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XORNADA CGRL 2021
Dirección da xornada:
Cristina Fabeiro Varela. Secretaria do CGRL
Jesús Vázquez Forno. Director da Escola
Universitaria de Relacións Laborais da
Coruña ( ERLAC)
Colaboración:
Susana Soneira Lema. Presidenta do Colexio
Oficial de Graduados Sociais da Coruña e
Ourense
Persoas destinatarias:

Organizacións empresariais e sindicais

Profesionais da avogacía e Graduados
e Graduadas Sociais

Profesionais vencellados coa materia e
persoas interesadas

Estudantes das universidades galegas

O XÉNERO, A DIVERSIDADE E A CONCILIACIÓN
NOS CONVENIOS COLECTIVOS
Consello Galego de Relacións Laborais
Tfno. 981 957 489
Colexio Oficial de Graduados Sociais da Coruña e
Ourense
Tfno. 981 151 876
ERLAC Tfno. 981 248 080

Inscricións
https://bit.ly/3mW7fuw

Inscricións:
Faranse por orde de solicitude, dende o 9 de
novembro ao 18 de novembro de 2021, a
través da seguinte ligazón:
https://bit.ly/3mW7fuw
Número de prazas:
Prazas limitadas ata completar aforo
Diploma:
Entregarase un diploma online acreditativo
ás persoas participantes que asistan á
totalidade da Xornada.

19 de novembro de 2021

O XÉNERO, A DIVERSIDADE E A CONCILIACIÓN NOS CONVENIOS COLECTIVOS
19 de novembro de 2021

11.15 Mesa redonda:
RESUMO

9:30: Presentación
Intervención de Ana Vallés Camisella.
Graduada en Dereito. Porteira do Deportivo
ABANCA. Membro da comisión negociadora
do convenio colectivo do Fútbol feminino
Profesional.

Espacios de regulación do xénero e a
diversidade nos convenios colectivos.
Representantes da CIG, SN de CCOO de
Galicia, UGT-Galicia e da CEG.
Modera Cristina Fabeiro Varela.

10.00 Mesa redonda

12.00 Coloquio

A regulación actual nos Convenios
Colectivos do Xénero, a diversidade e
conciliación laboral e familiar.

12.15 Receso

Iván Vizcaíno Ramos. Profesor Axudante
Doutor de Dereito do Traballo e da
Seguridade Social. Universidade da Coruña.

Perspectiva da Inspección de traballo e
da Maxistratura da igualdade de xénero,
a diversidade e a conciliación nos convenios colectivos

María Asunción López Arranz. Profesora
titular de Dereito do Traballo e da
Seguridade Social. Universidade da Coruña
(Ferrol)

Teresa Pedrosa Silva.
Inspectora de
Traballo e da Seguridade Social especialista
en igualdade de xénero.

Modera Jesús Vázquez Forno

12.30 Mesa redonda:

Raquel Naveiro Santos. Maxistrada do TSJ
especialista en materia de dereito laboral
comunitario.
Modera Susana Soneira Lema
13.30 Coloquio
13.30 Clausura

Os convenios colectivos, como marco específico de regulación
das relacións de traballo, presentan numerosas potencialidades
que fan deles un campo de actuación idóneo para a regulación
do xénero, a diversidade (colectivos LGBT), e a conciliación
laboral e familiar que sirva para acadar a igualdade de trato de
mulleres e homes a non discriminación por razón de sexo no
ámbito laboral do sector privado..
O panorama actual dista moito dunha regulación ideal pois
apenas hai referencias nos convenios colectivos mais aló do que
se refieren os plans de igualdade, pero non se teñen en conta a
atención ás particularidades e situacións diversas dos
traballadores e traballadoras.
Sen embargo o convenio colectivo é instrumento relevante para
lograr a aplicación da igualdade real e efectiva das persoas no
ámbito laboral e cumpre, na práctica, un papel divulgativo
fundamental no empoderamento ás que a normativa legal
resúltalles afastada e descoñecida.
Como fonte do Dereito Laboral, o procedemento de renovación
periódica dos convenios a través da negociación colectiva
representa unha excelente oportunidade para a adaptación e
adecuación á realidade sectorial e de empresa
A análise e debate destas normas é o obxectivo desta xornada
na que participarán persoas expertas da universidade,
inspección de traballo e maxistratura, así como unha
representación das organizacións sindicais e empresarial do
Consello Galego de Relacións Laborais.
Agardamos que esta actuación formativa sexa de utilidade e
que contribúa á formación, difusión e debate destas cuestións,
coa finalidade de avanzar na consecución da igualdade real das
persoas no ámbito laboral.

