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PLANS D’IGUALTAT: LA INSPECCIÓ DE TREBALL CITA A LES 
EMPRESES PER VETLLAR PER EL COMPLIMENT DEL CONVENI 

DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA DE TRANSPORT DE 
MERCADERIES 

 
 
La Inspecció de treball i Seguretat Social, per iniciativa del Departament de Treball de la 
Generalitat, ha encetat una campanya de control i seguiment dels Plans d’Igualtat. S’han de 
sotmetre a aquest control de caràcter bimensuala les 92 empreses de la província de Barcelona, 
totes elles obligades a negociar PLANS D’IGUALTAT. 
 
Cal destacar l’especial incidència que tindran en els sectors de QUÍMIQUES, SANITAT I 
TRANSPORT  DE MERCADERIES, perquè de manera expressa està redactat en els CONVENIS 
COL.LECTIUS d’aquests sectors , un èxit que és fruit de la nostra tasca en l’àmbit de la negociació 
col.lectiva i què, ara, es veu manifest i clar la importancia d’haver fet aquests redactats en els 
convenis  
 
Des de Comissions Obreres, felicitem a la Inspecció  de Treball per la iniciativa duta a terme, i 
encara més si la tasca encetada té la continuïtat què voldriem, realitzant un seguiment de 
cadascuna de les empreses, fins aconseguir que els Plans d’Igualtat siguin una realitat en totes 
elles.  
 
Aquest treball però, és insuficient  si no va acompanyat de la participació dels Representants 
Legals dels Treballadors, i fins ara la Inspecció sols està citant a les empreses.   
 
CCOO, considerem imprescindible la presència dels Representants dels treballadors i 
treballadores en aquestes citacions que ralitza la Inspecció de Treball com a única garantia de què 
els PLANS D’IGUALTAT siguin negociats i si s’escau acordats tal com estableix la L.O 03/2007 i 
evitem que aquesta actuació es converteixi en un mer tràmit de creació d’una mena de PLA 
D’IGUALTAT tipus o estandar. 
 
CCOO hem fet arribar el nostre posicionament a la Inspecció de Treball i esperem que les nostres 
aportacions siguin incloses en el treball encetat, perquè encetar de manera correcta un procés 
d’aquest tipus és una garantia de l’èxit per aconseguir PLANS D’IGUALTAT com un element de les 
polítiques d’igualtat.   
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