
  
 
 

CONVOCATÒRIA 
 
 
 
En relació amb els acords de la Mesa del Parlament dels dies 12 i 18 de setembre de 
2018, us convoco a la sessió següent del 
 
Grup de Treball en Equitat de Gènere 
25 de maig de 2020  

16h 
Videoconferència 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Informacions relatives a la priorització i calendarització de les accions del 
Pla d’igualtat de gènere del Parlament de Catalunya 2020-2023: 

 
a. carta per als partits polítics i grups parlamentaris de cara a la 

propera legislatura, acció 1.1 (Promoure les llistes cremallera, per a 
garantir que la proporció entre diputats i diputades sigui menor a 
dos punts percentuals, si escau, per mitjà de l’actualització de la Llei 
17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes) 

b. elaboració d'un Protocol per a la prevenció, detecció i actuació 
davant l’assetjament sexual, per raó de sexe, d’orientació sexual, 
identitat o expressió de gènere, acció 2.19  

c. declaració de compromís de tolerància zero davant la discriminació i 
l’assetjament de cara a la propera legislatura, acció 2.20 

d. formació, acció 2.22  
e. contractació de la tècnica d’Igualtat, acció 3.9 

f. elaboració de la guia sobre com incorporar la perspectiva de gènere 
en el procediment legislatiu, acció 4.5 

g. espais destinats a la sala d’alletament o l’oficina d’Igualtat, acció 5.2 
i acció 3.9 

h. Protocol de dol per a l’actuació del Parlament davant els feminicidis, 
acció 5.10 

i. espai web, acció 5.11 
j. recomanacions, pautes i criteris per a un ús respectuós, inclusiu i 

igualitari del llenguatge per als textos i les comunicacions del 
Parlament, acció 5.16 

k. estat del nomenament de les persones responsables del 
desplegament del Pla d’Igualtat a cada departament de 
l’administració parlamentària, acció 6.3 

l. registre del Pla d’Igualtat en el Registre de Plans d’Igualtat del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, acció 6.6 
 

 
2. Altres qüestions 

 
 
La secretària quarta de la Mesa del Parlament 
 

Rut Ribas i Martí 

 
Palau del Parlament, 14 de maig de 2020 


