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Sindicat CAT 
Cristóbal de Moura, 105-111,2n 4a 
08019 Barcelona 
 
Assumpte: Respostes a les aportacions realitzades al projecte del Pla d’Igualtat pel sindicat 
CAT. 
 
En data 18 de novembre de 2009 es va presentar la proposta de Pla d’Igualtat del 
Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació 2010-2014. 
 
Mitjançant el present escrit es dóna resposta a les aportacions que heu realitzat des del 
vostre sindicat que tot seguit es relacionen: 
 
 
1) Que les accions formatives es destinin a les Oficines de Suport i Planificació i als caps 
d’ABP’s. 
 
Al Pla d’Equitat s’ha incorporat l’actuació: 
“Realització d’accions formatives al i les caps de les ABP’s i de les Oficines de Suport i 
Planificació.” 
 
2) Que la formació s’estengui a tots els mossos i mosses en actiu: 
 
Entre d’altres accions sobre formació, el Pla d’equitat recull l’acció següent: 
“Incloure l’equitat de gènere en la formació de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya 
(ISPC) per a la formació adreçada al CME. Oferir formació adreçada al professorat de l’ISPC 
en matèria de gènere (transmissió de valors i coneixement).” 
 
3) Elaboració de nous criteris de llicències, permisos i reduccions de jornada tenint en 
compte les lleis més favorables en quan a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 
 
Seguint el que va estipular la Llei 8/2006, des del Programa per a l’Equitat de Gènere s’ha 
fet una adaptació al CME de les condicions d’exercici del  permisos i reduccions de jornada 
que estableix la mateixa llei. Aquest Reglament de permisos i llicències també recull els 
articles del EBEP que són d’aplicació a Catalunya.  
 
4) Prioritzar i temporalitzar el protocol d’assetjament sexual i laboral. 
 
Des de la Direcció de Serveis del DIRIP ja s’ha posat en marxa un grup de treball específic 
per a  la elaboració d’un protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe. 
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5) Creació d’un canal de comunicació específic dins l’àrea de relacions sindicals mitjançant 
un/a interlocutor/a que resolgui amb celeritat les diferents problemàtiques dels moss@s 
relacionades amb l’esperit de l’equitat de gènere evitant que la persona pateixi la vulneració 
dels seus drets laborals. 
 
Aquest tema està en procés de concreció per a la seva valoració. 
 
 
 
El Programa per a l’equitat de gènere 
Barcelona, 11 de febrer de 2010 






