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1. PRESENTACIÓ  
 
La incorporació de les dones en el món laboral ha estat un dels fenòmens més 
importants del segle XX. Malgrat que s’han fet molts passos tant des del punt de vista 
qualitatiu com quantitatiu, encara existeixen un seguit de perjudicis arrelats a la nostra 
cultura que fan que el treball de les dones continuï, en alguns casos, sent pitjor 
considerat i remunerat que el dels homes i que impedeix, a més, l’accés de les dones 
als càrrecs de més responsabilitat, sobretot. 
 
La igualtat de tracte i la igualtat d’oportunitats són uns principis fonamentals 
reconeguts. La igualtat s’ha configurat com una qüestió de ciutadania que reforça el 
valor de la democràcia.  
 
L'ocupació en el sector del turisme ofereix a les dones oportunitats laborals importants, 
però els llocs de treball que ocupen són majoritàriament els pitjors en termes de 
remuneració i reconeixement social. A Espanya, el turisme representa al voltant del 
12% de l'ocupació nacional i dóna feina a més de dos milions de persones (Institut de 

Turisme d'Espanya, 2014). 
 
El sector hostaler, es un important sector ocupat per dones, que en alguns casos 
arriben fins el 80% del conjunt de les persones d’aquest sector. Una amplia varietat de 
professions pròpies d’aquesta activitat són històrica i tradicionalment femenines. La 
presència de dones en les activitats de neteja supera sovint el 80% del personal 
d’aquesta activitat.  
 
No obstant això, en general al sector hostaler les dones guanyen menys que els 
homes i en els llocs de direcció tenen una representació menor. Referent a això, les 
responsabilitats familiars es reconeixen com la principal causa que manté la dona 
allunyada dels llocs directius. Així, el consens social sobre el paper que ha d'assumir 
en l'entorn familiar (cures, maternitat, etc.) unit a la falta de suports socials i al 
repartiment desigual de les responsabilitats a la llar afegeixen una sèrie de barreres 
que expliquen no puguin assumir certes pautes de treball, com ara la rotació de torns i 
l’ampliació de la jornada per necessitats formatives o de treball (La desigualtat entre dones i homes 
en el sector hostaler Espanyol. Estudis i Perspectives en Turisme. Vol. 25 Alacant 2016). 
 
Entre els obstacles que causen que les dones accedeixin a professions de més 
responsabilitat hi trobem per exemple els períodes de formació, la necessitat de que 
aquesta es prolongui durant un llarg temps, així com uns horaris i una organització del 
treball que poden no ser compatibles amb les responsabilitats familiars durant la seva 
vida professional. 
 
En els últims anys s’han creat múltiples lleis i normes jurídiques a nivell internacional, 
europeu, estatal i autonòmic, la finalitat de les quals és el reconeixement explícit del 
dret a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Per tant, aquest pla s’emmarca 
dins l’àmbit legislatiu actual, i bàsicament a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per 
a la igualtat efectiva de dones i homes. 
 
Val a dir, que els interlocutors socials en el sector de la Hosteleria, l’any 2008 van 
incorporar a l’Acord Laboral d’àmbit estatal pel sector de l’hoteleria (ALEH III), un 
capítol en matèria d’igualtat efectiva de dones i homes, garantint així el principi 
d’igualtat de tracte i oportunitats en els termes previstos a la normativa aplicable, 
mantenint-se així en els posteriors Acord aprovats.   
 

 



 

EMPORHOTEL AIE arrel dels resultats obtinguts en la diagnosi de situació de 
l’organització en matèria d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, es disposa 
aquest any 2017 a elaborar i implantar un Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes. 
 

2. OBJECTIU  
Aquest document, derivat de les conclusions de la Diagnosi elaborada sobre l'anàlisi 
de dades i resultats de l'any 2016,  és el Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes d’EMPORHOTEL AIE, elaborat durant l’any 2017  per part del Departament de 
Recursos Humans de SSIBE, amb la participació de la part social i d'altres 
professionals designats.  
 
El Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes té com a objectiu principal 
integrar la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’organització, a través 
d’establir accions correctores per corregir els desequilibris detectats i establir accions 
per prevenir futures desigualtats i garantir l’aplicació del principi d’igualtat 
d’oportunitats en tots els processos de l’empresa. 
 
 

“Un pla d’acció d’igualtat d’oportunitats és un conjunt ordenat de mesures, 
adoptades després de realitzar una diagnosi de situació, orientades a assolir en 
l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la 

discriminació per raó de sexe i/o gènere”. 
 

Art. 46 Ley Orgánica 3/2007 
 

 
Tots els elements descrits en l’anterior definició, degudament impulsats per la direcció i 
integrats en el sistema de gestió de l’empresa, s’orienten a generar, impulsar, garantir 
i/o consolidar un sistema estable d’actuació que integri la perspectiva de gènere dins 
de l’organització empresarial, que fomenti la igualtat d’oportunitats entre les dones i els 
homes de l’empresa, i prevegi una paritat en tots els estaments jeràrquics. 
 

3. METODOLOGIA  
 
Com tota estratègia empresarial, un Pla d’igualtat d’oportunitats s’ha de dissenyar a 
mida segons les característiques, les necessitats, les possibilitats particulars i la 
situació de partida de cada organització.  
 
Per aquest motiu i per les especials característiques d’activitat d’EMPOTHOTEL, la 
diagnosi realitzada ha analitzat tots els seus processos o circuits interns,  les seves 
polítiques de personal, de comunicació interna i externa, les condicions laborals, la 
proporció de dones i homes en els diferents departaments, en els llocs i les categories 
o grups professionals i en els òrgans de decisió i de govern. 

 



 

 
L’elaboració del Pla d’igualtat ha requerit de dues fases.  
 

• Una primera de diagnosi en la que s’ha analitzat com està l’empresa, què 
necessita corregir, on i com es realitzen les accions i qui n’és el responsable.  

• I una segona fase, en la que s’ha determinat què, com i on s’introdueix el 
principi d’igualtat en el conjunt dels processos i circuits de l’organització. 

 
En l’elaboració del pla, s’han dissenyat un conjunt d’accions encaminades a reduir les 
desigualtats existents en la presència de dones i homes en l’organització i equilibrar la 
seva participació en la contractació, formació, etc.; a la vegada que pretenen corregir 
estereotips en les pràctiques de gestió de recursos humans, comunicació, etc. 
 
Les accions d’aquest pla són accions que tenen per objectiu compensar la situació de 
desavantatge en què es troben les dones i accelerar el procés cap a la plena igualtat 
entre dones i homes. Aquestes mesures tenen caràcter voluntari i temporal i poden 
desaparèixer en el moment en què s’hagi assolit la igualtat real entre dones i homes.  
 

4. PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS ENTRE DONES I HOMES  
 
Al igual que la diagnosi, el present document s’estructura segons els 12 àmbits 
d’actuació treballats, per a cada un dels quals es detallen en fitxes les accions a 
desenvolupar. 
 
Els aspectes considerats en cada una de les fitxes són: 
 

• Codi: número de referència de l’acció. 
• Acció: nom de l’acció. 
• Descripció: explicació de l’acció, inclou els objectius i el procediment 

d’implantació. 
• Responsables: persones responsables d’implantar l’acció. 
• Cost: cost aproximat de l’acció -si és el cas- tenint en compte els recursos 

necessaris (materials i humans) per implantar-la. 
• Termini d’implantació: es valora l’horitzó temporal diferenciant si el termini és 

curt (1 any), mig (2 anys) o llarg (3 o 4 anys). 
• Indicadors de seguiment: definició dels possibles indicadors que mostrin 

l’assoliment dels objectius que es pretenen aconseguir amb l’acció proposada. 
• Observacions: aspectes a considerar en la implantació de l’acció. 
 

5. CARACTERÍSTIQUES DEL PLA  
 

• Aquest Pla d’igualtat d’oportunitats té una vigència de 4 anys (setembre 2017- 
setembre 2021). 

•  
• S’ha elaborat de pel la Direcció de Recursos Humans de SSIBE, amb la 

participació de la part social i d'altres professionals designats.  
•  
• És un pla obert i flexible, és a dir, obert a canvis al llarg del seu procés 

d’implantació. 
 

 



 

• És un pla avaluable en el que es plantegen indicadors de seguiment per a la 
posterior avaluació de cada una de les accions. 

 
• És un instrument que afecta al conjunt  d’EMPORHOTEL AIE, el que suposa 

doncs un compromís tant per part de la Direcció com del conjunt del personal. 

6. OBJECTIUS GENERALS 
 
• Garantir l’avenç de la incorporació de l’enfocament de gènere en les polítiques i 

accions dels diferents departament i àrees d’EMPORHOTEL AIE. 
 
• Sistematitzar la selecció de personal i equilibrar la presència de sexes 

infrarepresentats en determinats serveis.   
 
• Facilitar la conciliació personal, familiar i laboral de les dones i els homes a 

EMPORHOTEL AIE. 
  
• Garantir les condicions internes necessàries per lluitar contra els casos 

d’assetjament sexual, actituds sexistes i tracte discriminatori. 
 

7. ACCIONS DE MILLORA I FOMENT DE LA IGUALTAT 
D’OPORTUNITATS 

 

8. ÀMBIT 1. POLÍTICA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS  

Codi 01.01  
Acció *Nomenar una persona o un grup de treball responsable de la 

igualtat 
d’oportunitats en l’organització (comissió d’igualtat) 
*Creació d’una bústia de correu electrònic per la Comissió 
d’Igualtat 

Descripció Pel la Comissió d’Igualtat es designar un grup de persones amb 
l’objectiu de centralitzar en una sola figura tots els aspectes relacionats 
amb la igualtat d’oportunitats. S’encarregarà de vetllar per la implantació 
i el seguiment del pla d’acció així com de gestionar tots aquells altres 
aspectes relacionats. És necessari descriure les funcions a 
desenvolupar per aquesta figura i els canals de comunicació amb el 
personal. 
Creació de la bústia de correu-e, per facilitar i centralitzar el canal de 
comunicació.  

Responsables Direcció de Recursos Humans 
Cost A valorar 
Termini 
d’implantació 

Molt curt termini (2017) 

Indicadors de 
seguiment  

Existència d’una estructura estable per a la igualtat.  

Observacions Actualment, existeix una persona responsable del desenvolupament del 
projecte. 

 

 



 

 
Codi 01.02  
Acció *Protocol·litzar l’acollida dels nouvinguts 

*Menció d’Emporhotel al Codi Ètic 
Descripció L’objectiu de protocol·litzar l’acollida dels nouvinguts, es fa per recollir la 

sistemàtica, en tant, que no segueix el mateix circuit de la resta 
d’empreses del Grup SSIBE.  
Menció expressa d’Emporhotel al Codi Ètic per homogeneïtzar aquest 
aspecte de forma transversal a totes les empreses del Grup, en 
definitiva amb la finalitat d’ampliar el coneixement del personal respecte 
a la cultura i els valors de l’entitat 

Responsables Direcció Recursos Humans i comandaments d’Emporhotel  
Cost A valorar 
Termini 
d’implantació 

Mig termini (2018-2019) 

Indicadors de 
seguiment  

Existència del Protocol 
Actualització del Codi Ètic. 

Observacions Malgrat l'anterior es fa difícil assegurar que tots els professionals són 
coneixedors fefaents de la referida informació. 

 

ÀMBIT 2. POLÍTIQUES D’IMPACTE EN LA SOCIETAT I DE 
RESPONSABILITAT SOCIAL 

Codi 02.01 
Acció *Incloure a les diferents pantalles dels centres Hospital de Palamós 

i els ABS’s, que l’entitat treballa per la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes.  
*Tramitar el Segell d’Igualtat 

Descripció Difondre i fer extensius als grups d’interès externs el compromís de 
l’entitat vers la igualtat d’oportunitats. 
 

Responsables Direcció de Recursos Humans i Departament de Comunicació 
Cost A valorar 
Termini 
d’implantació 

Mig termini (2018-2019) 

Indicadors de 
seguiment  

- Llistat de grups d’interès externs als que s’ha comunicat el compromís 
en matèria d’igualtat d’oportunitats. Periodicitat: anual. 

- Accions desenvolupades per a cada un dels grups d’interès externs en 
matèria d’igualtat d’oportunitats. Periodicitat: anual. 

Observacions  

ÀMBIT 3. COMUNICACIÓ, IMATGE I LLENGUATGE 
Codi 03.01  
Acció *Crear un banner en matèria d’igualtat d’oportunitats a la Intranet 

d’Emporhotel on hi consti tota la informació 
*Fer una acció formativa específica als membres de la Comissió 
d’Igualtat d’Emporhotel.  

Descripció L’objectiu és que tot el personal pugui tenir accés a tota la informació en 
aquesta matèria, ja que, es va detectar una manca de més accessibilitat 
dels professionals a les dades referents a la igualtat.  
Alhora facilitar als membres que formen part de la Comissió d’Igualtat, 
una acció formativa en matèria d’igualtat, per a la seva pròpia formació i 
per a què es pugui valorar si és útil i clara, per tal de valorar incorporar-
la al Pla de Formació anual, com una formació obligatòria.  

 



 

 
Val a dir, que serà la mateixa acció formativa que van realitzar els 
membres que integren la Comissió d’Igualtat transversal de SSIBE.  

Responsables Departament de Formació, Comissió Igualtat i Informàtica 
Cost A valorar 
Termini 
d’implantació 

Curt termini (2017-2018) 

Indicadors de 
seguiment  

Disposar del banner  
Nombre de membres de la Comissió d'Igualtat amb formació feta 

Observacions  
 
Codi 03.02  
Acció Adaptar la Guia de Llenguatge Neutre a la nomenclatura pròpia 

d’Emporhotel 
Descripció Revisió i adaptació de la Guia de Llenguatge Neutre, a la nomenclatura 

pròpia de l’activitat, llocs de treball i/o de les professions d’Emporhotel. 
 
La guia s’haurà de difondre entre el conjunt del personal a través de la 
Intranet, ja que aquesta servirà per a unificar criteris i promoure la 
igualtat de gènere tant en les comunicacions com en la imatge de 
l’organització. 

Responsables Comissió Igualtat i Departament de Comunicació  
Cost A valorar 
Termini 
d’implantació 

Curt termini (2018) 

Indicadors de 
seguiment  

Existència de la Guia de llenguatge neutre 
Difusió a la Intranet de SSIBE i Emporhotel de la seva existència 

Observacions  
 
Codi 03.03  
Acció Comunicació interna del pla d’igualtat d’oportunitats 
Descripció L’objectiu és donar a conèixer l’evolució  de les accions recollides al pla 

d’igualtat d’oportunitats al conjunt del personal. Per això, es poden 
utilitzar els canals de comunicació ja establerts, com per exemple, 
sessions d’informació, taulells d’anuncis, intranet, etc. 

Responsables Departament de Recursos Humans i de Comunicació  
Cost A valorar 
Termini 
d’implantació 

Curt termini (2017-2018) 

Indicadors de 
seguiment  

Difusió a la Intranet d'Emporhotel 

Observacions  

 



 

ÀMBIT 4. REPRESENTATIVITAT DE LES DONES I DISTRIBUCIÓ DEL 
PERSONAL 

Codi 04.01 
Acció Propiciar i fomentar la representativitat dels homes i les dones en 

les àrees on hi tenen una menor presència respectivament 
Descripció L’objectiu d’aquesta acció és equilibrar la presència de dones i homes 

en cada una de les àrees sempre que sigui possible, ateses les 
característiques del mercat laboral.  
 
Possibles mesures: 
- Convidar explícitament a les dones i als homes a presentar-se als 

llocs en que són minoria. Aquesta mesura pot ajudar a trencar els 
estereotips que les mateixes dones o homes puguin tenir assumits al 
voltant de les seves limitacions en el desenvolupament de 
determinades funcions o tasques. 

- Arbitrar mesures compensadores de tal manera que, a iguals mèrits i 
capacitat, hi accedeixi la persona el gènere de la qual estigui menor 
representat en una categoria o grup professional. 

- Organitzar cursos específics per a les dones i els homes per tal de 
preparar-les/los per llocs i funcions de l’empresa on hi estiguin menor 
representades/tats. 

Responsables Direcció de Recursos Humans  
Cost  A valorar 
Termini 
d’implantació 

Llarg termini (2017-2021) 

Indicadors de 
seguiment  

- Percentatge de dones i homes per àrees. Periodicitat: anual. 
- Percentatge de dones i homes per categories. Periodicitat: anual. 

Observacions Cal tenir en compte que hi ha llocs de treball que tradicionalment i 
històricament han estat ocupats majoritàriament per dones o bé per 
homes. És per aquest motiu que serà difícil equilibrar la presència de 
dones i homes en segons quines categories. Caldrà considerar aquests 
aspectes així com treballar per igualar la presència de dones i homes a 
direcció i patronat. 

ÀMBIT 5. DESENVOLUPAMENT  
Codi 05.01  
Acció *Elaborar una Guia que reculli la sistemàtica en els processos de 

selecció de personal d’Emporhotel, fer-ne partícep al Comitè 
d'Empresa i difondre als professionals 
*Assegurar la no discriminació per raó de gènere en el procés de 
selecció i promoció, prioritzant -a igualtat de condicions- l'elecció 
del professional infrarepresentat 

Descripció L’objectiu d’aquesta acció és recollir per escrit la sistemàtica que ja 
existeix en la selecció de personal d’Emporhotel i analitzar si es poden 
incorporar punts de millora.  
Recollir l’acció de representativitat al protocol de selecció 

Responsables Direcció de Recursos Humans i comandaments d'Emporhotel 
Cost A valorar 
Termini 
d’implantació 

Llarg termini (2018 -2019) 

 



 

Indicadors de 
seguiment  

Existència dels procediments 
Difusió feta 
Percentatge de dones i homes per categories. Periodicitat: anual. 
Percentatge de dones i homes per àrees. Periodicitat: anual. 

Observacions  
 
 
Codi 05.03 
Acció Mantenir i millorar els processos de desenvolupament 
Descripció L’objectiu es millorar les competències de l’equip humà, millorant el 

procés de detecció de les seves necessitats formatives i l’accés a la 
formació. 

Responsables Direcció de Recursos Humans, Servei de Formació, comandaments 
Emporhotel i representació social 

Cost A valorar 
Termini 
d’implantació 

Llarg termini (2017-2021) 

Indicadors de 
seguiment  

- Assistència a formació desglossada per gènere i categoria 
professional, segons cursos i nombre d’hores. Periodicitat: anual. 

- Grau de satisfacció. Periodicitat: anual.  
Observacions   Aquesta acció pot encabir-se a la línia estratègica L.8.  Disposar de 

professionals competents del Pla Estratègic 2014-2017.                                                                                                                                                                                          

ÀMBIT 6. RETRIBUCIÓ  
 
Segons els resultats obtinguts en la diagnosi no és necessari desenvolupar accions en 
l’àmbit de la retribució atès que ja està regulat pels convenis col·lectius de referència. 

ÀMBIT 7. ASSETJAMENT, ACTITUDS SEXISTES I PERCEPCIÓ DE 
DISCRIMINACIÓ 

Codi 07.01  
Acció Registrar de forma desagregada per sexes el casos de Violència en 

el lloc de treball i registrar els casos d’Assetjament també 
desagregat per sexes. Alhora ambdues dades publicar-les a la 
Memòria anual del Servei de Prevenció.  

Descripció L’objectiu d’aquesta acció es portar un registre exhaustiu tant dels casos 
de Violència en el lloc de treball i/o els casos d’Assetjament , segons les 
denúncies dels professionals i desagregades per sexes per així poder 
portar un control i analitzar dades, per identificar qualsevol incidència en 
la que es pugui intervenir, si s’escau. 

Responsables Servei de Prevenció 
Cost  A valorar 
Termini 
d’implantació 

Mig termini (2017-2018) 

Indicadors de 
seguiment  

Registre de dades a la Memòria del Servei de Prevenció 

Observacions  
 

 



 

 
Codi 07.04  
Acció Fer recordatoris a la Intranet de SSIBE i d’Emporhotel en forma de 

“noticia emergent” dels diferents Protocols, tant les Guies de 
Violència en el lloc de treball i Assetjament, com del Codi Ètic.  

Descripció L’objectiu és reforçar que aquesta informació arribi a tot l’equip humà.  
Responsables Departament de Recursos Humans i Departament Comunicació 
Cost A valorar 
Termini 
d’implantació 

llarg termini (2017-2021) 

Indicadors de 
seguiment  

Notícies a la Intranet de SSIBE i d'EMPORHOTEL 

Observacions Cal valorar l'existència d'accions formatives relacionades amb aquest 
tema en el Pla de Formació anual 

ÀMBIT 8.  CONDICIONS LABORALS  
 
Segons els resultats obtinguts en la diagnosi no és necessari desenvolupar accions en 
l’àmbit de les condicions laborals, atès que ja està regulat pels convenis col·lectius de 
referència. 

ÀMBIT 9.  CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR I 
LABORAL 

 
Codi 09.01  
Acció Valorar l’elaboració d’una Pla d’Organització del Temps de Treball i 

Conciliació  
Descripció L’objectiu és com a mesura per a posar en marxa un pla bàsic de 

conciliació de la vida personal, familiar i laboral ajustat a les necessitats 
de la plantilla i al model d’organització, basat específicament en 
implementar la flexibilitat en la ordenació del temps de treball, en 
aquelles àrees, serveis i/o unitats que sigui possible. 

Responsables Direcció de Recursos Humans 
Cost A valorar 
Termini 
d’implantació 

Llarg termini (2018-2021) 

Indicadors de 
seguiment  

 

Observacions  

ÀMBIT 10.  CONDICIONS FÍSIQUES DE L’ENTORN  
 
Segons els resultats obtinguts en la diagnosi no és necessari desenvolupar accions en 
aquest àmbit atès que les condicions físiques de l’entorn s’adeqüen a les 
característiques i necessitats tant de les dones com dels homes. 

ÀMBIT 11.  ADOPCIÓ DE MESURES DE RISCOS LABORALS AMB 
PERSPECTIVA DE GÈNERE  

 
Segons els resultats obtinguts en la diagnosi no és necessari desenvolupar accions en 
aquest àmbit atès que es considera la perspectiva de gènera a l’hora de valorar els 
riscos laborals.  

 



 

ÀMBIT 12.  PROMOCIÓ DE MESURES DE GESTIÓ DE LA MOBILITAT 
QUE PERMETIN UN ACCÉS IGUALITARI DE LES DONES I ELS HOMES 
AL LLOC DE TREBALL  

 
Segons els resultats obtinguts en la diagnosi no és necessari desenvolupar accions en 
aquest àmbit atès que hi ha un accés igualitari al lloc de treball. 
 

 



 

CRONOGRAMA D’IMPLANTACIÓ DE LES ACCIONS 

Accions                2017 2018 2019 2020 2021 
Àmbit 1. Política d'igualtat d'oportunitats                     

01.01 Nomenar una persona o un grup de treball responsable de la igualtat d’oportunitats en l’organització (comissió d’igualtat)           

Crear una bústia de correu electrònic per la Comissió d'Igualtat                   

01.02 Protocol·litzar l’acollida dels nouvinguts.                
Menció d'Emporhotel al Codi 
Ètic                 
Àmbit 2. Polítiques d'impacte en la societat i de responsabilitat social                 

02.01 Incloure a les diferents pantalles dels centres Hospital de Palamós i els ABS’s que l’entitat treballa per la igualtat d’oportunitats entre 
dones i homes.  

  
   

  

          

Tramitar el segell d'igualtat                
Àmbit 3. Comunicació, imatge i llenguatge                     
03.01 Crear un banner en matèria d’igualtat d’oportunitats a la Intranet d’Emporhotel on hi conti tota la informació            
Fer una acció formativa específica als membres de la Comissió d’Igualtat d’Emporhotel               

03.02 Adaptar la Guia de Llenguatge Neutre a la nomenclatura pròpia d’Emporhotel i fer-ne difusió             

03.03 Comunicació interna del pla d'igualtat d'oportunitats a la Intranet d'Emporhotel               

Àmbit 4. Representativitat de les dones i distribució del personal                 
04.01 Propiciar i fomentar la representativitat dels homes i dones en les àrees on hi tenen una menor presència respectivament           
Àmbit 5. Desenvolupament                       

05.01 Elaborar una Guia que reculli la sistemàtica en els processos de selecció de personal d’Emporhotel i fer-ne partícep al Comitè 
d'Empresa i difondre als professionals 

          

          

Assegurar la no discriminació per raó de gènere en el procés de selecció i promoció prioritzant -a igualtat de condicions- l'elecció del 
professional infrarepresentat 

  
   

  

          

05.03 Mantenir i millorar els processos de desenvolupament               
Àmbit 7. Assetjament, actituds sexistes i percepció de discriminació                 

07.01 Registrar de forma desagregada per sexes el casos de Violència en el lloc de treball i registrar els casos d’Assetjament també 
desagregat per sexes. Alhora ambdues dades publicar-les a la Memòria anual del Servei de Prevenció.     

  

          

07.04 Fer recordatoris a la Intranet de SSIBE i d’Emporhotel en forma de “noticia emergent” dels diferents Protocols, tant les Guies 
de Violència en el lloc de treball i Assetjament, com del Codi Ètic.     

  

          

Àmbit 9. Conciliació de la vida personal, familiar i laboral                   

09.01 Valorar l’elaboració d’una Pla d’Organització del Temps de Treball i Conciliació.               
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