Sol·licitud de reunió per a la constitució de la Comissió d’Igualtat per a empreses de més de 250 treballadors i treballadores


A la direcció de l’empresa _________________________

La representació sindical

EXPOSA:

— Que la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, a més del deure general de les empreses de respectar el principi d’igualtat en l’àmbit laboral, preveu específicament el deure de negociar plans d’igualtat a les empreses de més de 250 treballadors i treballadores. Així mateix, adapta les infraccions, les sancions i els mecanismes de control dels incompliments en matèria de no discriminació i reforça el paper de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

— Que l’article 45 de la mateixa llei estableix l’obligació de les empreses de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en el seu àmbit laboral. Amb aquesta finalitat, s’han d’adoptar mesures negociades adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes i, si escau, acordar-ho amb la representació legal dels treballadors i treballadores, en la forma en què determina la legislació laboral. Així mateix, en el cas de les empreses de més de 250 treballadors i treballadores, les mesures d’igualtat s’han d’adreçar a l’elaboració i l’aplicació d’un pla d’igualtat, que ha de ser objecte de negociació en la forma en què es determini en la legislació laboral. 

Davant d’aquesta obligació legal, 

SOL·LICITA:

Fer una reunió en el termini màxim d’un mes amb la direcció de l’empresa, amb la finalitat de constituir la Comissió d’Igualtat, que s’ocuparà d’adoptar les mesures d’igualtat i de negociar-les. 






President (o presidenta)	Delegats i delegades		Representants de CCOO
del comitè d’empresa		de CCOO				del comitè d’empresa
(firma)______			(firma)______			(firma)______
(nom i cognoms)_______	(noms i cognoms)_______	(noms i cognoms)_______




_________________________, _____ de/d’  _____ de _____



Rebut per l’empresa:
(data)_____ de/d’ _________ de _____
(firma i segell)____________


