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Aprovat el Pla d’igualtat del Departament 
 

 
Tal i com preveu la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat 
efectiva entre homes i dones. El Departament d’Interior ha aprovat un pla 
d’equitat de gènere que té com a objectiu aconseguir eliminar els 
obstacles dins les administracions públiques que impliquin qualsevol tipus 
de discriminació entre homes i dones.  
 
CCOO hem participat, activament mitjançant els nostres delegats i les 
nostres delegades així com els/les assessors/res amb experiència en la 
elaboració de plans de igualtat, amb l’idea de que el pla no es deixés cap 
tema important i de calat en quan a les mesures a proposar. 
 
Exemples de mesures d’acció positiva en moments puntuals: 
  
• Posar en marxa accions en les activitats de formació, durant un any, a les dones i els homes 

que es reincorporin al servei actiu procedents de permisos per maternitat o s’hagin 
reincorporat de les situacions d’excedència per raons de guarda legal o cura de familiars.  

• Promoure una cultura a favor de l’equitat de gènere. 
• Aconseguir l’equitat de gènere en l’accés i el desenvolupament professional del personal i 

una presència equilibrada de dones i homes en tots els col·lectius, unitats i llocs de treball. 
• Fomentar la participació de les dones en els llocs de responsabilitat i en els càrrecs de 

comandament. 
 
Possiblement no estarem parlant del millor pla de igualtat i creiem que hauria d’haver estat més 
ambiciós i és que el fet de ser el primer en tota la Generalitat, probablement en comptes de 
haver estat tot el positiu que era de desitjar ha hagut de pagar la factura del principiant. 
 
De totes maneres aquest és un pla a llarg termini i també obert a que les parts integrants de la 
comissió de seguiment del pla puguin afegir propostes. CCOO continuarem aportant les nostres i 
també totes aquelles que els treballadors i les treballadores ens demanin sempre que sigui per 
millorar aquest pla d'equitat. 

Us volem recordar que trobareu el pla penjat a la pàgina web del Departament, perquè el pugueu 
consultar i comentar.  
 
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment.  
 
 
 


