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Redacción.- Os salarios necesi-
tan crecer e débense incluír cláusulas
de revisión salarial en todos os con-
venios para evitar a perda de poder
adquisitivo das persoas traballado-
ras. UGT mantén que hai que seguir
protexendo ás rendas máis desfavo-
recidas e atallar o aumento excesivo
das marxes das empresas dos secto-
res enerxéticos e doutros que están a
aproveitar a situación para especular
e elevar os seus beneficios. Neste
sentido, considera que as medidas
anunciadas no Debate sobre o Es-
tado da Nación van na boa dirección. 

A información publicada polo INE
acerca da evolución do IPC do mes
de xuño mostra unha taxa interanual
do 10,2%, a primeira vez que se su-
pera o 10% desde abril de 1985. As
tensións alcistas nos prezos obsér-
vanse tamén na inflación subxacente,
que adoita ser menos volátil por des-
contar o efecto dos produtos enerxé-
ticos e dos alimentos non elaborados,
e que aumenta ata o 5,5%.

A elevada inflación prodúcese a
pesar de que o crecemento salarial
de convenio atópase, para os mes-
mos seis primeiros meses do ano, no
2,45%, menos da cuarta parte do au-
mento do Índice de Prezos de Con-
sumo. A consecuencia inmediata para
os traballadores e traballadoras do
país é unha forte redución da súa ca-
pacidade adquisitiva que lles empo-
brece. Para evitalo, e para que se
poida manter a demanda e o crece-
mento económico, é fundamental lo-
grar subidas salariais máis elevadas
que as que se están producindo, co-
herentes coa inflación. Paralela-
mente, débese estender o uso das
cláusulas de garantía salarial nos
convenios colectivos, para afrontar a
incerteza que presenta a evolución
dos prezos. Porque as persoas tra-
balladoras non poden ser as pagás
dunha inflación que non ten a súa
orixe nos salarios, senón no aumento

de prezos enerxéticos e a expansión
das marxes de beneficios de moitas
empresas. 

E, para protexer ao colectivo de
traballadores máis vulnerables, é im-
prescindible que se faga unha aposta
decidida por incrementar o Salario
Mínimo Interprofesional, cuxas re-
centes subidas lograron unha mellora
das condicións de vida daquelas per-
soas traballadoras con rendas máis
baixas e unha redución das desigual-
dades, pero a elevada inflación está a
minguar ese impacto positivo. 

Para UGT, as medidas anuncia-
das polo presidente do Goberno no
Debate sobre o Estado da Nación van
na boa dirección para combater con
maior eficacia os efectos que está a
ter na economía española a guerra
en Ucraína, en especial a introdución
(por fin) de impostos aos beneficios
extraordinarios das eléctricas e a
banca (que deben tramitarse de ma-
neira urxente), a extensión da axuda
aos abonos de Renfe ata o 100% do
seu importe e o aumento en 100 eu-
ros mensuais das bolsas. Pero aínda
debe vixiar de maneira máis contun-
dente o comportamento especulativo
doutros sectores responsables da es-
piral inflacionista, impulsando maior
competencia, fixando prezos máxi-
mos e establecendo sancións disua-

sorias para os especuladores. Ante o
bloqueo da patronal no diálogo social
para repartir esforzos ante a crise (o
chamado pacto de rendas), o Go-
berno pode e debe ser máis incisivo.
UGT vén advertíndoo: ou salarios, ou
conflito.

datos

A variación mensual do IPC en
xuño foi do 1,9%, o que sitúa a taxa
interanual no 10,2%, 1,5 puntos su-
perior á do mes de maio e o valor
máis alto desde abril de 1985. Trá-
tase dun incremento que implica que
a media das taxas interanuais no que
vai de ano sexa do 8,5%. Ademais,
na inflación subxacente, que exclúe
os produtos enerxéticos e os alimen-
tos non elaborados, tamén se rexistra
un aumento récord do 5,5% desde o
mesmo mes do ano pasado, o dato
máis alto desde agosto de 1993.

As causas que explican maiorita-
riamente estes incrementos atópanse
nos elevados prezos dos produtos
enerxéticos, especialmente dos car-
burantes, que aumentaron en xuño
de 2022 máis do que o fixeron en
xuño de 2021. Tamén os prezos dos
alimentos e bebidas non alcohólicas,
que se atopan nos seus valores máis
altos desde o inicio da serie en 1994. 

Toca subir os salarios e que as empresas con grandes beneficios
arrimen o ombreiro
Aumento dos salarios, a revisión dos PGE 2022 ante a imprevista escalada da inflación e un maior control de
prezos por parte del Estado
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Redacción.- UGT Servizos Públicos
esixe ao Goberno que convoque con ur-
xencia a Mesa Xeral de Negociación de
Función Pública. O sindicato sinala que,
aínda que puideron facer chegar ao Minis-
terio as súas propostas de salario, xornada
e carreira profesional, entre outras cues-
tións que poderían chegar a formar parte
dun acordo, é fundamental e urxente iniciar
unha negociación no seo da Mesa Xeral, tal
como establece o Estatuto Básico do Em-
pregado Público. UGT Servizos Públicos
dá de marxe ata o mes de setembro antes
de concitar ao resto de sindicatos do sector
para convocar mobilizacións de emprega-
dos e empregadas públicas.

Desde a firma do acordo entre Goberno
e sindicatos en xullo de 2021, as partes asi-
nantes acordan a apertura dunha negocia-
ción para a sinatura dun novo Acordo Marco
que contivese máis emprego, máis salarios

e máis dereitos. Foron numerosas as con-
versacións formais e informais nas que UGT
Servizos Públicos foi transmitindo ao Go-
berno a necesidade dun pacto plurianual en
materia salarial e unha serie de modifica-
cións lexislativas que viñesen a restituír dun
lado, as deficiencias que en recursos hu-
manos e durante anos soportaron as Admi-
nistracións Públicas e doutro, a restitución
dos dereitos arrebatados na última década
ás empregadas e empregados públicos.

Estas reivindicacións foron, non só
trasladadas publicamente nas diferentes
reunións que durante o inverno fomos
mantendo os sindicatos e Función Pú-
blica, senón que ademais de forma ex-
presa foron ratificadas o pasado mes de
xuño polo Comité federal da propia or-
ganización sindical. Nas diferentes con-
versacións informais mantidas co Go-
berno, en ningún caso, manifestaron

unha posición contraria á existencia
deste Acordo Marco que, evidentemente,
debería conter o pacto salarial plurianual
e a revisión para o ano 2022 moito máis
agora que se lle suma o comportamento
desbocado do IPC; o que fai máis ur-
xente se cabe unha negociación pluria-
nual que leve consigo o que non haxa
maior perda de poder adquisitivo. O sin-
dicato insiste en que é urxente a nego-
ciación co Goberno. A paciencia do per-
soal empregado público ten un límite e
este será o mes de setembro. En caso de
non pechar un Acordo Marco na liña co-
mentada; e se chegado este mes non
hai ningún tipo de resposta de negocia-
ción por parte do Goberno, UGT Servizos
Públicos exporá ao resto de sindicatos da
Función Pública o inicio das mobiliza-
cións do persoal empregado público
deste país en todos e cada un dos terri-
torios. 

ugT servizos públicos esixe ao goberno cenTral a convocaToria
urxenTe da mesa xeral de negociación en función pública
O sindicato advirte que haberá mobilizacións de empregadas e empregados públicos en setembro se non se
produce a negociación dos salarios e as condicións laborais das persoas traballadoras das Administracións
Públicas

Redacción.- O secretario xeral
de UGT, Pepe Álvarez, interviu na
clausura do acto de presentación do
Anuario 2022 de UPA-UGT sobre
“Agricultura e Gandería familiar en
España” e na entrega dos “Premios
da Fundación Estudos Rurais”.

Un acto no que a Fundación de
Estudos Rurais concedeu os premios
“Orgullo Rural” ao agricultor e in-
fluencer conquense Rodrigo Carrillo,
máis coñecido como “Tractorista de
Castela”; ao sindicalista agrario pa-
lentino Domiciano Pastor e á traba-
lladora de UPA-UCE Estremadura
Isabel Alcalá, recentemente falecida.
Ademais, outorgou o Premio “Este-
ban López Praza” de xornalismo e
comunicación aos xornalistas Xosé
Hermida e Xosé Precedo; o Premio
Fundación de Estudos Rurais de Cul-
tura, ao actor e director José San-
cristán; o Premio de Política, Econo-
mía e Ciencias Sociais 2022, á
eurodeputada Clara Aguilera; e o
Premio Especial 2022 a Joaquín Te-
rán Carrasco, fotógrafo e xornalista
gráfico especializado no sector agra-
rio e alimentario.

Para Pepe Álvarez, a agricultura
e gandería “está nun momento de

encrucillada. Os desequilibrios da
cadea alimentaria, durante anos,
converteu ás explotacións familiares
en reféns de altos custos de produ-
ción e baixos prezos. O recoñece-
mento da agricultura e dos profesio-
nais está mellor que hai uns anos. A
cidadanía recoñece a necesidade da
agricultura e acalamos as voces ul-
traliberales que gritaban contra a
PAC e as subvencións a este sector
ata fai non moito”. 

Neste sentido, afirmou que “a re-
forma laboral axudou a mellorar as
condicións de traballo no campo e a
dar vida á España baleirada”, pero
considerou “fundamental aprobar a
Lei da Cadea Alimentaria, que intro-

duce elementos obrigatorios como
que non poida haber operacións que
non cubran os custos de produción,
que o agricultor ou gandeiro non
poida cobrar menos do que lle custa
producilo”. 

Ademais, sinalou a necesidade
de “encher a España baleirada con
proxectos sostibles para todos os
sectores, incorporando aos mozos e
ás mulleres no mundo rural; recoñe-
cer o traballo do campo con mellores
contratos e salarios; e impulsar axu-
das públicas a quen máis as necesita
para protexer a explotación familiar e
para que a produción agraria estea
pegada á terra e aos valores rurais
deste país”. 

proTexer a exploTación familiar agraria debe ser unha
esTraTexia fundamenTal nesTe país
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Redacción.- A aprobación na Comi-
sión Parlamentaria de Traballo do Con-
greso dos Deputados é un paso importante
no obxectivo de facer xustiza coas persoas
afectadas. 

Trátase dunha reivindicación histórica
tanto das asociacións de vítimas como do
noso sindicato, unha lei necesaria que per-
segue evitar os longos procesos xudiciais,
procesos que duran anos e que moitas ve-
ces dilucídanse tras o falecemento da per-
soa afectada.

Os principais elementos da actual con-
figuración da futura Lei son, entre outros,
que o Fondo depende organicamente do
Instituto Nacional da Seguridade Social. Ta-
mén que a Comisión de Seguimento do
Fondo está adscrita ao Instituto Nacional de
Seguridade e Saúde no Traballo, con par-
ticipación de axentes sociais, asociacións
de vítimas e expertos. Nesta lei dáse co-
bertura a exposicións laborais, ambientais
e domésticas. Ademais, o financiamento
corre a conta dos Orzamentos Xerais do
Estado, das indemnizacións xudiciais obti-
das a partir da subrogación do dereito a li-
tigar a favor do Fondo por parte das per-
soas afectadas e das sancións a empresas
en activo por falta de medidas preventivas
en casos de exposición a amianto. Por úl-
timo, cabe destacar o desenvolvemento re-
gulamentario en tres meses a partir da pu-
blicación da Lei.

A xuízo de UGT, é unha boa noticia que
se teña alcanzado un acordo de todos os
grupos parlamentarios ao redor dun texto
que, no substancial, respecta o espírito da
proposición de Lei enviada polo Parlamento

Vasco ao Con-
greso dos Depu-
tados. Con todo,
quedan por des-
envolver algun-
has cuestións de
vital importancia
para completar
un instrumento
realmente útil
para as persoas
afectadas por
este cancerí-
xeno. 

Déixase a
desenvolvemento regulamentario ao al-
cance das persoas beneficiarias. Desde
UGT estaremos moi pendentes de que os
caushabientes poidan exercer o dereito que
lles asiste, dependesen ou non economi-
camente da persoa falecida. Tamén cabe
destacar que a determinación das contías
das indemnizacións tamén queda pendente
do desenvolvemento regulamentario. Para
o sindicato, esta é unha cuestión crave para
que o Fondo sexa realmente operativo para
as vítimas e convértase nunha alternativa
real á vía xudicial. 

Tamén o establecemento dunha exen-
ción de tributación polas indemnizacións
previstas no Fondo, na liña da articulada no
Real Decreto-Lei 9/1993, polo que se con-
ceden axudas aos afectados por VIH como
consecuencia de actuacións realizadas no
sistema sanitario público. De non ser así, as
indemnizacións poderíanse ver substan-
cialmente reducidas ao ser incluídas no
cálculo para o IRPF. Desde UGT traballa-
remos no proceso de tramitación no Se-

nado para conseguir a exención fiscal das
indemnizacións. E como última cuestión, os
grupos parlamentarios acordaron unha
emenda de adición ao Art. 5, que regula a
Comisión de Seguimento do Fondo, enga-
dindo ao apartado b) un parágrafo, que
abre a posibilidade de formular propostas
de mellora das condicións de traballo e de
protección social de presente e de futuro
das persoas traballadoras afectadas polo
amianto.

Ábrese así a posibilidade de seguir tra-
ballando pola xubilación anticipada desde
esta comisión de seguimento, para todas
aquelas persoas que por mor da súa acti-
vidade laboral teñan manipulado e inha-
lado fibras de amianto, e aínda que non ma-
nifestasen enfermidade causada por este.

A sociedade española ten unha débeda
coas vítimas do amianto e coa creación
deste fondo empézase a facer xustiza e
reparación. Estaremos moi pendentes de
que así sexa.

ugT valora a aprobación do TexTo de lei para a creación do
fondo de compensación das víTimas do amianTo

Redacción.- UGT Servizos Públicos
anunciou hoxe en rolda de prensa a convo-
catoria dunha xornada de folga, conxunta-
mente con CCOO, no servizo de axuda no
fogar para o día 15 de setembro para de-
nunciar a precariedade que impera no sec-
tor.

Ademais deste xornada de folga, está
convocada unha manifestación que rema-
tará ante os edificios da Xunta en Santiago.

Javier Martínez (UGT Servizos Públicos
Galicia) apuntou directamente á Xunta, con-
cretamente a Política Social, porque se está
a falar dun servizo público e esta Conselle-

ría está obrigada a velar porque este se
cumpra en condicións de calidade e digni-
dade para os seus usuarios pero tamén para
os seus traballadores e traballadoras.

A Inspección tampouco está a facer ben
a súa labor neste sector e tamén denunciou
a actitude dos concellos que, pola súa com-
pracencia, están a permitir situacións xa in-
sostibles para as traballadoras que están
inmersas completamente na precariedade,
en canto a xornadas, salarios e no relativo a
todo o conxunto das súas condicións labo-
rais.

Hai moitas traballadoras con só o 25%

da xornada, o que supón 10 horas á se-
mana; dúas horas ao día, con xornada de
mañá e tarde, o que lles obriga a estar todo
o día pendentes do traballo para cobrar tan
só 260 euros ao mes e nin tan sequera se
lles abona a kilometraxe.

Javier Martínez preguntouse como
aínda así as administracións quéixanse de
que non atopan traballadoras para este ser-
vizo, algo que se explica facilmente ante a
precariedade do mesmo.

Por todo isto, as traballadoras queren di-
cir basta xa e demandar condicións dignas
para un servizo esencial para a sociedade.

folga no servizo de axuda no fogar o 15 de seTembro para
denunciar a precariedade do secTor



galicia laboral, boletín dixital da ugT de galicia nº 268 semana do 4 ao 10 de febreiro de 2008galicia laboral, boletín dixital da ugT de galicia nº 912 semana do 11 ao 17 de xullo de 2022

Redacción.- UGT pide ás empresas
que cumpran coa lei de prevención de ris-
cos laborais e adapten os horarios esta-
blecendo pausas durante as horas nas que
as temperaturas sexan máis elevadas. Así
mesmo, insta a que se reforce a Inspección
de Traballo para controlar de maneira eficaz
o cumprimento da normativa.

Estamos inmersos na segunda onda
de calor deste ano. UGT advirte que estas
ondas de calor son cada vez máis frecuen-
tes, intensas e longas debido aos efectos
do cambio climático. Por iso, insta ás em-
presas a ser previsoras e establecer medi-
das para protexer a saúde laboral, sobre
todo naqueles traballos á intemperie como;
xardinería, limpeza viaria, obras de cons-
trución, agricultura, entre outros; ou en ac-
tividades desenvolvidas en lugares pecha-
dos con fontes de calor, como cociñas,
fornos, lavanderías, etc. 

risco de morte e efectos sobre a
saúde mental

Cando a temperatura central do corpo
humano supera os 38º, xa se poden pro-
ducir danos á saúde e a partir dos 40’6º a
morte. Alcanzando esta temperatura, un

golpe de calor pode causar a
morte nun 25% dos casos.

A exposición ás altas tem-
peraturas pode causar diver-
sos efectos sobre a saúde, de
diversa gravidade: náuseas,
vómitos, deshidratación, etc.
Pero a saúde mental, tamén,
pode verse afectada, con efec-
tos como: a apatía, irritabili-
dade, mal humor, malestar xe-
ral, menor capacidade de concentración e
reacción, entre outros.

unha correcta organización do
traballo

UGT lembra que é indispensable
unha correcta organización do traba-
llo, con pausas que permitan recu-
perarse ás persoas traballadoras, re-
ducindo a exposición ao sol e
adaptando os ritmos de traballo. É
recomendable adaptar horarios para
realizar a maior carga de traballo du-
rante as horas nas que as tempera-
turas non son tan elevadas.  Ade-
mais, no caso de traballos á
intemperie, as gorras e as cremas

de protección son fundamentais e
deben ser facilitadas polo empresa-
rio. E especial atención requiren as
traballadoras embarazadas. As per-
soas traballadoras deben ser infor-
madas sobre os riscos existentes
nos seus postos de traballo, así
como das medidas preventivas que
deben aplicarse. 

Por outra banda, as institucións
públicas e a Inspección de Traballo
deben extremar a vixilancia para evi-
tar os accidentes laborais derivados
da exposición a altas temperaturas.
UGT demanda dotar de máis recur-
sos humanos á Inspección de Traba-
llo, para controlar, de maneira eficaz,
o cumprimento da normativa.

ugT insTa ás empresas a unha correcTa organización do
Traballo e a cumprir a normaTiva

Redacción.- Ana García de la To-
rre, que presentou as propostas de
UGT para erradicar a sinistralidade la-
boral, denuncia que moitas empresas
seguen incumprindo a Lei de preven-
ción de riscos laborais e que a sinis-
tralidade laboral segue sendo unha
cuestión de segunda orde. E iso a pe-
sar de que en 2021 morreron 2 per-
soas cada día e producíronse 3.058
accidentes de traballo diarios, 1.647
deles con baixa. Unha tendencia que
vai a peor, e é que ata maio de 2022 fa-
leceron xa por accidentes de traballo
336 persoas, 57 máis que no mesmo
período do ano anterior.

A secretaria de Saúde Laboral de
UGT, Ana García de la Torre, manifes-
tou que as políticas preventivas para
atallar os accidentes de traballo non
están a dar o resultado esperado por-
que as empresas incumpren a norma-
tiva de prevención de riscos laborais e
pediu “actuar xa” e que o Goberno abra
unha mesa de diálogo social para acor-
dar medidas urxentes que poñan fin a
esta situación. Neste sentido, volveu a
reclamar un Plan de choque, a nivel

nacional, “real, efectivo e dialogado cos
axentes sociais” para abordar todos os
tipos de riscos laborais, incluíndo os
riscos psicosociais, xa que inciden na
primeira causa de morte durante a xor-
nada de traballo: os infartos e derra-
mes cerebrais. Neste plan tampouco
pode faltar accións encamiñadas a re-
ducir a incidencia dos trastornos mus-
culo esqueléticos, que son a primeira
causa de baixa laboral por accidente
de traballo. O Plan de choque presen-
tado polo Goberno hai uns meses
queda curto e só céntrase nos acci-
dentes mortais.

García de la Torre resaltou que, en
moitas empresas segue sen realizarse
a avaliación de riscos á que están obri-
gados por lei. Isto ocorreu en 189.546
accidentes laborais con baixa en xor-
nada laboral (o 36%), dos que 188 fo-
ron mortais (31%). 

Así mesmo, incidiu no aumento dos
accidentes laborais in itínere e o incre-
mento de persoas falecidas por esta
causa (130 en 2021, un 10,2% máis
que en 2020). Algo que se debe non só

ao aumento da actividade senón a
unha excesiva carga de traballo, pra-
zos axustados de entrega, etc. Ade-
mais, o 54% destes accidentes con
baixa in itínere sufríronos mulleres, o
que pode vir derivado pola súa maior
precariedade laboral e as dificultades
para tratar de conciliar a súa vida per-
soal e profesional.

Criticou a externalización xenerali-
zada da xestión preventiva dos cen-
tros de traballo e remarcou que os asa-
lariados con contrato temporal teñen
maior risco de sufrir un accidente de
traballo (a incidencia de accidentes de
traballo con baixa é un 71% superior a
aqueles asalariados con contrato inde-
finido). Neste punto, fixo fincapé na
preocupante situación dos mozos, que
teñen uns índices de incidencia supe-
riores ao resto das persoas traballado-
ras. Neste sentido, a secretaria de Sa-
úde Laboral de UGT puxo en valor a
reforma laboral aprobada no marco do
diálogo social, que persegue a tempo-
ralidade inxustificada e a precariedade

hai que acTuar xa para aTallar os accidenTes laborais

Continúa na páxina seguinte...
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laboral, unha precariedade que mata.

García de la Torre tamén se referiu
á necesidade de protexer a saúde
mental no ámbito laboral. 243 traballa-
dores e traballadoras faleceron en
2021 por infartos e derrames cerebrais,
patoloxías relacionadas coa presenza
de riscos psicosociais de orixe laboral.
E ata maio deste ano faleceron por
este motivo 108 persoas, 22 máis que
no mesmo período do ano anterior.

extremar a vixilancia para que
se cumpra a lei

Así mesmo, pediu reforzar a Ins-
pección de Traballo, dotándoa de maio-
res recursos materiais e humanos e a

creación, a nivel estatal, dunha figura
similar á do Delegado ou Delegada Te-
rritorial de prevención, para mellorar a
Prevención de Riscos Laborais nas pe-
quenas e moi pequenas empresas, que
non teñen representación sindical, por-
que “os centros de traballo sindicaliza-
dos son centros de traballo máis segu-
ros”. E é que en 2021 onde máis
accidentes de traballo con baixa, en
xornada, producíronse é nos centros
de traballo con menos de 9 traballado-
res (89.906 accidentes, 156 deles mor-
tais)

García de la Torre alertou sobre o
subrexistro das enfermidades profe-
sionais, a necesidade de ampliar a lis-
taxe e recoller nas estatísticas os acci-
dentes laborais por ondas de calor, as
consecuencias das ondas de calor
para a saúde laboral e as medidas pre-

ventivas que hai que adoptar; e quixo
destacar a importancia de que, por fin,
se aprobase, no Congreso, o Fondo de
compensación para as vítimas do
amianto.

os datos de sinistralidade de
2022 aseméllanse a un parte de
guerra

Pola súa banda, o coordinador de
Saúde Laboral, José de las Morenas,
facilitou os “preocupantes” datos de ac-
cidentes de traballo ata maio de 2022,
que se asemellan a “un parte de gue-
rra”, pois empeoran en todos os as-
pectos. Esixiu aos poderes públicos
que acabar coa sinistralidade laboral
sexa “un obxectivo de primeira orde
social e político. É o momento de pasar
de escoitar a empezar a actuar”.

...vén da páxina anterior.

Redacción.- O noso país ten
pendente unha débeda coas vítimas
do franquismo. Tras máis de 82 anos
desde o final da Guerra Civil e 46
anos desde a morte do ditador, se-
gue pendente o seu recoñecemento.
Porque diso trátase coa Lei de Me-
moria Democrática, de recuperar a
memoria das vítimas do franquismo.

A Unión Xeral de Traballadoras e
Traballadores e Comisións Obreiras
–UGT e CCOO- e o sindicalismo de
clase sufriron a represión franquista
e miles dos seus homes e mulleres

foron vítimas
durante a
Guerra Civil e
a ditadura
franquista de
fusi lamentos,
desaparicións
en cunetas e
en fosas co-
múns, encar-
c e r amen t o s ,
exilio e asasinatos en campos de
concentración do nazismo. Así como
de exclusións laborais, confiscacións
patrimoniais persoais e colectivas.

Esta Lei recoñece ás e aos sindica-
listas para ser actores e suxeitos do
recoñecemento como vítimas e desta
reparación.

ugT en defensa do proxecTo de lei da memoria democráTica
Reclamamos recoñecemento, reparación e garantía de non repetición

Redacción.- O Global Deal, unha ini-
ciativa sueca en colaboración coa Orga-
nización Internacional do Traballo (OIT) e
a Organización para a Cooperación e o
Desenvolvemento Económicos (OCDE)
na que participan 23 Estados, 45 organi-
zacións empresariais e 36 sindicatos in-
tegrados na Confederación Sindical In-
ternacional (CSI), a Confederación
Europea de Sindicatos (CES) e Federa-
cións sindicais europeas e mundiais, ten
por obxectivo lograr unha globalización
xusta. 

Para lograr políticas sociais e econó-
micas adecuadas e eficaces que dean
resposta aos retos labores no mundo, os
distintos axentes que compoñen o Global
Deal comprométense a fortalecer o diá-
logo social e a negociación. 

A adhesión de UGT ao Global Deal
encádrase dentro do recoñecido traballo
do sindicato español na negociación a ni-
vel internacional e a procura de solucións
globais para lograr un mundo máis xusto,
e o noso compromiso coa Axenda 2030
e os Obxectivos de Desenvolvemento
Sostible (ODS), impulsando o traballo
decente e loitando pola erradicación das
desigualdades no mundo. 

O secretario xeral de UGT, Pepe Ál-
varez, puxo en valor a adhesión ao Glo-
bal Deal: “Fai catro anos UGT partici-
paba na adhesión de España a este
pacto global polo traballo digno e o cre-
cemento inclusivo para conseguir que o
traballo conserve a súa centralidade e
valor nun proceso de globalización que,
sen dúbida, non beneficiou ao conxunto

da clase traballadora no mundo. 

As distintas crises que se desenca-
dearon nos últimos dous anos demos-
traron non só que esa loita é necesaria e
xusta, senón que o diálogo social e a ne-
gociación colectiva son elementos fun-
damentais para que os efectos das crises
sexan menores, as saída a estas sexa
máis rápidas e xustas e para que a maio-
ría social, as e os traballadores, non se-
xan os que paguen as consecuencias
dunha globalización mal exposta. 

Neste sentido, ao pasar a formar
parte do Global Deal, UGT reafirma o
seu traballo ideolóxico e práctico e com-
prométese a poñer en valor e esixir es-
pazos sólidos e estables de diálogo so-
cial”.

ugT súmase á iniciaTiva global deal


