar ll’equilibri de
e gènere en les accions innstitucionals o
lligades a la recerca (ccongressos, cursos,
c
apariicions en
mitjans dee comunicacció, comissions, etc.).
Personal dde l’ICAC
Direcció i gestió / Perssonal investigador / Com
missió d’igualtat
Dades sobbre equilibri de gènere en els actes innstitucionalss i
activitats lligades a la recerca refle
ectides a la ddiagnosi anual
E publicarà a la web.
de la igua ltat de gènere a l’ICAC. Es

Mesu
ura 6
Objecctiu
Perso
ones destinattàries
Respo
onsables
Indicaador d’avalu
uació

Foment dde l’equilibri de gènere en
e els equipss de recerca
Impulsar ll’equilibri de
e gènere en els
e equips dee recerca.
Personal iinvestigadorr
Personal iinvestigadorr / Comissió d’igualtat
d
Dades sobbre equilibri de gènere en els equips de recerca
reflectidees a la diagno
osi anual de la igualtat dee gènere a
l’ICAC. Es publicarà a la web.

Mesu
ura 7

Garantia de la igualta
at d’oportunitats en la seelecció i
promocióó de persona
al
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Comitè d’igualtat

Objecctiu

Perso
ones destinattàries
Respo
onsables
Indicaador d’avalu
uació

Mesu
ura 8
Objecctiu

Perso
ones destinattàries
Respo
onsables
Indicaador d’avalu
uació

Mesu
ura 9
Objecctiu

Perso
ones destinattàries
Respo
onsables
Indicaador d’avalu
uació

Mesu
ura 10
Objecctiu

Dissenyarr i aplicar sisttemes que ga
aranteixin l’aabsència de
biaixos i laa no discriminació en els processos dde selecció i
promocióó del personaal.
Personal dde l’ICAC
Administrració / Comisssió d’igualta
at
Complimeent del proto
ocol d’actuacció i de bonees pràctiquess
del docum
ment per la iggualtat de l’ICAC.
Ús de llennguatge no sexista en la denominació
d
ó dels llocs de
treball.
c
d’ig
gualtat.
Informe ppositiu de la comissió
Introduccció de la persspectiva de gènere
g
en l’aactivitat
científica,, formativa i de divulgacció
Incloure laa perspectiva de gènere en la recercaa (integració
ó
de la persspectiva de gènere
g
en elss projectes dde recerca,
desenvoluupament de projectes esspecífics).
Incloure laa perspectiva de gènere en les accionns de formacció
(màster, ccursos de forrmació del professorat... ).
Incloure laa perspectiva de gènere en les accionns de difusió
ói
divulgacióó de la recercca.
Comunitaat científica i ciutadania
Personal iinvestigadorr / Comissió d’igualtat
d
Llistat d’aaccions de recerca, forma
ació i divulgaació a la web de
l’ICAC
Creació d’’un espai específic a la web
w instituciional
Publicar i difondre less actuacions realitzades pper l’ICAC
relacionaddes amb la política
p
d’igua
altat.
Publicar i difondre less activitats de
e recerca, fo rmació i
q inclouenn la perspecttiva
divulgacióó dutes a terme a l’ICAC que
de gèneree.
Donar a c onèixer els objectius
o
del Pla d’acció pper a la Igualtat
de gèneree i els integraants de la Co
omissió.
Difondre eel Pla d’acció
ó per a la Igu
ualtat de gènnere.
Personal dde l’ICAC
Àrea de coomunicació / Comissió d’igualtat
Existènciaa de l’espai específic
e
de la
a igualtat dee gènere a la
web
Transparèència, seguim
ment i avaluació de la poolítica
d’igualtatt
Incloure uun apartat a la memòria anual sobre la igualtat de
gènere (d iagnosi actualitzada, actuacions i inddicadors

Pl. d’en Rovellat, s//n, 43003 Tarragon a • Telèfon 977 24 91 33 • Fax 977 22 44 01 • www.icac.c
cat • info@icac.cat • CIF S‐4300033‐J

Pla d’accció per a la iguualtat de gènere
e (v1.2)
Comitè d’igualtat

Perso
ones destinattàries
Respo
onsables
Indicaador d’avalu
uació

Mesu
ura 11
Objecctiu

Perso
ones destinattàries
Respo
onsables
Indicaador d’avalu
uació
Mesu
ura 12
Objecctiu

Perso
ones destinattàries
Respo
onsables
Indicaador d’avalu
uació

d’assolim ent).
Personal dde l’ICAC / Òrgans
Ò
d’avalluació externna
Comissió d’igualtat / Àrea
À
de comunicació
Elaboracióó d’un sistem
ma d’indicadors per avaluuar
l’assolimeent dels obje
ectius.
Difusió deels resultats a la web i fig
gurarà com a annex a la
memòria de l’ICAC.
Gestió dee la igualtat i de la diverssitat
Garantir m
mecanismes de participació de tots eels membres de
l’ICAC en la política d’igualtat, oferint mitjans de
comunicaació específiccs.
Creació d’’una bústia de
d suggerime
ents física, pper garantir
l’anonimaat.
Alta de coorreu person
nalitzat per a la Comissió..
Personal dde l’ICAC
Comissió d’igualtat
Recomptee de proposttes rebudes.
Campanyya de difusió del Pla d’acció per a la iigualtat de
gènere
Difondre eel Pla d’acció
ó per a la igu
ualtat de gènnere entre elss
membres de l’ICAC, l’espai web i els
e canals dee comunicació
amb la Coomissió.
Personal dde l’ICAC
Comissió d’igualtat / Àrea
À
de comunicació
Nombre dde comunicacions realitzades.
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Comitè d’igualtat

Ann
nex 1. Maarc legisla
atiu
 Lleii 17/2015, de
d 21 de juliol, d’igualttat efectiva de dones i homes.
 Lleii 8/2006, d e 5 de julio
ol, de mesuures de con
nciliació de la vida perrsonal, familiar i
labo
ervei de les administraccions públiq
ques de Cattalunya.
oral de perssonal del se
 Lleii 7/2007, dee 12 d’abril,, de l’estatuut bàsic de l’empleat pú
úblic.
 Lleii orgànica 1/2001,
1
de 28 de dese mbre, de mesures
m
de protecció inntegral contra la
viollència de gèènere.
 Lleii 5/2008, dee 24 d’abril,, del dret dee les dones a eradicar la
l violència masclista.
 Rei al decret leegislatiu 2/2
2015, de 233 d’octubre
e, pel qual s’aprova
s
el text refós de la
Lleii de l’Estatu
ut dels treba
alladors.
 Lleii 14/2011, d’1
d de juny, de la ciènccia, la tecno logia i la innovació.
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