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La iniciativa del Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes del Parc 
de Salut Mar recau en la Direcció de la nostra institució, si bé també cal 
remarcar el paper de promotors destacats que han exercit les diferents 
seccions sindicals que conformen el Comitè d’Empresa del PSMAR.

En tot cas, es fa necessari de subratllar que la igualtat entre dones i homes 
constitueix un dels objectius primordials en el conjunt de valors i principis 
ètics aplicats a la gestió de l’organització, de la mateixa manera que 
l’assoliment de la igualtat de tracte i l’eliminació de la discriminació per raó 
de sexe és un principi estratègic de la nostra política. 
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Per tal de poder efectuar el bastiment, aplicació, seguiment i avaluació
del Pla d’Igualtat d’Oportunitats s’ha fet imprescindible la participació de:

• comissió del pla d’igualtat
Formada per diferents professionals dels principals departaments implicats (Òrgans de 
Govern i Direcció; Recursos Humans: Àrea de Selecció i Desenvolupament i Formació 
Continuada; Comunicació, i Salut Laboral), així com per diversos/es representants de 
les diferents seccions sindicals que integren el Comitè d’Empresa. 

La finalitat fonamental d’aquesta comissió és la de desenvolupar el pla, vetllar i 
impulsar el compliment efectiu de les polítiques d’igualtat i assegurar la no 
discriminació del personal de la institució i/o d’aquelles persones que tracten d’accedir 
a un lloc de treball dins la nostra organització.



iniciativa i participants

• agent per a la igualtat d’oportunitats
L’agent per a la igualtat d’oportunitats tindrà com a objectius l’anàlisi inicial, la 
intervenció i l’avaluació continuada de la realitat quant a la igualtat d’oportunitats, de 
manera que les seves funcions són les de desenvolupament, seguiment i avaluació 
de les accions que la institució decideixi d’impulsar al respecte. Serà, a més, el/la 
responsable de l’execució del pla, tot coordinant les persones involucrades en les 
diferents accions, gestionant l’assignació dels recursos necessaris per a la seva 
correcta execució i efectuant el seguiment diari de la implantació de cada una de les 
accions.

• grup de treball
El grup de treball orientarà concretament les seves tasques a l’execució i l’aplicació 
de les accions fixades per tal d’assolir els objectius que es mencionen en el Pla 
d’Igualtat. Aquest grup, per tant, haurà d’incorporar necessàriament aquells/es 
professionals i/o tècnics/ques que tinguin més a veure amb les fites concretes que es 
tracten d’aconseguir i amb els àmbits relacionats on s’ha d’actuar. 

participants



iniciativa i participants
esquema
Responsables del pla: 
actors implicats

Direcció del PSMAR

Comissió 
del Pla d’Igualtat

Agent 
per a la Igualtat
d’Oportunitats

Un grup de treball que emprendrà accions pel 
que fa a:

− Les polítiques de gènere.
−El treball contra la violència i la discriminació de 

gènere.
−El foment de la participació de les dones en 

comissions i òrgans de direcció.
−El repartiment dels treballs i els usos del temps.
− La formació i el desenvolupament professional.
− La promoció de la salut.


