
                                

 

 

  

SSEERRVVEEIISS  II  EEIINNEESS  IINNFFOORRMMÀÀTTIIQQUUEESS  PPEERR  AA  LL’’EELLAABBOORRAACCIIÓÓ  DDEE  PPLLAANNSS  

DD’’IIGGUUAALLTTAATT  AA  LLEESS  EEMMPPRREESSEESS  

 

Ministeri d’Igualtat 

Direcció General de Responsabilitat Social Corporativa 

(Conselleria de Turisme i Treball, Govern de les Illes Balears) 

 

Palma, 21 de juny de 2010 

 

 

OOBBJJEECCTTIIUUSS::  

 Informar a les empreses i altres agents socials del territori sobre les línies 
d'activitat que des del govern central i el govern de les Illes Balears 
s'engeguen per a integrar la igualtat entre dones i homes en la gestió 
empresarial. 

 Presentar el Servei de suport al disseny i execució de plans d'igualtat a les 
empreses del Ministeri d'Igualtat. 

 Presentar el Servei d'assessorament de les Illes Balears per a facilitar el 
disseny i execució de plans d'igualtat a les empreses. 

 Motivar a les empreses a integrar la igualtat entre dones i homes a través dels 
plans d'igualtat. 

 

AA  QQUUII  VVAA  DDIIRRIIGGIITT::  

 Empreses privades i públiques de diferents grandàries i sectors d'activitat i 
que es trobin en qualsevol fase d'execució de plans d'igualtat. 

 Organitzacions empresarials. 

 Sindicats. 

 Organitzacions socials. 

 

DDAATTAA  DDEE  RREEAALLIITTZZAACCIIÓÓ::  

21 de juny de 2010 

 

LLLLOOCC::  

Sala d’Actes de la Conselleria de Turisme i Treball. Plaça de Son Castelló, 1. Palma.  



                                

 

 

PPRROOGGRRAAMMAA::  

  

10.00 Recepció  

10:30 

 

Inauguració i presentació de la jornada 

Inauguració: 

 Sra. Joana Barceló Martí, Consellera de Turisme i Treball del 
Govern de les Illes Balears. 

Presentació de la jornada: 

 Sra. María Durán Febrer, Directora General de Responsabilitat 
Social Corporativa, Consellera de Turisme i Treball. 

 Sr. Ángel Melchor Celada, Subdirector Gral. de Foment de la 
Igualtat a l’Empresa, Negociació Col·lectiva i Ordenació Normativa, 
D.G. per a la Igualtat a l’Ocupació i contra la Discriminació, Ministeri 
d’Igualtat. 

 Presentació de vídeo del Servei de suport al disseny i execució de 
plans d’igualtat a les empreses del Ministeri d’Igualtat. 

11.00 Ponència marc: “La promoció de la igualtat entre dones i homes a les 
empreses des de l’administració pública” 

 Intervencions: 

 Sra. María Durán Febrer, DGRSC, Conselleria de Turisme i Treball. 

 Sr. Ángel Melchor Celada, DG per a la Igualtat a l’Ocupació i 
contra la Discriminació, Ministeri d’Igualtat. 

11:45 Taula Rodona: “Els plans d’igualtat: un instrument per a la integració 
de la igualtat entre dones i homes a les empreses” 

Modera: 

 Ministeri d’Igualtat. 

Intervencions: 

 Experiències d’empreses del territori. 

 Maria Antonia Mas y Emilia Cañellas, Servei d’assessorament a 
les empreses per a plans d’igualtat de la Direcció General de RSC. 

 Maria José Guerra Ortega, Coordinadora del Servei de suport al 
disseny i execució de plans d’igualtat a les empreses, Fundación 
MUJERES. “Instruments i claus per a la realització i implantació de 
plans d’igualtat a les empreses” 

12.30 Debat  

12.45 Tancament de la jornada 

 

 


