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Acord
del Govern pel qual es ratifica I'Acord de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya de 17 de novembre de 2016 pel qual s'aprova
el Pla d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes de I'Administració de la Generalitat de
Catalunya.
L'Administració de Ia Generalitat de Catalunya ha posat especial èmfasi a
perspectiva social en el seu funcionament i en les seves actuacions. La promoció
d'oportunitats entre dones i homes, Ia conciliació de Ia vida personal i laboral,
pràctiques per a Ia no-discriminació o Ies iniciatives dirigides a Ia integració Iaboral
amb dificultats són, entre altres, actuacions que responen a aquesta voluntat.

integrar una
de Ia igualtat
eI foment de
de col•Iectius

L'article 15.1 de la LIei 17/2015, de 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, disposa
que el PIa d'igualtat té com a objectiu garantir I'aplicació efectiva del principi d'igualtat de tracte
d'oportunitats de dones i homes i eliminar Ia discriminació per raó de sexe amb relació a I'accés
al treball remunerat, aI salari, a la formació, a Ia promoció professional i a Ia resta de condicions
de treball.
El PIa de Govern de la present legislatura preveu garantir la igualtat d'oportunitats de dones i
homes mitjançant I'aprovació, entre altres eines, d'un pla d'igualtat a fi i efecte de fixar els
objectius i les estratègies concrets, o valorar les mesures que s'han de prendre per adoptar ¡
afavorir la conciliació de la vida personal, laboral i familiar, i d'aconseguir una representació
paritària d'ambdós sexes en l'Administració de la Generalitat.
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Amb l'objectiu de donar compliment al que preveuen Ia Llei 17/2015, de 21 de juliol, i eI Pla de
Govern, la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de I'Administració de Ia
Generalitat de Catalunya ha aprovat un pla d'igualtat destinat aI personal de l'Administració de
la Generalitat inclòs en el seu àmbit.
El Pla esdevé una eina essencial que permet avançar en la promoció de Ia igualtat
d'oportunitats entre els treballadors i les treballadores de I'Administració de Ia Generalitat de
Catalunya, així com la integració de Ia perspectiva de gènere en l'organització i I'estructura
interna de l'Administració de la Generalitat.
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D'acord amb eI que disposen els articles 37 i 38 de I'Estatut bàsic de I'empleat públic i I'article 5
g) del Text únic dels preceptes de determinats textos Iegals vigents a Catalunya en matèria de
funció pública, aprovat pel Decret Iegislatiu 1/1997, de 31 d'octubre,
A proposta de Ia consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, eI Govern
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Acorda:
Ratificar I'Acord de Ia Mesa General de Negociació deIs Empleats Públics de I'Administració de
Ia Generalitat de Catalunya de 17 de novembre de 2016 p& qua s'aprova eI PIa d'igualtat
d'oportunitats entre dones i homes de I'Administració de Ia Generalitat de Catalunya.
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