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Desigualtat per raó de gènere, edatisme  i terra enganxós  a la  Gerència de Benestar Social 
de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona (Diba) 

 
 
Conceptes trets del glossari de  la Guia per a una comunicació no sexista i de  De què parlem respecte la Igualtat 

de Gènere  de la Web del Pla d’Igualtat Diba: 
 
 Gènere: Construcció social i cultural basada en les diferències  biològiques entre els sexes que assigna  

diferents característiques emocionals, intel·lectuals  i  comportamentals  a dones i homes, variables segons  
la  societat i l'època històrica.  A partir  d'aquestes diferències biològiques, el gènere  configura les relacions 
socials de poder entre homes i dones. 

 Igualtat de gènere:  La condició  d'ésser iguals homes i  dones en les possibilitats de desenvolupament  
personal i de pressa de decisions, sense les limitacions  imposades pels rols de gènere  tradicionals, per la 
qual cosa els diferents comportaments, aspiracions i necessitats de dones i d'homes són igualment  
considerats, valorats i  afavorits. 
 

Del diccionari feminista Vilaweb (https://www.vilaweb.cat/noticies/que-es-la-sororitat-un-diccionari-feminista/):  
 Perspectiva de gènere:  Anàlisi de qualsevol  àmbit o activitat a  partir de la discriminació per  raó de sexe 

amb  l’objectiu de reflexionar-hi per a trobar línies d’acció que permetin  de  resoldre les desigualtats.  
Aplicar perspectiva de gènere o feminista a la política, per  exemple, seria analitzar quin paper hi fan les  
dones i quantes n’hi ha. 

 Masclisme:  És el conjunt d’actituds,  conductes,  pràctiques  socials  i  creences destinades a justificar i/o 
promoure el sosteniment  d’actituds  discriminatòries contra les dones i contra homes amb un 
comportament que no és adequadament «masculí» . 

 Sostre de vidre: Barrera invisible que dificulta  l'accés de les dones al poder, als nivells  de decisió  i als 
nivells  més alts de  responsabilitat d'una empresa o organització  a causa dels prejudicis  envers les seves 
capacitats professionals. 
 

 Terra enganxós:  Barrera invisible que fa que les  dones no només no  accedeixen a les posicions més ben  
qualificades del mercat laboral,  si no que es troben  amb serioses dificultats per  superar els llocs de  treball 
més precaris i  menys valorats socialment. 
(http://iqobservatori.org/sostre-de-vidre-i-terra-enganxos/) 

  Edatisme:  Visió tòpica i despectiva del grup de persones grans deguda a les falses creences que sobre ella 
es tenen sobre la base de la seva avançada edat cronològica.  
(http://cv.uoc.edu/moduls/UW_10000_01100/web/m00/main/def1766.html)  
 
 

 

 

Amb aquest document demostrem que la Gerència de Benestar Social de l’Àrea d’Atenció a les 
Persones diba té com a perfil d’èxit/model de progrés en igualtat de condicions, l’home de mitjana 
edat prometedor per sobre de les dones d’edat i experiència, amb el que la Gerència no solament no 
avança cap a una major igualtat de gènere si no que clarament retrocedeix  creant un terra enganxós 
on queden atrapades moltes dones. 
 
L’estructura bàsica de funcionament i organització de la Gerència de Benestar Social de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, es desprèn d’un organigrama que ha anat creixent en verticalitat amb els 
desavantatges pròpies d’aquests tipus d’estructures  (https://www.edenred.es/blog/tipos-de-

organizaciones-de-los-trabajos-verticales-horizontales-y-planas/): excés de càrrecs de comandament que 
retarda la presa de decisions  i que en la cúspide s’omple d’homes; major cost salarial; pèrdua 
d’oportunitats i eficàcia, ja que la presa de decisions ha de baixar de dalt a baix; desmotivació i 
malestar entre les treballadores per un model de progrés personal i laboral massa depenent de l’opció 
d’accedir a càrrecs de comandament. 
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Organigrama de l’Àrea d’Atenció a les Persones i de la Gerència de Benestar Social diba 
 

 
 
 
 
 

 
 
Després de que en 2015 s’implementés el 1er Pla d’Igualtat de gènere i veient la nul.la repercussió que 
sobre l’Àrea més feminitzada de la diba està tenint, hem decidit  posar dades a la nostra situació per a 
denunciar i reclamar la urgent intervenció en reducció de desigualtats a la Gerència de Benestar Social 
de la Diputació de Barcelona.  
 
Les dades,  a mes de juny de 2019, no són estables degut a canvis en l’accés a la categoria superior i a 
canvis  de lloc de treball  d’algunes de les Tècniques  de Polítiques Socials (TPS), però sí indicatius de 
la falta d’interès  i compromís per part dels responsables de l’Àrea en l’aplicació de mesures per a la 
igualtat de gènere. 
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Ideològicament més interessades en lluitar contra el terra enganxós que no pas contra el sostre de 
vidre més centrat en una estructura funcional vertical, que no dona resposta a la majoria de les TPS 
dones i que ajuda al manteniment d’estructures masclistes.   Nosaltres ens hem centrat en l’evolució 
laboral de les dones TPS sense càrrec de comandament i del nivell inferior del Servei d’Acció Social 
(SAS) i del de Suport a Programes Socials (SSPS) -exceptuant les tècniques del Servei de Prevenció i 
Orientació al Tractament de Toxicomanies (SPOTT),  ubicades fora del recinte Mundet, de la Gerència 
de Benestar Social. El fet de que estiguin ubicades fora del Recinte Mundet ens posa difícil conèixer la 
seva situació pel que fa a la satisfacció amb el lloc de treball, expectatives,  etc. 
 

 
 
A la Diputació de Barcelona, el grup de titulació A conté els subgrups  de categories A1 i A2 
(cido.diba.cat) (transparència.diba.cat): 
 

• Subgrup A1. Tècnic/a Superior (llicenciatura o graduat universitari).  A aquest subgrup li 
correspon el  desenvolupament de funcions N2. 

 
• Subgrup A2. Tècnic/a Mig (anterior grup B, Grau, llicenciatura o diplomatura). A aquest 

subgrup li correspon el desenvolupament de funcions N1 
 
A la Gerència de Benestar Social, les TPS han vingut transitant pels diferents llocs de treball 
desenvolupant funcions independentment de la seva pertinença a cadascú dels 2 subgrups de titulació 
A1 i A2, disfuncionades en molts casos; és a dir,  fent funcions d’A1 sent del subgrup A2. 
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DISTRIBUCIÓ DE LES TPS DONES I HOMES PER CATEGORIES DE TITULACIÓ A1/A2 A 2018 
 
L’any 2018 va acabar amb una distribució per categories i gènere que mostrava aquest panorama als 
dos Serveis de la Gerència: 
 

 
 
 
 

 
 
 

-  Un 79% de TPS dones i un 70% dels TPS homes estaven al subgrup inferior A2 
-  Un 21% de TPS dones i un 30% dels TPS homes estaven al subgrup superior A1 
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CANVIS EN L’ACCÉS DE LES TPS DONES I HOMES AL SUBGRUP DE TITULACIÓ A1 AMB LA 
CONVOCATÒRIA DE LA BORSA D’INTERINATGE  
 
En 2018 s’obre l’accés al subgrup de titulació A1 via borsa d’interinatge: la majoria de les TPS que s’hi 
van presentar i  van passar l’examen amb èxit,  van poder fer servir el coneixement de la feina que 
venien desenvolupant ja que el contingut de la segona prova a superar anava en concordança.  
Trobem be el reconeixement actual però critiquem la manca d’aquesta sensibilitat  per a tothom. 
També recordem que en el passat van quedar sense l’oportunitat d’accés a places A1  companyes que 
havien aprovat borsa i que encara esperen.  
 
 

 
 
 
 

  
Grup 

A 

SGRSS SSP SISTN SISTS SRIF SRAP Accés de dones i homes 
a  superior A1 de 

2018 a  2019 
 2018 -19 2018 -19 2018 -19 2018 -19 2018 -19 2018 -19 

 
 

DONES 

A1 1 4 2 2 1 1   1 1 2 2 
 

de 5 Dones A1 a 10 A1 

A2 8 5 2 2 5 4 5 5 4 3 4 
4 

-1Plus 

 
de 28 Dones A2 a 24 A2 

 
HOMES 

A1 1 2  2     1 2 1 
2 
 

de 3 Homes A1  a  8  A1 

A2 1  3    1 1 1  1 - 1 CAP de 7 Homes A2  a  1  A2 

 
 
 Del total de 34 TPS dones als 2 Serveis de la Gerència, 3 TPS dones han accedit a A1 en 2019,   fent 

un total de 10 dones les que actualment son a la categoria superior A1:  
o 7 d’elles ja estaven a la categoria superior quan van arribar a la Gerència per concurs de 

trasllat i 1 més va reincorporar-se d’una excedència. 
 Del total de 10 TPS homes als 2 Serveis de la Gerència, 5 TPS homes han accedit a A1 en 2019, 

fent un total de 8 homes els que actualment son a la categoria  superior A1 (+1 TPS home  que s’ha 
traslladat a una altra gerència amb la categoria A1 i un altra que ha accedit  a un càrrec de 
comandament). 

 
Actualment al voltant de 44 TPS treballen a les subseccions dels 2 serveis mencionats; per sexe són 34 
dones i 9 homes amb una distribució en percentatge: 
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De les 24 TPS dones que són a la categoria A2, dues disposen de condicions de treball diferenciades a 
la resta de A2, 1 és directora de Programa i una altra ha accedit actualment a un plus derivat del lloc 
de treball que ocupa.  
Quant a la titulació acadèmica d’aquestes 24, 18 dones disposen de la titulació superior (llicenciatura 
o graduat universitari / diplomatura + grau). 
 

 
 
Per percentatge,  actualment el 26% de les TPS dones són a la categoria superior A1 i un 74% de les TPS 
dones a la categoria inferior A2.  
 
És fortuït que la majoria de TPS dones siguin a la categoria inferior A2?.  
 
Per què no apoderar les TPS dones que ja hi eren en cada subsecció  i que s’havien presentat a la 
categoria A1 i aprovat sense plaça, en anteriors borses d’interinatge?. 

 
En el cas dels TPS homes, el 89% d’ells són a la categoria superior A1 i únicament l’11%  a la categoria 
inferior A2. 

 
 
 
Totes les TPS promocionades: tant els 5 TPS homes, les 3 TPS dones que han accedit actualment a 
A1, com el TPS home que ha accedit al càrrec de comandament, la TPS dona que ha accedit a un plus 
salarial i la TPS dona A1 que ha arribat d’una altra Gerència a la SIST,  van entrar a formar part de la 
Gerència de Benestar Social fa menys de 15 anys.  
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Observem com estan actualment / a 2019 els percentatges de TPS dones i homes  per seccions i com 
es distribueixen per les categories superior i inferior del grup A. 
 
 

AL SERVEI D’ACCIÓ SOCIAL 
 
1. A la Secció de Gestió de Recursos Tècnics al Territori (SGRTT): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
A la SGRSS,  

• un 63% de les TPS dones són a la categoria A2 i un 37% són a la categoria A1 
• un 100% dels TPS homes són a la categoria A1 

 
 
A la SSP, 

• un 50% de les TPS dones són a la categoria A2 i un 50% són a la categoria A1 
• un 100% dels TPS homes són a la categoria A1 
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2. A la Secció d’Intervenció Social al Territori (SIST).  

 

 
 
A la SISTN, 

• el 100% de les TPS dones són a la categoria A2 com també és a la mateixa categoria l’únic 
TPS home  

A la SISTS, 
• el 100% de les TPS són dones i totes són a la categoria inferior A2  

 
 

És la Secció més feminitzada i on la categoria  A1 és absent,  malgrat 7 de les 10 TPS disposen de la 
titulació adient. 
Per què a la Secció d’Intervenció Social al Territori (SIST) no s’han cobert les places de les 
companyes A1 que per jubilació i altres han anat quedant lliures?.   
 
Es casual que això  passi en una Secció  amb un 91% de dones? 
 
Actualment ha accedit una TPS dona categoria A1 per concurs de trasllat intern que no sabem on 
ubicar-la a la Secció, ja que no forma part de cap de les dues subseccions i se li assignen tasques 
suposadament diferenciades, les quals fins el moment de la seva arribada les portaven a terme les 
TPS A2 de la Secció. Entenem que és una diferenciació sense arguments tècnics ni funcionals. 
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AL SERVEI DE SUPORT DE PROGRAMES SOCIALS 
 
 

 
 
 

 
1. A la Secció de Recursos per a la Infància i les Famílies   

• un 75% de les TPS dones són a la categoria A2 i un 25% són a la categoria A1 
• un 100% de les TPS homes són a la categoria A1 

 
2. A la Secció de Recursos per a l’Autonomia Personal 
• un 75% de les TPS dones són a la categoria A2 i un 25% són a la categoria A1 
• un 100% de les TPS homes són a la categoria A1 

 
A totes dues subseccions es repeteix el patró de un terç de les TPS dones són a la categoria inferior i el 
100% dels TPS homes a la categoria superior. 
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RESUM DE LES CATEGORIES INFERIOR I SUPERIOR A TOTS 2 SERVEIS 

 
Finalment i pel que fa a la globalitat de tots 2 Serveis observem l’abans i el després  del procés viscut 
en el trànsit dintre del grup A de l’inferior A2 al superior A1 per gènere: 
 

A 2018 
 

 
  

A 2019 
                                                            

 
       
� Entre l’any 2018 i 2019 s’ha reduït la proporció de TPS dones en la categoria inferior  un 9% (d’un 

79% a un 70%), mentre que en els TPS homes s’ha reduït un 59% (d’un 70% a un 11%). 
� Entre l’any 2018 i 2019 ha augmentat la proporció de TPS dones en la categoria superior un 9% 

(d’un 21% a un 30%), mentre que en els TPS homes ha augmentat un 59% (d’un 30% a un 89%). 
 
 
Podem concloure que es manté l’estructura escandalosament masclista amagant una clara 
desigualtat de gènere en un context ideològic i reivindicatiu de Pla d’Igualtat de Gènere (PIG)  on 
pretesament es lluita per la reducció d’aquestes desigualtats.  

 

 
 

Què deien les dades de la primera diagnosi del Pla d’igualtat de gènere diba 2015-19?. Què ens diran 
les dades de la propera diagnosi, actualment a punt de realitzar-se després de l’avaluació  del primer 
pla?  Exigim pels pròxims quatre anys mesures compromeses amb una veritable eliminació 
d’obstacles i una veritable reducció de les desigualtats.  
 
 

EL TERRA ENGANXÓS 
 
L’11% de les TPS dones de la categoria inferior A2  disposen de titulació superior, tenen més de 50 
anys, una antiguitat a la Gerència  de Benestar Social de més de 30 anys i es evident que es troben 
amb serioses dificultats per a superar els llocs de treball inferiors i menys valorats a la Gerència (terra 

enganxós iqobservatori.org.)  
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El contraperfil de èxit / perfil de fracàs és la TPS dona de més de 55 anys d’edat amb formació 
superior des de fa més de 25 anys i experiència en Benestar Social de més de 30 anys. 
 

 
 
Per a quan abordar les desigualtats de gènere que sobre tot a la Gerència de Benestar Social de  l’Àrea 
d’Atenció a les Persones, la més feminitzada,  manté  a les dones de més edat en el terra enganxós de 
les feines menys valorades (social i econòmicament) i amb menys oportunitats de progrés 
professional? 
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Exigim des de ja: 
 
 La requalificació de les TPS dones que encara son a la categoria A2 disposant de la titulació 

superior (integrant els casos de TPS amb la titulació de diplomatura + grau / Pla Bolonia) per a 
l’accés a la categoria A1  

 L’accés a complement específic/plus lligat al lloc de treball per aquelles TPS dones que 
venen fent feina de tècniques superior malgrat no disposar de la titulació que diba no 
reconeix (Les retribucions complementàries estan essencialment vinculades al lloc de 
treball i a l'exercici professional https://transparencia.diba.cat/ca/retribucions-dels-empleats-publics ) 
La cobertura de llocs de treball per jubilació i cobertura de suplències amb personal de borsa que 
avui es troba a l’atur. Considerem tan important combatre l’edatisme contra les persones grans 
com el que es dona de facto al no fer noves contractacions. Aquesta negligència suposa que les 
persones més joves de la plantilla analitzada estan a prop dels 40 anys La transparència en les 
promocions de professionals més enllà de l’aparença de legalitat que es dona a certes 
assignacions de càrrecs de comandament clarament discrecionals. 

 Que es vetlli per una igualtat real del col·lectiu LGBTI+ en l’entorn laboral i professional. 


