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REUNIÓ DE L’ÒRGAN PARITARI DE POLÍTIQUES 
D’IGUALTAT (OPPI) 

 

 
Aquesta setmana s’ha tornat a reunir amb Funció Pública, la Comissió d’Igualtat, també anomenada 
(OPPI) que és un òrgan de consulta i participació que tracta tots els temes relacionats amb la igualtat 
d’oportunitats de les dones dins l’Administració de la Generalitat i d’altres col·lectius minoritaris dins 
l’Administració. En aquest òrgan hi ha representació paritària de membres de Funció Pública i dels 
sindicats de la Mesa General d’Empleats Públics de la Generalitat. 
 
En aquest moment s’està portant a terme l’elaboració del Pla d’Igualtat de la Generalitat. Totes les 
empreses de més de 250 treballadors/es estan obligades, per Llei, a elaborar un Pla d’Igualtat en 
funció del que contempla la Llei Orgànica 3/2007 (Para la igualdad efectiva de mujeres y hombres). 
 
En aquest sentit l’Administració de la Generalitat, com ja ens té acostumats/des, porta un retard de 
més de cinc anys en complir aquesta Llei, encara que els seus Inspectors/es vagin posant multes a les 
empreses privades que no tenen el Pla d’Igualtat fet. 
 
CCOO, en aquesta Comissió, portem anys treballant i insistint per tal que, definitivament, la Generalitat 
tingui Pla d’igualtat que comportarà, entre d’altres coses, evidenciar les discriminacions que pateixen 
les dones dins l’Administració de la Generalitat i així poder posar el fill a l’agulla per tal d’eradicar-les, 
que és la finalitat dels Plans d’Igualtat. 
 
Informar-vos que estem en fase d’anàlisi i que, així que aquesta estigui acabada, es començaran a 
plantejar les mesures per correctores vers les desigualtats que s’hagin detectat. 
 
CCOO participem activament en aquesta Comissió perquè creiem que, tot i que sembla que a 
l’Administració no es donen discriminacions per raó de gènere, en cap cas es correspon amb la realitat 
(a vegades ben subtilment), i per tant s’ha de treballar per canviar-ho. 
 
També aquesta setmana hem tractat sobre el Pla d’Ocupació i de la seva aplicació. En aquest tema, 
la part social hem demanat que es creï una Comissió dins l’Òrgan Paritari per treballar l’afectació que 
pot tenir l’aplicació del Pla d’Ocupació també des de la vessant de la Igualtat, i fer propostes a la Mesa 
General respecte les mesures: d’horaris, conciliació, compactació, etc. L’Administració sembla estar-hi 
d’acord. 
 
També s’ha decidit elaborar un nou protocol d’assajament sexual que sigui més assequible i menys 
burocràtic per tal de facilitar les denuncies que es puguin donar. 
 
Per qualsevol aclariment, podeu posar-vos en contacte amb: 
Mª José Gómez Álvarez mjgomez@sindicat.ccoo.cat  
Responsable de Polítiques d’Igualtat  
Sector Generalitat de FSC-CCOO 


