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POLÍTIQUES D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS A LA 
CORPORACIÓ  
 
La Direcció de Personal de la Corporació Parc Taulí (entesa aquesta com  la Corporació 
Sanitària Parc Taulí i aquelles entitats instrumentals creades per la mateixa, amb la 
finalitat de dur a terme els objectius contemplats en els seus estatuts i aquells que 
acordi el Consell de Govern), com a màxim responsable de la gestió i dinamització de 
les activitats laborals dins de la nostra organització, ha de vetllar, en el marc de la Llei 
Orgànica 3/2007 de 22 de març, per la igualtat efectiva entre dones i homes (BOE 23), 
per la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en referència a les condicions 
igualitàries en el treball. 
 
És per això, que en el marc de la seva política de gestió empresarial es compromet : 
 
PROMOURE  una organització que fomenti la igualtat d’oportunitats entre dones i 
homes i que implica a tota l’organització en el seu impuls i la seva consolidació. 
 
INTEGRAR   tot el personal en el desenvolupament d’accions a favor de la igualtat 
d’oportunitats, amb la negociació prèvia de les i dels representants legals del personal, 
garantint que tot el personal coneixerà i participarà d’aquestes polítiques. 
 
VETLLAR  per assegurar que les comunicacions orals, escrites i visuals que projecta, 
tant internes com externes, estiguin exemptes d’element sexista. 
 
GARANTIR  una igualtat d’oportunitats real en l’accés a qualsevol lloc de treball, 
potenciant la incorporació de l’altre sexe en aquells llocs en què es troba 
subrepresentat. 
 
INCORPORAR  accions per tal d’avançar cap a una millor organització del temps de 
treball que permeti la conciliació de la vida personal i laboral. Aquestes accions es 
dissenyen tant per a homes com per a dones i es constata que ambdós s’hi acullen. 
 
AVALUAR  la informació relativa a la prevenció de riscos laborals tenint en compte les 
diferències d’exposició als riscos que es poden donar per raó de sexe entre 
treballadores i treballadors. Actuant en conseqüència formant, informant i millorant les 
condicions de treball 
  
GARANTIR  que a l’organització hi ha un tracte igualitari en matèria retributiva entre 
el personal sense cap mena de discriminació per raó de sexe, directa o indirecta.  
 



ASSUMIR  que les treballadores i els treballadors reben un tracte totalment igualitari 
pel que fa a les condicions laborals ( tipologia de contracte, condicions horàries, tipus 
de jornada, formació, etc.) 
 
GARANTIR que l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe no seran 
permesos ni tolerats sota cap circumstància.  


