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José Antonio Gómez AnunciA que se presentArá á reelección

uGt-GAliciA presentA o seu 12º conGreso que celebrArá en
sAntiAGo o vindeiro venres e sábAdo
Redacción.- A secretaria de Organización e Área Interna, Irene Martínez; o secretario de Política Sindical, Relacións Laborais e Formación, José Domingo Barros;
e o secretario xeral de UGT-Galicia, José
Antonio Gómez, presentaron este martes
ante os medios de comunicación o 12º Congreso de UGT-Galicia que se vai celebrar os
días 6 e 7 de maio no Pazo de Congresos
de Santiago (San Lázaro).
Neste Congreso, como máximo órgano de dirección do Sindicato, renovaranse os órganos de dirección e control de
UGT-Galicia, marcaranse as prioridades de
acción sindical para derrogar as reformas
lesivas impostas e repoñer os dereitos e liberades e decidiranse cambios profundos,
os maiores dende o ano 1979, para poñer
en marcha unha nova estrutura organizativa, máis sinxela, máis asentada nos centros de traballo, máis eficiente e fortemente sectorializada. Así, pasarase de seis
a tres federacións (produción de bens e
servizos, servizos e mobilidade e servizos
públicos) e de 8 a 7 unións territoriais.
Avanzar cara á constitución de tres
Federacións (producción de bens e servizos, Servizos e mobilidade e Servizos Públicos), dende as seis actuais, non é un proceso de centralización, senón que vai ser
un proceso de descentralización. Os sectores teñen que ser o instrumento fundamental de acción sindical das nosas Federacións. Non son fusións, é un proceso de
sectorialización das nosas organizacións.
Temos que utilizar esa forza que temos nos grandes centros de traballo para
protexer aos traballadores e traballadoras
das pequenas e medianas empresas que
traballan nelas.
Deste Congreso sairá unha UGT
máis austera, transparente e eficaz. Unha
Organización con maior transparencia no
reforzo dos mecanismos de control e maiores niveis de autoesixencia das persoas dirixentes.

A secretaria de Organización e Área
Interna do Sindicato apuntou na súa intervención á importante e necesaria labor desenvolvida polos sindicatos e, sinaladamente, por UGT nos seus 128 anos de
historia, 37 no caso de UGT-Galicia. Os últimos foron anos complexos e delicados,
coincidindo cun contexto de crise económica, seguida dunha crise laboral e social e,
finalmente, institucional, á que o Sindicato
non pode ser alleo.
Mais, a pesar de todo isto, a “Unión
está en pé”, precisamente, é este o lema do
12º Congreso de UGT-Galicia. E está en pé
para poñer voz a quenes máis o necesitan,
está en pé para loitar por unha saída xusta
da crise, está en pé para defender a creación de emprego de calidade, para recuperar os salarios, para recuperar dereitos e liberdades, está en pé para para reivindicar
e conquerir mellores condicións de vida e
de traballo e está en pé para avanzar colectivamente en democracia e solidariedade.
Neste 12º Congreso están convocados 300 delegados e delegadas, 195 en
representación das federacións e 105 das
unións, sendo, deste total, 124 mulleres, o
que supón o 40,32 por cento.

Este Congreso convocouse con
53.318 mandatos e revalidando a posición
de primeira forza sindical en Galicia que
ocupa dende o ano 1990, con 4.430 delegados e delegadas nas empresas, o que
supón unha representación do 35,13 por
cento.
Indicou que o Congreso contará coa
presenza da Comisión Executiva Confederal de UGT, concretamente, o día da apertura, o 6, intervirá a secretaria de Políticas
Sociais, Emprego e Seguridade Social de
UGT, Carmen Barrera, e na clausura do
secretario xeral, Pepe Álvarez.
Tamén asistirá unha representación
de UGT doutras comunidades autónomas
e das federacións estatais, así como, de
UGT de Portugal.
Pola súa banda, José Domingo Barros, explicou que o venres pola tarde traballarase en tres mesas ao redor dos Estatuos, Normativa interna e o Programa de
Acción. Neste último deseñarase a actividade da organización tendente a producir
un cambio de políticas e decidimos esixir
poñer fin á política de austeridade que practican moitos dos gobernos que nos son comúns. Apostaremos pola flexibilización do
Continúa na páxina seguinte /...
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déficit e por priorizar a loita contra a pobreza, con políticas de redistribución da
renda de xeito máis xusto.
En torno a tres eixes de interven-

cial e o rescate ás persoas que máis sufriron a crise, reforzar a negociación colectiva,
desenvolver a Lei de Participación Institucional de Galicia e propiciar un cambio de
modelo produtivo, entre outras cuestións.

ción:
1. emprego de calidade,
2. eliminación das desigualdades e o
fortalecemento do Estado de Benestar,
3. potenciación dos servizos públicos
fundamentais.
A ferramenta fundamental para poder desenvolver estes eixes debe ser o diálogo social, tanto cos empresarios como
cos poderes públicos. Un diálogo útil e necesario para reverter as reformas laborais
de 2010 e 2012; derrogar o artigo 315.3 do
Código Penal, que criminaliza o dereito de
folga; e reverter a Lei de Seguridade Cidadá
(lei mordaza).
Os obxectivos son claros: crear emprego estable, fomentar a igualdade de trato
e oportunidades, reforzar a protección so-

Finalmente, o secretario xeral de
UGT-Galicia, José Antonio Gómez, apuntou que “afrontamos este Congreso con
responsabilidade e con ilusión”. Fixo fincapé que “A
Unión en pé”, a pesar de
todo o que ten acontecido nestes últimos
anos, segue viva. Non obstante, hai que
facer cambios para conseguir unha organización máis eficaz, na defensa dos
traballadores, e eficiente, nos servizos
que se prestan.

servizos públicos esenciais.
Neste Congreso insistirase en demandar un cambio de modelo produtivo. A
industria ten que ser o eixo fundamental.
Galicia conta con recursos endóxenos suficientes pero ten que potenciar o traballo de dotar, a través do I+D+i, de valor engadido ao que se produce.
Hai que restituír o valor e contidos básicos dos servizos públicos e do estado de benestar cada vez máis deteriorado. Na súa intervención demandou un investimento
claro en servizos sociais, “estamos fartos de
cheques e limosnas, demandamos uns servizos públicos de calidade”.

Incidiu en que o paso das seis ás
tres federacións obedece á necesidade de
chegar mellor ás pequenas e medianas
empresas, que os recursos dos que dispón
o Sindicato vaian a esta fin.

Tamén insistiu en que UGT, dende o
ano 1990, é a primeira forza sindical en Galcia, a pesar da baixada de delegados que
afecta a todas as forzas pola situación de
crise.

Os eixos centrais de traballo do
Congreso serán emprego de calidade, eliminación das desigualdades, fortalecemento do estado de benestar, potenciar os

Xa para concluír a rolda de prensa,
o secretario xeral de UGT-Galicia, José Antonio Gómez, anunciou que se presentará
á reelección.

o plAn AnuAl de políticA de empreGo 2016 é reflexo dA fAltA de
vontAde do Goberno nAs políticAs ActivAs
Redacción.- UGT e CCOO consideran que o Plan Anual de Política de Emprego 2016 é novamente unha mera recompilación dos programas e servizos a
desenvolver polas comunidades autónomas e o Servizo Público de Emprego Estatal.
Ambos os sindicatos reclaman un
Plan que responda a un correcto diagnóstico do mercado laboral español, tras
unha avaliación real dos programas e
servizos executados en anteriores plans,
que permitan corrixir e mellorar, para alcanzar a eficacia e eficiencia que require
o noso mercado laboral.
O plan de 2016 reflicte a falta de vontade do Goberno sobre políticas activas,
polo que esixen aumentar a partida orzamentaria dedicada a este tema, xa que
se foi reducindo devandito gasto e dificultou a posibilidade das persoas de atopar un emprego.
O día 19 de abril celebrouse a reunión do Consello Xeral do Sistema Nacional de Emprego (SNE), na que se presentou o Plan Anual de Política de
Emprego para 2016 (PAPE 2016) acordado no marco da Conferencia Sectorial
de Emprego e Asuntos laborais o día anterior.

No seo do Consello, UGT e CCOO
solicitamos un prazo de 10 días para
realizar observacións ao PAPE 2016 e
pedimos que nesta vez as achegas téñanse en conta, dado que en ocasións
anteriores (PAPE 2014 e 2015, Estratexia Española de Activación para o
Emprego, Carteira de Servizos, etc.)
ningunha das alegacións remitidas po-
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las nosas organizacións sindicais foron
tomadas en consideración nos textos
finais.
Deixamos, ademais, constancia, de
que os interlocutores sociais non participamos en ningún momento na elaboración do PAPE 2016, como tampouco o fixemos nos Plans de 2014 e 2015.

semana do 2 ao 8 de maio de 2016

uGt e ccoo convocAron en GAliciA nove mAnifestAcións

miles de persoAs mobilizáronse este primeiro de mAio en GAliciA
contrA A pobrezA sAlAriAl e sociAl e pArA demAndAr trAbAllo e
dereitos

Redacción.- Miles de persoas, convocadas por CCOO e UGT, saíron ás rúas das
principais cidades e vilas galegas (A Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Viveiro, Ourense, Pontevedra, Vilagarcía de Arousa e
Vigo) para reivindicar neste Primeiro de
Maio a necesidade de loitar contra a pobreza salarial e social. Para lograr este obxectivo, os sindicatos defenderon o fortalecemento da negociación colectiva,
ferramenta vital para lograr traballo con dereitos.

Nestas mobilizacións esixiuse tamén
un cambio xa das políticas impostas nestes
últimos anos que só trouxeron desazón e
pobreza para as familias, que seguen a sufrir as consecuencias da crise e dos recortes impostos polos gobernos. A clase traballadora ve como día a día minguan os
seus dereitos e xa son moitas as persoas
os que están sumidas nun círculo vicioso de
temporalidade e precariedade e que a duras penas conseguen vivir con dignidade.
Todo isto nun contexto no cal, malia

GAliciAGAliciA
lAborAl,
lAborAl,
boletín dixital
boletín
dadixital
uGt de
da Galicia
uGt de Galicia
nº 268

nº 676

que se fala dunha tímida melloría, as familias seguen sen percibila. Ademais, xa son
moitas voces as que auguran unha nova
ameaza a nivel mundial de inestabilidade
económica e, sobre todo, enorme incerteza. Pasou case unha década dende que
no verán do ano 2007 comezaran a manifestarse os problemas no sector financeiro
mundial e seguimos cos mesmos problemas de fondo.
A economía da eurozona saíu da recesión pero continúa enferma, cun crece-
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mento raquítico, cunha inflación case en
negativo e cunha taxa de desemprego nos
niveis máis altos da súa historia.
A crise do proxecto europeo é cada
vez máis fonda. A aplicación das medidas
de austeridade e recortes sociais contra
a maioría da clase traballadora están a
ter efectos devastadores para o emprego
e aumentaron a pobreza e a desigualdade.
Galicia non é allea a esta realidade.
Nos últimos catro anos destruíronse
72.000 empregos; a temporalidade segue medrando (unha de cada catro persoas asalariadas); o 64 por cento das
persoas contratadas a tempo parcial (mulleres, sobre todo) éo porque non atopou
emprego a tempo completo; a mocidade
padece taxas de desemprego que superan o 40 por cento; nos últimos catro
anos o mercado laboral galego rexistrou
65.000 persoas activas menos e 16.200
inactivas máis.
O lastre do paro de longa duración
continúa, conducindo a situacións límite
a moitas familias, incluso ao borde da
exclusión social e da pobreza. Xa o 45,3
por cento dos desempregados levan
máis de dous anos nesta situación, 19,4
puntos máis que hai catro anos. E o 60
por cento dos parados leva máis dun ano
nesta situación, nove puntos máis que
hai catro anos, xusto antes da aplicación
da reforma laboral.
Por outra banda, aquelas persoas que
si están a traballar son vítimas tanto da
temporalidade como da precariedade. No

período 2011/2015 a contratación temporal
seguiu unha tendencia en ascenso difícil de
frear, medrando nun 31,6 por cento esta
modalidade de contratación. No 2015, o 92
por cento dos contratos rexistrados son
temporais.

emprego.
- Realizar unha verdadeira reforma fiscal que aumente a recadación e a xustiza
do sistema.
- Fortalecer a negociación colectiva.

Os fogares son os que sofren directamente as consecuencias desta
nefasta reforma. Xa hai en Galicia
80.200 fogares con todos os seus activos no paro, cifra que foi en progresivo
aumento nestes últimos anos. E 44.800
fogares non teñen perceptores de ingresos.
Os datos non menten. Hai menos emprego e o que hai é máis precario. Hai máis
paro e con menos protección. Caeron os
salarios e aumentaron as desigualdades e
a pobreza.
Os secretarios xerais de UGT-Galicia e
do S.N. de CCOO, que participaron na manifestación de Vigo, preguntáronse, á vista
destes datos, de que lle valeu a Galicia ser
alumna avantaxada en materia de políticas
de axuste e cumprimento do déficit.
Urxe un cambio que poña no centro a
creación de emprego estable e con dereitos
e a loita contra a pobreza e a desigualdade
social e salarial. Para isto, haberá que incrementar o investimento público e por en
marcha un cambio de modelo produtivo,
sustentable e equilibrado.
Por isto, neste Primeiro de Maio, CCOO
e UGT demandaron:
- Impulsar un plan de choque para o

- Aumentar os salarios de xeito coherente coa fase de crecemento económico
co fin de reactivar o consumo das familias
e a creación de emprego e reducir as desigualdades e a pobreza.
- Recuperar a calidade dos servizos públicos.
- Aumentar o SMI ata acadar o 60 por
cento do salario medio, de xeito progresivo.
- Reverter totalmente a última reforma
das pensións, restablecer o Pacto de Toledo
e asegurar o futuro do sistema público de
pensións.
- Mellorar o sistema de protección por
desemprego.
- Pór en marcha unha nova prestación
de ingresos mínimos como propón a ILP
promovida por UGT e CCOO co fin de garantir unha prestación económica a todas
as persoas en disposición de traballar que
carezan de emprego e ingresos suficientes.
- Impulsar unha potente política industrial que contribúa a fortalecer o sistema
produtivo e a xerar emprego máis estable e
de máis calidade.-Derrogar as reformas laborais que tanto dano fixeron.

os Axustes deben ser víA inGresos e non con recortes
Redacción.- A Unión Xeral de Traballadores considera que o Goberno en funcións debería admitir o prazo extraordinario
que concede a Comisión Europea a España para cumprir o obxectivo de déficit, no
canto de empecinarse en afirmar que este
obxectivo cumprirase nun ano, que provocará un axuste máis duro e con repercusións graves sobre o crecemento e o emprego. Para o sindicato, é necesario
cambiar de política económica e realizar
os axustes necesarios vía ingresos e non
vía redución de gasto público.
UGT denuncia a postura que está a
adoptar o Goberno español en materia do
Pacto de Estabilidade e Crecemento, empecinándose en tentar cumprir nun só ano
o obxectivo de déficit, cando a propia Comisión Europea está a ofrecer dous anos.
É cuestionable que un Goberno en funcións comprométase en alcanzar un obxectivo de déficit nun prazo aínda menor

que o que lle esixe a
Comisión Europea.
E aínda é máis
inexplicable esta
postura, cando o
Goberno cometeu,
polo menos dous
graves erros durante
o ano 2015:
Unha rebaixa
electoralista
de
IRPF, que consolidou un sistema fiscal cheo de buracos
polos que escapa a
recadación e de resultados moi inxustos,
xeraron unha insuficiente recadación vía
impostos e cotizacións sociais.
Falsear as previsións de déficit da Seguridade Social, negándose a ter en conta
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debidamente, e en toda a súa magnitude, o
baixo nivel de crecemento dos ingresos por
cotizacións debido á política do Goberno
(emprego de mala calidade e reducións de
cotizacións con cargo á Seguridade Social).
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descende o número de demAndAntes de empreGo pero A menor ritmo que no resto de espAñA

os dAtos do pAro do mes de Abril inciden nun mercAdo lAborAl
mArcAdo polA temporAlidAde, pArciAlidAde e AltA rotAción
O 54 por cento das persoas desempregadas xa non teñen ningún ingreso. O risco de pobreza e exclusión social
increméntase mes a mes
Redacción.- Os datos do desemprego
do mes de abril, feitos públicos hoxe, reflicten unha tímida mellora que ten un marcado
carácter estacional polo comezo da temporada turística. Ademais, aínda que baixa o
paro tamén en Galicia o fai en menor medida que no resto do Estado. Isto hai que
acompañalo de altos índices de temporalidade, parcialidade involuntaria e alta rotación na contratación que non se consolida.
En definitiva, uns datos que apuntan a que
as políticas do PP, tanto no Estado como en
Galicia, empobrecen a calidade do emprego, a calidade de vida das persoas e,
polo tanto, á clase traballadora e á sociedade no seu conxunto.
Os datos concretos apuntan a unha caída de 3.644 persoas desempregadas en
Galicia no mes de abril, o que supón unha
baixada do 1,57 por cento con respecto ao
mes anterior. Así, o mes remata con
228.153 persoas desempregadas nesta
Comunidade. No resto do Estado a baixada do desemprego foi maior, do 2,04 por
cento.
En relación ao ano anterior, o desemprego baixou nun 6,8 por cento en Galicia
e un 7,43 por cento no Estado.

contracción da poboación en
idade de traballar
Un mes máis, constátase contracción
na poboación en idade de traballar, basicamente, pola saída da poboación cara fóra e
o retorno de inmigrantes cara os seus países de orixe. De feito, segue a caída do
desemprego entre as persoas estranxeiras, dun 4,2 por cento.
Por sexos, no mes cae o desemprego
máis entre os homes, nun 2,23 por cento,
que nas mulleres, nun 1,01 por cento.
Así, as mulleres acadan o 54,2 por cento
do total do desemprego en Galicia. En
termos interanuais o desemprego cae en
ambos sexos pero os máis beneficiados
tamén son os homes, contraendo as cifras do paro nun 8,25 por cento, fronte á
menor caída das mulleres, dun 5,51 por
cento.
Por provincias, o paro baixa en todas,
un 1,83 por cento en A Coruña, un 1,55 por
cento en Pontevedra, un 1,51 por cento en
Lugo e un 0,81 por cento en Ourense. En
relación a hai un ano tamén baixa en todas

as provincias.
Por idades, entre os máis mozos, os
menores de 25 anos, no mes o paro cae
dun xeito similar a como o fai no resto das
idades. Sen embargo, interanualmente, a
caída é máis acusada, do 11,16 por cento.
A razón desta forte caída está na saída de
efectivos da Comunidade galega e a falta
de relevo xeracional.
En canto aos sectores, o paro baixa en
todos, salvo no de sen emprego anterior no
que sube un 0,21 por cento.
Os datos de contratación apuntan a un
incremento do 0,86 por cento, fronte ao
2,18 por cento que se rexistra no resto do
Estado. Caen no mes os contratos indefinidos, nun 4,63 por cento, e medran os temporais, un 1,41 por cento.
A porcentaxe de contratos indefinidos
sobre o total no mes de abril é do 8,67 por
cento. En Galicia fixéronse 67.941 contratos
en tan só un mes, o que evidencia a precariedade destes contratos que non se consolidan e os altos niveis de rotación laboral.

cronificación do paro de longa
duración e baixos niveis de cobertura
A UGT-Galicia preocúpalle moito a cronificación do paro de longa duración e os
baixos niveis de cobertura por desemprego.
A cifra de beneficiarios con prestación en
Galicia é de 108.721 persoas. O carácter
contributivo desta prestación está en mínimos, tan só 43.399 persoas son beneficiarias da prestación contributiva, o 40 por
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cento do total. A taxa de cobertura é do
50,99 por cento (53,3 por cento no resto do
Estado), acadando mínimos. A prestación
por desemprego xa é de carácter asistencial. A contía media mensual da prestación
de carácter contributivo é de 779,7 euros ao
mes, fronte aos 804,5 no Estado. Pero é
que as contías medias das prestacións
asistenciais son de 426 euros.
A día de hoxe hai en Galicia 123.076
parados sen ningún tipo de cobertura, o 54
por cento dos desempregados. Isto orixina
serios riscos de traspasar as liñas da exclusión social e pobreza.
A media de afiliados á Seguridade Social é de 943.356. Cifra afastada do millón
de afiliados de antes da crise.
Este mercado laboral, fortemente deteriorado, onde predomina o emprego
temporal, precario e a tempo parcial involuntario, cunha elevada rotación no
emprego e baixos salarios, indica que
urxe acometer catro grandes reformas:
un plan de choque polo emprego; a ampliación da cobertura aos desempregados, entre outras medidas, ampliando o
acceso ao Programa de Activación polo
Emprego; reactivar o contrato de relevo
para facilitar o emprego dos mozos, ao
tempo que se asegura a cobertura aos
desempregados maiores de 55 anos; e
unha estratexia estatal industrial que
aposte pola industrialización do tecido
produtivo.
Estas reformas son, para UGT-Galicia,
ineludibles e urxentes para lograr unha recuperación económica en España sostible,
duradeira e para toda a sociedade.
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