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Un país en deute
amb la seua gent
treballadora

El Primer de Maig de 2020, en ple confinament,
CCOO i UGT reivindicàrem un model productiu més
just, el reforç dels serveis públics i la visibilització del
valor insubstituïble de les persones treballadores.
Enguany és de justícia un reconeixement explícit
als qui han fet possibles els serveis essencials,
acompanyat de compromisos concrets que
milloren les seues condicions de treball.
La corresponsabilitat sindical s’ha demostrat a
través de la participació en el diàleg social, ara toca
afrontar la valoració del món del treball. Una vegada
iniciada la vacunació i havent prioritzat la salut de la
ciutadania, és urgent posar en marxa l’agenda social
compromesa pel Govern de coalició del PSOE i
d’Unidas Podemos.
Derogar la reforma laboral de 2012:
acabar amb la dualitat del mercat de treball;
recuperar la ultraactivitat dels convenis; regular
les subcontractes i un control major de les
inaplicacions.
Una reforma ambiciosa en matèria de
contractació laboral que acabe amb la
temporalitat endèmica, que afecta especialment
les dones i les persones joves.
Mesures de flexibilitat interna negociades
amb la representació legal de les persones
treballadores, que eviten la utilització de
l’acomiadament en resposta a problemes
conjunturals de les empreses.

Apostar pel sistema públic de pensions i
derogar la reforma unilateral que el Govern del
PP va implantar l’any 2013. Actuar sobre els
ingressos del sistema en línia amb les propostes
del Pacte de Toledo.
Millorar les prestacions per atur, tant en
l’aspecte contributiu com en l’assistencial.
Renovar les polítiques actives d’ocupació i
aprovar una llei d’igualtat salarial.
Promoure un pla de xoc que frene les
inassumibles xifres de sinistralitat laboral.
Considerem injustificable la negativa del Govern
a incrementar en 2021 el salari mínim
interprofessional, perquè afecta els col·lectius
més vulnerables. També els ERTO hauran de
continuar adaptant-se fins que es done una
reactivació total de l’activitat en tots els sectors. A
més, fem una crida a les organitzacions empresarials
a potenciar el diàleg bipartit i a buscar un nou Acord
per l’ocupació i la negociació col·lectiva.
La llibertat sindical i la justícia social continuen estant
en el punt de mira dels qui es neguen a repartir la
riquesa. Milers de persones són assassinades per
reclamar millors condicions de vida i treball. Com a
sindicats internacionalistes, el nostre homenatge a
totes les dones i els homes que s’enfronten al poder
sense més fi que el bé comú.
L’eixida a la crisi de la covid-19 només serà efectiva
si el món sencer aconsegueix arribar a la desitjada
immunitat. La sanitat i les cures són drets universals,
per això, CCOO i UGT exigim a tots els governs que
garantisquen que les vacunes i els medicaments
arriben a tot el planeta.
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PRIMER DE MAIG!

