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PROTOCOL

DE

comissié obrera
nacional de Catalunya

COL.LABORACIO ENTRE LA

FUNDACIÓ PER A LA DIVERSITAT I
OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA.

LA

COMISSIÓ

La Fundació per la Diversitat i el sindicat Comissió Obrera Nacional de Catalunya, en
endavant CCOO de Catalunya, treballem des de fa temps en la gestió de la diversitat, la
no discriminació i per la igualtat d'oportunitats en l'ámbit del centre de treball i en la
societat en general. Les dues entitats compartim una série de valoracions:

-

La necessitat de desenvolupar una política de no discriminació en tots els ámbits
de la societat i en particular en el centre de treball.

-

L'aplicació de les Directives europees i les normatives aprovades en l'Estat
espanyol i en la Comunitat autónoma de Catalunya sobre la igualtat
d'oportunitats, la no discriminació en 1'accés, formació, les condicions de treball
i promoció al centre de treball per motius de procedéncia, génere, color, creenga,
orientació sexual, edat i discapacitats.

-

La diversitat de la societat catalana, i de la classe treballadora cafalana és un fet.
A les diversitats tradicionals de génere, d'edats, orientació sexual, discapacitats
s'ha d'afegir una nova diversitat motivada amb la nova immigració que és la de
procedéncia.

-

Una empresa competitiva, i amb projecció de futur i d'innovació, és la empresa
que gestiona de forma positiva la diversitat en el centre de treball, sobre els
principis de la inclusió, la igualtat d'oportunitats i la cohesió social.

-

Una bona gestió de la diversitat ha de ser pactada i realitzada entre els agents
socials i econdmics dins de l'ámbit de les negociacions col'lectives i acords
específics. La col'laboració entre la direcció de l'empresa i la representació dels
treballadors i de les treballadores és una condició indispensable per portar a
terme una bona gestió de la diversitat.

-

En un moment de crisi, una bona gestió de la diversitat ha de tenir com objectiu
consolidar la convivéncia i la cohesió social entre els treballadors i les
treballadores, a base de la igualtat de drets i deures, i el coneixement mutu.

-

En la gestió de la diversitat al centre de treball s'ha de contemplar plans
d'acollida i formació per actuar sobre elements que dificulten la igualtat
d'oportunitats (desconeixement de l'estructura de l'empresa, de drets i
obligacions laborals, les llengües del país, prevenció de riscos...).

-

Les administracions han d'afavorir totes les polítiques que tenen com objectiu la
igualtat d'oportunitats, la no discriminació i la bona gestió de la diversitat, a
traves de la promoció i donar publicitat a les empreses dins del concepte DE la
Responsabilitat Social.

És per aixd que el sindicat CCOO de Cataluny a i la Fundació para la Diversitat
considerem que és convenient promoure la col'laboració entre les nostres entitats per
produir sinérgies i per fer front amb garanties d'éxit al repte que significanormalitzar la
vida de les persones en totes les seves diversitats.
Les dues entitats subscrivim aquest protocol de col'laboració, que preveu els següents

ACORDS
l. Treballar conjuntament per promoure en la societat i als centres de treball

els

principis de la no discriminació, de la igualtat d'oportunitats i una bona gestió de
la diversitat. La sensibllització en la visió del valor afegit que representa la
gestió de la diversitat.
2.

organitzar campanyes de sensibilització dirigides a les empreses i als
treballadors i treballadores sobre els beneficis que aporta una bona gestió de
la diversitat tant a l'empresa com per a millorar les relacions laborals i la cohesió
social. Aixó comporta un treball conjunt cadascú en el seu ámbit d'acció per
que la gestió de la diversitat i no discriminació sigui entre les prioritats de les
negociacions col'lectives.

a

J.

Intercanviar informacions per

i

a facilitar les signatures d'acords entre les

i treballadores i per la signatura
de les empreses al Charter de la Diversitat. Col'laborar en la realització de
campanyes d'extensió del Charter del Diversitat, i dels acords de gestió de la
empreses

les representacions dels treballadors

diversitat als centres de treball.
4.

La col'laboració en la definició dels continguts dels plans de la gestió de la
diversitat i l'elaboració de material, de jornades i de cursos.

5.

Col'laborar per crear una xarxa a nivell de Catalunya, Espanya i a nivell europeu
en favor dels principis de la igualtat d'oportunitats i la gestió de la diversitat als
centres de treball.

6.

Instar i treballar conjuntament per que les administracions competents elaboren
un Registre d'Empreses de bones practiques que apliquen plans de la gestió de
la diversitat per que els tingui en compte en els concursos de contractació
públics.

La dues entitats constituTren una comissió de seguiment per al desenvolupament
d'aquest protocol, amb l'objectiu de:

o

Promoure i difondre el contingut del present protocol.

o
o
o

Valorar i vetllar pel seu compliment.
Resoldre les incidéncies que puguin sorgir.
Facilitar el seu desenvolupament en tota Catalunya.

El present protocol entrará en vigor el dia 1 de Marg de 2012 i quedará sense efecte en
el cas que alguna de les dues organitzacions promogui i comuniqui la seva denuncia o la
seva modificació.

Signen a Barcelona,

al

demarg de20I2

Fundación para la Diversidad

Comissió Obrera Nacional de Catalunva

