Declaració de compromís de les administracions públiques

_________________________ (nom de l’Administració) declara (o acorda) el seu compromís amb l’establiment i el desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directament o indirectament per raó de sexe, com també a impulsar i fomentar mesures per aconseguir la igualtat real dins de la nostra Administració, establint la igualtat d’oportunitats entre dones i homes com un principi estratègic de la nostra Administració, d’acord amb la definició que estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 
Per dur a la pràctica aquests principis enunciats s’assumeix l’obligació d’elaborar plans d’igualtat per a les persones treballadores del sector públic, tal com recull tant la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, que afecta directament l’Administració general de l’Estat i els seus organismes públics, com la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (EBEP), que implica totes les administracions públiques, i també la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, del Parlament de Catalunya, que en el capítol iii fa referència als plans d’igualtat per al personal al servei de les administracions públiques catalanes.
En l’apartat 2 de la disposició addicional vuitena de l’EBEP es recull el mandat general, adreçat a les administracions públiques, per elaborar i aplicar un pla d’igualtat per als treballadors i treballadores que en depenguin. En aquesta llei, de manera expressa, s’obliga les administracions públiques a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, per això, han d’adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació entre dones i homes; de la mateixa manera, obliga que el pla d’igualtat elaborat i aprovat sigui desenvolupat en el conveni col·lectiu o en l’acord de condicions de treball del personal.
Aquesta Administració es compromet a desenvolupar les mesures d’igualtat en tots els àmbits en què té lloc l’activitat, des de la selecció a la promoció, passant per la política salarial, la formació, les condicions de treball i d’ocupació, la salut laboral, l’ordenació del temps de treball i la conciliació, i assumeix el principi d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes, considerant de manera especial la discriminació indirecta, entenent-la com la situació en què una disposició, criteri o pràctica aparentment neutres posa una persona d’un sexe en desavantatge particular respecte a persones de l’altre sexe.
Des d’aquest principi d’igualtat també es faran partícips totes les empreses prestadores o concessionàries dels serveis públics amb les quals aquesta Administració manté relacions.
El pla d’igualtat ha de tenir en compte, entre d’altres, les matèries assenyalades en l’article 46.2 de la Llei 3/2007, com ara l’accés a l’ocupació, la classificació professional, la promoció i la formació, les retribucions i l’ordenació del temps de treball per afavorir, en termes d’igualtat entre dones i homes, la conciliació laboral, la personal i la familiar, i la prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament per raó de sexe. Així mateix, respectarà tots els criteris d’actuació que s’estableixen en l’article 51 per a les administracions públiques, segons el qual, en l’àmbit de les seves competències, aquestes administracions han d’eliminar els obstacles que impliquin qualsevol tipus de discriminació, facilitar la conciliació de la vida personal, la familiar i la laboral, fomentar la formació en igualtat, promoure la presència equilibrada de dones i homes als òrgans de selecció i valoració, establir mesures de protecció davant de situacions d’assetjament sexual i d’eliminació de discriminacions retributives per raó de sexe, i avaluar l’efectivitat del principi d’igualtat.
Per fer tot això es dissenyaran actuacions que impliquin mesures respecte a la situació actual i es fixaran els sistemes de seguiment corresponents, amb la finalitat d’avançar en la consecució de la igualtat real entre dones i homes a les empreses i, per extensió, al conjunt de la societat.
Per dur a terme aquest propòsit es comptarà amb la representació legal dels treballadors i treballadores, no tan sols en el procés de la negociació col·lectiva, tal com s’estableix en la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, sinó també en tot el procés de desenvolupament i avaluació de les mesures d’igualtat o el pla d’igualtat.
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, per complir la legalitat i perquè _________________________ (nom de l’Administració) desitja l’aplicació efectiva del principi d’igualtat entre dones i homes, s’elaborarà i s’implementarà un pla d’igualtat específic per al personal laboral i funcionari. Per fer-ho, comptarà amb la representació legal dels treballadors i treballadores en tot el procés de desenvolupament del pla, que serà annexat al conveni col·lectiu del personal laboral i al reglament (o acord) de funcionaris de _________________________ (nom de l’Administració).



Signat per la direcció:


(firma)________________
(nom i cognoms, i càrrec)_____________


_________________________, _____ de/d’ _____ de _____


