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INTRODUCCIÓ 

El dret a la igualtat i la prohibició de discriminació per raó del sexe o el gènere 

constitueixen drets fonamentals reconeguts a totes les declaracions internacionals de 

drets humans. La incorporació de polítiques d’igualtat entre diferents gèneres en les 

organitzacions permet orientar la seva activitat cap a fórmules de gestió més 

participatives, integradores i respectuoses amb la diversitat, contribuint a erradicar 

situacions de discriminació i violència i, en resum, a promoure la igualtat real entre 

persones amb independència del seu gènere, canviant els obstacles i estereotips que 

impedeixen arribar-hi. 

Els plans d’igualtat són, d’acord amb l’article 46 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de 

març, per la igualtat efectiva de dones i homes, «un conjunt ordenat de mesures 

adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a assolir a l’empresa 

la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la discriminació per 

raó de sexe». A més, el mateix articulat estableix que «els plans d’igualtat fixaran els 

concrets objectius d’igualtat a assolir, les estratègies i pràctiques a adoptar per a la seva 

consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels 

objectius fixats». 

L’Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa) es va crear el 23 de desembre de 

2013 i està participat per la Conselleria de Salut de les Illes Balears, el Servei de Salut de 

les Illes Balears, la Universitat de les Illes Balears i la Fundació Banc de Sang i Teixits de 

les Illes Balears. L’Institut integra investigadors i investigadores de l’àmbit de la salut de 

les diferents entitats constituents a 53 grups d’investigació englobats en 7 àrees 

científiques d’interès: Bioenginyeria i Cirurgia Experimental; Epidemiologia Clínica i Salut 

Pública; Malalties Infeccioses i Immunològiques; Malalties Metabòliques i Nutrició; 

Malalties Respiratòries i Cardiovasculars; Neurociències; i Oncohematologia.  

Des del gener de 2019, l’IdISBa és un dels 31 centres acreditats com Institut 

d’Investigació Sanitària per part de l’Institut de Salut Carles III. 
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L'IdISBa té la missió de ser l'entitat integradora i potenciadora de la investigació i del 

coneixement científic en salut generada a les Illes Balears, facilitant la seva translació a 

la millora de la salut de la població. La nostra visió és consolidar l’IdISBa com a Institut 

d'Investigació Sanitària acreditat, d'excel·lència i de referència. 

L’IdISBa va adquirir a l’agost de 2015 el compromís de complir els 40 principis inclosos a 

la Carta Europea de l’Investigador i al Codi de Conducta per a la Contractació 

d’Investigadors (Carta i Codi, per el seu nom en anglès, Charter & Code) mitjançant els 

que es defineixin els drets i deures tant d’investigadors/es com dels seus contractants, 

així com les línies de treball per proporcionar un entorn de treball estimulant que 

fomenti el creixement i el desenvolupament professional. Com a conseqüència d’aquest 

compromís, l’IdISBa va desenvolupar el seu Pla d’Acció en Recursos Humans en Recerca, 

aprovat pel seu Patronat el mes d’abril de 2016. L’objectiu d’aquest pla d’acció és 

millorar l’alineació de les polítiques i actuacions en recursos humans de la institució 

amb els 40 principis exposats a la Carta i Codi europeus, i li ha valgut a l’IdISBa la 

concessió del segell HR Excellence in Research per part de la Comissió Europea, 

acreditant-lo així com un centre d’investigació compromès amb la millora continuada 

de les seves polítiques de recursos humans. Entre les accions contemplades a aquest 

pla es troben la definició d’un pla d’igualtat i la creació d’una comissió d’igualtat, amb 

l’objectiu d’avançar en l’establiment d’un entorn laboral lliure de discriminació en 

funció del sexe o el gènere.  

D’acord amb aquest compromís i el convenciment de que l’eliminació de situacions que 

eviten la igualtat efectiva de les persones amb independència del seu gènere a l’entorn 

laboral contribueixen a un millor aprofitament del talent, s’ha elaborat el present pla, 

que ha estat aprovat per la Comissió d’Igualtat de l’IdISBa en data 23 d’octubre i per els 

seus òrgans de govern en data 28 d’octubre de 2019.  
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OBJECTIUS DEL PLA D’IGUALTAT 

Aquest pla té l’objectiu principal d’integrar la igualtat de tracte i oportunitats entre 

persones amb independència del seu gènere, com a principi formador i informador de 

tots els processos i polítiques de persones en el sí de l’IdISBa, establint mecanismes 

concrets per assolir aquest objectiu. 

Per tal d’assolir aquest objectiu, s’estableixen els següents objectius operatius:  

- Detectar i reduir les desigualtats que puguin existir en l’àmbit de la carrera 

professional del personal. 

- Donar suport a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, i la 

corresponsabilitat. 

- Incrementar la visibilitat i el reconeixement de l’activitat científica, tècnica i 

administrativa de les dones.  

- Prevenir, detectar i combatre les violències masclistes, tant en l’àmbit laboral 

com extralaboral.  

 

MARC LEGAL 

La igualtat entre dones i homes ha estat reconeguda per les Nacions Unides com a 

principi jurídic universal.  

La Constitució espanyola proclama, al seu article 14, el dret a la igualtat i la no 

discriminació per raó de sexe, mentre que l’article 9.2 consagra l’obligació dels poders 

públics de promoure les condicions per a que la igualtat de l’individu i dels grups en els 

que s’integra sigui real i efectiva.  

La norma bàsica de l’estat espanyol que regula la igualtat d’oportunitats és la Llei 

Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes que sorgeix 

com a una acció normativa plural dirigida a lluitar contra totes les manifestacions 

subsistents de discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe i a promoure la igualtat 

real entre homes i dones mitjançant polítiques actives per fer efectiu el principi 

d’igualtat. Aquesta llei defineix el pla d’igualtat, en el seu article 46, com a un conjunt 
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ordenat de mesures adoptades després de fer un diagnòstic de situació, tendents a 

assolir a l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar 

la discriminació per raó de sexe. 

L’article 45 de la citada llei disposa que les empreses estan obligades a respectar la 

igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, han 

d’adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre 

dones i homes, mesures que han de negociar, i acordar si s’escau, amb els 

representants legals dels treballadors i les traballadores de la forma que determini la 

legislació laboral. El punt 2 del mateix article 45 estableix que, en el cas de les empreses 

de més de 250 persones de plantilla, les mesures d’igualtat hauran de dirigir-se cap a 

l’elaboració d’un pla d’igualtat que haurà de ser objecte de negociació en la forma en 

què es determini a la legislació laboral.  

En el Reial Decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la 

Llei de l'Estatut de l'Empleat Públic també es contempla la igualtat d’oportunitats entre 

homes i dones en alguns preceptes, entre d’altres, els referents a la retribució entre 

treballadors i treballadores, la maternitat i la paternitat, la negociació col·lectiva, els 

contractes laborals, la protecció social i el règim de la Seguretat Social, les jornades 

laborals, llicències i permisos, la salut laboral i els drets sindicals. 

En l’àmbit de les Illes Balears, l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en el seu article 

16.2, estableix com un dels àmbits primordials d’actuació de les seves administracions 

públiques les actuacions dirigides a aconseguir la igualtat de drets d’homes i dones en 

tots els àmbits, en particular en matèria d’ocupació i treball i en la protecció social 

contra la violència, en especial la violència de gènere.  A l’article 17 disposa que «les 

administracions públiques (...) vetllaran en tot cas perquè les dones i els homes puguin 

participar plenament en la vida laboral, social, familiar i política sense discriminacions 

de cap tipus i garantiran que ho facin en igualtat de condicions. A aquests efectes es 

garantirà la conciliació de la vida familiar i laboral». 
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Per altra banda, la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, de la 

Comunitat Autònoma de les Illes Balears sorgeix amb la finalitat de fer efectiu el dret a 

la igualtat real i efectiva de les dones i els homes i té per objecte «establir i regular els 

mecanismes i dispositius, com també les mesures i els recursos, adreçats a promoure i 

garantir la igualtat d'oportunitats i la no discriminació per raó de sexe, en qualsevol dels 

àmbits, etapes i circumstàncies de la vida». A l’article 44, aquesta Llei determina que les 

administracions públiques de les Illes Balears, i també els organismes i les entitats que 

en depenen, han d’elaborar plans d’igualtat del personal al seu servei d’acord amb la 

normativa que els és aplicable. Aquests plans hauran de tenir una vigència màxima de 

quatre anys, han de ser avaluats cada dos anys i han d’establir mesures correctores.  

En l’àmbit concret de la recerca, la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia 

i la Innovació, estableix a la seva disposició addicional tretzena que els òrgans 

d’avaluació i selecció dels Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació s’hauran 

d’ajustar als principis de composició i presència equilibrada entre dones i homes.  

Finalment, el Decret 17/2019, pel qual s’aprova l’Estatut del personal investigador 

laboral al servei dels instituts d’investigació sanitària de les Illes Balears, estableix al seu 

article 37 que, entre els drets del personal investigador contractat a dites institucions, 

s’hi troba el de rebre un tracte en condicions d’igualtat de gènere en el 

desenvolupament de les seves funcions investigadores, en la contractació de personal i 

en el desenvolupament de la seva carrera professional. A més, aquest decret estableix 

al seu article 46 que aquests instituts han de disposar d’un pla d’igualtat i d’un comitè 

d’igualtat que monitori la presència de desigualtats en relació amb el gènere a l’institut, 

i que s’ha de procurar la paritat en els òrgans de govern i representació, i en els comitès 

de selecció, avaluació i assessors. Per altra banda, estableix que els instituts han de 

vetllar perquè les condicions laborals del personal investigador proporcionin la 

flexibilitat necessària per garantir la conciliació amb la vida familiar i laboral (article 39) i 

estableix mesures concretes, com són l’obligatorietat de preveure la possibilitat de 

suspensió o prolongació de la durada dels programes de dinamització de la investigació 

propis per motius de conciliació per un període equivalent al permís de paternitat o 
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maternitat per cada fill (article 39), l’ampliació del còmput de la durada del contracte 

per situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, maternitat, adopció o 

acolliment, risc durant la lactància i paternitat (article 44) o l’allargament de la 

periodicitat de l’avaluació de l’activitat investigadora per naixement de nadó, o reducció 

de jornada per cura de fills/es o familiars (article 48).  

 

ÀMBIT D'APLICACIÓ 

Aquest pla va dirigit a tot el personal IdISBa independentment del lloc de feina que 

ocupi, és a dir, tant al personal contractat directament per l’IdISBa (personal 

d’administració i gestió, tècnics i tècniques de plataformes cientificotècniques, personal 

investigador, tècnics i tècniques de suport a la investigació i personal de direcció) com 

als investigadors adscrits i les investigadores adscrites a l’Institut. A més, el pla també va 

dirigit a altres col·lectius que puguin veure’s afectats per les mesures a implantar.  

 

COMPROMÍS 

L’IdISBa, com entitat pública de recerca i referent de la recerca en salut a les Illes 

Balears, és conscient de la responsabilitat que té en matèria de promoció de la igualtat 

d’oportunitats entre persones amb independència del seu gènere, cultura, religió, etc. 

Per això, declara el seu compromís en el desenvolupament i establiment de polítiques 

que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar 

directa o indirectament per raó de sexe o gènere, així com en l’impuls i foment de 

mesures per aconseguir aquesta igualtat real en la nostra organització, establint la 

igualtat d’oportunitats entre persones amb independència del seu gènere com un 

principi estratègic bàsic i transversal de la nostra política corporativa i de recursos 

humans, d’acord amb la definició de dit principi que estableix l’article 3 de la Llei 

Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes, el qual 

disposa literalment que: «El principi d’igualtat de tracte entre dones i homes suposa 
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l’absència de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe i, especialment, les 

derivades de la maternitat, l’assumpció d’obligacions familiars i l’estat civil». 

En tots i cada un dels àmbits en què es desenvolupa l’activitat d’aquesta empresa, des 

de la selecció a la promoció, passant per la política salarial, la formació, les condicions 

de treball i ocupació, la salut laboral, l’ordenació del temps de treball i la conciliació, 

assumim el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, atenent de manera 

especial a la discriminació indirecta, la qual la definim tal i com disposa l’article 6.2 de la 

normativa anteriorment citada: «Es considerarà discriminació indirecta per raó de sexe 

o gènere la situació en què una disposició, criteri o pràctica aparentment neutra posa a 

persones d’un sexe o gènere en desavantatge particular respecte altres persones de 

l’altre, a menys que dita disposició, criteri o pràctica pugui justificar-se objectivament en 

atenció a una finalitat llegítima i que els mitjans per assolir dita finalitat siguin 

necessaris i adequats». 

Respecte a la comunicació, tant interna com externa, s’informarà de totes les decisions 

que s’adoptin a aquest respecte i es projectarà una imatge de l’empresa d’acord amb 

aquest principi d’igualtat d’oportunitats entre persones amb independència del seu 

gènere. 

Els principis enunciats es duran a la pràctica a través de la implantació de les accions 

contemplades al pla d’igualtat que suposin millores respecte a la situació present, 

arbitrant-ne els corresponents sistemes de seguiment, amb la finalitat d’avançar en la 

consecució de la igualtat real entre dones i homes a l’empresa i per extensió, en el 

conjunt de la societat. 

Per a dur a terme aquest propòsit es comptarà amb la representació legal de 

treballadors i treballadores, no només en el procés de negociació col·lectiva, tal i com 

estableix la Llei Orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva entre dones i homes, sinó en 

tot el procés de desenvolupament i avaluació del Pla d’Igualtat IdISBa. 
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 COMISSIÓ PERMANENT D’IGUALTAT 

L’IdISBa va constituir la seva Comissió Permanent d’Igualtat el 27 de setembre de 2018, 

com a principal òrgan responsable de l’impuls i la coordinació de la política en matèria 

d’igualtat de gènere a l’entitat.  

Les funcions d’aquests comissió són analitzar i proposar les mesures encaminades a 

assolir la igualtat efectiva entre homes i dones a l’IdISBa, i fer el seguiment de l’aplicació 

correcta de les mesures adoptades. Addicionalment, la Comissió d’Igualtat serà l’òrgan 

consultiu en matèria de gènere per al personal contractat i adscrit a l’entitat. 

 

Composició de la Comissió d’Igualtat IdISBa 

La composició de la Comissió d’Igualtat IdISBa s’ha definit respectant el principi de 

paritat, així com assegurant la representació dels diferents estaments professionals que 

conformen l’Institut (incloent tant personal d’investigació com personal de gestió i de 

suport de la recerca) així com de les diferents entitats que l’integren i la representació 

legal dels treballadors i les treballadores. A data 20 de setembre de 2019, es troba 

composada per les següents persones. 

 

- Aina Soler Mieras (investigadora de Gerència Atenció Primària de Mallorca) 

- Antònia Obrador Hevia (investigadora de l’Hospital Universitari Son Espases) 

- Daniel Horacio López López (tècnic de l’IdISBa) 

- Dora Romaguera  Bosch (presidenta; investigadora titular de l’IdISBa) 

- Esther Cardo Jalón (investigadora de l’Hospital Universitari Son Llàtzer) 

- Jaume Arbona Vidal (membre del Comitè d’Empresa) 

- Irina Sánchez Diéner (investigadora predoctoral de l’IdISBa) 

- Pilar Roca Salom (investigadora de la UIB) 

- Josep Muncunill Farreny (tècnic de plataformes) 

- Carolina Millán Pons (tècnica de Recursos Humans de l’IdISBa) 

- Roberto De la Rica Quesada (investigador emergent) 

- Salvador Marcús Cortes (personal de Gestió i Administració de l’IdISBa) 
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- Mª Antonia Font Oliver (Conselleria de Salut) 

- Antoni Gayà Puig (investigador del Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears) 

- Jose Lladó Iglesias (director gerent de l’IdISBa) 

- Miquel Fiol Sala (director científic de l’IdISBa) 

- Catalina Salom Niell, en qualitat de secretària  

 

Funcions de la Comissió d’Igualtat IdISBa 

Les funcions de la Comissió d’Igualtat són: 

- Revisar i aprovar el Pla d’Igualtat IdISBa. 

- Dur a terme el seguiment i avaluació permanent del desenvolupament i 

compliment del pla d’igualtat, així com la proposta de noves mesures. 

- Assessorar a la Direcció de l’IdISBa en tots els temes relacionats amb igualtat de 

gènere. 

- Promoure la formació en matèria d’igualtat i l’erradicació de l’ús del llenguatge 

sexista a l’àmbit de l’IdISBa. 

- Vetllar per el compliment del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre 

dones i homes a l’IdISBa. 

- Promoure una imatge de les dones i dels homes fonamentada en la igualtat de 

sexes i el respecte cap a la diversitat afectiva i sexual. 

- Difondre la informació entre el personal i fer arribar les necessitats del mateix. 

- Proposar i aprovar el reglament de funcionament de la Comissió d’Igualtat. 

- Prioritzar línies d’actuació en matèria d’igualtat. 

- Totes aquelles altres funcions relacionades amb la igualtat de gènere que li 

pugui encomanar la Direcció de l’IdISBa. 

 

DIAGNÒSTIC 

Per poder identificar les àrees de millora que cal abordar dintre d’aquest pla d’igualtat 

és necessari dur a terme en primera instància un diagnòstic exhaustiu que valori la 

situació de partida en relació a igualtat i que identifiqui els principals obstacles en els 
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que cal incidir de cara a avançar en aconseguir un entorn laboral que ofereixi igualtat 

d’oportunitats als seus treballadors i treballadores independentment del seu gènere.  

Aquest diagnòstic ha de comprendre no només la seva estructura i indicadors d’activitat 

en funció del gènere, sinó també la seva estratègia i orientació. A més, és necessari 

considerar també la responsabilitat social que té l’Institut, i com s’hi ha d’imbricar en 

aquesta l’impuls de les polítiques d’igualtat en general i en el món de la recerca en 

particular.  

 

La igualtat entre dones i homes a l’estratègia IdIS Ba 

Els dos documents clau que defineixen l’estratègia de l’IdISBa són el Pla Estratègic 

IdISBa 2016-2020, i el Pla de Recursos Humans en Recerca IdISBa 2017-2020. 

En primer lloc, l’anàlisi del pla estratègic1 no desvetlla cap acció relacionada 

directament amb la promoció de polítiques d’igualtat de gènere a l’Institut, encara que, 

indirectament, hi estarien relacionats els següents objectius operatius i les seves 

accions relacionades: 

- Objectiu operatiu 2.1.2. Millorar els processos de contractació; Acció 2.1.2.1. 

Definir una política de contractació transparent i alineada amb els principis del 

Charter & Code. 

- Objectiu operatiu 2.2.1. Establir sistemes transparents d’estabilització i suport 

als grups emergents; Acció 2.2.1.1. Definir la carrera professional investigadora i 

el sistema d’avaluació d’investigadors/es. 

Per altra banda, el Pla de Recursos Humans en Recerca
2 (HRS4R, de Human Resources 

Strategy for Researchers) estableix al seu pla d’acció dues actuacions directament 

relacionades amb les polítiques d’igualtat a l’IdISBa: 

                                                
1 
http://www.idisba.es/cat/Portals/0/Documentos/Portal%20Transparencia/Informacion%20Instit
ucional/Plan%20Estrat%E9gico%20Resumen%20Ejecutivo%20IdISBa.pdf 
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- Acció 15: Definició d’un pla d’igualtat. 

- Acció 16: Creació d’una comissió d’igualtat. 

  

Anàlisi de l’organigrama IdISBa 

De cara a analitzar l’equilibri entre gèneres a la composició dels diferents estaments de 

l’IdISBa, hom prendrà en consideració la definició de composició equilibrada entesa 

com aquella situació en la que cap del dos gèneres representa un percentatge major del 

60 % sobre la composició global, d’acord al que estableix la Disposició Addicional 

primera de la Llei Orgànica  3/2007, per la igualtat efectiva de dones i homes.  

L’estructura de l’IdISBa es troba representada a la Figura 1, on s’observa que existeixen 

dos òrgans de govern (Patronat i Consell Executiu) i tres òrgans assessors (el Comitè 

Científic Extern i el Consell Social i Empresarial, que assessoren directament al Patronat, 

i el Comitè Científic Intern, que assessora a la Direcció Científica). Per altra banda, la 

direcció de l’Institut es troba dividida entre el director gerent i el director científic.  

L’IdISBa compta amb 7 àrees de recerca que engloben els 54 grups d’investigació, així 

com una sèrie de serveis de suport, bé sigui de gestió i administració, bé sigui de tipus 

cientificotècnic (les plataformes cientificotècniques). 

Figura 1. Estructura organitzativa de l'IdISBa 

                                                                                                                                          
2
http://www.idisba.es/cat/Portals/0/Documentos/Portal%20Transparencia/Informacion%20Institucional/HRS4R%20IdI

SBa_revised%20Action%20Plan_Feb2019.pdf 
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Anàlisi composició òrgans de govern 

Els estatuts de la Fundació Institut d'Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa) 

regulen de forma detallada els diferents òrgans de govern amb responsabilitat sobre 

l'activitat de l'Institut.  

El Patronat és el màxim òrgan de govern i representació de l’Institut, executa les 

funcions que li corresponen amb subjecció al que disposen l’ordenament jurídic i els 

estatuts de la Fundació. Tal i com es pot comprovar a la Taula 1, en l’actualitat aquest 

òrgan està format per 7 dones (53.8  %) i 6 homes (46.2 %). Per tant, el Patronat de 

l’IdISBa presenta una composició paritària.  

Taula 1. Composició del Patronat de l’IdISBa. 

Denominació Nom (Gènere) 

Presidència: Persona titular de la 

conselleria competent en matèria de salut 

del GOIB 

Patrícia Gómez i Picard (D) 

Vicepresidenta 1a: Persona titular de la 

Direcció General competent en matèria de 

recerca sanitària del GOIB 

Asunción Sánchez Ochoa (D) 

Vicepresident  2n: El rector de la UIB o la 

persona en qui delegui 

Llorenç Huguet Rotger (H) 

Vicepresident 3r: El director general del 

Servei de Salut o la persona en qui delegui 

Juli Fuster Culebras (H) 

Vocal: Persona titular de la secretaria 

general de la conselleria competent en 

matèria de salut del GOIB 

Guadalupe Pulido Román (D) 

Vocal: El vicerector de recerca de la UIB Enrique García Riaza (H) 
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Vocal: La directora d’Assistència Sanitària 

del Servei de Salut 

Maria Eugènia Carandell Jäeger (D) 

Vocal: Un representant de la Conselleria 

competent en matèria d’hisenda i 

pressuposts 

Antoni Vicens Vicens (H) 

Vocal: Un representant de la Conselleria 

competent en matèria d’universitats 

Agustina Vilaret Gonzàlez (D) 

Vocal: Un representant de la Conselleria  

competent en matèria de recerca 

Josep Lluís Pons Hinojosa (H) 

Vocal: Un representant de la Fundació Banc 

de Sang i Teixits de les Illes Balears 

Maria Antònia Font Oliver (D) 

Secretaria del Patronat Maria Isabel Rodríguez Baos (D) 

Un representant de la Advocacia de la 

Comunitat Autònoma 

Javier Vázquez Garranzo (H) 

 

El Comitè Executiu és l’òrgan directiu de l’IdISBa i està, al seu torn, format per un o una 

representant de la direcció (gerent) i un o una representant de recerca (president/a de 

comissió d’investigació o equivalent) de cada una de les entitats signants del conveni de 

creació de l’Institut, a més d’un o una representant dels investigadors o investigadores 

emergents, la direcció de l’IdISBa i la personal titular de la direcció general competent 

en matèria de recerca en salut (Taula 2). Les seves funcions es troben regulades a 

l’article 22 dels estatuts de la Fundació.  En aquest cas, es troba composat per cinc 

dones (35.7 %) i nou homes (64.3 %) i, per tant, aquest òrgan no presenta una 

composició paritària. 
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Taula 2. Composició del Comitè Executiu de l'IdISBa. 

Denominació Nom (Gènere) 

Presidència: Director científic de l’IdISBa Miquel Fiol Sala (H) 

Vocal: Director gerent de l’IdISBa Jose Lladó Iglesias (H) 

Vocal: Directora general de Recerca en 

Salut, Formació i Acreditació  

Asunción Sánchez Ochoa (D) 

Vocal: Director gerent de l’Hospital 

Universitari Son Espases (HUSE) 

Josep Pomar Reynés (H) 

Vocal: Director gerent de l’Hospital 

Universitari Son Llàtzer (HUSLL) 

Francesc Marí Marí (H) 

Vocal: Director gerent d’Atenció Primària 

de Mallorca (GAPM) 

Miquel Caldentey Tous (H) 

Vocal: Director gerent de la Fundació  Banc 

de Sang i Teixits de les Illes Balears 

Ismael Gutiérrez Fernández (H) 

Vocal: Gerent de la UIB Antònia Fullana Puigserver (D) 

Vocal: Investigadora emergent de l’IdISBa Gwendolyn Barceló Coblijn (D) 

Vocal: Director de l’Institut Universitari 

d’Investigació en Ciències de la Salut. UIB 

Félix Grases Freixedas (H) 

Vocal: President de la Comissió 

d’Investigació d’HUSE 

Antonio Oliver Palomo (H) 

Vocal: President de la Comissió 

d’Investigació d’HUSLL 

Joan Bargay Lleonart (H) 

Vocal: Presidenta de la Comissió 

d’Investigació de GAPM 

Magdalena Esteva Cantó (D) 

Secretària del Patronat Maria Isabel Rodríguez Baos (D) 
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Cal esmentar que la pràctica totalitat dels membres del Patronat i del Comitè Executiu 

són designats a conseqüència del càrrec que ocupen (són, per tant, membres nats), per 

la qual cosa la capacitat de l’IdISBa per tal de millorar el compliment del principi de 

paritat en la composició d’aquests òrgans és limitada, i aquest objectiu haurà de ser 

conseqüència, necessàriament, d’una millora generalitzada en l’accés de les dones a 

llocs de responsabilitat a l’administració i, en particular, en els àmbits relacionats amb la 

política i gestió sanitària i de recerca.  

 

Anàlisi composició òrgans assessors (Comitè Científ ic Extern, Comitè Científic Intern i 

Consell Social i Empresarial) 

El Comitè Científic Extern (CCE) és l’òrgan encarregat d’assessorar sobre les activitats 

científiques de la Fundació i de vetllar per la seva qualitat científica. El nomenament de 

membres del Comitè Científic Extern es troba regulat en els estatuts, essent designades 

persones de reconegut prestigi, nacional o internacional, en l’àmbit de la recerca 

relacionada amb la salut.   

En data 11 d’abril de 2018 es va aprovar pel Patronat la nova composició del Comitè 

Científic Extern amb el propòsit d’assegurar una representació paritària d’ambdós sexes 

en els òrgans d’assessorament (Taula 3). Amb anterioritat a aquesta data,  el Comitè 

estava format per vuit homes i una dona. Amb la nova composició, la distribució és de 5 

dones (41.7 %) i 7 homes (58.3 %). Per tant, el CCE presenta una composició paritària. 

Taula 3. Anàlisi de la composició del Comitè Científic Extern en relació al gènere. 

Composició del Comitè Científic Extern 

Dones % Homes % Total 

5 41.7 % 7 58.3 % 12 
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El Comitè Científic Intern (CCI) és l’òrgan d’assessorament del director científic en el 

desenvolupament de les seves funcions. El CCI està format per un mínim de set 

membres, designats pel Patronat a proposta del director científic entre investigadores i 

investigadors dels grups d’investigació de l'Institut.  

Actualment, el CCI està format pel director científic, que és a la vegada el president, els 

coordinadors i coordinadores de les set àrees de recerca de l'Institut, una persona 

representant d'investigació designada per cada una de les institucions que conformen 

l'Institut  i el director gerent que actua com a secretari (Taula 4). Cal destacar que la 

designació de coordinadors i coordinadores d’àrea és a proposta dels grups que formen 

dita àrea, mentre que la designació de representants de les institucions que conformen 

l’IdISBa es fa de forma autònoma per part de cada institució.  

Taula 4. Composició del Comitè Científic Intern. 

Denominació Nom (Gènere) 

President: Director científic de l’IdISBa Miquel Fiol Sala (H) 

Coord. Bioenginyeria i Cirurgia Experimental Marta Monjo Cabrer (D) 

Coord. Epidemiologia Clínica i Salut Pública Joan Llobera Cànaves (H) 

Coord. Malalties Infeccioses i Immunològiques Antonio Oliver Palomo (H) 

Coord. Malalties Metabòliques i Nutrició Magdalena Gianotti Bauzà (D) 

Coord. Malalties Respiratòries i Cardiovasculars Jaume Sauleda Roig (H) 

Coord. Neurociències Cristòfol Vives Bauzà (H) 

Coord. Oncohematologia Pilar Roca Salom (D) 

Representant IUNICS Fèlix Grases Freixedas (H) 

Representant GAP-Mallorca Magdalena Esteva Cantó (D) 

Representant HUSE Borja García-Cosío (H) 

Representant FBSTIB Antoni Gayà Puig (H) 
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Representant HUSLL Lluís Masmiquel Comas (H) 

Secretari: Director gerent de l’IdISBa José Lladó Iglesias (H) 

 

En aquest cas, la composició és clarament no paritària (28.6 % dones i 71.4 % homes). 

Aquesta dada és especialment rellevant, considerant que el CCI és el principal òrgan 

implicat en la definició de l’estratègia científica de l’Institut, i indica, per tant, la 

necessitat d’actuar sobre la seva composició, amb la finalitat d’assegurar una 

participació més equilibrada en la presa de decisions de l’IdISBa. 

El Consell Social i Empresarial és un òrgan assessor al Patronat i de participació de la 

societat civil, que té per finalitat facilitar la participació dels diferents sectors socials i 

econòmics en l’anàlisi i desplegament de l’estratègia científica de la institució i reforçar 

el compromís social de la institució. Entre les seves funcions, destaquen: col·laborar en 

la detecció de necessitats sectorials, indicar oportunitats de desenvolupament 

tecnològic i participar en projectes conjunts de recerca i facilitar l'accés de l'Institut a 

recursos públics i privats. 

Taula 5. Composició del Consell Social i Empresarial. 

Denominació Nom (Gènere) 

President: Emèrit Cirurgia Cardíaca HUSE Josep Oriol Bonnín Gubianas (H) 

Titular de la DG en Recerca en Salut Asunción Sánchez Ochoa (D) 

Director científic de l’IdISBa Miquel Fiol Sala (H) 

Director gerent de l’IdISBa José Lladó Iglesias (H) 

Representant del Comitè d’Empresa IdISBa Meritxell López Zamora (D) 

Representant cos d’investigació IdISBa Maria Adoración Romaguera Bosch (D) 

Representant ABDEM Colau Terrassa Solé (H) 

Representant Respiralia Carlos Pons Llull (H) 
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Representant AECC Javier Cortés Bordoy (H) 

Representant ADIBA Manuela de la Vega Llompart (D) 

Representant Acadèmia Mèdica Balear Jordi Reina Prieto (H) 

Representant CAEB Sergio Bertrán Damián (H) 

Representant PIMEM Jordi Mora Vallbona (H) 

Representant BIOIB Mariela Adrover Barceló (D) 

Representant IFISC Maxi San Miguel Ruibal (H) 

Representant Caixa de Colonya Juan José Caldes Casas (H) 

Representant Fundació «La Caixa» Àngel Font Vidal (H) 

Representant ASIMA Alejandro Sáenz de San Pedro (H) 

Representant Fundació Rubió Miguel Gascón Mir (H) 

Representant Cercle d’Economia de Mallorca Andreu Rotger Amengual (H) 

Representant Centre Balears Europa Rosa Mª Cañameras Bernaldo (D) 

Representant Farmaindustria José Ramón Luís-Yagüe (H) 

Representant FENIN Ángel Lanuza (H) 

Representant DG Salut Pública Maria Antònia Font (D) 

 

La composició del CSE-IdISBa és de 7 dones (29.2 %) i 17 homes (70.8 %) (Taula 5); per 

tant, no presenta una composició paritària en relació al gènere. Els i les membres que el 

composen actuen en representació de les empreses i entitats socials que han estat 

convidades a formar part, a conseqüència de la seva designació per part de les mateixes 

entitats. Per tant, en relació a aquest òrgan l’IdISBa no pot actuar de forma directa per 

tal d’assegurar una composició equilibrada en relació al gènere. 
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Anàlisi composició òrgans de direcció (Direcció Cie ntífica i Direcció Gerent) 

El personal de direcció està format pel director científic i el director gerent. 

El director científic és el màxim representant i portaveu científic de l’Institut davant 

altres institucions. Li correspon, entre d'altres funcions, la direcció científica de 

l’Institut, vetllant pel manteniment dels registres de les activitats i la producció 

científica, així com la supervisió de l'elaboració de la memòria científica de la Fundació. 

La seva designació és a càrrec del Patronat, a proposta de la seva presidenta. La posició 

de director científic de l’IdISBa l’exerceix el Dr. Miquel Fiol Sala.  

La direcció de gestió de l’Institut correspon al director gerent, que és designat i cessat 

pel Patronat, a proposta de la seva presidenta o president. Les funcions del director 

gerent són, entre altres, complir i fer complir els acords del Consell Rector i les 

instruccions del seu president. Actualment, aquest càrrec es troba ocupat per el Sr. Jose 

Lladó Iglesias. Els òrgans de direcció de l’IdISBa, per tant, es troben ocupats per dos 

homes, i en conseqüència, no són paritaris respecte al gènere, no obstant, l’Institut està 

estretament vinculat a la Direcció General de Recerca en Salut, Formació i Acreditació, 

liderada per una dona. 

 

Resum diagnòstic organigrama IdISBa 

A la Taula 6 es resumeix la situació dels diferents òrgans de govern i assessors de 

l’IdISBa en relació a la seva paritat. Es pot comprovar com només el Patronat i el Comitè 

Científic Extern compleixen amb el principi de paritat, entès com una distribució per 

gèneres en el que cap d’ells es troba representat en una proporció menor al 40 %. 

Donat el procediment de nomenament de càrrecs a alguns d’aquests òrgans, sembla 

difícil que l’IdISBa pogués actuar de forma directa per tal de millorar el compliment 

d’aquest principi de paritat, en tant que la responsabilitat dels nomenaments venen 

donats en virtut del càrrec que ocupa la persona o be perquè són responsabilitat d’una 
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entitat aliena a l’IdISBa. En canvi, sí que s’identifica la necessitat i oportunitat d’actuar 

sobre la composició del Comitè Científic Intern.  

Taula 6. Resum del compliment del principi de paritat als òrgans de govern i assessors de 
l'IdISBa. 

Òrgan % dones Paritat 

Patronat 53.8 % Sí 

Comitè Executiu 35.7 % No 

Direcció 0.0 % No 

Comitè Científic Extern 41.7 % Sí 

Comitè Científic Intern 28.6 % No 

Consell Social i Empresarial 29.2 % No 

 

Anàlisi de les dades del personal contractat i adsc rit 

Personal contractat per l’IdISBa 

L’IdISBa compta amb una plantilla de 132 persones (setembre de 2019). La distribució 

desglossada per gènere mostra una relativa feminització del personal propi, amb les 

dones representant el 62 % del personal (Fig. 2). Aquesta situació és semblant a la que 

es pot observar a altres institucions de recerca sanitària.  
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Figura 2. Distribució del personal contractat a l’IdISBa en funció del gènere.  

Per altra banda, l’IdISBa presenta una plantilla jove, on l’edat mitjana del personal 

contractat és de 36.16 anys, (homes: 36.26; dones 36.16). Hi ha més dones 

contractades a tots els intervals d’edat amb l’excepció de l’interval de major edat 

(55 a 64 anys), on els homes superen a les dones en una proporció 7:3 (Fig. 3). Per 

contra, a l’interval de fins a 24 anys la proporció de dones front als homes puja fins a 

9:1, i a l’interval d’edats entre 35 i 44 anys es dona una composició equilibrada 

d’ambdós sexes. 

 

Figura 3. Distribució del personal contractat IdISBa per edat i sexe. 
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En quant al tipus de jornada laboral desenvolupada per el personal contractat per 

l’Institut, un 87.9 % dels contractes són a temps complet i un 12.1 % a temps parcial 

(Taula 7). Hom pot comprovar l’existència de diferències clares en funció del gènere: 

mentre fins a un 14.6 % de les dones contractades presenten un contracte laboral a 

temps parcial, només un 8.0 % dels homes tenen aquest mateix tipus de contracte 

(Taula 7). Aquestes dades emulen la distribució que es pot observar de forma global al 

conjunt  d’Espanya en referència a l’ocupació a temps parcial en funció del gènere, amb 

el 7.3 % dels contractes d’homes i el 24.2 % dels contractes de dones a temps parcial3, 

encara que s’evidencia un menor índex d’ocupació a temps parcial a l’IdISBa, 

especialment significatiu en el cas de les dones. Donat que el treball a temps parcial a 

les dones es sol relacionar amb l’existència d’obligacions de cura de nins, nines, 

familiars o altres obligacions familiars4, hom podria adduir que el ben descrit fenomen 

que s’observa a les dones científiques, de retardament en el temps o fins i tot renúncia 

a la maternitat, podria contribuir a la menor incidència d’aquest tipus de contractes en 

les dones contractades a l’IdISBa, encara que seria necessari tenir més dades per tal de 

verificar aquesta possibilitat.  

Taula 7. Distribució de les contractacions a temps complet i temps parcial en funció del 
gènere. 

 Dones % Homes % Total % 

Temps complet 70 85.4 % 46 92.0 % 116 87.9 % 

Temps parcial 12 14.6 % 4 8.0 % 16 12.1 % 

Total 82 100 % 50 100 % 132 100.0 % 

 

La plantilla laboral a l’IdISBa presenta un elevat grau de temporalitat, tret que és 

habitual a les entitats de recerca, presentant fins a un 76.5 % dels contractes de 

                                                
3 Font: INE 2018 
4 Font: INE 2018 
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tipologia temporal (Taula 8). En quant a la distribució del tipus de vinculació laboral 

(indefinida o temporal) en funció del gènere, podem observar que el grau de 

temporalitat és similar en ambdós gèneres (76.8 % en el cas de les dones i 76.0 % en el 

cas dels homes).   

Taula 8. Distribució del personal IdISBa segons el tipus de vinculació laboral. 

 Dones % Homes % Total % Total 

Contracte temporal 63 76.8 % 38 76.0 % 101 76.5 % 

Contracte indefinit 19 23.2 % 12 24.0 % 31 23.5 % 

Total 82 100 % 50 100 % 132 100 % 

 

 

Personal investigador adscrit a l’IdISBa 

L’IdISBa compta amb 642 investigadors adscrits i investigadores adscrites, és a dir, 

personal contractat per alguna de les entitats que conformen l’IdISBa (Conselleria de 

Salut, Servei de Salut de les Illes Balears, Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes 

Balears o Universitat de les Illes Balears) i que desenvolupen la seva activitat 

investigadora en el marc d’algun dels grups de recerca de l’Institut. D’aquest personal 

investigador, 313 són homes (49.8 %) i 329 són dones (51.2 %), amb una distribució, per 

tant, molt igualada en funció del gènere (Fig. 4), a diferència del que s’observa en el 

personal contractat per l’IdISBa. 
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Figura 4. Distribució dels personal investigador adscrit a l'IdISBa en funció del gènere. 

 

Aquesta relació es manté, en general, a totes les entitats que conformen l’IdISBa, amb 

l’excepció dels investigadors que provenen de la Fundació Bang de Sang i Teixits (només 

dos investigadors i ambdós homes), i el cos d’investigació provinent de la Direcció 

General de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i Consum, on la 

proporció de dones respecte els homes és lleugerament superior (60 %) (Taula 9). 

 

Taula 9. Número d'investigadors/es per gènere i proporció de dones al conjunt 
d'investigadors IdISBa adscrits en funció de l'entitat contractant. 

Entitat contractant Total Homes Dones % Dones 

IbSalut 400 191 209 52.3 

HUSE 231 114 117 50.6 

HUSLL 126 56 70 55.6 

GAP 43 21 22 51.2 

UIB 203 103 100 49.3 

Conselleria de Salut 15 6 9 60.0 

Banc de Sang i 
Teixits 

2 2 0 0.0 

Altres 22 11 11 50.0 

Total 642 313 329 51.2 

 

Dones Homes
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Anàlisi de l’estructura científica en funció del gè nere 

L’IdISBa s’organitza funcionalment en àrees temàtiques d’investigació, definides en el 

Pla Científic Cooperatiu de l’Institut. Així, s’han identificat 7 àrees científiques d'interès, 

que engloben als diferents grups de recerca en els que s’integren els investigadors i les 

investigadores de l’IdISBa: 

1. Bioenginyeria i Cirurgia Experimental 

2. Epidemiologia Clínica i Salut Pública 

3. Malalties Infeccioses i Immunològiques 

4. Malalties Metabòliques i Nutrició 

5. Malalties Respiratòries i Cardiovasculars 

6. Neurociències 

7. Oncohematologia 

 

La distribució d’homes i dones a cada una de les diferents àrees d’investigació no es 

homogènia, tal i com es pot observar a la Taula 10. Així, podem trobar una proporció 

paritària en funció del gènere a totes les àrees, amb l’excepció de l’Àrea de 

Bioenginyeria i Cirurgia Experimental, en la que la proporció de dones és només d’un 

33.3 %. Es dona la circumstància de que aquesta àrea es caracteritza per dur a terme, 

en general, una recerca d’una tipologia més aplicada o tecnològica, relacionada amb 

biomaterials, disseny de fàrmacs, tècniques quirúrgiques, e-health, etc.  

Taula 10. Distribució d’investigadors i investigadores a les àrees d'investigació IdISBa en 
funció del gènere. 

Àrea Total Homes Dones % Dones 

Bioenginyeria i Cirurgia 

Experimental 
87 58 29 33.3 

Epidemiologia Clínica i Salut Pública 132 57 75 56.8 

Malalties Infeccioses i 89 40 49 55.1 
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Immunològiques 

Malalties Metabòliques i Nutrició 74 32 42 56.8 

Malalties Respiratòries i 

Cardiovasculars 
117 64 53 45.3 

Neurociències 114 51 63 55.3 

Oncohematologia 121 49 72 59.5 

 

Els grups d’investigació es troben encapçalats per la figura de responsable de grup (RG), 

que fa la funció de coordinació i portavocia d’aquest; aquest pot ser qualsevol 

treballador o treballadora d’una entitat participant a l’IdISBa i ha d’acreditar el grau de 

Doctor i una experiència investigadora suficient validada pel Comitè Científic Intern. La 

designació de RG correspon a cada grup de forma independent i autònoma. 

Com es pot observar a la Taula 11, dels 52 grups de l’IdISBa només 16 (un 30.8 %) 

compten amb una dona RG, el que assenyala una situació de desequilibri clar en quant 

al lideratge de grups. Aquest desequilibri és especialment notori als grups encapçalats 

per personal clínic-assistencial (personal IbSalut), on la proporció davalla fins a un 19 %, 

mentre que, en canvi, els grups encapçalats per personal investigador contractat per 

l’IdISBa (2 grups) o per personal de la Conselleria de Salut (1 grup) tenen dones RG.  

Taula 11. Sexe de la persona responsable de grup en funció de l'entitat contractant. 

Àrea  Total Homes Dones % Dones 

IbSalut 26 21 5 19.2 

HUSE 15 12 3 20.0 

HUSLL 8 6 2 25.0 

GAP 3 3 0 0 

UIB 23 15 8 34.8 

Conselleria de Salut 1 0 1 100 
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IdISBa 2 0 2 100 

TOTAL 52 37 16 30.8 

 

A més, aquest indicador ha empitjorat de forma significativa durant els darrers anys, 

passant del 35.8 % al 2015 (quan havia 19 dones RG) al 30.8 % en el 2018 (amb tres 

dones RG menys) (Taula 12). No disposem d’informació que ens permeti aprofundir en 

les raons que es troben al darrera d’aquest fenomen, però aquestes dades semblen 

indicar l’existència de barreres a l’IdISBa que dificulten que les dones investigadores 

assumeixin posicions de lideratge en el mateix grau que els homes.  

Taula 12. Evolució del número de dones responsables de grup a l'IdISBa. 

Any  2015 2016 2017 2018 

Número RG dones 19 19 17 16 

% RG dones 35.8 35.8 32.1 30.8 

 

A més, aquest desequilibri es troba més accentuat a àrees concretes de l’Institut, com 

són l’Àrea de Bioenginyeria i Cirurgia Experimental, amb només una RG dona (11.1 %) i 

l’Àrea de Malalties Respiratòries i Cardiovasculars, amb també només una RG dona 

(16.7 %). En canvi, l’Àrea d’Epidemiologia Clínica i Salut Pública és destaca per mostrar 

una feminització dels llocs de lideratge, amb un 62.5 % de les RG dones (Taula 13).  

Taula 13. Sexe de la persona responsable de grup a les àrees d'investigació IdISBa. 

Àrea Total Homes Dones % Dones 

Bioenginyeria i Cirurgia 

Experimental 
9 8 1 11.1 

Epidemiologia Clínica i Salut Pública 8 3 5 62.5 

Malalties Infeccioses i 

Immunològiques 
5 4 1 20.0 
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Malalties Metabòliques i Nutrició 6 4 2 33.3 

Malalties Respiratòries i 

Cardiovasculars 
6 5 1 16.7 

Neurociències 10 7 3 30.0 

Oncohematologia 8 5 3 37.5 

 

Cada àrea científica designa la figura d’un coordinador o coordinadora d’àrea, escollida 

entre les persones responsables de grup per acord entre elles. Tal i com es pot observar 

a la Taula 14, les 7 àrees d’investigació de l’IdISBa estan coordinades per tres dones i 

quatre homes, per tant podem concloure que, a diferència del que passa amb la figura 

de responsable de grup, es dona una situació de paritat en aquesta funció de 

representació i coordinació d’àrees científiques.  

Taula 14. Coordinadores i coordinadors d'àrea IdISBa i distribució d'acord al gènere. 

Àrea Nom Gènere 

Bioenginyeria i Cirurgia Experimental Marta Monjo Cabrer D 

Epidemiologia Clínica i Salut Pública Joan Llobera Cànaves H 

Malalties Infeccioses i Immunològiques Antonio Oliver Palomo H 

Malalties Metabòliques i Nutrició Magdalena Gianotti Bauzà D 

Malalties Respiratòries i Cardiovasculars Jaume Sauleda Roig H 

Neurociències Cristòfol Vives Bauzá H 

Oncohematologia Pilar Roca Salom D 

 

Un component molt important des del punt de vista estratègic del pla científic 

cooperatiu de l’IdISBa són els investigadors i investigadores emergents, que es 

defineixen com el personal investigador amb grau de doctor i amb 5 anys o menys 
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d’experiència com investigador principal del Pla Nacional d’R+D+I o internacional, i que 

acrediten un potencial investigador contrastat (com, per exemple, contractats Miguel 

Servet, Ramon y Cajal i similars). Aquest grup d’investigadors/es gaudeixen d’un estatus 

d’acompanyament específic, amb un pla de suport per a grups emergents IdISBa que els 

hi dedica recursos i esforços de forma dirigida a aconseguir l’augment de línies 

d’investigació consolidades i de la massa crítica a l’Institut. Des de la creació de l’IdISBa 

a finals de l’any 2013, 11 persones han estat classificades com investigadors/es 

emergents (Taula 15), essent dones 5 d’aquestes (45.4 %). Del total d’investigadors i 

investigadores que s’han classificat com emergents en algun moment, 6 han vist 

consolidada la seva posició i, per tant, han deixat de ser classificats com emergents. 

Finalment, dels 5 emergents vigents, només 1 és una dona (16.6 %). Malgrat aquest pot 

ser un fet purament conjuntural, caldrà fer un seguiment a l’evolució en anys futurs 

d’aquest indicador per tal de poder concloure si s’està generant un desequilibri de 

gènere en la captació de talent emergent a l’IdISBa.  

Taula 15. Registre històric d'investigadors i investigadores emergents IdISBa 

Nom  Sexe Entitat Vigent 

Dora Romaguera D IdISBa NO 

Gwendolyn Barceló D IdISBa NO 

Carlos Juan  H IdISBa NO 

Cristòfol Vives  H UIB NO 

Júlia Garcia D UIB NO 

Antònia Obrador D HUSE NO 

Roberto de la Rica  H IdISBa SÍ 

Joana Maria Ramis  D IdISBa SÍ 

Ignacio Ricci  H IdISBa SÍ 

Diego Marzese H IdISBa SÍ 
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Bartomeu Moyà  H IdISBa SÍ 

 

Resum diagnòstic plantilla contractada i adscrita 

El personal contractat per l’IdISBa és majoritàriament femení, especialment en les 

categories d’investigador/a i de tècnics i tècniques de recerca. En canvi, la proporció 

s’iguala en el personal investigador adscrit, degut especialment a una major proporció 

d’homes provinents de l’àmbit assistencial. Tenint en compte la present feminització en 

l’àmbit dels professionals de la salut, hom podria especular que la inversió d’aquesta 

proporció en el personal assistencial investigador podria estar assenyalant la presència 

d’obstacles per que les dones amb funcions assistencials puguin dur a terme activitat 

investigadora en el mateix grau que els seus companys homes. No obstant això, seria 

necessari obtenir més dades per tal de poder generar conclusions al respecte. Com a 

marc de comparació, i d’acord a l’informe Científicas en cifras 2017
5, el percentatge de 

dones a l’àmbit de la investigació a les Illes Balears és d’un 57 % al sector de 

l’Administració Pública (al que pertanyen l’IdISBa, el Banc de Sang i els centres del 

Ib-Salut) i d’un 48 % en l’àmbit de l’Educació Superior (Universitat de les Illes Balears). A 

més, les Illes Balears es destaquen, junt amb La Rioja, com la Comunitat Autònoma amb 

una major proporció global de dones investigadores de l’Estat, amb un 46 %. La mitjana 

a Espanya és d’un 39 %. En quant a la proporció de dones investigadores en l’àmbit de 

ciències mèdiques i de la salut a Espanya, aquesta és d’un 47 %. Per tant, podem 

concloure que l’IdISBa presenta una major proporció de dones investigadores que la 

mitjana estatal.  

És un fet també destacable que la proporció homes/dones no és homogènia en funció 

de l’àrea d’investigació, amb les dones trobant-se en clara minoria en una àrea 

caracteritzada per la presència de grups amb un àmbit d’estudi més tecnològic o 

aplicat. Per tant, aquesta distribució no deixa de reflectir el dèficit que es dona arreu de 

dones en les àrees tecnològiques/quirúrgiques.  

                                                
5 Informe Científicas en Cifras 2017. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 
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Finalment, és rellevant que només un 30 % dels grups es troben encapçalats per una 

dona, essent aquesta una senyal clara de la presència d’un sostre de vidre per les dones 

a l’IdISBa, fenomen observat de forma habitual a les institucions d’investigació i 

educació superior. Per altra banda, la incorporació d’investigadors i investigadores 

emergents sembla estar produint-se d’una forma equilibrada en quant al gènere, 

malgrat cal fer un seguiment de l’evolució d’aquesta dada.  

 

Anàlisi de l’activitat científica amb perspectiva d e gènere 

Tesis doctorals 

Malgrat que els dos primers anys d’existència de l’Institut el número de tesis 

defensades per investigadores era clarament inferior al número de tesis defensades per 

investigadors, des del 2016 aquesta situació s’ha vist revertida, de forma que els tres 

darrers anys el número de tesis defensades per dones ha suposat entre el 60 i el 70 % 

del total de tesis IdISBa (Taula 16).  

Taula 16. Tesis doctorals defensades per investigadors/es IdISBa per any i per gènere. 

Any Total Dones Homes % Dones 

2014 8 3 5 37.5 

2015 11 2 9 18.2 

2016 22 13 9 59.1 

2017 13 9 4 69.2 

2018 12 7 5 58.3 

 

En contrast, en quant a la distribució de direcció de tesis doctorals en funció del gènere 

hom pot observar clarament l’existència d’una situació de desequilibri, ja que en cap cas 

les dones arriben al 40 % del total de direccions de tesis, malgrat que hi ha una majoria 
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d’investigadores. Aquest fet és rellevant, ja que una menor activitat formativa té 

repercussions negatives sobre el currículum formatiu de les investigadores. Per altra 

banda, es dona lloc a un dèficit en el número de referents femenins per el personal en 

formació. Les causes podrien estar relacionades amb el fet que hi ha menys dones 

ocupant llocs de lideratge de grups, fet que perjudica la seva visibilitat i capacitat de 

captació d’estudiants (el que es coneix com efecte Mateo6).  

Taula 17. Direccions de tesis doctorals per investigadors/es IdISBa per any i per gènere. 

Any Total Dones Homes % Dones 

2014 33 9 24 27.3 

2015 36 14 22 38.9 

2016 65 21 44 32.3 

2017 48 15 33 31.3 

2018 44 15 29 34.1 

 

Convocatòries de finançament de projectes i recurso s humans 

Convocatòries intramurals 

L’IdISBa, com a part de la seva missió d’impuls de la recerca en salut a les Illes Balears, 

convoca tota una sèrie de convocatòries de suport a la recerca, que tenen com a 

objectiu finançar el desenvolupament de projectes de recerca o innovació en salut o bé 

la contractació de personal investigador i de suport a la recerca.  

En quant a aquest tipus d’activitat, l’IdISBa actua com a òrgan avaluador de la recerca, i 

per tant és pertinent examinar si s’hi produeix algun tipus de biaix de gènere. Tal i com 

                                                
6 The Matthew Matilda Effect in Science. M.W. Rossitter. Social Studies of Science, Vol. 23, No. 
2 (May, 1993), pp. 325-341. http://www.jstor.org/stable/285482 . 
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es pot observar a la Taula 18, la proporció de sol·licituds i concessions a investigadores 

es troba dintre del que es podria considerar paritari.  

Taula 18. Número i proporció de sol·licituds i concessions de projectes intramurals en funció 
del gènere en l'any 2017 i 2018. 

Any  Total Dones Homes % Dones 

2017 

Sol·licituds 29 12 17 41.4 % 

Concessions 7 4 3 57.1 % 

2018 

Sol·licituds 43 23 20 53.5 % 

Concessions 6 3 3 50.0 % 

 

Cal destacar que, a partir de l’any 2018, totes les convocatòries intramurals inclouen la 

següent clàusula respecte a la comptabilització del termini inclòs en l’avaluació del 

currículum investigador: 

En la comptabilització del termini indicat, s'exclouran les interrupcions degudes als motius que 

se citen a continuació, sempre que estiguin compresos entre X i la data de tancament del termini 

de presentació de sol·licituds: 1r Períodes de descans derivats de maternitat o paternitat gaudits 

d'acord amb les situacions protegides que es recullen en el Règim General de la Seguretat Social. 

S'aplicarà una ampliació d'un any per cada fill. 2n Malaltia o accident greus del sol·licitant, amb 

baixa mèdica igual o superior a tres mesos. S'aplicarà una ampliació d'un any. 3r Atenció a 

persones en situació de dependència, d'acord amb el que recull la Llei 39/2006, de 14 de 

desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de 

dependència, per un període mínim de tres mesos. S'aplicarà una ampliació d'un any. Aquests 

períodes d'interrupció s'indicaran i s'acreditaran en el moment de presentar la sol·licitud. 

Aquesta mesura té l’objectiu de contribuir a pal·liar la situació de desavantatge 

associada amb les interrupcions a la carrera investigadora a causa de l’assumpció de la 

cura de fills o familiars dependents.  
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Convocatòries extramurals 

En quant a les convocatòries de finançament de la recerca de segones entitats, la 

Taula 19 exposa el resum del número de sol·licituds i concessions en funció del gènere 

en el període 2016-2018, així com la taxa d’èxit assolida. Hom pot observar que en 

aquest cas, i a diferència del que es dona a les convocatòries intramurals, les dones 

presenten un percentatge menor de concessions i de sol·licituds, així com un taxa d’èxit 

5.5 punts menor. 

Taula 19. Sol·licituds i concessions de projectes extramurals en els anys 2016-2018 per 
gènere a l'IdISBa. 

Any  Total Dones % èxit Homes % èxit % Dones 

2016 

Sol·licituds 71 33 

26.8 % 

38 

34.2 % 

46.5 % 

Concessions 19 6 13 31.6 % 

2017 

Sol·licituds 86 45 

43.0 % 

41 

46.3 % 

52.3 % 

Concessions 37 18 19 48.6 % 

2018 

Sol·licituds 98 37 

16.3 % 

61 

18.0 % 

37.8 % 

Concessions 16 5 11 31.2 % 

TOTAL 

Sol·licituds 255 115 

25.2 % 

140 

30.7 % 

45.1 % 

Concessions 72 29 43 40.3 % 

 

Les dones investigadores suposen un 44.7 % dels investigadors i investigadores 

principals (IP) de projectes d’àmbit nacional procedents de convocatòries competitives 

a l’IdISBa, i un 30.8 % d’IP en el cas dels projectes d’àmbit internacional, trobant-se per 

tant en minoria, especialment en aquest darrer cas (Taula 20).  
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Taula 20. Número d'IP per àmbit geogràfic de la convocatòria i gènere. 

IP Total Dones Homes % Dones 

Nacionals 85 38 47 44.7 % 

Internacionals 13 4 9 30.8 % 

 

En canvi, quan un analitza les dades referents als estudis clínics comercials, es pot 

observar que en aquest cas les dones superen en número als homes en relació a la 

condició d’investigador principal d’aquests estudis, amb una tendència ascendent en els 

darrers anys (Taula 21).  

Taula 21. IP d'assaigs clínics per any i gènere a l'IdISBa. 

Any Total Dones Homes % Dones 

2014 168 83 85 51 % 

2015 159 77 82 51% 

2016 155 67 88 57 % 

2017 140 54 86 61 % 

2018 136 63 73 55 % 

 

Oferta formativa 

L’IdISBa compta amb un pla de formació integrat dintre del seu pla estratègic, que és 

revisat de forma anual amb l’objectiu de determinar el Pla de Formació Anual, utilitzant 

per a això una enquesta de necessitats formatives com eina de participació.  

A continuació es valoren els principals elements del pla de formació (seminaris i cursos) 

des d’una perspectiva de gènere. 
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Seminaris científics 

L’Institut organitza seminaris científics amb una periodicitat bisetmanal, en els que 

participen tant investigadores i investigadors propis com persones convidades nacionals 

i internacionals. Els ponents i les ponents internes es proposen de forma voluntària per 

norma general (amb l’excepció dels seminaris de presentació de resultats dels projectes 

intramurals), mentre que els externs i les externes es conviden a proposta del cos 

d’investigació de l’IdISBa. 

A la Taula 22 es pot observar que els i les ponents d’aquestes activitats són en la seva 

majoria homes, especialment per el que fa als ponents externs: de forma global, en el 

període 2014-2018, només un 28.6 % de ponents dels seminaris han estat dones, dada 

que, en el cas dels ponents externs, davalla fins a un 22 %, menys d’un de cada quatre 

ponents. Cal afegir que, a més, no s’observa cap evolució positiva d’aquest indicador en 

els darrers anys.  

Taula 22. Proporció de ponents dones en els seminaris IdISBa en el període 2014-2018. 

Any N. 

ponents 

Dones % dones Intern Interns 

dones 

% dones 

intern 

Extern Extern 

dones 

% 

extern 

dones 

2014 16 2 12.5 15 2 13.3 1 0 0.0 

2015 32 13 40.6 29 12 41.4 3 1 33.3 

2016 17 7 41.2 13 6 46.2 4 1 25.0 

2017 25 4 16.0 6 1 16.7 19 3 15.8 

2018 29 8 27.6 15 4 26.7 14 4 28.6 

TOT. 119 34 28.6 78 25 32.1 41 9 22.0 

 

Cursos i tallers 

L’IdISBa organitza també cursos formatius, atenent tant a les necessitats 

d’especialització científica com a les d’adquisició de competències transversals. 

L’Institut compta amb un comitè de formació, format per representants dels diferents 

estaments i entitats que integren l’Institut.  Les activitats formatives es desenvolupen, 

per norma general, dintre de l’horari laboral del personal.  
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Taula 23. Relació de número de cursos i de participants per gènere. 

Any 
Total 

cursos 
Dones Homes % dones 

2017 12 135 74 64.5 % 

2018 6 100 50 66.7 % 

 

Les dones accedeixen a la formació IdISBa en una major proporció que els homes, fins i 

tot en major proporció al que correspondria en funció del percentatge de plantilla 

(contractada o adscrita) que és dona.  

Per altra banda, l’oferta formativa IdISBa no inclou cap activitat dirigida a aspectes de 

gènere. 

Oferta divulgativa 

L’IdISBa, d’acord al que estableix el seu Pla Estratègic 2016-2020, té entre els seus 

objectius estratègics apropar a la societat els resultats de la recerca que es realitza a 

l’entorn de l’IdISBa. 

Per tal d’assolir aquest objectiu, l’Institut duu a terme diferents actuacions, amb 

especial èmfasis en les activitats dirigides a promoure estils de vida saludable, 

promoure les vocacions científiques i visibilitzar el paper de les dones a la recerca. En 

relació a aquest darrer eix prioritari de les activitats divulgatives organitzades per 

l’IdISBa, s’han dut a terme les següents actuacions en els darrers anys: 

- Participació a la celebració del Dia Internacional de la Nina i la Dona en Ciència 

(11 de febrer). 

o 2017: Activitat a xarxes socials per visibilitzar a les dones investigadores 

de l’IdISBa. 

o 2018: Primera edició de «Científiques a l’aula», amb xerrades 

divulgatives per part d’investigadores de l’IdISBa a més de 40 centres 
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educatius de primària i secundària; participació a les activitats de la 

plataforma 11FBalears; elaboració d’un mural d’art urbà de grans 

dimensions a Inca (Mallorca) representant la curiositat científica de les 

nines per part de l’artista Joan Aguiló.  

o 2019: Segona edició de «Científiques a l’aula»; participació a les activitats 

de la plataforma 11FBalears. 

Per altra banda, l’IdISBa compta amb un blog (https://idisba.wordpress.com) en el que 

es difonen al públic general entrevistes al personal d’investigació de l’IdISBa, amb 

l’objectiu de donar difusió a la seva tasca i apropar la ciència i els seus resultats a la 

societat. Des de la seva creació, el blog ha publicat 14 entrevistes, de les quals 7 han 

estat a dones (50.0 %).  

 

Mesures d’afavoriment de la conciliació a l’IdISBa 

El Decret 17/2019, de 15 de març de 2019, pel qual s’aprova l’Estatut del personal 

investigador laboral al servei dels instituts d’investigació sanitària de les Illes Balears, 

estableix al seu article 39 que «els instituts d’investigació sanitària han de vetllar per 

que les condicions laborals del personal investigador, incloent al personal amb 

discapacitat, proporcionin la flexibilitat necessària per garantir el rendiment de la 

recerca i la conciliació de la vida familiar i laboral». A més, l’article 40 preveu que els 

instituts, dintre del marc de la normativa laboral, hauran de procurar mesures que 

facilitin la conciliació, incloent la possibilitat de reducció de jornada, teletreball i 

flexibilitat horària. Finalment, es contempla la possibilitat d’allargar el còmput de la 

duració del contracte en situacions d’incapacitat temporal, risc durant l’embaràs, 

maternitat, adopció, acolliment, risc durant la lactància i paternitat (article 44).  

L’IdISBa va aprovar, en data 1 d’octubre de 2015, la Instrucció 1/2016 sobre el 

compliment horari del personal investigador contractat per a la FISIB (actual IdISBa). 

Aquesta instrucció estableix que el personal investigador contractat podrà decidir 
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lliurement la seva jornada laboral diària i la podran fixar segons les necessitats de cada 

servei. Es podran distribuir les 37.5 hores setmanals segons les necessitats de cada grup 

i amb l’aprovació del seu investigador o investigadora responsable. 

Per altra banda, durant la preparació del present pla d’igualtat es troba en tramitació un 

conveni laboral específic per a l’IdISBa. El preacord amb el Comitè d’Empresa contempla 

les següents mesures per afavorir la conciliació: 

- Prioritat per seleccionar el període de gaudi de les vacances a les persones amb 

fills en edats escolars (quan aquest període coincideixi amb les vacances 

escolars) i a persones amb persones majors o dependents a càrrec.  

- Dret a reduccions de jornada per raó de guarda legal de persones menors de 12 

anys; per guarda de persones amb discapacitat psíquica, física o sensorial, 

trastorn mental o un grau de dependència reconegut sense activitat retribuïda; 

per guarda legal d’una persona major que requereixi especial dedicació; per 

necessitat d’atendre a un familiar de primer grau per motius de malaltia molt 

greu; per fer efectiva la protecció o dret d’assistència social integral de 

treballadores víctimes de violència masclista.  

- Dret a reducció de jornada fins a dues hores amb disminució proporcional de 

retribucions per la cura d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat o 

afinitat que, per motius d’edat, accident o malaltia, no pot valer-se per ell 

mateix. 

- Flexibilització horària addicional de la part fixa de l’horari de fins a una hora 

diària en els supòsits de cura de descendència menor de 12 anys; cura de 

descendència amb discapacitat física, psíquica o sensorial, amb un trastorn 

mental o que tinguin reconegut un grau de dependència; cura d’un cònjuge o 

familiar fins tercer grau de consanguinitat o segon d’afinitat, o de persona a 

càrrec directe amb incapacitat física, psíquica o sensorial. 

- Possibilitat de prestar serveis mitjançant teletreball. 
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- Dret a la concessió de permisos horaris per lactància de fill o filla menor de 

dotze mesos; i per complir deures relacionats amb la conciliació de la vida 

familiar i laboral.  

- Llicència amb retribució per part o maternitat; per adopció o acolliment; de 

paternitat per naixement, acolliment o adopció o per la cura d’un fill o filla 

menor afectada per una malaltia greu. 

- Suspensió amb reserva del lloc de treball en situacions de risc durant l’embaràs 

o risc durant la lactància natural; o per excedència voluntària per cura de 

familiars.  

Resultats de l’enquesta d’igualtat IdISBa 

En data 1 d’octubre de 2018 es va difondre a l’IdISBa una enquesta sobre igualtat entre 

tots els cos d’investigació i el personal IdISBa. L’enquesta va ser enviada a la totalitat de 

la comunitat IdISBa, és a dir, al personal contractat i al personal adscrit a l’IdISBa 

(675 persones). Es varen obtenir 107 respostes (un 15.8 % de participació), dels que un 

57 % varen ser dones i un 43 % homes. 

Els objectius de l’enquesta eren: 

- Conèixer les opinions del personal contractat i adscrit a l’IdISBa en matèria 

d’igualtat. 

- Ser conscients de la importància d‘atenir-se als suggeriments de treballadors i 

treballadores sobre les decisions a prendre en matèria d'igualtat d’oportunitats 

entre homes i dones. 

- Saber si ja es coneixen les mesures amb les que compta l’entitat. 

Aquesta enquesta presenta la limitació de que les persones participants poden ser 

treballadors o treballadores de diferents entitats, per la qual cosa en respondre poden 

estar fent-ho en referència a l’IdISBa o bé en referència a la institució contractadora.  

A continuació es detallen alguns del resultats més significatius d’aquesta enquesta. Els 

resultats complets es poden consultar a l’adreça: 
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http://www.idisba.es/cat/Portals/0/Documentos/Portal%20Transparencia/Informacion%20Instit

ucional/Encuesta%20Plan%20Igualdad%202018.pdf. 

 

Pregunta 1: Augmenten les oportunitats d’aconseguir  finançament per als projectes 

d’investigació si qui sol·licita és un home envers de si és una dona? 

Entre un 16.8 i un 20 % de la comunitat IdISBa considera que les oportunitats 

d’aconseguir finançament per a un projecte d’investigació és major si el sol·licitant és un 

home. Aquest efecte es percep amb major intensitat a les convocatòries de projectes 

autonòmics i nacionals que a les convocatòries internacionals i intramurals.  

 

Figura 5. Resultats enquesta; pregunta 1. 

 

Pregunta 2: Es té en compte el principi d’igualtat entre homes i dones? 

El 66 % de la comunitat IdISBa considera que no es té en compte el principi d’igualtat de 

gènere a la seva institució.  
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Figura 6. Resultats enquesta; pregunta 2. 

 

Pregunta 3: Tenen homes i dones les mateixes possib ilitats d’accés en el procés de 

selecció de personal? 

Un 21 % de la comunitat IdISBa considera que homes i dones no tenen les mateixes 

possibilitats d’accés en el procés de selecció de personal.  

 

 

 

Figura 7. Resultats enquesta; pregunta 3. 
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Pregunta 4: Accedeixen per igual homes i dones a l’ oferta formativa? 

El 18 % de la comunitat IdISBa opina que homes i dones no accedeixen de forma 

equitativa a l’oferta formativa.  

 

Figura 8. Resultats enquesta; pregunta 4. 

 

 

Pregunta 5: Sabria què fer o a on dirigir-se en cas  de patir assetjament sexual en el lloc 

de treball? 

Només un 40 % de les persones participants en l’enquesta declaren tenir coneixement 

de quines actuacions haurien de realitzar en cas de ser víctimes d’assetjament laboral a 

la feina. 
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Figura 9. Resultats enquesta; pregunta 5. 

 

Pregunta 6: S’ha sentit alguna vegada discriminat/d a per raó de sexe o orientació sexual, 

en l’àmbit laboral? 

Fins a un 22 % de les persones participants en l’enquesta expressen haver-se sentit 

discriminades per raó de sexe o orientació laboral en el seu àmbit laboral. 

 

Figura 10. Resultats enquesta; pregunta 6a. 

 

NO

SÍ

NO

SÍ



   Versió 1 
 

 Pàgina 49 de 68 

 
  Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears - IdISBa 

Hospital Universitari Son Espases. Edifici «S» 1.ª Planta. Ctra. Valldemossa 79, 07010 Palma  
 
 

En aquesta pregunta, es va requerir que detallessin el tipus de discriminació que havien 

experimentat. Com es pot observar a la Fig. 11, la resposta més freqüent es refereix a 

situacions de tracte verbal discriminatori (14 persones), a l’existència de majors 

dificultats a sectors masculinitzats (13 persones) i discriminació en situacions de 

maternitat (11 persones). Cap persona va respondre haver experimentat una situació 

d’assetjament sexual en l’àmbit laboral. Per altra banda, es va donar la possibilitat 

d’aportar altres motius de discriminació a través de resposta de text lliure, i es varen 

produir dues aportacions més: per una banda, els complexes, i per l’altra, l’assignació 

de tasques administratives de forma diferenciada en funció del sexe de la persona.  

 

Figura 11. Resultats enquesta; pregunta 6b. Motius discriminació. 

Pregunta 7: La seva entitat fa bon ús d’un llenguat ge igualitari i no sexista? 

Un 19 % dels participants de l’enquesta considera que la seva institució no fa un ús 

adequat del llenguatge igualitari i no sexista.  
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Figura 12. Resultats enquesta; pregunta 7. 

 

Pregunta 8: Considera necessari un pla d’igualtat? 

 

L’àmplia majoria de les persones participants en l’enquesta (un 77 %) declaren 

considerar necessari un pla d’igualtat per a l’empresa, mentre que un 20 % no ho 

considera així i un 3 % declaren no tenir interès en el tema.  

 

Figura 13. Resultats enquesta; pregunta 8. 
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Pregunta 9: La seva entitat ofereix fórmules d’adap tació de la jornada laboral per 

conciliar vida personal, laboral i familiar? 

 

En resposta a la pregunta de si creu que la seva institució ofereix alguna mesura 

d’adaptació de la jornada per conciliar la vida laboral, fins quasi un 17 % de les persones 

participants declaren creure que aquesta no n’ofereix cap. Per l’altra banda, quasi un 

16 % creuen que la institució ofereix moltes mesures d’adaptació.  

 

Figura 14. Resultats enquesta; pregunta 9. 

 

Pregunta 10: Quines mesures de conciliació coneix d el lloc on fa feina? 

En resposta a la pregunta concreta de quines són les mesures que coneix al seu lloc de 

feina, les mesures que presenten un major grau de coneixement per part del personal 

són els permisos de maternitat i paternitat, la jornada laboral reduïda i la flexibilització 

de la jornada laboral. Per altra banda, les mesures amb un major grau de 

desconeixement són el teletreball i les excedències per cures de fills, filles i persones 

dependents.  
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Figura 15. Resultats enquesta; pregunta 10. 

 

A aquesta pregunta també es va donar l’oportunitat d’afegir per mitjà de resposta de 

text lliure altres mesures de les quals es tingui coneixement. Les respostes obtingudes 

mitjançant aquest sistema varen ser: permisos per acudir a reunions escolars; reducció 

del 10 % bonificada fins als 3 anys; setmana de permís de maternitat addicional per fill o 

filla menor de 2 anys; ajut econòmic per fill o filla menor de 18 anys de maternitat; 

permís de lactància. A més, se’ls va convidar a afegir a través del mateix sistema de 

resposta amb text lliure les mesures que consideraven que era necessari implantar. Les 

respostes es varen referir a: estabilitat laboral; horaris de reunions, seminaris, docència, 

etc. que tinguin en compte la conciliació; permisos de paternitat i maternitat iguals i 

intransferibles; teletreball i més flexibilitat horària que permeti conciliar vida laboral i 

familiar; compromís de contractació mínima que aporti seguretat al personal 

contractat; mesures d’educació i prevenció front a la discriminació; escoles a la feina.  
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Pregunta 11: Creu que acollir-se a algunes mesures de conciliació podria suposar per a 

vostè algun inconvenient en el seu lloc de treball?  

 

Fins a un 35 % de les persones participants a l’enquesta manifesten creure que 

l’acolliment a mesures de conciliació podria suposar algun inconvenient a la seu de 

treball. Quan demanats sobre quins inconvenient creuen que podrien trobar-se en una 

resposta de text lliure, varen fer les següents aportacions: manca de temps per a 

realitzar totes les tasques assignades; dificultat per combinar maternitat amb la tasca 

d’investigació; incompatibilitat de teletreball i feina d’investigació; disminució de la 

producció científica i, en conseqüència, la possibilitat de captar recursos per la recerca; 

menor accés a formació; interrupció de la carrera professional; possibilitat de no poder 

assistir a reunions importants que es fan a primera hora.  

 

 

Figura 16. Resultats enquesta; pregunta 11. 
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Pregunta 12: Quines necessitats reconeix que el pla  d’igualtat hauria de desenvolupar?  

Quan requerits a aportar, en format de resposta de text lliure, les necessitats que el pla 

d’igualtat hauria de desenvolupar, els participants varen aportar les següents respostes 

(respostes transcrites literalment): 

- Guia d’ús de llenguatge inclusiu, mesures de conciliació, implantació de paritat, 

diagnòstic de situació, cursos de formació en igualtat. 

- Vetllar per la igualtat i per la conciliació laboral i familiar. 

- Igualtat salarial. 

- Conscienciació a través de jornades, activitats, etc. 

- Teletreball i flexibilitat horària, especialment per a persones amb menors a 

càrrec. 

- Fomentar les mateixes oportunitats a l’hora de consolidar els llocs de feina. 

- Impulsar mesures de prevenció i control per evitar la discriminació. 

- Donar a conèixer les mesures als professionals. 

- Presència de dones a llocs de responsabilitat. 

- Mesures a nivell de convocatòries de projectes propis, pressió per millorar les 

condicions de les convocatòries, especialment a nivell autonòmic. 

 

Pregunta 13: Altres suggeriments  

Finalment, es va demanar als participants que aportessin qualsevol altre suggeriment en 

resposta de format de text lliure. Les aportacions varen ser les següents: 

- Taula salarial igualitària. 

- El treball d’investigació exigeix molta competitivitat; s’haurien d’aconseguir 

baròmetres de qualitat científica més independents de les publicacions. 

- Allargar períodes per a la realització de projectes en cas d’investigadors/es que 

tinguin a càrrec persones dependents (infants, majors, discapacitats...). 

- Classificació professional, promoció i desenvolupament de carrera.  
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PLA D’ACCIÓ DEL PLA D’IGUALTAT IDISBA  

A partir del diagnòstic efectuat, la Comissió Permanent d’Igualtat de l’IdISBa ha 

dissenyat un pla d’acció en el que s’identifiquen 4 eixos d’actuació, amb les seves 

corresponents accions i indicadors de seguiment.  

La Comissió Permanent d’Igualtat serà la responsable de fer el seguiment de la 

implementació de les mesures proposades a aquest pla d’acció i, si escau, es podran 

proposar al Patronat la introducció de noves accions o modificació de les presents per 

tal d’assolir els objectius plantejats a aquest pla.  

Els eixos d’actuació del pla d’acció són: 

1. Lideratge i orientació estratègica de l’Institut. 

2. Accés a l’ocupació, la promoció i el desenvolupament professional.  

3. Ordenació del temps de treball, coresponsabilitat i mesures de conciliació de la 

vida personal, familiar i laboral. 

4. Prevenció de les violències masclistes a l’àmbit laboral i situacions d’especial 

protecció. 

 

Objectius i actuacions del pla d’acció 

Eix 1: Lideratge i orientació estratègica de l’Institut. 

Objectiu 1.1. Integrar les polítiques d’igualtat de la dona en ciència com un dels eixos de 

l’activitat de l’Institut. 

Acció 1.1.1. Introduir a la planificació estratègica de l’Institut objectius referents a 

polítiques d’igualtat. 

Responsable Grup de Treball Pla Estratègic 

Indicadors  Pla estratègic IdISBa 

Temporalització Q2-2020/Q4-2020 
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Acció 1.1.2. Definir la normativa de funcionament de la Comissió d’Igualtat. 

Responsable Comissió d’Igualtat 

Indicadors  Documentació 

Temporalització Q1-2020 

 

Objectiu 1.2. Integrar la perspectiva de gènere en la normativa de l’IdISBa i en la gestió 

de Recursos Humans. 

Acció 1.2.1. Formar al personal de Recursos Humans i altres actors clau en gestió amb 

perspectiva de gènere. 

Responsable Formació 

Indicadors  Número d’hores de formació; Número de persones formades 

Temporalització Permanent 

 

Objectiu 1.3. Aconseguir la participació equilibrada de dones i homes en llocs de 

responsabilitat. 

Acció 1.3.1. Procurar, en la mesura que sigui possible, la paritat en la composició dels 

òrgans de govern i òrgans consultius de l’Institut, i en especial al Comitè Científic Intern. 

Responsable Direcció 

Indicadors  % de dones al òrgans de govern i consultius 

Temporalització Permanent 
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Acció 1.3.2.  Assegurar la composició paritària a les comissions i grups de treball de 

l’Institut, excepte per raons objectives i justificades i respectant els principis de 

professionalitat i especialització dels membres. 

Responsable Recursos Humans 

Indicadors  % de dones a comissions i grups de treball 

Temporalització Permanent 

 

Acció 1.3.3.  Proporcionar formació en lideratge amb perspectiva de gènere a 

investigadors i investigadores. 

Responsable Formació 

Indicadors  % responsables de grup dones; % investigadors principals dones; 

número d’hores formatives; número d’alumnes formats 

Temporalització Permanent 

 

Acció 1.3.4.  Potenciar la figura del co-responsable de grup. 

Responsable Direcció 

Indicadors  % responsables o co-responsables de grup dones; número de 

co-responsables de grup 

Temporalització Permanent 
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Acció 1.3.5. Procurar la representació equilibrada de gèneres als actes institucionals i 

científics organitzats per l’Institut (cicles de conferències, jornades, etc.) així com a les 

accions de comunicació del centre. 

Responsable Àrea de Formació i Comunicació 

Indicadors  % conferenciants/docents dones a actes i activitats formatives 

organitzades per l’IdISBa; % accions de comunicació protagonitzades 

per dones.  

Temporalització Permanent 

 

Objectiu 1.4. Impulsar la introducció de la perspectiva de gènere i l’acceptació de la 

diversitat sexual a la recerca en salut.  

Acció 1.4.1. Proporcionar al personal d’investigació formació sobre perspectiva de 

gènere, diversitat sexual i diversitat funcional a la recerca en salut.  

Responsable Formació 

Indicadors  Hores formatives; Número de persones formades 

Temporalització Permanent 

 

Acció 1.4.1. Convocar ajuts intramurals d’impuls a la recerca en l’àmbit de gènere i salut.  

Responsable Patronat 

Indicadors  Pressupost de l’acció 

Temporalització Permanent 
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Objectiu 1.5. Contribuir a la generació de noves vocacions científiques en les nines i 

adolescents. 

Acció 1.5.1. Participar en la celebració del Dia Internacional de la Dona i la Nina en 

Ciència i altres esdeveniments per sensibilitzar sobre la igualtat en l’àmbit de la recerca. 

Responsable Unitat de divulgació científica 

Indicadors  Número d’activitats organitzades; Número de participants a les 

activitats.  

Temporalització Permanent 

 

Acció 1.5.2. Incentivar la participació d’investigadores a activitats de divulgació científica 

per el públic general.  

Responsable Unitat de divulgació científica 

Indicadors  % investigadores / total participants a activitats de divulgació 

científica 

Temporalització Permanent 

 

Eix 2: Accés a l’ocupació, la promoció i el desenvolupament professional. 

Objectiu 2.1. Garantir l’accés en igualtat de condicions d’ambdós sexes als processos de 

selecció. 

Acció 2.1.1. Desagregar per gèneres i publicar les dades estadístiques referents als 

processos de selecció de personal. 

Responsable Recursos Humans 

Indicadors  Número de candidatures per tipus d’oferta laboral i per gènere; 

candidatura seleccionada per tipus d’oferta laboral i per gènere 
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Temporalització Permanent 

 

Acció 2.1.2. Assegurar la paritat als comitès de selecció de personal 

Responsable Recursos Humans 

Indicadors  % dones als comitès de selecció de personal per tipus d’oferta 

laboral 

Temporalització Permanent 

 

Acció 2.1.3. Formar al personal que participi a comitès de selecció en la detecció i 

evitament del biaix de gènere 

Responsable Formació 

Indicadors  Número d’hores formatives; Número de persones formades 

Temporalització Permanent 

 

Acció 2.1.4. Impulsar proactivament la presentació de candidatures de dones a les 

places laborals de major responsabilitat. 

Responsable Comunicació 

Indicadors  % dones presentades a places R3 i R4 

Temporalització Permanent 
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Acció 2.1.5. Utilitzar llenguatge no discriminatori a les ofertes de treball de l’IdISBa. 

Responsable Recursos Humans 

Indicadors  % convocatòries de treball amb llenguatge no discriminatori 

Temporalització Permanent 

 

Objectiu 2.2. Garantir que els processos d’avaluació de l’activitat professional i científica 

respecten el principi d’igualtat. 

Acció 2.2.1. Assegurar que els comitès d’avaluació de l’activitat investigadora tenen una 

composició paritària. 

Responsable Recursos Humans 

Indicadors  % dones als comitès d’avaluació 

Temporalització Permanent 

 

Acció 2.2.2. Implementar a les convocatòries de finançament intramural i als processos 

d’avaluació interns mesures per evitar la discriminació per situacions de 

maternitat/paternitat o cura de dependents.  

Responsable Recursos Humans 

Indicadors  % concessions intramurals a dones; resultats de l’avaluació per sexe 

Temporalització Permanent 
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Objectiu 2.3. Monitoritzar que no es produeixin situacions de bretxa salarial. 

Acció 2.3.1. Publicar anualment estadístiques referides als salaris de treballadors i 

treballadores en funció de sexe i categoria laboral.  

Responsable Recursos Humans 

Indicadors  Salari per sexe i categoria laboral 

Temporalització Anual 

 

Eix 3: Ordenació del temps de treball, coresponsabilitat i mesures de conciliació de la vida 

personal, familiar i laboral. 

Objectiu 3.1. Proporcionar un entorn de treball que afavoreixi una conciliació adequada 

de la vida familiar, professional i personal.  

Acció 3.1.1. Difondre les mesures de conciliació existents a l’Institut per a homes i 

dones. 

Responsable Comunicació 

Indicadors  Número de comunicacions 

Temporalització Permanent 

 

Acció 3.1.2. Informar als homes dels drets que tenen en matèria de conciliació en el 

marc de l’IdISBa. 

Responsable Comunicació 

Indicadors  Número de comunicacions 

Temporalització Permanent 

 



   Versió 1 
 

 Pàgina 63 de 68 

 
  Institut d’Investigació Sanitària Illes Balears - IdISBa 

Hospital Universitari Son Espases. Edifici «S» 1.ª Planta. Ctra. Valldemossa 79, 07010 Palma  
 
 

Acció 3.1.3. Oferir formació en gestió del temps per a una millor conciliació de la vida 

personal, laboral i familiar. 

Responsable Formació 

Indicadors  Número d’hores formatives; Número de persones formades 

Temporalització Permanent 

 

Acció 3.1.4. Potenciar les eines de treball telemàtic i la possibilitat de reunions virtuals. 

Responsable TIC 

Indicadors  Núm. persones amb règim de teletreball; reglaments de 

funcionament dels comitès/grups de treball; núm. d’accions 

realitzades 

Temporalització Permanent 

 

Acció 3.1.5. Promoure que les activitats (cursos, jornades, reunions, etc.) es produeixin a 

horaris compatibles amb la conciliació familiar.  

Responsable Formació 

Indicadors  Incloure a l’enquesta de satisfacció de l’activitat pregunta sobre 

pertinença de l’horari; Núm. participants per sexe 

Temporalització Permanent 
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Objectiu 3.2. Protegir la salut del personal des d’una perspectiva de gènere.  

Acció 3.2.1. Fer una avaluació inicial dels llocs de feina, remarcant la perspectiva del risc 

de feina en la funció reproductiva del personal, l’embaràs i la lactància. 

Responsable Recursos Humans 

Indicadors  Nombre d’avaluacions amb perspectiva de gènere; estadístiques 

d’incidents relacionats amb la salut laboral per gènere.  

Temporalització Permanent 

 

Acció 3.2.2. Facilitar la mobilitat o adaptació de llocs de treball per raons de protecció a 

la maternitat, lactància o situacions d’especial sensibilitat. 

Responsable Recursos Humans 

Indicadors  Número de sol·licituds rebudes; número de sol·licituds estimades 

Temporalització Permanent 

 

Acció 3.2.3. Analitzar l’etiologia laboral per identificar factors de risc a l’entorn laboral 

en funció del sexe o gènere. 

Responsable Recursos Humans 

Indicadors  Estadístiques de prevenció de riscs laborals desagregades per sexe 

Temporalització Permanent 
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Eix 4: Prevenció de les violències masclistes a l’àmbit laboral i situacions d’especial protecció. 

Objectiu 4.1. Evitar la discriminació i l’assetjament sexual a l’entorn laboral. 

Acció 4.1.1.  Adoptar i difondre una guia d’utilització d’un llenguatge igualitari i no 

sexista. 

Responsable Comunicació 

Indicadors  Document; Número de comunicacions 

Temporalització Q2-2021 

 

Acció 4.1.2. Revisar que el material institucional de l’IdISBa no incorpori llenguatge 

sexista. 

Responsable Comunicació 

Indicadors  Número de documents revisats 

Temporalització Q3-2021 

 

Acció 4.1.3. Informar als treballadors sobre els recursos i mesures de protecció i atenció 

en matèria de violència de gènere. 

Responsable Comunicació 

Indicadors  Número de comunicacions 

Temporalització Permanent 
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Acció 4.1.4. Elaborar i difondre material divulgatiu per la prevenció de les situacions 

d’assetjament sexual, per raó de gènere, d’orientació sexual o d’identitat sexual o de 

gènere. 

Responsable Recursos Humans 

Indicadors  Documentació; número de comunicacions; número de situacions 

d’assetjament informades o detectades; estadístiques de satisfacció 

en relació a situacions de discriminació 

Temporalització Q1-2022 

 

Acció 4.1.5. Revisar periòdicament el protocol d’actuació front l’assetjament sexual o 

mobbing 

Responsable Recursos Humans 

Indicadors  Documentació; Número d’actuacions 

Temporalització Permanent 

 

Acció 4.1.6 Proporcionar formació sobre prevenció i l’actuació en cas d’assetjament 

sexual i per raó de gènere o d’orientació sexual. 

Responsable Formació 

Indicadors  Número d’hores formatives; número de persones formades; número 

de situacions d’assetjament informades o detectades; estadístiques 

de satisfacció en relació a situacions de discriminació 

Temporalització Permanent 
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AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

La Comissió d’Igualtat serà l’encarregada de dur a terme el seguiment i avaluació 

d’aquest pla. La responsable d’igualtat de l’Institut coordinarà la recollida d’indicadors i 

elaborarà de forma anual un informe de seguiment que avaluarà la Comissió d’Igualtat. 

Com a resultat de l’avaluació, la Comissió d’Igualtat podrà proposar la introducció o 

modificació de les accions contemplades al Pla d’Igualtat IdISBa. Els resultats de 

l’avaluació seran posats en coneixement de la Direcció de l’IdISBa i dels seus òrgans de 

govern.  

 

COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ DEL PLA 

Aquest pla, així com les actuacions derivades del mateix, seran difoses a tot el personal 

que forma part de l’Institut, incloent els investigadors adscrits i les investigadores 

adscrites. La difusió es farà tant a través de la pàgina web, com del correu electrònic i 

les xarxes socials pròpies. A més, també es farà una presentació pública del pla. La 

informació relativa al pla serà inclosa al Manual de Benvinguda a l’IdISBa. Finalment, els 

informes de seguiment del pla seran difosos també a través de la web de l’Institut. 
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