EMPREGO

SUSTENTABILIDADE DO EMPREGO:

SUSTENTABLE

RESPONSABILIDADE DE TODOS

XORNADAS SOBRE AS INVERSIÓNS
FUTURAS DAS ADMINISTRACIÓNS
PÚBLICAS EN GALICIA
Nos últimos anos pódese
percibir un repunte no sector da
construción, que hai que
procurar que se consolide.

A Coruña

Por este motivo, Apecco fai
unha aposta decidida na
defensa dun sector que ofrece
unha oportunidade de futuro ás
novas xeracións, formando e
acompañando
cara
aos
diferentes
oﬁcios
e
especialidades que se requiren.

Diego
Vázquez-Reino,
Presidente da
Asociación
Provincial de
Empresarios de
la Construcción
de La Coruña,
presentará as Xornadas sobre
as Inversións Futuras das
Administración Públicas en
Galicia.
c\ Mendaña de Neyra, 28 1º 15008 A Coruña
APECCO@APECCO.COM
TELF: 981 273 951

A SUSTENTABILIDADE
DO EMPREGO NO
CONCELLO DA CORUÑA

XORNADA ADMINISTRACIÓN
DO ESTADO

Sede APECCO
Xoves 21 marzo - 18.30h

Sede APECCO
Xoves 28 marzo - 19:00h

XORNADA XUNTA
DE GALICIA
Sede APECCO
Xoves 11 abril - 19:00h

Xornada a cargo de Ethel
Vázquez, Conselleira de
Infraestruturas na Xunta
de Galicia

Xornada a cargo de
Javier Losada,
Delegado do
Goberno en Galicia

Coa participación
do Alcalde, Xulio
Ferreiro

Coa participación
de Xiao Varela,
Concelleiro de
Rexeneración
Urbana e Dereito
á Vivenda

Os concellos son punto clave directo para as
licitacións e a posta en marcha dos diferentes
proxectos no sector da construcción.
Analizaremos como se traballa no ámbito da
sustentabilidade laboral no Concello da
Coruña, mediante os seus plans de inversión e
mantemento dos barrios e infraestruturas
públicas.

Existe a necesidade de concienciar sobre a
importancia da licitación de obra pública e
ofrecer a oportunidade ás diferentes
administracións para presentar proxectos.
Nesta xornada analizarase como a
Administración do Estado pode intervir
nestes casos. Falarase dun dos grandes
proxectos para Galicia: o Corredor Atlántico.

Imprescindible inscripcion en
apecco@apecco.com
Entrada gratuíta para empresas
asociadas. Non asociadas: 50 €
Despois de cada xornada sobre a
Sustentabilidade do Emprego,
disporase
un
espazo
de
networking e cóctel posterior.

A Xunta de Galicia é chave indispensable na
creación de postos de traballo dependentes da
construcción. A Conselleira afondará sobre as
inversións que se contemplan nos vindeiros
exercicios.

Coa participación
de Teresa
Gutiérrez,
Directora de
Augas de Galicia

Coa participación
de Francisco
Menéndez,
Director de AXI

O emprego sustentable debe ser de calidade,
con valor engadido, con responsabilidade
social, de proximidade e con futuro. Nesta
xornada amosaranse as condicións necesarias
para a mellora do sector.

