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RexístRase no CongReso a
PRoPosiCión de Lei PaRa que os
Pensionistas non PeRdan PodeR
adquisitivo
Pepe Álvarez: "Os pensionistas do noso país necesitan
certidumbres”
Redacción.- UGT, CCOO e os grupos
parlamentarios do PSOE, Podemos, ERC,
Grupo Mixto e EAJ-PNV rexistraron o xoves
no Congreso dos Deputados a Proposición
de Lei para que os pensionistas non perdan
poder adquisitivo.
O Secretario Xeral de UGT, Pepe Álvarez, afirmou que "os pensionistas do noso
país necesitan certidumbres e que se lles
revaloricen as pensións de acordo coas
previsións de inflación e acordo coa lei anterior". Neste sentido, agradeceu ao PSOE
e o resto dos grupos parlamentarios (excepto o PP e Cidadáns) que hoxe rexistrasen no Congreso dos Deputados esta Proposición de Lei. "Esperemos que este
rexistro convértase en lei e permita que

moitos concidadáns e concidadás do noso
país poidan cobrar unha revisión da súa
pensión de acordo co custo da vida"- dixo.
Álvarez declarou tamén que esta Proposición "pon de relevo que hai unha maioría no Congreso dos Deputados que quere
un cambio de políticas, que hai unha maioría que se pode poñer de acordo para que
as cousas cambien no noso país, que é o
que votaron a maioría das cidadás e cidadáns. Esta maioría non se pode secuestrar
porque sería unha fraude".
Así, o Secretario Xeral de UGT destacou que a maior parte das persoas queren
non só que se revaloricen as pensións, senón que se derroguen as reformas laborais,

que o Salario Mínimo Interprofesional aumente, nos próximos anos, de acordo coa
Carta Social Europea ou que as persoas
maiores de 55 anos teñan unha saída á súa
situación de desemprego crónico e á redución da súa pensión, se non se fai nada. Hai
unha maioría que quere que a igualdade de
mulleres e homes convértase nunha realidade no noso país, ou que os nosos mozos
poidan acceder a un posto de traballo e
non teñan que emigrar permanentemente.
"Iso é posible- sinalou- e quero pedir aos
grupos parlamentarios que se converta
nunha realidade para que, en todo caso, as
leis no noso país permítannos avanzar
nesa dirección, que é a que quere a maioría dos cidadáns e cidadás do noso país".

É neCesaRio un PaCto PoLo emPRego e
RevaLoRizaR as Pensións e os saLaRios
O Consello Confederal de UGT reúnese para analizar a situación
política e económica
Redacción.- A Vicesecretaria Xeral de
UGT, Cristina Antoñanzas, avogou hoxe
por un "pacto polo emprego para atallar a
precariedade e crear emprego de calidade.
Está a explotarse aos traballadores e isto
hai que denuncialo. Hai que poñer ás persoas en primeiro lugar e defender os seus
dereitos laborais e sociais".
Cristina Antoñanzas realizou estas declaracións previas á celebración do Consello Confederal de UGT, onde sinalou que as
cifras de desemprego neste país son "inadmisibles", do mesmo xeito que a calidade do emprego que se xera. Por iso, demandou derrogar as dúas últimas reformas
laborais, "que se cargaron o equilibrio que
había nas relacións laborais coas organizacións empresariais, e retomar a negociación colectiva e o diálogo social, co fin de
reestablecer estes equilibrios e impulsar o
crecemento neste país".

Neste sentido, manifestou que
durante o Consello analizarase a
situación política e económica do país, marcada polo desemprego, a necesidade de revalorizar as pensións e os salarios, acabar
coa pobreza neste país e marcada tamén
por "a pataca quente que vai deixar o Goberno en funcións ao próximo Executivo,
sexa o que sexa, de 5.000 millóns de euros
de recortes".
"Hoxe mesmo imos asistir á presentación
dunha proposición de lei no Congreso para a
revalorización das pensións. É inviable que
os nosos pensionistas sigan perdendo poder
adquisitivo. Esta proposición está apoiada
por todos os partidos excepto o PP, polo que
debería ser aprobada e que esa maioría parlamentaria sirva para revalorizar as pensións
bastante máis do 0,25% que propón hoxe o
Goberno", considerou. En relación aos salarios, a Vicesecretaria Xeral de UGT sinalou
que "os salarios se deben subir de maneira

potente. Os traballadores perdemos moito
poder adquisitivo nestes anos de crises e os
beneficios empresariais han aumentado continuamente, polo que é hora de que haxa
unha subida salarial real".
Ademais, denunciou que "os niveis de
pobreza en España son escandalosos. O
Parlamento debería aprobar a Iniciativa
Lexislativa Popular para unha prestación
de ingresos mínimos que xa admitiu a debate, como ferramenta fundamental para
erradicar a pobreza e a exclusión social.
Ademais, seguimos denunciando acordos
como o TTIP ou o CETA que empobrecen
máis a Europa e supoñen unha perda de
dereitos sociais, polo que chamamos á
poboación para manifestarse nas mobilizacións deste fin de semana para que estes tratados non sexan ratificados polo Goberno do noso país".
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ugt ReCLama ao goBeRno PLans e
ReCuRsos PaRa LoitaR ContRa a
PoBReza
Redacción.- A taxa de pobreza infantil en
España é do 13,3% -2.826.549 nenos e nenas atópanse nunha situación de risco de pobreza ou exclusión social- con todo, o noso
país é un dos que menor porcentaxe do seu
PIB destina a transferencias sociais. Neste
contexto, UGT reclama unha estratexia urxente de loita contra a pobreza infantil e políticas que garantan ás familias ingresos adecuados e suficientes para cubrir as súas
necesidades básicas mediante o establecemento dunha Prestación de Ingresos Mínimos que amplíe a acción protectora da Seguridade Social.
Ademais, no marco do Día Internacional
da Nena, que ten lugar mañá, 11 de outubro,
o sindicato subliña a necesidade de promover os dereitos humanos das nenas e a total
eliminación da desigualdade de xénero así
como a importancia de educar en igualdade
para previr situacións de acoso, discriminatorias ou que reproduzan condutas aprendidas e que orixinen desvantaxes e futuras carencias para nosas nenas.
A Unión Xeral de Traballadores súmase
á conmemoración do Día Internacional da
Nena co obxectivo de recoñecer os dereitos
das nenas, e denunciar os desafíos aos
que se enfrontan en todo o mundo, promover o seu empoderamiento e esixir o cumprimento dos seus dereitos humanos. Segundo Nacións Unidas, hai máis 1.100
millóns de nenas menores de 18 anos. E
cada día teñen que facer fronte á discriminación e a violencia en todo o mundo. Por
iso, no marco do Día Internacional da Nena,
UGT reivindica:

Prívaselles da súa infancia e engádese o risco que
supón para a súa saúde
unha maternidade demasiado temperá por non ter a
madurez física suficiente. As
complicacións durante o embarazo e o
parto son a segunda causa de mortalidade
de nenas entre 15 e 19 anos.

Prestar especial protección ás
nenas refuxiadas
A metade da poboación de refuxiados do
mundo son nenos. En España, 1 de 4 solicitantes de asilo é menor de 18 anos. Durante
2015, máis de 3.000 nenas e nenos, entraron
a España a través de Melilla fuxindo da situación en Siria tras meses ou anos facendo
o percorrido. Moitos deles separáronse das
súas familias antes ou ao chegar á fronteira,
quedando desprotexidos.
Na maioría dos casos, os menores refuxiados han sufrido a violencia dun país en
guerra, situación que se agrava no caso das
nenas debido a que, nos conflitos armados,
son máis proclives a ser marxinadas, á pobreza e á violencia de xénero. Violacións sufridas mesmo no camiño migratorio que suceden, sobre todo, cando as pequenas non
van acompañadas.
Ademais, moitas das nenas que chegan
son presuntas ou potenciais vítimas de trata
de seres humanos, principalmente con fins
de explotación sexual.

Poñer fin ao matrimonio infantil

atender ás nenas máis pobres e ás
que viven en zonas rurais

Preto de 15 millóns de nenas contraen
matrimonio antes de cumprir 18 anos. Interrómpese a súa educación e perden a oportunidade de adquirir coñecementos e habilidades para un futuro emprego co que poder
ser independentes.

A taxa de pobreza infantil en España é do
13,3%, 2.826.549 nenos e nenas atópanse
nunha situación de risco de pobreza ou exclusión social, con todo o noso é un dos países que menos porcentaxe do seu PIB destina a transferencias sociais.
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Segundo a OIT, os nenos que viven en
fogares de ingresos baixos cunha formación
insuficiente, son o triplo que aqueles que pertencen a fogares de ingresos medianos altos.
As nenas son as que adoitan ter menos oportunidades de acceso á educación. Esa falta
de aprendizaxe nos seus primeiros anos supón un impedimento á hora de desenvolver
as súas aptitudes e a longo prazo na súa inserción no mercado laboral.
UGT considera que é necesaria unha
estratexia urxente de loita contra a pobreza
infantil, pero non podemos esquecer que se
hai nenos pobres é porque pertencen a familias pobres, con poucos ou ningún ingreso,
e por iso as políticas deben ir encamiñadas
a garantir uns ingresos familias adecuados e
suficientes para cubrir necesidades.
É nesta liña é na que UGT e CCOO propoñen unha Iniciativa Lexislativa Popular por
unha Prestación de Ingresos Mínimos que
amplíe a acción protectora da Seguridade
Social e garanta ingresos que aseguren unhas condicións básicas para atender as necesidades máis esenciais ás persoas que,
con dispoñibilidade para traballar, carecen
de emprego e duns recursos económicos
mínimos para si e, no seu caso, para os familiares ao seu cargo.
O sindicato estima ademais que é fundamental a promoción dos dereitos humanos das nenas e a total eliminación da
desigualdade polo feito de ser nena. Para
iso reclama unha educación baseada na
igualdade de xénero, tanto no ámbito familiar como no escolar, que preveña situacións de acoso, discriminatorias ou que
reproduzan condutas aprendidas e que
orixinen desvantaxes e futuras carencias
para as nenas.

semana do 10 ao 16 de outubro de 2016

agoRa toCa RePaRtiR Riqueza e que o CReCemento eConómiCo
Chegue ás famiLias
Redacción.- A debilidade dos prezos
en España é o reflexo dunha economía
que se recupera en termos macroeconómicos, xa que crece ao 3%, pero non en termos sociais. É dicir, non chega ás familias.
Persisten os altos niveis de paro e de
desprotección, o emprego temporal e precario (menos do 5 % dos contratos rexistrados son indefinidos e a tempo completo),
séguese abusando da contratación a tempo
parcial involuntaria e catro de cada 10 desempregados non percibe prestación por
desemprego e case 4 millóns de persoas
non teñen emprego.
E ter emprego non é garantía de conseguilo. Millóns de persoas no noso país seguen tendo enormes dificultades para afrontar os gastos esenciais dunha vida cun
mínimo de dignidade. A desvalorización salarial é abafadora. O 35% dos traballadores
en España, 5,5 millóns de ocupados, cobran un soldo inferior ao salario mínimo interprofesional (SMI). Máis de 3,6 millóns
de traballadores cobran salarios menores
que a metade do SMI, e 2,1 millóns teñen
soldos próximos ao salario mínimo.
Os sistemas de protección por desemprego xa non serven para nada á metade
dos traballadores en paro, porque non lles
dan cobertura. Segundo os últimos datos do

SEPE, o número
de beneficiarios de
prestacións
en
agosto reflectiu
unha nova caída
anual do 10%, que
acompaña ao descenso do gasto (9,3%) e ao da taxa
de cobertura, que
se sitúa no 58,2%.
Só fai falta lembrar
que, desde 2009,
os fogares perderon máis do 13% da súa
renda e que case un 30% da poboación
vive en risco de pobreza e exclusión social.
Para UGT é fundamental mellorar a calidade do emprego e das rendas do traballo, neste contexto. Este Ciclo esixe novas
políticas de distribución para lograr a sustentabilidade económica e social do crecemento. Toca repartir a riqueza entre todos e
non seguir empobreciendo aos máis débiles.
A repartición xusta da riqueza depende
de que se xere máis e mellor emprego (o
que esixe a retirada das reformas laborais
de 2010 e 2012), de que aumente o salario
mínimo a un nivel digno (polo menos a 800
euros no primeiro ano), de que aumenten
os salarios públicos, de que se mellore o

sistema de prestacións por desemprego, e
de que se estableza unha Prestación de Ingresos Mínimos para todos os traballadores
que queren traballar e non poden, e que
non perciben xa ningunha prestación, como
pedimos UGT e CCOO, recollendo 660.000
firmas para que sexa debatido no Parlamento.
O obxectivo é que os traballadores e as
traballadoras gañen calidade de vida, e
para iso a negociación colectiva, que é onde
se xesta a distribución primaria da riqueza,
debe recuperar o seu papel protagonista.
Porque sen salarios dignos, nin haberá recuperación económica sostida, nin haberá
mellora do benestar da maioría da poboación española nin un crecemento económico equilibrado, xusto e sustentable en
España.

a PLatafoRma en defensa do ensino PúBLiCo de gaLiCia aPoia a
xoRnada de Loita ContRa as ReváLidas, o 26 de outuBRo
Redacción.- A Plataforma en Defensa
do Ensino Público de Galicia anunciou hoxe
o seu apoio á xornada de loita contra as reválidas, que se celebrará o 26 de outubro
en todo o estado español. A Plataforma en
Defensa do Ensino Público de Galicia -configurada polas organizacións CCOO, UGT,
CONFAPA, SE, IESGA e Escola Vivaanunciou as mobilizacións previstas para o
26 de outubro nas sete cidades galegas. Os
representantes da Plataforma insistiron en
que o rexeitamento non é só as reválidas –
a medida máis agresiva do LOMCE– senón
que esixen “a derrogación da LOMCE e a
reversión dos recortes sufridos nos últimos
anos na ensinanza pública”.
Gerardo Morano, en representación de
Escola Viva, explicou que a Plataforma
apoia a xornada de folga educativa convocada polo sector do alumnado, así coma a
proposta da CONFAPA, que promove un
baleirado das aulas na nosa comunidade, e
animou a toda a comunidade educativa a
participar nas mobilizacións.

CONFAPA (Confederación Galega de
ANPAs de Centros Públicos) tamén manifestou o seu apoio á xornada de folga do
alumnado porque “hai motivos dabondo e
non os imos deixar sós, porque son os nosos fillos e imos estar con eles”.
O voceiro de FeSP-UGT Ensino, Rafa
Domínguez, sinalour que “mentres que nós
apostamos por unha formación integral e integradora, estas medidas son segregadoras e van en contra de todos os criterios pe-
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dagóxicos”. Ademais Domínguez non entende que o futuro do alumnado, despois
de 6 anos de formación, dependa dunha
proba que se realiza en 5 intensos días.
Finalizou o representante do sindicato
de estudantes, animando a toda a comunidade educativa a participar de forma activa nas mobilizacións do día 26 de outubro
e destacou que “non é máis que unha nova
protesta de todas as que estamos a facer
contra a LOMCE”.

semana do 10 ao 16 de outubro de 2016

unha sentenza históRiCa ReCoñeCe a "RetRiBuCión á PaRte" no
CáLCuLo da indemnizaCión PoR desPedimento no seCtoR da PesCa
É a primeira vez que se dita unha sentenza neste sentido, de gran importancia para os traballadores do sector
Redacción.- O Xulgado do Social nº 1
de Santiago acaba de ditar unha Sentenza
en procedemento de despedimento fronte
á empresa ribeirense Pesqueiras Lijo na
que se recoñece a improcedencia do despedimento dun dos traballadores que formaba parte da tripulación da embarcación
Novo Amada I.
Dita sentenza, cuxo procedemento se
tramitou a instancias do traballador pola
Asesoría Xurídica de UGT, ademais de ser
importante individualmente para o traballador por recoñecer a improcedencia do despedimento, resulta sumamente importante
para o sector de pesca, sobre todo, de todos aqueles traballadores que prestan servizos en embarcacións que faenan en gran
altura, ao fixarse un salario para o cálculo
da indemnización por despedimento no que
se ten en conta a retribución á parte ou
quiñón e pactada polos traballadores antes
de embarcar cara ao Gran Sol.
A historia remóntase ao ano 2015
cando a embarcación Novo Amada I atraca
no porto de Ribeira, despois de faenar durante 7 mareas sucesivas no Gran Sol, por

avaría no motor, cando, unha
vez desenrolada a tripulación
composta por 14 persoas e,
segundo práctica habitual no
sector de que o empresario
proceda á liquidación das
mareas, deducindo dos ingresos os gastos das mareas, segundo pacto previo
cos traballadores ou costume do lugar, por parte do armador non se
lles retribúe as mareas faenadas alegando
que non se obtivo beneficios das mesmas.
A importancia desta sentenza no sector
é decisiva para dunha vez por todas acabar
con eses costumes arraigados no mesmo
de negar aos traballadores a parte ou quiñón previamente pactada. A dificultade coa
que se atopan os traballadores é que o
costume local en canto á retribución á parte
non se pacta por escrito, sen que os traballadores poidan, chegado o momento de liquidación da mesma, poder comprobar de
ningún xeito se a liquidación que lle realiza
o armador é correcta e coincide cos beneficios das mareas e se se procedeu a incluír todos os ingresos e deducido só os

Lugo Rexeita ás emPResas
PiRata de seguRidade

Redacción.- O 11 deste mes tivo lugar unha concentración en
Lugo contra a precariedade do sector de seguridade privada, o cal
se levantou en Lugo contra a piratería no colectivo.
Existen demasiadas empresas que se moven á marxe do
convenio colectivo estatal de Seguridade Privada, fomentando a
precariedade no sector con xornadas maratonianas e salarios por
baixo do convencionalmente establecido.
Estas empresas «pirata» son unha secuela para o sector e hai
que tentar erradicalas tanto o Lugo, como no resto da CCAA de
Galicia e territorio nacional.
UXT hoxe mostrou o seu rexeitamento a este tipo de prácticas
ilegais desenvolvidas por estas empresas e deixou claro que impedirá que no Concello de Lugo conte con estes piratas para desenvolver a súa actividade. Hoxe en Lugo e mañá, no resto de Galicia.
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gastos pactados, o que coloca aos traballadores nunha situación de impotencia absoluta fronte a esta práctica empresarial.
A sentenza recolle, ademais, que a actitude mantida pola empresa, xa ante a Inspección de Traballo foi de absoluto intento de
impedimento de que por parte dos traballadores puidésese probar as súas retribucións.
De feito, a empresa mesmo deducía
do Monte Maior as cotizacións á Seguridade Social que efectuaba polos traballadores, declarándose na sentenza que as
cotizacións que corresponden ao empresario realizar de cotizacións á SeguridadeSocial non poden ser deducidas para o cálculo das retribucións do traballador.

moBiLizaCións ContRa o eRe en
PoPuLaR-PastoR

Redacción.- Sindicatos con representación no Grupo PopularPastor denunciaron a intención da entidade de proceder ao peche
de oficinas este mesmo mes en Galicia, no día en que se celebrou
unha nova reunión entre a representación sindical e a entidade
para abordar as condicións do expediente de regulación de emprego (ERE). Este expediente exposto pola entidade supoñería o
despedimento de 435 persoas en Galicia dun total de 2.900 en todo
o Estado. En Galicia a entidade estableceu o peche de 42 oficinas,
delas 16 na provincia da Coruña; 19 na de Pontevedra, cinco na
de Ourense e outras dúas na de Lugo.
Máis de 200 persoas concentráronse ante a sede da Fundación Barrié na Coruña para expresar o seu rexeitamento ao expediente de regulación de emprego (ERE) no Grupo PopularPastor. Durante a protesta, convocada por CCOO, UGT , CIG e
FITC e na que os participantes exhibiron unha pancarta contra os
despedimentos, coreáronse lemas tamén contra o expediente de
regulación de emprego. "EREs e despedimentos para os directivos" ou "Este ERE ímolo parar" foron algunhas das proclamas.
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