JORNADA 5 DE MARÇ 2020
El 7 de març de 2019 es va publicar al BOE el reial decret
llei 6/2019, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a la
feina i a l’ocupació. Els canvis que inclou són molt importants. Concretament, l’obligació que totes les empreses a
partir de 50 treballadores i treballadors, disposin d’un Pla
d’igualtat, que haurà de ser objecte de negociació amb la representació legal de les persones
treballadores.
Per aplicar els terminis que la llei imposa, moltes empreses
estan elaborant el Pla d’Igualtat a corre cuita, tot deixant la
realització de la diagnosi a mans d’empreses externes, desvirtuant l’esperit de la llei que dóna un gran protagonisme
a delegades i delegats.
Conscients que un Pla d’Igualtat és un document fonamental per a lluitar contra les discriminacions, ja siguin
directes o indirectes, que pateixen les dones a la feina, us
convidem a la jornada que hem preparat amb motiu del
8 de març.
Les ponents ens explicaran detalladament com utilitzar la plataforma per a l’elaboració de Plans

d’Igualtat del Departament de Treball perquè les empreses i la representació legal del treballadors disposin
d’eines que els permetin realitzar la diagnosi, elaborar el
Pla i fer-ne el seguiment i l’avaluació.
Un altre dels temes que tractarem és com identificar la
possible bretxa salarial.
• 10 h. Entrega de documentació.
• 10.30 h. Inauguració de la Jornada. Maria Recuero. Secretària General de la USOC.
• 10.45 h. Aspectes rellevants del RD Llei 6/2019. Núria
Farrús.Vocal d’Acció Sindical.
• 11 h. Plataforma per elaborar un Pla d’Igualtat i com
identificar la bretxa salarial. Lidia Devant Abelló. Cap de
la Secció de Programes de Foment de la Igualtat. Àrea
Igualtat d’Oportunitats. Direcció General d’Igualtat.
• 13.30 h. Cloenda. Maria Recuero. Secretaria General de
la USOC.

Lloc: c/ Sant Pacià 9 Barcelona.
Dia: 5 de març.
Hora: de 10 a 13.30

