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Á MESA DO PARLAMENTO

Paula Vázquez Verao, Ánxeles Cuña Bóveda, Luís Villares Naveira, Antón
Sánchez García, Carmen Santos Queiruga, Magdalena Barahona Martín,
Marcos Cal Ogando, Francisco Casal Vidal, Luca Chao Pérez, Juan José
Merlo Lorenzo, Paula Quinteiro Araujo, Davide Rodríguez Estévez, Eva
Solla Fernández e Jose Manuel Lago Peñas, deputadas e deputados
pertencentes ao Grupo Parlamentar de En Marea, ao abeiro do disposto no
artigo 156 do Regulamento da Cámara presentan a seguinte Pregunta para a súa
resposta oral na Comisión da CRTVG.

O cadro de persoal das tendas de Bershka da provincia de Pontevedra iniciaron o 26 de
outubro unha folga indefinida, convocada polo comité de empresa, para esixir a mellora das
súas condicións laborais, acadando un 100% de seguimento cando se cumpre unha semana do
inicio do conflito.
As 65 empregadas das tendas pontevedresas da marca de Inditex, practicamente todas
mulleres, reivindican que se equiparen as súas condicións laborais coas melloras pactadas para
a mesma cadea noutras provincias, entre as cales se atopan aspectos fundamentais tanto para a
mellora salarial como para a conciliación da vida laboral e familiar: un sábado libre ao mes,
descansos durante a xornada recollidos na lei, permisos, excedencias e vacacións,
consolidación de xornada, fronte á obriga de facer horas complementarias, etc. As empregadas
da provincia de Pontevedra cobran uns 130 euros mensuais menos do que reciben as
empregadas da mesma cadea na Coruña, un 90% das contratadas sono a tempo parcial e as
vacacións de verán son inferiores a 13 días.
A día 1 de novembro, cando se cumpría unha semana do inicio do paro, a TVG non informara
do mesmo nos informativos, malia que noutras ocasións si ten emitido novas relativas á cadea

de Inditex, como apertura de tendas en Galiza ou noutros países, aumento de beneficios ou a
información relativa a que Inditex limita as súas vendas en Venezuela. Ese mesmo día 1, a
TVG informou do reparto entre os accionistas de Inditex de máis de 2.100 millóns euros.
Ata o día 2 de novembro non se informou na TVG sobre a folga das traballadores do Bershka
da provincia de Pontevedra. Na Radio Galega, só temos constancia da información na mañá
do 2 de novembro de 2017.
Durante as xornadas de folga, o persoal da cadea realizou concentracións, tanto na provincia de
Pontevedra, diante dos establecementos de Bershka, como diante da sede de Inditex en
Arteixo, ademais de producirse unha xuntanza entre a Dirección de Recursos Humanos de
Inditex e o comité de empresa, que rematou sen acordo.
O conflito pon de manifesto a realidade precaria neste sector, altamente feminizado, con
salarios que non chegan a mil euros e con condicións laborais que impiden conciliar.
Polo anteriormente exposto, as e os deputados que subscriben, presentan as seguintes
preguntas para a súa resposta oral en Comisión:

1. Por que a TVG non emitiu (a día 1 de novembro de 2017) pezas nos informativos relativas
á folga do persoal de Bershka na provincia de Pontevedra iniciada o 26 de outubro de 2017?
2. Por que a CRTVG non informa na súa web (a día 1 de novembro de 2017) sobre a folga do
persoal de Bershka na provincia de Pontevedra iniciada o 26 de outubro de 2017?
3. Emitiu a Radio Galega algunha información sobre o conflito laboral en Bershka na
provincia de Pontevedra antes do 2 de novembro de 2017?
4. Considera a CRVTG de máis relevancia informativa para Galiza o feito de que Inditex
restrinxa as ventas en Venezuela que unha folga co 100% de seguimento en tendas de Inditex
na provincia de Pontevedra?

5. Considera a CRTVG que se informou axeitadamente acerca conflito laboral na cadea
Bershka na provincia de Pontevedra tendo en conta que ata o 2 de novembro non se
mencionou o asunto nos informativos?

Santiago de Compostela, 2 de novembro de 2017.
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