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UGT e CCOO levan aO COnGresO máis de 700.000 firmas pOr Unha presTaCión de inGresOs mínimOs

a presTaCión de inGresOs mínimOs debe ser Un dereiTO Universal
independenTe da COnxUnTUra eCOnómiCa

Redacción.- Nun país con preto de
cinco millóns de parados no que a cobertura
por desemprego só cobre ao 53,2% do total de desempregados e onde o 22% da poboación está en risco de pobreza, -unha
porcentaxe que alcanza o 28% para os menores de 16 anos e ao 44,8% das persoas
en situación de desemprego-, unha prestación de ingresos mínimos é unha medida
de dignidade colectiva.
A crise e as políticas de recorte provocaron un aumento insustentable da pobreza e
a desigualdade, por iso, as organizacións
sindicais consideran que unha situación
como a actual require reforzar a protección
social e establecer unha Prestación de Ingresos Mínimos destinada a garantir unhas
condicións básicas para atender as necesidades máis esenciais das persoas que, con
dispoñibilidade para traballar, carecen de emprego e duns recursos económicos mínimos
para si ou para os familiares ao seu cargo.

Está dirixida a persoas entre 18 e 65
anos, que non reúnan as condicións para
outras prestacións e que leven inscritos
no desemprego, polo menos, un ano polo
que se calcula que os beneficiarios potenciais serían algo máis de 2 millóns de
persoas (2.151.000) e tería un custo para
a Estar contorna aos 11.000 millóns de
euros.
Trátase de poñer en marcha un novo
dereito subxectivo vinculado á Seguridade
Social -financiado vía Presupostos Xerais
do Estado- que permita aos seus beneficiarios ter unha contía de 426 euros, o 80%
do IPREM-, a aumentar en función do número de compoñentes da unidade familiar
e que se manteña mentres a persoa siga
nesa situación.
Sería incompatible con outras prestacións da Seguridade Social (salvo as familiares non contributivas) pero compatible

coas de atención á dependencia, axudas á
infancia, axudas de emerxencia social, ou
calquera outra de natureza asistencial de
calquera administración pública.

son necesarias medidas de
choque polo emprego
Preguntado pola proposta do PSOE
de crear máis de 200.000 postos temporais de emprego público, Pepe Álvarez sinalou que "vai na liña de dar alternativas
reais aos problemas de desemprego do
noso país".
"De hoxe para mañá, goberne quen goberne", "engadiu- non se vai a crear emprego se non se toman medidas de choque
e, nese sentido, de maneira rápida, só se
pode facer a través do investimento público, da intervención da Administración Pública".
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JOsé anTOniO Gómez inTerveU nOs almOrzOs infOrmaTivOs de fOrUm eUrOpa

Os axUsTes e Os reCOrTes nOs levarOn a Ter Un país hipOTeCadO
Dende UGT “vimos demandando un necesario cambio de rumbo das políticas que trouxeron un sacrificio soportable para a inmensa maioría da poboación”
Redacción.- O secretario xeral de
UGT-Galicia, José Antonio Gómez interveu
o pasado xoves en Santiago no Forum Europa, xunto au secretario xeral de CCOO de
Galicia, José Manuel Sánchez.
Na súa intervención José Antonio Gómez defendeu a necesidade urxente de
mudar as políticas de axuste e de control do
déficit para ir cara un modelo que non faga
recaer todo o peso da crise nos máis desfavorecidos.
Fronte á mensaxe oficial, triunfalista de
que o malo quedou atrás, a realidade nos
fai ver que “as fochancas para as familias
seguen aí, tanto no eido laboral como social”. Insistiu que “O país, o país no que todos queremos vivir, faise con emprego para
todos, emprego de calidade que permita
vivir con dignidade, industrias fortes, competitivas, con alto valor engadido, e, en xeral, cunha economía que goce de saúde e
que garanta que as familias poidan vivir
con dignidade e que garanta unha sociedade con servizos de calidade para todos e
con cohesión social”.
Tanto en Europa como en España as
familias seguen a sufrir as consecuencias
da crise e dos recortes impostos polos gobernos; os traballadores ven como día tras
día diminúen os seus dereitos e xa son
moitos os que están sumidos nun círculo vicioso de temporalidade e precariedade e
que a duras penas lles permite vivir con
dignidade.
“As reformas laborais impostas provocaron un axuste brutal de emprego en cantidade, calidade e custe”, pero isto non levou a unha mellora da situación, que a
débeda pública española supera o 100% do
PIB, novo incumprimento do obxectivo de
déficit e a revisión á baixa das previsións de
crecemento e emprego para os próximos
anos. Os axustes e os recortes nos levaron
a ter un país hipotecado.
“A poboación española non pode soportar máis sufrimento. A austeridade demostrou máis que suficientemente o seu
absoluto fracaso e necesitamos de maneira
inmediata un cambio de orientación da política económica. Pódese e débese facer. E
Europa ten a obriga de permitir aos seus socios abandonar unha vía fracasada”.
Gómez esixiu claridade nas propostas
dos partidos cara o proceso electoral do 26
X e recalcou que UGT “imos esixir luz e respostas claras a preguntas concretas: despois do día 26 de xuño imos a ter máis do

mesmo?... que nos digan como van solucionar os problemas da xente”.
José Antonio Gómez referiuse ao panorama político estatal, e alertou da carta
enviada polo presidente do Goberno, Mariano Rajoy, a Bruxelas na que compromete máis axustes se goberna. Por iso, augura novos recortes e unha "volta de torca"
na austeridade se o PP mantense no poder.
Ademais, neste escenario dunha
Unión Europea cada vez "menos social" e
"máis inxusta", augura que haberá "multa
ou non" a España por incumprir o déficit tras
as eleccións do 26 de xuño "en función de
quen goberne". Por iso, espera que o executivo que salga das urnas sexa "belixerante" coa UE.

social e da pobreza. Por outra banda, “aqueles que si están traballando son vítimas constantes tanto da temporalidade como da precariedade... No 2015, o 92 por cento dos
contratos rexistrados son temporais”.
Recalcou o dato arrepiante de “case o
20% dos fogares galegos esta en risco de
pobreza”. Esta é unha situación sen precedentes, “un posto de traballo na actualidade non garante a saída da pobreza”, afirmou. Isto explica a perda de poboación, é
unha emigración selectiva, unha de cada
cinco persoas mozas marcha. Galicia é “un
país que envellece, que esmorece, instalado nunha progresiva dependencia da solidariedade doutros territorios”.

Un cambio de rumbo
Galicia é un país que envellece,
que esmorece
Galicia non é allea a esta realidade.
Destruíronse 72.000 empregos; a temporalidade segue medrando (unha de cada
catro persoas asalariadas), así como, a parcialidade involuntaria (64 por cento), que
afecta sobre todo ás mulleres; os máis mozos sofren 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
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En definitiva. A situación que hai en Galicia, España e en Europa non está para botar foguetes. Dende UGT, dende o movemento sindical de clase europeo, a
Confederación Europea de Sindicatos, vimos demandando un necesario cambio de
rumbo das políticas que trouxeron un sacrificio insoportable para a inmensa maioría da poboación.
Gómez insistiu en que “ímolo seguir demandando dende a mobilización, se non é
posible facelo dende o diálogo e a concertación, algo que, desgraciadamente, non
foi posible nestes últimos anos: por riba de
calquera proposta estaba o sacrosanto
axuste do déficit que, curiosamente, non
se conseguiu”.

semana do 4 ao 10 de febreiro de 2008

COnTabilidade naCiOnal

a pesar dO CreCemenTO eCOnómiCO Cada vez hai máis TraballadOres
e Cidadáns pObres
Redacción.- UGT advirte que o crecemento da economía española (un 0,8% no primeiro trimestre do ano) convive con claros
perdedores: os traballadores e os cidadáns.
Así a pobreza social e laboral creceu desde
2008 a 2015 e incrementáronse de maneira
alarmante as desigualdades. Os datos da
Contabilidade constatan que o emprego que
se creou é cada vez máis precario. Aínda que
crece o número de asalariados, a súa remuneración cae do 4,3% ao 3,2% en taxa anual.
Isto é consecuencia da reforma laboral que devaluou o mercado de traballo. UGT, que esixe
a derrogación das dúas últimas reformas laborais, considera que hai que poñer fin, de inmediato, ás políticas de austeridade, que agravaron os efectos da crise, e que se debe
apostar por un modelo de crecemento que
aposte pola recuperación dos salarios, a corrección das desigualdades e o crecemento do
investimento público.
Os datos da Contabilidade Nacional Trimestral do primeiro trimestre do ano, publicados hoxe polo INE, confirman que a economía
española rexistrou un crecemento do 0,8%, tal
e como sinalaba o indicador adiantado, que se
coñeceu o 29 de abril. Esta taxa coincide coa
rexistrada no trimestre anterior. Pola súa
banda, o crecemento anual, que se sitúa no
3,4%, cae un décima respecto ao trimestre anterior.
A contribución ao crecemento agregado
da demanda nacional cae tres décimas respecto da rexistrada no trimestre anterior, situándose en 3,8 puntos, e a demanda exterior
mellora a súa achega ao PIB trimestral en
dous décima respecto ao trimestre pasado,
pero segue en negativo (-0,4 puntos). As exportacións frean o seu crecemento en sete décimas, desde o 5,3% ao 3,7%, e as importacións tamén diminúen o seu ritmo de
crecemento en máis de dúas décimas, pasando do 7,7% ao 5,4%.
En canto á situación dos principais compoñentes da demanda interna, o gasto en
consumo final dos fogares experimenta un
crecemento anual do 3,7%, dúas décimas
máis que a do trimestre anterior; o gasto en
consumo final das Administracións Públicas
cae máis dun punto respecto ao trimestre precedente, e presenta unha variación interanual
do 2,6%; e a formación bruta de capital fixo rexistra unha descenso de 1,2 puntos respecto
ao trimestre anterior, e sitúase no 5,2%.
Pola súa banda, o emprego, en termos de
postos de traballo equivalentes a tempo completo, rexistra unha variación trimestral do
0,9%, tres décimas superior á experimentada
no trimestre anterior, e en termos anuais presenta unha taxa de crecemento do 3,2%, dúas

décima por encima da anterior, o que supón un
aumento neto de 533.000 postos de traballo
equivalentes a tempo completo nun ano.
Por último, a remuneración dos asalariados cae do 4,3% ao 3,2% en taxa anual, debido a que a pesar de que número de asalariados crece respecto ao trimestre anterior (do
3,3% ao 3,5%) a remuneración media por
asalariado cae 1,2 puntos, desde o 0,9% ao 0,3%, dada a precariedade de emprego creado. Así, o crecemento do custo laboral por
unidade de produto (CLU) sitúase no -0,5%,
tres décimas por baixo da variación experimentada polo deflactor implícito da economía
(-0,2%). Pola súa banda, a variación anual do
excedente bruto de explotación/ renda mixta
retárdase un punto, desde o 3,5% do trimestre anterior ao 2,5% deste trimestre. e os imposto sobre a produción e as importacións
desaceleran en case un punto o seu crecemento, desde o 7,3% do trimestre anterior ata
o 6,4% do primeiro trimestre de 2016.

valoración
2016 continúa con boas noticias para a
economía, pero con malas noticias para a cidadanía. Este crecemento económico convive con claros perdedores. España asiste á
evolución favorable dos datos macroeconómicos e a unha regresión moi desfavorable
dos datos microeconómicos, porque a pesar
da evolución dos datos do PIB, o crecemento
en termos económicos non se traslada aos cidadáns e traballadores do noso país. Ademais,
tal e como vén advertindo UGT, o noso modelo de crecemento é tan dependente de actividades e factores estacionales e tradicionais, que a nosa economía é moi vulnerable
ante shocks externos e vaivéns do ciclo económico internacional.
Hoxe o escenario dunha nova desaceleración da actividade económica está caracterizado por menos industria, menos emprego e
de peor calidade, e afogado polas esixencias
do Pacto de Estabilidade e Crecemento. Por
iso Europa ten a obrigación de permitir o crecemento dos seus membros e non afogalos
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cuns obxectivos de déficit público imposibles
de garantir sen unha estrutura económica
forte.

UGT pide unha reforma integral do
sistema tributario para que sexa
máis xusto e equitativo
Neste sentido, UGT denuncia que son
vergonzantes as promesas de novas baixadas
de impostos vinculadas a novos recortes sociais, recortes que só lograron aumentar os niveis de pobreza e exclusión en nosa país,
mentres se seguen incumprindo sistematicamente os obxectivos de déficit público esixidos
por Bruxelas. UGT demanda un incremento
da recadación fiscal, a través dunha reforma
integral do sistema tributario, de tal forma que
sexa máis xusto e equitativo e pague máis
quen máis ten. Só así se logrará manter o
noso Estado de Benestar, clave para combater a crecente desigualdade social en España.
O próximo Goberno debe ser consciente
deste feito para non volver caer en políticas
erróneas que deron lugar a un modelo económico e produtivo incompatible co progreso
social e a igualdade, e mesmo coa propia estabilidade macroeconómica. Porque as políticas practicadas en España nos últimos anos
só conseguiron debilitar da estrutura económica e aumentar a desigualdade.
Antes esta radiografía do noso país, UGT
demanda ás institucións europeas unha política económica e social expansiva, para poder
reconstruír o modelo social europeo: cunha sociedade cohesionada, con igualdade de oportunidades e con dereitos conseguidos mediante a negociación colectiva. Porque a nosa
economía funciona mellor cando funciona
para todos e non só para uns poucos. Ata a
propia OIT no seu informe “Perspectivas sociais e do emprego no mundo. Tendencias
2015”, advirte das crecentes desigualdades no
noso país, están a converterse en estruturais,
sinalando especialmente caída da participación dos salarios na renda nacional como consecuencia da desvalorización salarial como
unha das claves desta desigualdade.
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O 50,9% dOs COnTraTOs indefinidOs de apOiO a emprendedOres nOn
sUpera O anO de dUraCión

Redacción.- O 50,9% dos contratos
indefinidos de apoio a emprendedores
non chega a superar o ano de duración,
unha porcentaxe que se eleva ao 56,9%
cando non se acollen a bonificacións
(neste caso pasa a actuar como un contrato temporal sen custo, é dicir a empresa non está obrigada a cumprir co
mantemento do posto de traballo). Os diferentes comportamentos entre este contrato, creado ao amparo da reforma laboral de 2012, e os indefinidos ordinarios
desenmascaran a natureza temporal
dunha modalidade que quere facerse pasar por indefinida. UGT mostra a súa preocupación polo crecente uso deste contrato: pasou de representar un 6,2% dos
contratos indefinidos un ano despois da
súa creación para ocupar máis do 15%,
no que levamos de 2016. Ademais no último ano o seu uso aumentou máis do
38% sendo o causante dos incrementos
mostrados pola contratación indefinida. O
sindicato constata que esta figura estrela
da reforma laboral de 2012 é unha
fraude, por máis que se empeñen en dicir que é “indefinido”.
O RDL 3/2012, do 10 de febreiro de
2012, de medidas urxentes de reforma do
mercado laboral daba vida, no seu artigo 4,
ao denominado contrato indefinido de apoio
a emprendedores.
Desde que comezou a súa andaina
este novo contrato, UGT está a denunciar o
que para nosa organización implica un uso
fraudulento da contratación indefinida: unha
das características do contrato é o establecemento dun período de proba dun ano
que, como tal, non contempla unha indemnización por despedimento nese tempo.
A utilización que se veu facendo
deste contrato xera serias dúbidas, pois
o período de proba dun ano permite que

se utilice como substituto dun contrato
temporal sen custo; isto é posible sempre
que a empresa non se acolla a incentivos
fiscais e bonificacións (de forma que non
está obrigada a cumprir co mantemento
do posto de traballo).
As estatísticas ofrecidas polo Ministerio
de Emprego e Seguridade Social, remitidas
a UXT tras repetidas solicitudes, confirman
estas sospeitas. O número de contratos de
traballo por tempo indefinido de apoio a
emprendedores que superan o período de
duración dun ano (e, por tanto, o período de
proba) non chega á metade.
Só o 49,1% destes contratos consegue
superar o período de proba dun ano; unha
porcentaxe que na contratación indefinida
ordinaria sitúase 13 puntos por encima, no
62%. É dicir, que o 50,9% dos contratos indefinidos de apoio a emprendedores non
chega a superar o ano de duración, fronte
a só un 38% na modalidade de contrato indefinido ordinario.
As cifras son máis preocupantes ao
profundar nos datos. No caso dos contratos de apoio a emprendedores non bonificados, o 56,9% non chega a manterse
máis de 1 ano, e entre os realizados sen
bonificar a mozos menores de 30 anos a
porcentaxe que non chega a cumprilo alcanza o 59,5%. Entre os bonificados, en
cambio, atópanse porcentaxes similares
á contratación indefinida ordinaria: o
40,8% non chega aos 13 meses de duración, cifra máis próxima ao 38% dos indefinidos ordinarios.
Pola súa banda, a porcentaxe de contratos de apoio a emprendedores que se vai
perdendo mes a mes durante o primeiro
ano (e non só entre o mes 12 e o 13) é moi
superior á porcentaxe de contratos indefinidos ordinarios.
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Aos tres meses pérdese un 23,2% dos
contratos de apoio a emprendedores, unha
cifra que sobe ao 27,5% nesta modalidade
non bonificado e que, en cambio, rexistra
valores moi inferiores e similares á contratación indefinida ordinaria nos bonificados:
contorna ao 14%.
Aos seis meses, as distancias amplíanse: pérdense case un 36% dos contratos
de apoio a emprendedores e un 40,9%
desta modalidade non bonificados. Na contratación indefinida ordinaria a destrución
está moi por baixo, no 23,9%.
Aos nove meses, a brecha segue crecendo e o 43,6% dos contratos de emprendedores non supera esta duración, un
48,8% nos non bonificados: ambos os valores cada vez máis lonxe dos mostrados
polos ordinarios (30,6%).
Ao cabo do ano, pérdense o 49,1% dos
contratos de emprendedores (un 55% dos
non bonificados), fronte a só o 36,5% dos
indefinidos.
Os diferentes comportamentos entre
este contrato, creado ao amparo da reforma laboral de 2012 e os indefinidos ordinarios sinalan a natureza temporal desta
modalidade pretendida como indefinida.
Hai probas, por tanto, que indican está a
estenderse un uso temporal deste contrato,
debido a empresas que estarían a primar un
período de proba de ata 12 meses e a non
obrigación de manter o posto de traballo durante tres anos. Uns datos que mostran un
uso fraudulento desta modalidade de contratación, tendo en conta que aproximadamente 7 de cada 10 contratos de apoio a
emprendedores non se acollen a bonificacións e, por tanto, poden empregar sen consecuencias o período de proba dun ano sen
custo algún por indemnización.
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UGT CriTiCa qUe menTres raJOy fala de baixada de impOsTOs,
anUnCie a JUnCker a súa dispOsiCión para faCer nOvOs axUsTes
Redacción.- UGT critica que mentres o Presidente do Goberno en funcións, Mariano Rajoy, anuncia no marco
da campaña electoral, novas baixadas
de impostos, remita unha carta ao presidente da Comisión Europea, Jean
Claude Juncker, anunciando o seu compromiso de realizar novos recortes, para
evitar a multa de Bruxelas por incumprir
o déficit público, no caso de que volva
formar goberno tras o 26-J.
O sindicato lembra que despois de
duros recortes que incrementaron os niveis de pobreza e desigualdade en España, o Goberno do PP foi incapaz de
cumprir co obxectivo de déficit público
establecido por Bruxelas.
O sindicato, que considera que Rajoy
debe dar explicacións públicas sobre o
contido desta carta, defende un incremento da recadación fiscal, a través

dunha reforma integral do sistema tributario, de tal forma que sexa máis xusto e
equitativo e pague máis quen máis ten.
Só así se logrará manter o noso Estado
de Benestar.

UGT pide, así mesmo, a todos os partidos políticos claridade e transparencia sobre
este e outros asuntos, e lembra que os programas e promesas electorais deben cumprirse. O demais será unha fraude electoral.

enqUisa de COndiCións de vida dO ine

nOn pOde falarse de reCUperaCión CUn 28,6% da pObOaCión en risCO de
pObreza
social deste país". Un país
onde máis de 700.000 familias
non perciben ningún ingreso e
1.610.000 fogares teñen a todos os seus membros en paro.

Redacción.- A Secretaria de Políticas
Sociais, Emprego e Seguridade Social de
UGT, Mª Carmen Barreira, considera que "o
dato de que o 28,6% dos habitantes de España estea en risco de pobreza ou exclusión social (tal e como recolle o INE na súa
Enquisa sobre Condicións de Vida) reflicte
o fracaso das políticas económicas levadas
a cabo polo Goberno e constata que a recuperación económica non existe".
Barreira declarou que "esta debería
ser a verdadeira enquisa que preocupe aos
políticos, de fronte ao próximo debate electoral, e non as de intención de voto".
Os datos da Enquisa, unha das máis
amables que se realizan nesta materia, re-

forzan a esixencia sindical da existencia
dunha Prestación de Ingresos Mínimos, establecida por lei. Neste sentido, UGT e
CCOO presentarán mañá no Congreso dos
Deputados unha Iniciativa Lexislativa Popular avalada por máis de 700.000 firmas.

aumenta en case un punto a
pobreza entre os maiores de 65
anos
Mª Carmen Barreira sinalou que, "particularmente grave" é que a pobreza crecese case un punto, nun ano, entre os
maiores de 65 anos. Máxime se temos en
conta que os maiores, coa súa pensión,
están "dando soporte e cohesión ao tecido
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A Secretaria de Políticas
Sociais, Emprego e Seguridade Social de UGT afirmou
que este empobrecimiento dos
pensionistas débese, sobre
todo, á reforma do Goberno do
PP sobre a Lei de Seguridade
Social en 2013 que obrigou á
xubilación forzosa aos desempregados de 55 anos, supoñendo na práctica un recorte
indiscriminado nas pensións de ata un 20%,
tal e como denunciou no seu día o sindicato.
Barreira criticou, así mesmo, que o Goberno non teña en conta o que son os limiares de pobreza á hora de establecer
tanto o Salario Mínimo Interprofesional,
como os subsidios, as prestacións por desemprego ou as pensións. Neste sentido,
destacou que "España é o país da UE con
maior número de traballadores pobres, e
onde as mulleres perciben de media unha
prestación por desemprego que está no limiar da pobreza". Unha pobreza que crece
tamén entre os pensionistas, que perderon
poder adquisitivo (ata un 4% entre os que
cobran pensións máis altas).
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ampliar a COlabOraCión públiCa e privada prOfUnda na merCanTilizaCión da saúde

UGT esixe a reCUperaCión dO mOdelO saniTariO públiCO

Redacción.- A Unión Xeral de Traballadores esixe reverter a reforma sanitaria
de 2012 e todos os seus desenvolvementos para restituír o dereito universal á protección á saúde e a asistencia sanitaria pública para todos os cidadáns e cidadás. O
último barómetro sanitario pon de manifesto a deterioración dos servizos e o incremento das desigualdades debido á política de recortes do Goberno, con
restricións orzamentarias, peche de camas,
perda de prestacións sanitarias, perda de
emprego público e privatizacións. O sindicato considera que mercantilizar a saúde,
ampliando a colaboración pública e privada
non é o camiño, como se demostrou, e insiste no seu defensa da sanidade pública
como garantía de equidade.

modelo de financiamento ou as externalizaciones, multiplicounos grazas ás restricións orzamentarias: o peche de camas e
servizos e as privatizacións; á vez que
creou outros novos, como a perda de prestacións sanitarias e a destrución de emprego público.

O último barómetro sanitario do Centro
de Investigacións Sociolóxicas, publicado
polo Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade demostra que se incrementaron as desigualdades no noso país.
Así se pon de manifesto nunha análise realizada pola Unión Xeral de Traballadores,
que compara o período desde 2012, co comezo da anterior lexislatura e a aprobación
da reforma sanitaria (Real Decreto-lei
16/2012, do 20 de abril, de medidas urxentes para garantir a sustentabilidade do Sistema Nacional de Saúde e mellorar a calidade e seguridade das súas prestacións).

O Barómetro Sanitario 2015, con respecto ao aseguramiento, sitúa á sanidade
pública nun lugar preponderante seguida, a
moita distancia, do seguro privado e do mutualismo administrativo. Sobre a provisión
pública as preferencias están moi claras ao
seu favor, tanto no caso de Atención Primaria (68,1%), a Atención Especializada
(53,8%), a hospitalización (62,9%) e a atención urxente (61,9%). Pero, ademais, á hora
de optar sobre a mellor xestión da sanidade pública, a opinión maioritaria inclínase
a favor da Administración Pública, co 69%,
mentres que só un 11,3% cre que o fai mellor unha empresa privada.

A crise e as directrices da UE que serviron de pretexto para esta última reforma,
lonxe de solucionar os problemas existentes, como a insuficiencia orzamentaria, o

O modelo aplicado polo Goberno do
PP provocou cambios no aseguramiento, a
carteira de servizos e os copagos, á vez
que as Comunidades Autónomas, na
mesma liña, reforzaron novas iniciativas organizativas e de xestión nos centros sanitarios, frecuentemente presentadas como
unha oportunidade de negocio para a colaboración público-privada e alternativa á xestión pública.

Os principais motivos para optar por un
servizo sanitario público son a tecnoloxía e
os medios de que dispón, a capacitación
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dos médicos e as médicas e a capacitación
dos enfermeiros e as enfermeiras, así como
a información que recibe o paciente sobre
o seu problema de saúde e o trato persoal
que recibe.
O barómetro, que valora en liñas xerais
a importancia e necesidade do sistema público sanitario, identifica a deterioración xeral dos servizos sanitarios. Chama a atención a persistencia de problemas ao longo
do tempo que se destacan moi claramente,
como as listas de espera ou as desigualdades territoriais, así como a aparición de
novos problemas como as dificultades económicas para acceder aos fármacos ou a
exclusión do dereito á asistencia sanitaria
de persoas. Todo iso induce a pensar que
as políticas de restrición orzamentaria e recortes, están a facer madeixa no sistema
sanitario público e na súa percepción pola
cidadanía.
Neste sentido, UGT rexeita calquera
intento de mercantilización da saúde e rexeita a formulación da patronal de ampliar
a colaboración pública privada. UGT propón a derrogación do Real Decreto-lei
16/2012 e a normativa acompañante
desta reforma e restituír o dereito universal á protección da saúde e á asistencia
sanitaria, en condicións de equidade. Para
iso deberá promoverse unha reforma normativa que resitúe estes dereitos na Constitución, cuxo desenvolvemento normativo
garanta os principios constitutivos do Sistema Nacional de Saúde e a recuperación
do modelo público.
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españa só aCOlleU a 38 refUxiadOs dOs Case 18.000 COmprOmeTidOs
Redacción.- A Unión Xeral de Traballadores considera insuficiente a cifra de
20 refuxiados acollidos no día de hoxe
desde as costas de Grecia, que se suman
aos 18 xa acollidos polo noso país o pasado mes de decembro. O sindicato lembra
que dos 160.000 asilados que os Estados
da UE pactaron acoller antes de 2017, España comprometeuse a case 18.000 e tan
só leva 38.
A este ritmo, o noso país tardaría 601
anos en cumprir o seu compromiso de
asilo. Ou o que é o mesmo, se quere chegar a acoller aos 18.000 antes do ano que
vén, tería que asilar a máis de dous mil refuxiados ao mes. Ao ritmo que leva, parece
improbable.
O sindicato advirte de que máis da metade dos refuxiados foron acollidos polo
Goberno en precampaña electoral, haberá
que ver se unha vez que pasen as eleccións xerais, a situación volve paralizarse.

gar de reforzar as obrigacións dos Estados
membros.

Para UGT, esta actitude do noso país
reflicte o distanciamento dos gobernantes
europeos coa cidadanía que esixe a prevalencia dunha Europa social na que se
respecte a legalidade internacional e o dereito fundamental de asilo, un dereito que
non pode subordinarse a intereses políticos
ou doutro tipo.

UGT rexeita o acordo entre a UE e Turquía, un acordo que nunca tivo como obxectivo afrontar con responsabilidade e solidariedade a situación humanitaria, senón,
unicamente reducir o fluxo irregular de migrantes procedentes de Turquía. Desta
forma, este país convértese así na nosa
fronteira externalizada, trasladándose alí a
catástrofe humanitaria que nin as autoridades europeas nin os gobernos quixeron
afrontar. Algo que resulta inmoral e inaceptable.

Parece que o feito de que a Unión Europea puxese prezo ao dereito de asilo
(250.000 euros por cada refuxiado que non
acollan) o único que está a facer é abrir a
porta á mercantilización dun dereito en lu-

Unha situación absolutamente vergoñosa e pola que UGT, xunto con outras organizacións sindicais, sociais e políticas,
está a demandar un cambio de rumbo ante
as institucións europeas durante os últimos

días. Parece incrible pensar que na Europa civilizada, na do Estado de Benestar,
prodúzase unha situación de peche de fronteiras, de falta de atención ás persoas e de
absoluto incumprimento dos tratados da
Unión Europea.
Neste sentido, o sindicato esixe que a
UE rectifique, que rompa o acordo ao que
se chegou con Turquía, que atenta contra
os dereitos humanos e o dereito de asilo,
que vulnera a Carta Internacional de Dereitos Humanos, o artigo 19 da Carta de
Dereitos Fundamentais da UE e a Convención de Xenebra para os refuxiados.
Un acordo que é unha expresión máis
dunha Europa baseada en intereses económicos que xoga cos dereitos da súa poboación e toma as medidas máis crueis
contra quen non poden alzar a súa voz.

a Ue debe reCUperar Os valOres de sOlidariedade e aCOllida
Redacción.- UGT, CCOO e representantes doutras organizacións
sindicais, políticas e sociais reuníronse no día de hoxe coa Defensora
do Pobo, Soidade Becerril, para facerlle entrega do manifesto “SOS refuxiados. Refuxio por dereito” e pedir á Unión Europea (UE) un cambio
no enfoque das políticas de migración e asilo, poñendo no centro ás
persoas e os seus dereitos.
Unha terceira reunión, tras as
celebradas a semana pasada coa
Comisión Europea e a Organización
Internacional do Traballo (OIT), na
que a Vicesecretaria Xeral de UGT
volveu a insistir en “o NON ao
acordo da Unión Europea (UE) con
Turquía, máis aínda cando no día
de hoxe coñecemos que un xulgado
declarou que este país non cumpre
cos dereitos humanos, algo que xa

anunciaramos desde esta plataforma de organizacións”.
Por iso, demandou á Defensora
do Pobo a “mollarse” ante este

GaliCia labOral, boletín dixital da UGT de Galicia

nº 678
268

acordo “inmoral e ilegal” co fin de
que se defendan os dereitos das
persoas e “ se recuperen os valores
da UE, como os de solidariedade e
acollida que sempre tivemos”.
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feTe-UGT de GaliCia enTreGOU
edUCaTiva 'esCOla viva'

Os

premiOs

á innOvaCión

Redacción.- Onte celebrouse en Santiago a entrega dos premios á innovación
educativa Escola Viva convocados por
FETE-UGT Galicia. Nesta cuarta edición
do certame o primeiro premio foi para o
proxecto "Kale/ Kela: Ao son das ciencias e
as letras. Arte inclusiva", realizado polo instituto lalinense Ramón María Aller Ulloa. Ao
centro correspondéronlle dous mil euros.
Os premios, convocados por FeteUGT e Escola Viva, teñen como obxectivo recoñecer o labor daqueles docentes
que realizan experiencias didácticas innovadoras nos seus centros. O segundo
galardón foi para o traballo "Escala Deportiva a tempo", do lles Leliadoura, de
Ribeira. O xurado concedeu mencións
honoríficas ao CPI de Castroverde, ao
CEIP de Tui, e ao Manuel Bermúdez de
Pobra de Trives, ao márcolles do Camballón de Vila de Cruces e ao de San
Xoán Filgueiroa de Ferrol.

O acto, celebrado onte, estivo presidido
polo secretario xeral de FETE-UGT Galicia e
presidente da asociación Escola Viva, Raúl
Gómez Farto, que aproveitou para lembrar a
historia de Escola Viva, un movemento educativo que naceu no ano 1993. Con este galardón preténdese recoñecer o labor dos profesores e especialmente as iniciativas
didácticas innovadoras que levan a cabo nos
centros escolares.

A esta cuarta edición de Escola
Viva presentáronse un total de 42 traballos procedentes de centros de distintas zonas de Galicia. O xurado outorgou un total de dous premios e cinco
accésits. No fallo, os membros do xurado destacaron o magnifico nivel dos
proxectos e animaron aos profesores
para continuar na mesma liña de traballo.

a Unión de xUbiladOs e
pensiOnisTas reUne a preTO de
400 persOas nO seU v enCOnTrO
Redacción.- Preto de 400 persoas tomaron parte, o pasado 21 de maio, na xornada de Encontro de Xubilados UXP
Galicia que tivo lugar no recinto ferial de Punta Arnela.
Ademais do acto sindical central, os asistentes gozaron
de diversas actividades complementarias, aínda que o mal
tempo deslució a programación que tiñan prevista.
Aínda así, durante a mañá levaron a cabo un percorrido
por ríaa de Ferrol e unha visita á cidade e ao museo naval
de Ferrol para o que contaron coa colaboración do área de
Turismo do Concello de Ferrol.

O acto sindical celebrouse no pabellón número dous da
Feira de Mostras e, xa pola tarde, realizaron distintas actividades lúdicas e de lecer pola cidade, para completar a xornada dos pensionistas de UGT-Galicia ata as oito.

GaliCia COnTa xa nO mes de abril COn máis de 5.500 TraballadOres
aUTónOmOs esTranxeirOs
O seu número creceu en 36 durante o pasado mes na nosa Comunidade
Redacción.- 5.513 é o número de estranxeiros que son traballadores autónomos
ou por conta propia na Comunidade de Galicia segundo os datos da Seguridade Social
aos que puido acceder a Asociación Galega
de Traballadores Autónomos e do Mar (AGTAMAR), organización integrada na Unión de
Profesionais e Traballadores Autónomos
(UPTA).
Durante o mes de Abril o seu número creceu en 36. Do total de autónomos estranxeiros, 2.467 son cidadáns da UE, mentres que
3.076 o son doutras nacionalidades.3.283 son
homes e 2.230 mulleres.

Coruña (2.042) e Pontevedra (2.095) acumulan case o 50% do total de autónomos estranxeiros en Galicia
Esta evolución, para Jesús Diéguez , Vicepresidente de AGTAMAR-UPTA, "demostra
o interese entre o colectivo de inmigrantes
estranxeiros galegos que esperta o traballo por
conta propia e o importante papel que o autoemprego pode ofrecer a estes traballadores".
Por esta razón, Diéguez considera "cada
vez máis importante que se promovan polo
Goberno da Comunidade as accións dirixidas
a informar o colectivo inmigrante sobre as
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medidas de apoio ao autoemprego e que se
eliminen as barreiras que aínda sofren, como
son as dificultades burocráticas para acceder
ao permiso de traballo por conta propia".
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