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Nos coNtratos de obras e servizos das admiNistracióNs públicas eN Galicia salarios que NuNca esteaN
por debaixo dos 1.000 euros

o iv comité NacioNal de uGt-Galicia iNsiste eN que urxe poñer
eNriba da mesa todos os mecaNismos Necesarios para repartir
xustameNte o crecemeNto da ecoNomía
O Comité valora o AENC e considera que pode ser un bo punto de partida para a recuperación de dereitos
perdidos
Redacción.- O IV Comité Nacional de
UGT-Galicia, máximo órgano de dirección do
Sindicato entre congresos e do que forman
parte a Comisión Executiva de UGT-Galicia
xunto con representantes das unións comarcais e das federacións de nacionalidade, reuniuse este xoves no Hotel Congreso (Teo).
O Comité enmarcou a súa análise da situación actual no novo contexto político que
debería ser unha oportunidade para recuperar
a axenda social, traballar pola recuperación
democrática e poñer de novo ás persoas no
centro da política. Para isto, o novo Goberno
debe apostar por políticas destinadas a repartir
a riqueza dun xeito máis equitativo; implementar políticas de igualdade; de protección
social; mellores pensións; melloras no eido
sanitario, da educación e vivenda; un plan de
choque polo emprego; e unha verdadeira política industrial. Isto leva consigo a derrogación
da reforma laboral; a derrogación de reforma
das pensións de 2013; a aprobación dunha Lei
de igualdade salarial; a derrogación da Lei
Mordaza e o artigo 315.3 do Código Penal; e
a derrogación da LOMCE para pasar a negociar un pacto educativo.
Noutra orde da análise, o IV Comité Nacional de UGT-Galicia constata un crecemento
evidente da economía que non se está repartindo xustamente. Concretamente, a economía galega encadea 10 trimestres consecutivos con taxas de crecemento interanuais
iguais ou superiores ao 3% pero, con todo, as
familias seguen sen percibir esta melloría.
Cunha recuperación do PIB, Galicia ten
aínda 140.000 empregos menos e o 30,8%
dos asalariados cobra igual ou menos que o
SMI
Aínda que Galicia recupera o nivel de PIB
de 2007, ten 140.000 empregos menos que
neste ano (75.800 menos na construción;
46.200 menos na industria; 27.200 menos no
sector primario; e 9.000 máis nos servizos). As

remuneracións dos salarios perden peso no
PIB, do 46,2% de 2008 ao 42,7% actual. De
feito, 312.093 asalariados galegos (o 30,8% do
total) declaran un salario medio igual ou inferior ao SMI. A reforma laboral, co poder outorgado ao empresariado e coa creba da negociación colectiva, tirou á baixa o emprego e os
salarios. Ao hai que engadirlle o efecto da reforma das pensións que exclúe aínda máis ao
número de persoas que se soben ao carro da
recuperación.
Así, o Comité constatou que o emprego
non remonta como debería. O PIB medra un
3,1% no primeiro trimestre de 2018 e o emprego o fai nun 1,6% e nun mercado laboral
moi reducido, con tan só 1.050.100 persoas
ocupadas, fronte aos 1.200.000 empregos
que había antes da crise. Ademais, a isto engádeselle a perda de 61.500 activos menos
que antes da crise, o que reflicte un mercado
laboral con menos oportunidades e con profundas deficiencias, como a precarización do
mesmo, cunha taxa de temporalidade do
26,7%. De feito, no 2017 tan só o 7,91% de todos os contratos rexistrados tiveron un carácter indefinido.

Cunha taxa de paro do 15,1%; con 85.600
persoas que levan máis dun ano no desemprego; destes, 61.500 máis de dous anos; e ao
redor de 37.400 persoas máis de catro anos.
Son 68.900 os fogares nos que todos os
membros están no paro e 34.300 sen perceptores de ingresos. Todo isto conduce a situacións realmente precarias por falta de cobertura ao desemprego, tan só 83.580
persoas perciben algún tipo de cobertura e
cada vez esta é máis de carácter asistencial.

deterioro da calidade de vida cunha
taxa de risco de pobreza ou exclusión social do 22,6%
Con este escenario, está claro o deterioro
da calidade de vida da cidadanía, cunha taxa
de risco de pobreza ou exclusión social en Galicia xa do 22,6%.

o iv comité de uGt-Galicia valora o
iv aeNc
Continúa na páxina seguinte...
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...vén da páxina anterior.
En materia de diálogo social, a nivel estatal, o IV Comité Nacional de UGT-Galicia valora o contido do AENC porque supón o comezo da senda da recuperación dos dereitos
perdidos como consecuencia das últimas reformas laborais e un punto de inflexión na recuperación dos salarios cunha suba prevista
en torno ao 3% e a imperiosa necesidade de
dignificar os salarios máis baixos, situándoos
nunha contía mínima de 1.000 euros ao mes
en 2020, con 14 pagas.
Isto vai acompañado dun anexo cunha listaxe abundante de temas a tratar xa nun diálogo social tripartito co Goberno.
En liña con este IV AENC, UGT-Galicia
comprométese a esixir nos contratos de obras
e servizos das administracións públicas en
Galicia salarios que nunca estean por debaixo
dos 1.000 euros.

En Galicia o diálogo social é practicamente inexistente, a pesar de que son moitas
as materias pendentes para a recuperación

negociación real para trasladar a Galicia o
Acordo estatal de recuperación de emprego,
salarios e dereitos de marzo de 2018.

Isto contrasta coa situación do diálogo social en Galicia, practicamente inexistente na
actualidade. Isto impediu avanzar nas propostas feitas ao comezo da lexislatura. Todas
elas propostas vixentes para mudar as actuais
políticas económicas co fin de acadar un novo
modelo de crecemento máis equilibrado e
sostible, xerador de emprego de calidade, á
vez que hai que acometer medidas para reducir as desigualdades.

En definitiva, O Comité urxe a abrir un
proceso de diálogo social, en base á folla de
ruta que se presentou ao inicio da lexislatura. Que demanda un cambio das políticas
económicas para consolidar un modelo de
crecemento máis equilibrado e sostible, xerador de emprego de claridade, así como,
a diminución das desigualdades que, como
mínimo, debería pasar por un cambio de
rumbo das políticas activas de emprego;
fortalecer as políticas en materia de prevención de riscos laborais e seguridade e
saúde no traballo; restablecer e incrementar as prestacións sociais cunha renda de
inclusión social de Galicia que se dote de recursos suficientes; regular os servizos sociais como dereitos básicos; e tamén urxe
unha Lei integral de protección ás persoas
maiores.

Neste contexto, en Galicia urxe un plan de
choque polo emprego; un plan industrial de carácter estratéxico; dinamizar as zonas rurais;
e os servizos públicos teñen que recuperar o
seu papel central no estado do benestar como
garantes da cohesión social. Neste senso, en
materia de condicións laborais dos empregados públicos, o Comité esixe da Xunta unha

Fesp asiNa coa xuNta o iNcremeNto retributivo eN educacióN
pero seGuirá loitaNdo por restituír os dereitos perdidos do
proFesorado
Redacción.- FeSP-UGT Galicia asinou
este mércores coa Administración un incremento retributivo para todo o profesorado
galego pero anuncia que seguirá loitando
por restituír os dereitos perdidos durante a
crise.
Desta forma, FeSP-UGT Ensino consegue un incremento retributivo de 1.260
euros anuais para todo o profesorado galego. Este incremento súmase ó incremento
anual do 1.75% acadado co II Acordo Goberno-Sindicatos para a mellora do emprego público e condicións de traballo, tamén conquerido por FeSP-UGT para todos
os empregados públicos.
O pasado mércores FeSP-UGT asinou
o Acordo sobre as retribucións do persoal
docente dependente da Consellería. Este
acordo é consecuencia directa de dous
acordos anteriores (2003 e 2006), asinados tamén por UGT e que tamén supuxeron
unha homologación do profesorado galego
co resto do profesorado do Estado. As cláusulas de revisión de ditos acordos foron o
instrumento co que nos valemos para arrancar as negociacións que culminan con este
acordo.
Queremos destacar que este acordo é
de aplicación a todo o profesorado, independentemente do seu vínculo coa administración (laboral, interino, funcionario de
carreira) e da súa antigüidade. É unha suba
lineal para todo o profesorado.
Non será necesario esperar ó ano 2019

para reflexar o incremento retributivo deste acordo
nas nóminas. A
partires do 1 de
outubro de 2018
as nóminas do
profesorado galego experimentarán unha subida adicional de 15 euros mensuais á
subida xeral acadada co 1.75 % estatal.
Tres meses despois (en xaneiro do 2019)
experimentarán outra subida de 20 euros.
Completará o acordo os incrementos que
experimentarán as nóminas en xaneiro de
2020 (25 euros) e en xaneiro de 2021 (30
euros).
Un acordo que comeza a aplicarse en
outubro de 2018 e remata en xaneiro de
2021 para poder acadar unha subida anual
de 1260 euros, distribuídos en 12 pagas
ordinarias e 2 extraordinarias e que irán no
complemento específico de cada docente.
FeSP UGT quere destacar que dito
acordo contempla algo que consideramos
básico e que, de non contemplalo, non asinaríamos, que non é máis que a creación
dunha comisión de seguimento do propio
acordo e que esta deberá analizar no 3º trimestre de cada ano as retribucións dos docentes e se houbese unha modificación da
posición relativa acadada con este acordo a
Consellería deberá abrir un novo proceso de
negociación. Esta garantía para FeSP-UGT
é fundamental, xa que, de facto, impide a
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deshomologación co resto das CCAA se
estas acadaran un acordo retributivo similar.
O propio acordo recolle que este é consecuencia do II Acordo Goberno-Sindicatos
para a mellora do emprego público e condicións de traballo. FeSP-UGT quere poñer
en valor este acordo estatal que permitiu:
1. En primeiro lugar, acadar un incremento retributivo para todos os empregados
públicos.
2. En segundo lugar, abrir as negociacións nos distintos ámbitos de negociación
entre outras cuestións como xornada laboral, a recuperación do 100% en caso de Incapacidade Temporal (baixa médica), a estabilidade do emprego, reducindo o índice
de interinidade.
UGT sempre foi protagonista na consecución de acordos para o profesorado
galego. En todos e cada un dos acordos
estivemos presentes conseguindo máis e
mellores dereitos para o profesorado que
é a mellor forma de defender os intereses
dos traballadores.

semana do 16 ao 22 de xullo de 2018

Fesmc deNuNcia os despedimeNtos de varias traballadoras de
zara Na proviNcia da coruña
Coincidindo cos xuízos, convocouse unha concentración ás portas dos xulgados en Santiago
Redacción.- FeSMC-UGT insiste
na súa denuncia da fraude na contratación temporal e dos despedimentos que están sufrindo as traballadoras de Zara na provincia da
Coruña. De feito, este martes comezaron os xuízos en Santiago e ás portas dos xulgados tivo lugar unha concentración, convocada por UGT.
Xa a Inspección de Traballo, previa
denuncia do Sindicato, instou á empresa no seu momento a transformar 38
contratos eventuais en indefinidos por
consideralos fraudulentos. Aínda que
isto foi un logro, UGT considera que a

cifra é insuficiente ante a
situación existente nas
tendas de Zara porque
esta situación repítese en
moitos máis contratos.
Ademais, a empresa, despois do requerimento da
Inspección, comezou a finalizar contratos que estaban en fraude para evitar
ter que transformalos en
indefinidos. UGT aconselleu ás afectadas a denuncia, poñendo
os seus servizos xurídicos á súa disposición. Foron algunhas as que decidiron
denunciar e agora comezan os xuízos.

FeSMC lémbralle a Inditex que
ten un código ético de condutas e
prácticas responsables que nestes
casos non está a cumprir.

coNvocada FolGa dos axeNtes Forestais e medioambieNtais da
xuNta deNde o 25 ata o 27 e a partir do 1 de aGosto
Redacción.- UGT e CIG veñen de preavisar a convocatoria de folga para os axentes forestais e medioambientais da Xunta,
logo de varias asembleas e mobillizacións.
A folga comezará o día 25 ata o 27 de
xullo e a partir do día 1 de agosto terá carácter indefinido, afectando á escala de
axentes forestais/facultativos medioambientais da Xunta.
O obxectivo da folga é que a Xunta dé
marcha atrás na súa pretensión de impoñer
un aumento do horario e empeorar as condicións laborais do colectivo.
Dende FeSP-UGT explican que se pretende acadar un acordo que permita unha
redución dos excesos horarios e adecuar a
xornada máxima anual ca do resto dos empregados públicos.
Propoñen unha compensación econó-

mica acorde co carácter extraordinario dos seus horarios e un complemento específico que retribúa a
penosidade, toxicidade, turnicidade e especial responsabilidade deste persoal en
concordancia con outros traballadores da Xunta con características funcionais semellantes.
Tamén se demanda o
recoñecemento das enfermidades profesionais e os coeficientes redutores para
adiantar a idade de xubilación.
Ademais, urxe regular a segunda actividade no servizo activo e crear prazas suficientes para atender o servizo.
Preténdese demandar que se avance
na equiparación dos dereitos laborais co

resto do persoal funcionario en materia de
flexibilidade, a conciliación persoal, laboral e
familiar, as licenzas, os permisos e as vacacións.
Neste senso, a Administración galega
non atende a ningunha das solucións
achegadas por ambos sindicatos na búsqueda dun desbloqueo da situación, o
que leva á convocatoria de folga.

traballadores da zoNa azul de viGo pideN uNha xuNtaNza co
coNcello para abordar como se está prestaNdo o servizo
Redacción.- FeSMC informa que traballadores do servizo da XER, máis coñecida
como zona azul, de Vigo veñen de solicitar
unha entrevista co Goberno local para abordar a situación na que se está a prestar este
servizo.
O Sindicato aprecia un posible incumprimento por parte da empresa adxudicataria e

posibles infraccións, o que
podería afectar á estabilidade do emprego e poñer
en perigo a correcta prestación do servizo.
O contrato asinouse a
comezos de xuño tras dous
anos de espera.
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NoN é solucióN recurrir ao FoNdo de reserva da seGuridade
social
Redacción.- A Unión Xeral de Traballadores, ante as declaracións da ministra de
Traballo e Seguridade Social na entrega á
Presidenta do Congreso dos Deputados do
preceptivo informe sobre o Fondo de Reserva da Seguridade Social, sobre que o
Goberno non descarta realizar unha nova
disposición do Fondo de Reserva da Seguridade Social para o pago das pensións en
2018, UGT considera que:
Ante todo, é preciso reafirmar que o primeiro é pagar as pensións, incluídas por
suposto as subidas das mesmas contempladas nos Orzamentos Xerais do Estado
para 2018. E que ditas subidas deberían
asegurar para todas as pensións como mínimo o mantemento do poder adquisitivo e
as subidas reais cando estas fixáronse por
encima das previsións de evolución do IPC,
incorporando para iso un mecanismo de recuperación das desviacións do IPC respecto
dos incrementos inicialmente decididos, porque a ausencia do mesmo converte en papel mollado –como xa era previsible cando
se decidiron tales subidas- parte dos incrementos das pensións que se estableceron
polo anterior Goberno e polo acordo con
outras forzas parlamentarias.
Os Orzamentos Xerais do Estado para
2018 contemplan os mecanismos cos cales
se debe financiar a parte do gasto en pensións que non alcance a ser sufragada coas
cotizacións sociais. Na medida en que os
PXE-2018 non foron modificados neste aspecto na súa tramitación, o pago das pensións (na parte que non alcancen os ingresos por cotizacións) terá que ser realizado
neste exercicio cos mecanismos establecidos polo Goberno anterior: o crédito do Estado á Seguridade Social e as disposicións
do Fondo de Reserva. Ambas as vías merecen consideracións específicas e independentes.

Non someter á seguridade social a
novos endebedamentos
Os créditos outorgados polo Estado á
Seguridade Social para financiar o pago das
pensións constitúen un mecanismo espureo
ideado polo Goberno do PP para evitar realizar a necesaria e correspondente transferencia de fondos do Estado á Seguridade
Social. E trátase, como afirmou reiteradamente UGT, do mecanismo máis rechazable de financiamento das pensións, endebedando á Seguridade Social e poñendo
máis en perigo a súa situación financeira e
o seu futuro. O Goberno actual verase obrigado a utilizar este ano devandito crédito
ante a esixencia de utilizar os sistemas de financiamento que deixou o anterior Goberno
marcados nos PXE, pero debería aclarar
que non volverá utilizar tales retortos vericuetos e comprometerse a un financiamento
rigoroso, axustado e transparente da Seguridade Social que non a someta en ningún
caso a novos endebedamentos.
Pero, aínda así, o montante que resta
de utilización do crédito do Estado á Seguridade Social non será, con seguridade, suficiente para financiar o gasto en pensións
durante este exercicio, de tal forma que o anterior Goberno xa tiña previsto dispoñer
dunha parte do pouco que deixou do Fondo
de Reserva da Seguridade Social. De feito,
ao decidir o importe do crédito do Estado xa
calculou que, dado o gasto ao que debía facer fronte, ía dispoñer do Fondo de Reserva.
Esta cuestión, por tanto, vén así mesmo
marcada polas decisións adoptadas polo
Goberno anterior, fronte ás cales agora non
hai marxe de manobra para pagar as pensións. O Fondo de Reserva, ademais, foi
considerable e hoxe xa é residual e case
simbólico. O consumo masivo que o PP realizou do mesmo durante un bo número de
anos para evitar adoptar medidas que reequilibraran a Seguridade Social e resolvesen
a súa situación de déficit, reduciuno ata tal

extremo que hoxe xa non é posible que
poida cumprir coa súa función de colchón de
seguridade para financiar as pensións durante o período demográfico transitorio de
aumento no número de pensionistas: xa non
é a hucha de seguridade do sistema. Con
todo, e como no caso dos créditos citado no
punto anterior, o esixible ao novo Goberno,
unha vez que ten que dispoñer de parte do
Fondo para pagar as pensións este ano, é
que adopte no máis curto espazo de tempo,
no marco do diálogo social, todas as medidas necesarias para superar o actual déficit
da Seguridade Social. E que, mentres iso
conséguese, articule transferencias do Estado á Seguridade Social que permitan asegurar que nin haberá novos créditos indebidos, nin se esgotará o que resta no Fondo
de Reserva.

compromiso cos pensionistas
O novo Goberno debe falar con toda
claridade, debe comprometerse cos pensionistas, asegurando o seu futuro coa garantía do poder adquisitivo e debe comprometerse coa Seguridade Social e co futuro do
sistema público de pensións adoptando as
medidas que tantas veces reclamoulle UGT:
1.- que a Seguridade Social non pague
o que non debe (gastos de funcionamento,
redución de cotizacións, subvencións sectoriais, etc.).
2.- que cobre o que debe (eliminando a
exención ás empresas de cotizar polos salarios máis elevados e impedindo que o non
asalariado de altos ingresos teñan capacidade para decidir por canto cotizan).
3.- establecendo un sistema de financiamento complementario ás cotizacións sociais que, durante o período transitorio necesario, asegure de forma estable e
suficiente o financiamento das pensións.

achegamento entre patronal e sindicatos no conflito do sector do handling
Redacción.- Durante o pasado
mércores tivo lugar o acto de mediación, previo á convocatoria de folga,
na sede do SIMA entre ASEATA, patronal do Sector de Handling, as empresas asociadas á mesma e a parte
social, composta por CCOO, UGT e
USO.
Tras unha longa xornada, a mediación culmina cun aprazamento da
mesma ata hoxe, día 20, froito do
achegamento entre ambas as partes,

plasmado nun documento que recolle
o compromiso de inclusión no convenio sectorial de todas as variables
expostas pola parte social, tanto de
devengo mensual como diario, así
como o acordo de establecer garantías para o mantemento dos dereitos
económicos dos traballadores e traballadoras subrogados.
Desde a parte social valoramos
positivamente estes compromisos
que supoñían gran parte das liñas
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vermellas da nosa posición e confiamos en non ter que retomar a convocatoria de folga para preservar os
dereitos dos/ as traballadores/ as do
sector.

semana do 16 ao 22 de xullo de 2018

compromiso de diáloGo para uN acordo estratéxico pola eNerxía
Redacción.- O Goberno abrirá, a petición de UGT, unha mesa de diálogo social
para alcanzar un acordo estratéxico pola
enerxía que asegure unha transición xusta,
sustentable e socialmente responsable co
medioambiente. Esta é unha das principais
conclusións da reunión que esta semana
mantivo unha delegación de UGT, encabezada polo seu secretario xeral, Pepe Álvarez, e a ministra de Transición Ecolóxica,
Teresa Ribera. Na reunión tamén participaron por parte do sindicato, a secretaria de
Saúde Laboral e Medio, Ana García de la
Torre, e o secretario xeral da Federación de
Industria, Construción e Agro (UGT FICA),
Pedro Hojas.
O sindicato trasladou ao Goberno a necesidade de seguir mantendo o mix enerxético, que achegue seguridade na subministración de enerxía, para seguir

camiñando na liña de cumprir os obxectivos
de emisións marcados pola Unión Europea. Dentro do obxectivo dunha transición
xusta sustentable e socialmente responsable, coincidimos en que é necesaria unha
análise a nivel territorial da situación, para
realizar plans estratéxicos, específicos que
permitan desenvolver actuacións concretas
e adecuadas á realidade de cada rexión, co
fin de asentar o emprego a nivel local e rexional, non só dos empregos directos senón tamén dos indirectos e inducidos.
A ministra de Transición Ecolóxica tamén se mostrou de acordo con UGT na importancia de analizar, con todas as partes
implicadas do sector da automoción, a trasformación que se está producindo nesta
industria, aceptando a ministra a creación
dunha mesa de mobilidade, onde se concrete un plan de actuacións de futuro para

o sector e en concreto establecer estratexias que permitan facer a transformación
dos coches de diésel mediante unha transición xusta e compasada.
UGT defende que a transición cara novas alternativas de combustión débese facer dunha forma progresiva e coherente,
tendo en conta, a parte das cuestións ambientais, a estabilidade no emprego e o impacto sobre a industria do noso país.
Desde o Sindicato vimos apostando por
fórmulas para afrontar os retos de futuro do
sector, tanto no que se refire ao debate europeo sobre as emisións, como ás medidas
que se deben adoptar en España, para garantir a competitividade da industria automobilística, e isto debe levarse a cabo coa
participación de todos os axentes sociais do
sector.

diGNiFicar o traballo
Redacción.- A vicesecretaria xeral de
UGT, Cristina Antoñanzas, considera que
“o traballo constitúe un instrumento para o
desenvolvemento das persoas, para impartir xustiza social e para a repartición da
riqueza” e que o seu futuro pasa por dignificalo e vinculalo aos Obxectivos de Desenvolvemento Sustentable”, fixados por Nacións Unidas. Para iso, “é fundamental
fortalecer a acción sindical”. Lembrou que
UGT, que cumprirá 130 anos, o 12 de
agosto, renovará “o seu compromiso coa
clase traballadora baixo os principios de
solidariedade, igualdade, internacionalismo, pluralidade e democracia e reclamará unha política social e económica que
se guíe por estes valores”. Así mesmo, lembrou que a Organización Internacional do
Traballo, que celebra o seu centenario en
2019, abordará a necesidade de dignificar
o traballo, “humanizando as normas en beneficio dos dereitos das traballadoras e os
traballadores, repartindo a riqueza e a prosperidade global, e sen deixar a ninguén
atrás”.
Antoñanzas fixo estas declaracións durante a súa intervención na Escola de Verán da Irmandade Obreira de Acción Católica (HOAC), que se desenvolve en
Salamanca, baixo o título “Ante o futuro do
traballo, fraternidade e xustiza”.

poñer coto ás malas prácticas
A vicesecretaria xeral de UGT afirmou
que “a globalización, vinculada ao neoliberalismo, prexudicou ás traballadoras e tra-

balladores” e alertou sobre o abuso ou
malas prácticas asociadas ás novas tecnoloxías. Neste sentido, denunciou que as
plataformas dixitais están “a usurpar dereitos e condicións laborais básicas” e
que as empresas multiservizos actúan na
mesma liña e “campan ás súas anchas”
desde a reforma laboral de 2012, imposta
polo Goberno do PP, que lles permite eludir a aplicación do convenio sectorial e,
por tanto, unhas condicións laborais mínimas. Algo que hai que corrixir- dixo.
Así mesmo, referiuse ao traballo doméstico e de coidados, baixo a forma da relación laboral especial, actividade que emprega a máis de 600.000 persoas -das que
preto dun 90% son mulleres e a metade
destas de nacionalidade estranxeira- caracterizado pola precariedade, a falta de
dereitos, a escasa protección social e a ausencia de recoñecemento na sociedade.
Novamente, sinalou que “a reforma laboral de 2012 supuxo un caldo de cultivo
para os modelos de emprego precarios e
sen dereitos como expresión última do beneficio empresarial”.

por unha sociedade na que prime
a ética empresarial
Fronte a esta desregulación, e lei da
selva no mercado do traballo, Cristina Antoñanzas, apostou por unha “sociedade na
que prime a ética empresarial e a saúde
das súas institucións democráticas”.
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Para iso, hai que “fortalecer a negociación colectiva, instrumento de repartición de riqueza e de impartición de xustiza social” e adaptar a normativa laboral,
de Seguridade Social e de liberdade sindical, e presionar á Unión Europea para
colocar ás persoas no centro das políticas.
Así mesmo, reclamou: medidas que
atallen a deslealdade fiscal de empresas e sectores financeiros, erradicar
os paraísos fiscais, e establecer un
marco estable de protección aos traballadores e as traballadoras. Isto implica unha repartición do traballo remunerado, minimizar os riscos para
garantir a saúde e seguridade no traballo; adaptar os sistemas formativos
en todas as etapas; facilitar a protección da intimidade dos traballadores e
dos seus datos persoais; combater a
brecha de xénero; e equilibrar o modelo produtivo desde o punto de vista
sectorial. É dicir, “vincular o futuro do
traballo aos Obxectivos do Desenvolvemento Sustentable”.

semana do 16 ao 22 de xullo de 2018

