
O 1.º de Maio de 2020 cadrou en pleno 
connamento por mor da pandemia de covid-19. 
Con todo, para CCOO e UGT non deixou de 
ser un día reivindicativo no que reclamamos a 
necesidade doutro modelo social e económico 
máis xusto, a obriga de protexer e reforzar os 
servizos públicos, imprescindibles nunha 
sociedade democrática, e destacar o valor 
insubstituíble do traballo, das traballadoras e 
traballadores, para sacar adiante unha 
sociedade ante situacións tan complexas.

Pasou un ano moi duro, tanto no ámbito 
sanitario como no económico e social, no que a 
pandemia seguiu manifestándose con virulencia 
e os servizos públicos e os esenciais foron 
claves en todo momento. Por iso, neste 1.º de 
Maio, os sindicatos de clase queremos darlle a 
máxima relevancia ao mundo do traballo e facer 
un recoñecemento explícito a todas as persoas 
ocupadas neses servizos esenciais que, nun 
momento tan complicado e en plena praga de 
contaxios, estiveron á fronte salvando vidas; 
coidando dos nosos maiores nas residencias; 
garantindo a produción, distribución e 
subministración de alimentos e outros produtos 
necesarios; efectuando servizos de limpeza e 
mantemento; contribuíndo á seguridade das 
persoas. Trouxéronnos á casa o que 
necesitabamos, garantiron a mobilidade e 
informáronnos acotío, entre outras cousas.

Pero o recoñecemento non pode quedar nun 
mero xesto moral, senón que ha ir acompañado 
de actuacións e compromisos concretos que 
melloren as súas condicións de traballo; é o que 
toca e é o que esiximos. UGT e CCOO, durante 
esta longa crise, demostramos a nosa 

corresponsabilidade, non só coa participación 
moi activa no diálogo social en España e en 
Europa, desenvolvendo medidas sociais 
destinadas a salvagardar o emprego e o tecido 
produtivo, que tiveron o seu máximo expoñente 
nos distintos acordos sobre os ERTE —aínda 
que non os únicos—, senón tamén na 
construción dunha forma diferente de informar e 
de axudar a todas as persoas traballadoras 
nesta dura pandemia. Queda camiño por 
percorrer. Moita xente vive hoxe en situación de 
necesidade e a saída da crise debe efectuarse 
desde unha perspectiva social.

Agora toca afrontar no ámbito do diálogo social 
materias moi relacionadas con esa posta en 
valor do mundo do traballo e das actividades 
esenciais. E, asemade, despregar a nosa 
actividade nas mesas de negociación dos 
convenios colectivos e os plans de igualdade 
entre mulleres e homes, mantendo as 
mobilizacións e folgas precisas para defender os 
dereitos laborais e os postos de traballo.

Xa que logo, unha vez que se iniciou a 
vacinación e se priorizou a saúde da cidadanía, 
é urxente pór en marcha a axenda social 
pendente e comprometida polo Goberno de 
coalición do PSOE e Unidas Podemos cos 
axentes sociais e coa cidadanía. Agora toca 
cumprir.

E cúmprese poñendo en primeiro lugar as 
persoas nas políticas de reconstrución deste 
país. Os fondos de reconstrución, 
transformación e resiliencia europeos, en cuxa 
xestación tiveron un papel fundamental as 
organizacións sindicais europeas, supoñen un 
estímulo forte e necesario para saír da crise, 
para impulsar o cambio de modelo produtivo e 
unha oportunidade para a asignación política 
das prioridades que temos como país. Isto 
implica potenciar a participación imprescindible 
dos axentes sociais no deseño, execución e 
avaliación dos proxectos.

O alcance das medidas que se tomen en 
materia de normativa laboral depende de que se 
cumpran tamén as esixencias europeas: atallar 
a dualidade do mercado de traballo, o exceso 
de contratación temporal e o paro xuvenil.

Para iso é urxente nalizar a negociación das 
materias que quedaron pendentes na mesa de 
diálogo social coa chegada da pandemia, 
enfocadas a derrogar a reforma laboral de 2012: 
acabar coa dualidade do mercado de traballo, 
recuperar a ultraactividade dos convenios 
colectivos, que os convenios sectoriais 
recuperen a súa referencia de mínimos e non 
poidan ser modicados á baixa no ámbito das 
empresas, regular as contratas e subcontratas 
para que as persoas que traballan en 



actividades externalizadas teñan garantidos os 
seus dereitos mediante un convenio colectivo, e 
unha lexislación con máis garantías e control 
das inaplicacións dos convenios colectivos.

Unha axenda social que inclúe tamén medidas 
tan necesarias como estas:  

Unha reforma ambiciosa en materia de 
contratación laboral, que dea cabo da 
temporalidade endémica que afecta de 
forma especial ás mulleres e ás persoas 
novas.

Medidas de exibilidade interna negociadas 
coa representación legal das persoas 
traballadoras, que eviten que, ante 
problemas conxunturais, as empresas 
utilicen o despedimento como o único 
recurso, e contribúan á estabilidade no 
emprego, avanzando na transición necesaria 
cara a un novo modelo de relacións laborais.

 Apostar polo sistema público de pensións e 
derrogar a reforma unilateral que o Goberno 
do PP implantou no 2013 co obxectivo de 
debilitar o sistema público de pensións e de 
reducir as actuais e futuras prestacións. 
Actuar sobre os ingresos do sistema en liña 
coas propostas do Pacto de Toledo.

Mellorar as prestacións por desemprego, 
tanto no nivel contributivo como no 
asistencial.

Renovar as políticas activas de emprego 
para que teñan un maior e mellor impacto na 
creación de emprego, con acordos en 
materia de políticas de garantía de emprego 
xuvenil de calidade.

Aprobar unha lei de igualdade salarial.

Promover un plan de choque contra a 
sinistralidade que free as inaceptables cifras 
de accidentes laborais.

Por outra banda, CCOO e UGT consideramos 
inxusticable a negativa do Goberno a subir o 
salario mínimo interprofesional. Este atangue a 
sectores que aglutinan os colectivos máis 
vulnerables e a moitas persoas traballadoras de 
sectores esenciais, polo que non renunciamos á 
suba deste salario no 2021.

Canto aos ERTE, que acompañaron ao longo 
desta crise, cremos que se terán que seguir 
adaptando ás situacións que se vaian 
producindo ata que se dea unha reactivación 
total da actividade en todos os sectores.

Ambos os sindicatos chamamos as 
organizacións empresariais a potenciar o 

diálogo bipartito e a buscar un novo Acordo polo 
Emprego e a Negociación Colectiva (AENC) que 
facilite o desenvolvemento dos convenios 
colectivos para afrontar unha saída xusta e 
equitativa desta crise, que non supoña unha 
desvalorización dos salarios, e avanzar nos 
procesos de modernización e adaptación ás 
novas realidades que se están producindo no 
mundo do traballo.

UGT e CCOO somos organizacións 
internacionalistas e solidarias. Por iso queremos 
aproveitar esta data para lembrar as miles de 
persoas que seguen sendo coaccionadas, 
castigadas, reprimidas e ata asasinadas por 
reclamaren mellores condicións de vida para os 
traballadores e as traballadoras. A liberdade 
sindical e a xustiza social seguen estando no 
punto de mira dos que seguen negándose a 
repartir a riqueza. A nosa homenaxe a todas as 
mulleres e homes do mundo que se enfrontan 
decotío aos poderosos sen máis n ca o ben 
común.

Así mesmo, queremos lembrar que a saída da 
crise da covid-19 só será efectiva se sae o 
mundo enteiro. A sanidade e os coidados son 
dereitos universais e, por iso, CCOO e UGT 
esixímoslles a todos os Gobernos —rexionais, 
nacionais e supranacionais— que garantan que 
as vacinas e medicamentos cheguen a todo o 
planeta. Non só será inxusto, senón que non 
será efectivo se o mundo enteiro non dá 
alcanzado a desexada inmunidade.

Estes son os compromisos dos sindicatos de 
clase neste 1.º de Maio de 2021, tendo 
presente que os efectos laborais e sociais desta 
crise bateron con maior dureza nos segmentos 
da poboación máis vulnerables, cunha maior 
incidencia nos sectores con ampla presenza de 
mulleres nos que a precariedade laboral é máis 
grave e que, en gran medida, forman parte 
daqueles servizos que consideramos esenciais 
durante toda a pandemia. O país está en 
débeda con todas estas persoas e por iso agora 
toca cumprir e mellorar os seus dereitos laborais 
e as súas condicións de vida.

VIVA O           
1º DE MAIO!

comisións obreiras
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