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A nefAstA xestión do Goberno do PP está A conducir A Pensións cAdA vez máis bAixAs.
seGundA comunidAde coA Pensión mediA máis bAixA

GAliciA é A

uGt PresentA en sAntiAGo A cAmPAñA en defensA do Presente e
futuro dAs Pensións
Dentro dos actos reivindicativos da campaña están programadas tres marchas que sairán o día 10 de Córdoba,
Zaragoza e Asturias (á que se unirá Galicia) e que rematarán o día 22 na Porta do Sol en Madrid cunha gran
acampada-concentración
Redacción.- UGT ven de por en marcha
en todo o Estado a campaña “Por un sistema
de pensións, público e sostible. Defender as
pensións é cousa de todos” que este luns foi
presentada en Santiago en rolda de prensa
polo secretario xeral da Unión de Xubilados e
Pensionistas, Valentín Tato, e polo responsable de Política Sindical, Emprego e Seguridade
Social de UGT-Galicia, Luís Baneira.

xestión que pon en perigo a Seguridade Social. Os ingresos á Seguridade Social afundíronse non só
como consecuencia da crise, senón tamén das políticas laborais
aplicadas (reforma do 2012) que
acentuaron a perda de emprego e
provocaron unha das maiores devaluacións salariais da UE.

Tato explicou que no marco desta campaña, que se vai desenvolver en todo o Estado, están programadas tres grandes marchas cara Madrid protagonizadas por
xubilados e pensionistas que partirán de tres
puntos o día 10, Córdoba, Zaragoza e Oviedo,
e ás que se lles irán sumando compañeiros do
Sindicato. Concretamente, Galicia unirase á
de Asturias en Benavente o día 15. O obxectivo é confluír en Madrid o día 22 cunha gran
concentración-acampada na Porta do Sol.

A isto hai que sumarlle a caída
da cobertura das prestacións por desemprego
e que se lle teña outorgado reducións das cotizacións sociais ás empresas con cargo aos
ingresos da Seguridade Social.

O fin desta campaña é que se fagan visibles os problemas dos pensionistas, consecuencia das políticas de austeridade e recortes impostas polo Goberno do PP.
UGT denuncia que Galicia é unha das
Comunidades que soporta unha realidade
máis complexa cun terzo dos seus pensionistas que non superan os 500 euros ao mes e
a metade que perciben tan só a pensión mínima.
Dende UGT faise fincapé na defensa do
sistema público de pensións que a dereita minou nestes últimos anos co interese de abrir
máis o negocio aos fondos privados. Hai que
lembrar que o sistema de Seguridade Social
é un dos principais elementos de distribución
da riqueza. Nos peores momentos da crise foron moitas as familias que conseguiron subsistir e non cruzar o limiar da pobreza grazas
aos máis maiores da casa, grazas ao ingreso
das súas pensións.
Pola súa banda, Luís Baneira criticou duramente a nefasta xestión que do sistema público de pensións fixo o Goberno do PP. Unha

Todo isto con pleno coñecemento de que
esas políticas provocaban o afundimento dos
ingresos da Seguridade Social. O PP decidiu
mantelas e compensar a intensa caída de ingresos con disposicións masivas do Fondo de
Reserva ata esgotalo neste exercicio xa por
completo.
Chegado este punto, co Fondo xa esgotado, ao Goberno non se lle ocorre outra cousa
que, en lugar de facerse cargo como debería
do déficit da Seguridade Social, propoñer que
se lle outorgue un crédito que terá que devolver. Trátase da forma máis absurda de financiar as pensións.
A cuestión é aínda máis disparatada se se
ten en conta que neste momento a Seguridade Social está sufragando 16.000 millóns de
euros que non lle corresponden. Uns 1.800 de
reducións de cotización ás empresas por estímulos ao emprego. 3.900 de gastos da administración e funcionamento que se financian
indebidamente con cotizacións sociais e
10.500 correspondentes ao déficit de rexímenes e sistemas especiais que deberían ser financiados con cargo aos Presupostos Xerais
do Estado.
Neste contexto UGT reclama que a Seguridade Social cobre tamén entre 5.000 e
7.000 millóns de euros que deberían aumentar os ingresos por cotizacións corresponden-

tes aos salarios máis altos que están exentos
de cotización por enriba da base máxima.
Con todo isto, desaparecía o déficit da Seguridade Social.
Tamén urxe, para rematar con este empobrecemento progresivo dos pensionistas,
derrogar as reformas impostas polo Goberno
do PP no 2013 a través de dous mecanismos,
a non revalorización das pensións, máis que
un 0,25 por cento, e o factor de sostibilidade
que obrigará aos pensionistas a pagar con reducións por vivir máis anos.
Galicia non é allea a este grave problema,
todo o contrario, de feito esta Comunidade é
a segunda que percibe as pensións máis baixas, cunha contía media de 774 euros. A provincia de Ourense é a que ten a pensión máis
baixa de todo o Estado, de 667 euros ao mes
de media.
Pero é que, paralelamente a todo isto, tamén debe corrixirse a situación laboral do país
porque a súa precariedade en nada mellorará
a situación do sistema da Seguridade Social.
Para mostra os datos rexistrados no mes de
abril cun 26,5 por cento dos contratos cunha
duración inferior a unha semana e o 90 por
cento dos contratos asinados de carácter temporal.
Urxe xa traballar pola creación de emprego de calidade e, para elo, é necesario derrogar a reforma laboral. Porque precariedade
e temporalidade laboral nunca poden garantir un sistema de Seguridade Social forte e sostible.
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mAnifestAción en ourense PolA fAltA de AxudAs trAs os dAnos
ProvocAdos PolAs xeAdAs
Redacción.- Os produtores afectados
polos danos das xeadas das pasadas semanas nas súas explotacións protagonizaron este martes unha mobilización en Ourense, convocados por UUAA.
Non foi posible a pesar dos esforzos realizados pola organización agraria acadar
unha resposta nin da Consellería do Medio
Rural nin da Presidencia da Xunta aos chamamentos de apoio feitos cara as familias
que viron perder a colleita nas catro denominacións de orixe vitivinícolas afectadas
en Lugo e Ourense. Nin tampouco houbo
sensibilidade con produtores vítimas de
graves danos nos sectores da castaña, cereal ou apicultura, que o pasado 19 de maio
sacaron os tractores á rúa nas comarcas de
Viana do Bolo e A Gudiña.
Na mobilización de Ourense déronse
cita centos de colleiteiros, adegas e produtores agrarios que proceden dos máis de
cincuenta concellos afectados nas provincias do interior de Galicia. Unións Agrarias
non entende que coa magnitude da catástrofe acaecida e da que non se ten memoria non últimos cen anos, non haxa un concurso de todas as administracións e unha
coordinación eficaz por parte do xefe do
Goberno galego para tratar de atenuar os
seus efectos.

O sindicato non considera xusto nin sensato entregar as entidades bancarias a potestade de decidir
que explotacións sobreviven
e cales se quedan no camiño ao non poder acceder
a un crédito por ser insolventes, xa que non ten colleita na que ampararse. Resulta un contrasentido que
tendo a maior parte dos produtores perdas do 100% se habiliten só
solucións ás que non van a poder acceder.
As axudas son o instrumento legal máis
efectivo do que se dispón para superar
unha crise que ven a rematar unhas economías de por si moi condicionadas polos
baixos prezos da uva. Son ademais un mecanismo habitual posto en marcha noutros
sectores e mesmo para a viticultura no
2016 na Ribeira Sacra. Do mesmo xeito,
non bastan con propostas de adiar o pago
das cotas da Seguridade Social senón a
súa condonación efectiva. Accións que a
Xunta de Galicia pode afrontalas cos Fondos de Compensación previstos nos orzamentos xerais que acadan os 60 millóns de
euros.
Desde o sindicato pídeselle sensibili-

PrinciPio de Acordo no convenio dA lousA
Redacción.-Tras unha serie de reunións que arrincaron no mes de febreiro,
UGT FICA chegou un principio de
acordo coa patronal do sector para a
firma do Convenio Colectivo do Sector
da Lousa para as provincias de Ourense
e Lugo.
Con practicamente un 80% de representación sindical no sector, desde
UGT FICA afrontamos a responsabilidade que implica esta maioría nun sector que dá traballo a máis de 2.500 persoas. Ao longo destes meses UGT
FICA fixo fronte a unha negociación
dura e moi esixente por parte da patronal nas súas pretensións. O seu principal obxectivo era eliminar calquera tipo
de complemento para o traballador en
situacións de incapacidade temporal. A
nosa postura respecto diso foi tallante e
conseguimos mantelas, aínda que,
para iso tivemos que asimilar, en canto
a porcentaxe de cobertura, as derivadas por accidente de traballo e hospitalización ás ocasionadas por enfermidade común ou accidente non laboral.

Todo isto, a pesar da irresponsabilidade doutras organizacións sindicais
presentes na negociación, que deixaron
patente que o seu obxectivo nunca foi
conseguir un convenio que dese perdurabilidade ao sector, senón tentar facer ruído e obter titulares de prensa
que non souberon conseguir a través
da confianza dos traballadores.
Trátase dun convenio que serve
para garantir as condicións económicas e, tan importante como o anterior,
para dar estabilidade e paz social a un
sector crucial para as zonas produtoras.
A actitude de UGT é, e vai seguir
sendo, a responsabilidade sindical,
afastada de actitudes populistas, poida
que vistosas e sonoras pero nada efectivas á hora de defender os dereitos
dos traballadores e traballadoras.
O principio de acordo alcanzado
será asinado o vindeiro xoves 1 de
xuño.
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dade ao presidente da Xunta para que non
lle vire as costas aos produtores e traballadores das catro DO afectadas nun momento no que está en grave risco o seu
modo de vida. Sería unha ironía triste que
na lexislatura definida desde o Goberno
galego como a do rural, na que se ían investir 230 millóns de euros e poñer en marcha 5.000 empregos, ao final se converta
na etapa na que botaron o peche centos de
explotacións e adegas.
Finalmente, Unións Agrarias pon de
manifesto a súa vontade de colaboración
responsable, polo que non entende nin considera intelixente que, representando a miles de produtores, non estea presente nas
mesas de traballo de reformulación dos seguros agrarios ou na de propostas de solucións para o sector.

Asinado o convenio de
serradoiros da
provincia de A coruña
Redacción.- Os sindicatos UGT,
CCOO e CIG acadaron un acordo coa patronal de Rematantes e Serradoiros de
Madeira da provincia de A Coruña o cal recolle, entre outros aspectos, que os traballadoras do sector comezan este ano
2017 a recuperar poder adquisitivo dos
salarios despois duns anos duros de crise
económica. Este acordo recolle que durante os anos 2017 e 2018 os salarios se
incrementan no 1’5% cada un dos anos
de vixencia do convenio e teñen unha garantía mínima de ganancia de poder adquisitivo dunha décima. No caso de que o
IPC supere a 31 de decembro o 1’5%, entón a garantía de poder adquisitivo elévase ata 0’3%. A pesar de todo, FICA
considera que se podería ir máis aló, o 1,6
e con cláusula de revisión salarial que garantira 0’5% de ganancia de poder adquisitivo. De feito esta era a proposta inicial
da plataforma sindical. Pero a tibia actitude
do sindicato maioritario non permitiu chegar a isto cando a situación económica do
sector é o suficientemente boa como para
dar este paso.
semana do 22 ao 28 de maio de 2017

mobilizAcións nA Axe PolA mellorA dAs condicións de trAbAllo
dos emPreGAdos Públicos
Redacción.- UGT e CCOO acordaron
iniciar un proceso de mobilizacións na Administración Xeral do Estado ante a progresiva deterioración das condicións de traballo das empregadas e os empregados
públicos. A primeira acción a realizar será
unha concentración de delegadas e delegados do sector que terá lugar na rúa Maria de Molina, 50 (sede da Dirección Xeral
da Función Pública) o próximo día 1 de
xuño, xoves entre as 12 e as 14 horas.
Os motivos que xustifican esta acción
derivan da existencia de graves problemas
vinculados a:
A ausencia dunha negociación colectiva
real. Non foi posible abordar, nos espazos
de negociación abertos no ámbito, aspectos substanciais das condicións de traballo
do seu persoal.
A progresiva perda de postos de trabajoen a AXE, xunto as políticas do goberno
que apostan pola privatización de servizos,
está a poñer en perigo os servizos públicos

prestados por esta Administración. Boa
parte destes servizos públicos atópanse ao
borde do colapso e precisan de solucións
extraordinarias respecto da oferta de emprego público. Igualmente é necesaria a
negociación en materia de planificación de
recursos humanos para abordar solucións
definitivas de cara ao futuro.
A ausencia de vontade para abordar a
recuperación do poder adquisitivo que perderon as empregadas e empregados públicos. A mellora da situación económica do
país debe reflectirse progresivamente no
salario dos empregados públicos.
O proceso de recuperación de dereitos
subtraídos ao persoal da AXE paralizouse.
É necesario que se aborde a devolución de
maneira inmediata daqueles aínda pendentes: 100% do salario en caso de IT, a
formación, a acción social, o plan de pensións...
A falta de desenvolvemento do EBEP e
as consecuencias que isto significa sobre

xornAdA de folGA en extel

Redacción.- Este mércores os
traballadores e traballadoras da empresa Extel, do sector de contact
center, protagonizaron unha nova
xornada de folga.
Desde UGT temos o convencemento que as propostas da empresa
expulsarán da compañía a ducias de
traballadores e traballadoras ao non
poder soportar estes o empeoramento das súas condicións.
Na reunión mantida o martes, a
empresa preséntanos unha alternativa á primeira proposta presentada
por eles, que tamén é inaceptable.
Coas medidas que nos volven a
poñer sobre a mesa pretenden pre-

A paralización da negociación do IV
Convenio Único do Persoal Laboral da AXE
e a incapacidade da representación da Administración para dar resposta ás reivindicacións deste persoal en relación á clasificación profesional ou respecto das súas
retribucións.

uGt anuncia
mobilizacións se a
patronal se mantén no
inmobilismo no sector
da seguridade privada

carizar aínda máis as condicións
dos traballadores, con horarios inasumibles que fan imposible conciliar a vida laboral coa familiar.
Desde UGT séguennos parecendo medidas desproporcionas e
unha proposta inasumible, na que
Extel parece querer empuxar aos
traballadores a unha saída forzosa
da empresa.
UGT volveu a dicir, alto e claro,
que non participaremos dun acordo
no que non se reduzan drasticamente os fins de semana a traballar
e no que non se manteñan as vantaxes adquiridas, ata agora, polos
traballadores, algúns con máis de
20 anos de antigüidade na empresa.
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os dereitos do persoal da Administración do
Estado, especialmente en relación ao persoal funcionario que, tras dez anos desde
a súa aprobación, aínda ten pendente a
regulación destas materias -carreira profesional, clasificación profesional ou sistema
retributivo- en desenvolvemento desta
norma.
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Redacción.- Os sindicatos UGT,
CCOO e USO presentaron aos representantes empresariais do sector da seguridade privada as súas propostas para
facer da negociación do convenio sectorial un marco de mellora en condicións
dos traballadores. Entre as distintas propostas da parte social, destacan: convenio a tres anos; incremento salarial
dun 3,3% por ano de vixencia; situar os
pluses de transporte e vestiario no salario base; modificar paga de beneficios
por paga de marzo como garantía de cobro; situar a realidade actual do Transporte de Fondos; clarificar o redactado
do convenio; ampliar a relevancia dos
plans de igualdade; debate de situar os
pluses en forma ordenada; xornada, subrogación, descansos, permisos.
Estas propostas marcan o camiño para
a mellora das condicións dos traballadores.
A negociación do convenio complementarase con mobilizacións e presión nas rúas
e centros de traballo para visualizar un
marco de conflito no caso de que a patronal permaneza enrocada no seu inmobilismo e de costas ás necesidades dos traballadores.

semana
semana
do 4 ao
do 10
22 de
ao febreiro
28 de maio
de 2008
de 2017

o comité confederAl AvoGA
Por imPulsAr o diáloGo
sociAl PArA que A
recuPerAción cheGue ás
PersoAs
Redacción.- O 2º Comité Confederal
Ordinario de UGT, celebrado hoxe en Madrid, aprobou unha declaración na que
avoga polo impulso do diálogo social bipartito e tripartito, co fin de que a recuperación
chegue ás persoas, non só ás empresas, e
mellorar así a calidade de vida da poboación
española. Ademais, rexeita o proxecto de
PGE para 2017, na súa forma e contido,
instando os grupos parlamentarios a modificalo no Congreso; e aprobou tres resolucións de urxencia, na defensa do dereito de
folga e contra a Lei Mordaza, no impulso á
negociación colectiva a través dos convenios
sectoriais, evitando os acordos ou convenios
coas empresas multiservicios, que recortan
os dereitos dos traballadores; e en repulsa
do atentado de Manchester.
O 2º Comité Confederal Ordinario de
UGT, celebrado no día de hoxe en Madrid,
aprobou de maneira unánime unha declaración na que esixe que a recuperación
económica, que está a aumentar o nivel de
beneficios das empresas, repercuta tamén
nos traballadores e traballadoras mellorando as súas rendas, pensións e prestacións, tanto sociais como laborais.
O Comité rexeita a deterioración progresiva das relacións laborais debido ás políticas
do Goberno nos últimos anos, que é unha
das causas do aumento da pobreza e a desigualdade en España e que resulta incompatible co progreso duradeiro e sustentable.
A clase traballadora ten que beneficiarse
tamén da nova fase de expansión da economía, recuperar a capacidade de compra e
os dereitos perdidos e mellorar a súa calidade
de vida de maneira progresiva. Por iso, son
necesarios cambios profundos no modelo
económico produtivo, económico, laboral e
social, que conflúan nun novo contrato social
no noso país. Un novo modelo que supoña
a derrogación da reforma laboral de 2012, o
reequilibrio de forzas na negociación colectiva
e o impulso das subidas salariais para mellorar o nivel de vida dos cidadáns.

impulsar o diálogo social coa
patronal e co Goberno
Neste sentido, o Comité analizou a situación da negociación colectiva e reafirmou a posición da Comisión Executiva
Confederal de UGT nas negociacións coa
patronal. UGT non vai asinar calquera
acordo con CEOE. Nunha fase expansiva

como a actual, só cabe a posibilidade de
que os salarios gañen poder adquisitivo. A
actual proposta da patronal resulta inaceptable, porque levaría á maioría de traballadores e traballadoras a profundar, un ano
máis, na pobreza e a desigualdade.
Para o Comité, o diálogo social co Goberno tamén está a ser moi insatisfactorio.
Hai catro mesas específicas que apenas botaron a andar e nas que o Executivo desatende as posicións do sindicato. Por iso, o
Comité referendou dúas premisas imprescindibles para que o proceso sexa frutífero:
que o Goberno devolva os equilibrios de forzas onde se romperon de maneira unilateral
(reforma laboral ou lei de seguridade cidadá);
e a realización de mobilizacións e concentracións, como as que UGT leva promovendo
desde decembro, para mostrar a urxencia
das actuacións impulsadas polo sindicato,
que son as que demanda a maioría social.
Ademais, o Comité valorou o compromiso adquirido pola CEC de UGT de pasar
a consulta vinculante entre os delegados e
delegadas da organización os preacordos
que se poidan alcanzar tanto coa patronal
como co Goberno.

rexeitamento aos orzamentos
xerais do estado para 2017
O Comité rexeita o Proxecto de Orzamentos Xerais do Estado (PGE) para 2017
que presentou o Goberno do PP, tanto pola
forma como polo fondo. Produciuse unha
ausencia total de consulta deste Proxecto
por parte do Goberno aos interlocutores sociais, nunha mostra máis da súa falta de interese por manter os niveis mínimos esixibles
de transparencia e respecto ao diálogo social.
Ademais, estes Orzamentos resultan
inadecuados e moi decepcionantes, sobre
todo polo seu carácter antisocial. Volven
cargar o peso do axuste sobre os empregados públicos, os pensionistas e os perceptores de prestacións por desemprego,
cuxas rendas crecerán menos que a inflación, e que por tanto volverán perder poder
de compra. Unha vez máis, priorizar o recorte do déficit ao benestar e aos dereitos
da clase traballadora do noso país.
Por todo iso, o Comité Confederal esixe
un cambio na orientación dos PGE para
2017 e apela á responsabilidade parlamentaria para logralo.
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resolucións de urxencia: dereito de
folga, lei mordaza,empresas multiservicios e atentado de manchester
O Comité Confederal ha referendado a
necesidade de derrogar o artigo 315.3 do Código penal, que criminaliza o dereito de folga,
e instou aos grupos parlamentarios a que se
modifique a penalización das coaccións con
carácter xeral, e por tanto, o tipo delituoso incluído no art. 172 do Código penal. Pero, mentres tanto, UGT non se vai a quedar cos brazos cruzados, senón que vai reclamar de
maneira continua á Fiscalía Xeral do Estado
que realice as actuacións necesarias para
preservar o dereito constitucional de folga e a
súa non criminalización, e que retire todos os
cargos aos 300 sindicalistas procesados por
exercer un dereito fundamental.
O Comité valorou tamén a iniciativa de levar ao Congreso dos Deputados as reivindicacións do sindicato para modificar a Lei Mordaza para o pleno desenvolvemento dos
dereitos de manifestación e reunión, propio
das sociedades democráticas avanzadas.
Ademais, ratifícase nas resolucións aprobadas no 42 Congreso e mantén que a ordenación e vertebración da estrutura da negociación colectiva debe facerse a través dos
convenios sectoriais estatais polas Federacións Estatais de UGT, articulando as distintas
materias e fixando fórmulas de ordenación
xeral da negociación colectiva para que o convenio de empresa estea suxeito ás estipulacións realizadas polo convenio sectorial de
referencia, recuperando a prioridade aplicativa
do convenio sectorial.
Respecto das empresas multiservicios,
pola particularidade de aplicar varios convenios sectoriais, o compromiso para seguir protexendo as condicións destes traballadores
pasa por non promover novos convenios colectivos en tanto non se reforme o marco legal,
evitando así acordos ou convenios que posibiliten que as traballadoras e os traballadores
contratados a través de empresas multiservicios teñan dereitos inferiores aos das empresas para as que prestan os seus servizos.
O Comité aprobou tamén unha resolución en repulsa ao atentado terrorista de Manchester do día de onte, enviando a súa solidariedade e apoio ás vítimas e os seus
familiares e rexeitando o medo, as políticas racistas e xenófobas e o repregamento ultranacionalista como método para acabar coa brutal secuela terrorista.
semana do 22 ao 28 de maio de 2017

uGt condenA o brutAl e covArde AtentAdo do mAnchester ArenA
Redacción.- A barbarie deixou esta vez
polo menos unha vintena de persoas mortas e case sesenta feridas. Tanta dor e
crueldade infrinxida a un grupo de nenos e
mozos e ao corazón dunha cidade traballadora non fai senón demostrar o absoluto
despropósito dos autores e instigadores do
atentado.
UGT envía a súa solidariedade e afecto
ás familias e amigos das vítimas, ás xentes
de Manchester, aos e as traballadoras dos
servizos sanitarios, de seguridade, bombeiros e a todas e todos os que con tanta
profesionalidade e corazón participaron nas

difíciles tarefas de emerxencia tras o atentado.
Todas e todos os afiliados a UGT estamos
aínda máis preto das
nosas compañeiras e
compañeiros do Trade
Union Congress, TUC,
dicindo que esta barbarie non ten cabida no
mundo xusto e libre que
a clase traballadora esfórzase en construír
todos os días. Estamos de corazón e na acción cos nosos irmáns e irmás británicas

para seguir defendendo a democracia e a
tolerancia como os mellores antídotos contra a tiranía do odio.

uGt e ccoo envíAn A ceoe e
cePYme As súAs ProPostAs
PArA PechAr un Acordo
Redacción.- O secretario de Política
Gindical de UGT, Gonzalo Pino e o secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón
Górriz, enviaron aos presidentes de CEOE
e CEPYME, Juan Rosell e Antonio Garamendi, respectivamente, as propostas de
ambos os sindicatos para afrontar a determinación do incremento salarial para o ano
2017 e os temas que consideran poderían
servir para pechar un acordo no marco do
III Acordo Interconfederal 2015-2016-2017.
CCOO e UGT consideran que os salarios deben incrementarse en 2017 entre o
1,8% e o 3%, e recoller unha cláusula de garantía salarial. A recuperación do poder de

compra dos salarios
e a cláusula de garantía, son un elemento importante
para impulsar a demanda interna, e
con ela, consolidar o
crecemento económico e a creación de emprego de calidade, estable e con dereitos.
Outras propostas que se recollen no
documento enviado a CEOE e CEPYME
refírense ao absentismo, a igualdade de
trato e oportunidades, a necesidade do
mantemento da ultraactividade dos convenios ou á necesidade de impulsar a partici-

pación efectiva das organizacións empresariais e sindicais nos instrumentos de goberno da Formación para o Emprego.
Documento resumo das propostas:
h t t p : / / w w w. u g t . e s / P u b l i c a c i o nes/20170523_CCOOyUGT_Resumen%20Propuestas%20xa%20AENC20
17_enviadoCEOEyCEPYME%20(3).pdf

uGt esixe unhA PolíticA enerxéticA de estAdo AcordAdA con todos
os Axentes imPlicAdos
Redacción.- O secretario xeral de UGT,
Pepe Álvarez, esixiu ao Goberno unha "política enerxética, con todos os axentes implicados, que impulse un plan de reindustrialización que non leve a ningún peche de
empresas nin a despedimentos masivos
de traballadores".
Pepe Álvarez realizou estas declaracións tras a visita á Central Térmica de Andorra (Teruel), onde avogou por "revisar a
fondo as políticas en relación ao sector
enerxético no noso país. Cuestionamos de
maneira clara o plan do carbón que prevé
o peche en 2018. Hoxe iso non debería ser
así, a situación que había no momento en
que se produciu ese acordo non é a que hai
hoxe".
Álvarez sinalou que "sería unha gran

irresponsabilidade renunciar
a unha das enerxías que nos
permitiu que o país se teña
desenvolvido como o fixo
nos últimos anos. Hai outras
que teñen que desenvolverse e formar parte das
prioridades do noso país
nesta materia, como a enerxía solar e a eólica, pero iso
non quere dicir que teñamos que renunciar
a unha fonte de enerxía vital para as condicións de vida do conxunto do país, como
é o carbón".
Neste sentido, lembrou que "alguén debería pensar que coas comarcas mineiras
hai unha débeda histórica que nos permitiu
que o país se desenvolvese como o fixo.
Non se lle pode dar as costas ao carbón. O
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custo do seu mantemento para o noso país
é perfectamente asumible".
Ademais, manifestou que outro dos aspectos que cambiou desde que se asinou
o acordo é que "as emisións de CO2 baixaron de maneira importante, non estamos
no momento en que se fixo o acordo. E as
técnicas de converter o carbón en enerxía
melloraron tamén".
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uGt demAndA unhA lei reGulAdorA esPecíficA dos servizos sociAis
Ante a dispersión de normativa existente en materia de servizos sociais e tendo
en conta a configuración do noso Estado de
Autonomías, reivindicamos a creación
dunha lei reguladora específica dos servizos sociais, que configuren o papel do Estado de benestar, establecendo o contido
mínimo dos mesmos e respectando as
competencias autonómicas.
O contido básico debe basearse en:
Redacción.- A Enquisa de Condicións
de Vida do INE volve constatar as consecuencias das políticas de recorte impostas
polo Goberno do PP nos últimos anos e
que ocasionou unha deterioración xeneralizada en todos os servizos sociais. A pesar
do crecemento económico, o Executivo segue obviando as necesidades sociais, un
exemplo claro é o que ocorreu e segue
ocorrendo no ámbito da Dependencia. A
pesar de que hai moitas máis persoas que
necesitan axuda, máis aló das que recoñece a propia Lei de Dependencia, o Goberno endureceu e recortou esta norma, o
que provocou que mesmo se siga sen cubrir as necesidades dos dependentes recoñecidos.
A Enquisa de Condicións de Vida, publicada polo INE, sinala que tres de cada
dez fogares (30,8 por cento) con persoas
dependentes, en España, que necesitaron
coidados a domicilio en 2016 non tiveron
cuberta esta necesidade e a razón no 69,3
por cento dos casos foi porque non podían
permitirllo. Isto non é máis que a punta dun
iceberg das consecuencias das políticas
de recorte no ámbito dos servizos sociais.
UGT lembra que é obrigación das Administracións Públicas garantir a protección

a todas as persoas para o que se require un
financiamento suficiente e os recursos humanos e económicos necesarios.
Os servizos sociais non poden ser un
ente illado, senón que deben estar integrados nas diferentes áreas e traballar coordinadamente na resolución de problemas, con
técnicos de diferentes perfís e especialidade.
É a mellor maneira de atallar os problemas
e as desigualdades na súa orixe. Estes deben contemplarse como un dereito subxectivo, de carácter universal, con garantía de
equidade, eficiencia, suficiencia e condicións
básicas de acceso ás prestacións e servizos,
respondendo así as necesidades da poboación e contribuíndo a unha maior cohesión
social e territorial.
Non hai que esquecer que os Servizos
Sociais convertéronse nun instrumento imprescindible á hora de analizar o grao de
desenvolvemento dunha sociedade. Abarcan desde as políticas de protección social
e dereitos sociais, incluído o Sistema de
Atención á Dependencia ata as políticas de
inclusión social, totalmente necesarias para
o sostemento dunha sociedade, como o
paraugas imprescindible para protexer aos
cidadáns ante a falta de emprego, instrumento básico para evitar a exclusión social

•

Garantir a protección dos servizos
sociais a todos os cidadáns como un
novo dereito subxectivo de protección
social universal.

•

A regulación das prestacións dos
servizos sociais cunha rede de servizos en todo o Estado coordinada e
xestionada entre todas as Comunidades Autónomas

•

A creación do Sistema Público de
Servizos Sociais que ordene os recursos das Administracións.

En definitiva, UGT defende un Sistema
Público de Servizos Sociais, no que a protección social forme parte dun sistema integrado, unha atención profesionalizada e
suxeita aos maiores estándares de calidade; cuxo obxectivo é garantir o exercicio
dos dereitos sociais, coa máxima equidade,
efectividade e eficiencia.
O sindicato insta as Administracións publicar a configurar políticas de inclusión social que garantan os recursos necesarios a
aqueles que o necesiten, abarcando prestacións en servizos sociais, económicas e
protección xurídica.

déficit nAs PolíticAs PArA GArAntir A iGuAldAde dA PoboAción
estrAnxeirA en esPAñA
Redacción.- España presenta déficit nas
políticas de igualdade que preveñan a discriminación e faciliten a integración da poboación
estranxeira. É máis, nos últimos anos elimináronse orzamentos e políticas para reducir as
desigualdades que sofre este colectivo. O resultado é que o noso país encabeza a lista de
países da UE coa maior taxa de paro e pobreza laboral de poboación nacional de terceiros países. Así mesmo, hai que denunciar
unha vez máis os incumprimentos, por parte
da Unión Europea, dos compromisos de recolocación e reasentamiento de solicitantes.
As estatísticas sobre o desemprego, a
precariedade, as desigualdades e a pobreza
en España son alarmantes, pero estas cifras
agrávanse no caso da poboación estranxeira

no noso país. Así, España ten as taxas de paro
e pobreza laboral de estranxeiros máis altas da
UE. A pesar diso, o Goberno non estableceu
políticas de igualdade específicas para previr a
discriminación e integración social.
Para poñer solución a esta situación UGT
reclama, entre outras medidas: políticas activas
que aborden a situación de paro, pobreza e subempleo deste colectivo; que se recupere o dereito á asistencia sanitaria de todas as persoas,
incluídas aquelas en situación administrativa
irregular; e que se incremente o orzamento na
educación destinada a compensar desigualdades .
O diñeiro destinado a este fin foi a menos.
Este programa contaba con 169 millóns de eu-
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ros nos orzamentos de 2012; no proxecto de
Orzamentos Xerais de 2017 apenas supera os
4 millóns.
Así mesmo, demanda que se recupere e
adapte, ás necesidades actuais, o Fondo de
apoio á acollida e a integración de inmigrantes (este fondo repartíase entre as Comunidades Autónomas e alcanzou o seu maior orzamento no ano 2009 con 200 millóns de
euros), pero o Goberno do PP eliminouno en
2012, manténdoo a cero tamén no Proxecto
de Orzamentos de 2017. Esixe tamén que se
promova unha nova Estratexia integral contra
o racismo, a discriminación racial, a xenofobia
e outras formas conexas de intolerancia, dotada de orzamento e adaptada á realidade actual.
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A recuPerAción debe cheGAr ás fAmiliAs

o Aumento do Pib debe trAducirse en mellores emPreGos e
sAlArios
Redacción.- Os datos de Contabilidade Nacional correspondentes ao primeiro trimestre de 2017,
publicados hoxe polo INE, mostran
un incremento trimestral do PIB do
0,8% e un aumento anual do 3%,
igual que o trimestre anterior. Estes
datos confirman, por tanto, un ritmo
de crecemento da economía que
non se está traducindo nin na mellora da calidade de vida das persoas deste país nin na redución
dos niveis de pobreza e desigualdade existentes. Para UGT, é necesario impulsar outras políticas
que potencien a industria, recuperen o equilibrio da negociación colectiva, implementen un plan de
choque por empregos e salarios
dignos e fortalezan as redes de
protección social básicas. Por iso,
o sindicato realiza un chamamento
aos grupos parlamentarios para
que cambien a orientación dos
PGE para 2017 e senten as bases
dunha recuperación máis equilibrada e sustentable social e medioambientalmente.
Os datos da Contabilidade Nacional Trimestral do primeiro trimestre de 2017, publicados hoxe polo INE, recollen un aumento trimestral do PIB do 0,8% e un
aumento anual do 3%, igual que no trimestre anterior, tal e como xa estimou o avance
coñecido a finais de abril. Mantense por
tanto o ritmo de crecemento da economía
nun nivel notable, que apunta mesmo unha
maior resistencia fronte ás incertezas e factores de risco externos da prevista hai uns
meses. España é un dos países que máis
crece da zona euro, 1,3 puntos porcentuais
por encima da media da área. Por todo iso
o Goberno mesmo elevou a previsión de
crecemento para 2017 do 2,5% ao 2,7%.
Con todo, este crecemento da actividade e da produción non se está traducindo nunha mellora da calidade de vida da
maioría das persoas e das familias. A bonanza das estatísticas enmascara unha realidade moito máis dolorosa, que é a continuación da perda de benestar da maioría
social do noso país. Nin sequera obsérvase unha redución dos elevados niveis de
pobreza e desigualdade existentes, e que
supoñen en si mesmos unha ameaza para
a consolidación do crecemento e un impedimento insalvable para transitar cara a
maiores niveis de desenvolvemento económico e social.
Os datos mostran que máis de tres

de condicións da evolución positiva da economía e mellorar as
súas condicións laborais.
•

anos de crecemento económico non serviron para mellorar a vida das persoas. E iso
é consecuencia da insistencia nunhas políticas erróneas, que inciden en manter os recortes aplicados desde 2010, en insistir nun
modelo produtivo ineficiente, baseado en
empregos precarios e mal pagos, e nunha
negociación colectiva desequilibrada, que
xera unha distribución da renda tremendamente inxusta.
Todo isto debe cambiar para consolidar
o crecemento económico e lograr que se
traduza nunha mellora do benestar de toda
a poboación. Para iso:
•

Hai que poñer en marcha un Plan Estratéxico para a Industria que sustente unha
estratexia equilibrada de longo prazo para
cambiar o noso modelo produtivo, outorgando máis peso ás actividades con maior
capacidade innovadora e de xeración de
valor engadido, que son as que crean empregos de maior calidade e máis produtivos.

•

Hai que derrogar as reformas laborais
de 2010 e 2012, que provocaron un aumento da precariedade laboral e un desequilibrio nas relacións laborais incompatible co progreso.

•

É preciso recuperar o equilibrio na negociación colectiva, imprescindible para que
a distribución da renda sexa máis xusta,
agora moi nesgada en contra dos asalariados e asalariadas. Os traballadores e as traballadoras deben participar en igualdade
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É necesario implementar un
Plan de Choque polo Emprego,
para ofrecer posibilidades de colocación aos parados de longa
duración, e impulsar verdadeiras
oportunidades de emprego para
os mozos.

Para consolidar o consumo
das familias e reducir os niveis de
pobreza e desigualdade, resulta
imprescindible que os salarios
gañen poder de compra, algo
ademais coherente coa evolución dos resultados das empresas, que maioritariamente xa están
logando
importantes
beneficios. A proposta dos sindicatos no diálogo social, que se
concreta en subidas nos convenios do 1,8% ao 3%, responde
de maneira adecuada ás necesidades conxuntas dos traballadores e traballadoras, as empresas e o conxunto da
economía. E tamén deben aumentar os salarios dos empregados públicos, recuperando parte dos preto de 13 puntos porcentuais perdidos no últimos cinco anos.
Por último, é preciso fortalecer as redes
de protección social básicas: pensións,
prestacións por desemprego e prestacións
sociais. Non só por razóns de solidariedade, senón de eficiencia económica, xa
que estas rendas son o sustento do consumo de millóns de familias, sen o cal non
é posible afianzar a recuperación da actividade e da creación de emprego.
Por todo iso, UGT rexeita os Orzamentos Xerais do Estado presentados polo Goberno, porque non cumpren con ningunha
destas prioridades estratéxicas, senón que
dan continuidade ás políticas de austeridade aplicadas desde 2010, que foron responsables da regresión económica e social
que sufriu España desde entón. É preciso
poñer en práctica outra política económica
centrada en satisfacer as necesidades das
persoas, cambiando as prioridades orzamentarias e poñendo en primeiro plano a
xeración de emprego de calidade e a mellora da calidade de vida da maioría social.
As propostas de UGT van nese sentido,
polo que pedimos aos grupos parlamentarios que as teñan en conta para modificar os
Orzamentos e sentar as bases dunha recuperación máis equilibrada e sustentable
social e medioambientalmente.
semana do 22 ao 28 de maio de 2017

uGt defenderá A trAnsición xustA no debAte sobre A lei de cAmbio
climático e trAnsición enerxéticA
Un debate no que UGT non deixará
pasar a oportunidade para trasladar, a través dos seus participantes nas 5 sesións de
traballo, as súas principais reivindicacións
nesta materia.
O sindicato, considera incomprensible que
dada a transcendencia que dá o Goberno a
este evento obvie o protagonismo que merece
un tema de tanta relevancia como é a Transición Xusta das persoas traballadoras.
Redacción.- UGT demanda que se
garanta, desde o diálogo social, unha transición xusta, de tal forma que se dean solucións ao colectivo de traballadores e traballadoras, de distintos sectores, que ven e
veranse afectados ante o cambio climático
e a transición enerxética. Neste sentido,

considera que este asunto, de especial relevancia, non se contempla como se merece no programa das Xornadas de Debate
sobre a "Lei de Cambio Climático e Transición Enerxética", que organiza o 25 e 26 de
maio, o Ministerio de Agricultura e Pesca,
Alimentación e Medio Ambiente.

Así mesmo, súmase ás críticas que fai
a Alianza polo Clima, organización da que
UGT forma parte, sobre estas Xornadas,
"insuficientes en canto á temática, escasas en canto ao tempo dispoñible para o
debate e desequilibradas en canto á composición dos participantes".

A ue debe tomAr medidAs eficAces PArA imPedir máis mortes nAs
súAs fronteirAs
Redacción.- UGT insta á UE e aos
seus Estados membros a adoptar medidas
eficaces para impedir que haxa máis mortes no Mediterráneo e as súas fronteiras exteriores, que lonxe de diminuír van en aumento. Onte morreron polo menos 34
persoas, a consecuencia dun novo naufraxio no Mediterráneo, que se suman ás
1.530 migrantes que faleceron neste mar no
que vai de ano.
O sindicato considera que hai que cambiar as políticas de migración da UE e antepoñer as persoas á protección das fronteiras. Así mesmo, esixe ao Goberno
español que defenda na UE políticas adecuadas para acabar coa crise humanitaria
dos solicitantes de protección internacional
e que cumpra coas súas obrigacións de
recolocación (a España só chegaron 886
persoas (o 9,5% das 9.323 comprometidas
a recolocar desde Grecia e Italia, que corresponden só ao acordado en setembro de
2015). O programa de recolocación termina
o 26 de setembro de 2017 e, a este ritmo,
non vai se é posible que o noso país cumpra cos seus compromisos.
A Unión Xeral de Traballadores insta á
Unión Europea e aos seus Estados membros a adoptar medidas eficaces para impedir máis mortes nas súas fronteiras exteriores. Lonxe de diminuír, nos últimos anos
incrementouse o número de persoas que
perden a vida tentando alcanzar o territorio
da Unión Europea. Este aumento pon de
manifesto que as políticas da Unión non son
adecuadas e que o obxectivo de protexer
as fronteiras anteponse ao de salvar vidas.

A Unión Xeral de Traballadores insta á
Unión Europea a adoptar medidas que impidan máis mortes nas fronteiras exteriores.
En 2017 e segundo datos da Organización
Internacional de Migracións, 1.530 persoas
morreron no Mediterráneo tentando alcanzar territorio europeo. É preciso recoñecer
o encomiable labor de todas aquelas institucións e dispositivos, públicos e privados,
que contribúen a evitar que o número sexa
maior. Pero é necesario un verdadeiro e eficaz compromiso da Unión Europea e dos
seus Estados membros.
A Unión Xeral de Traballadores demanda igualmente ao Goberno español a
que defenda nas institucións da Unión Europea unha política eficaz para acabar con
esta traxedia e coa crise humanitaria dos
solicitantes de protección internacional.
O duodécimo informe da Comisión Europea sobre os datos recolocación e reasentamiento a data 12 de maio de 2017 sinala
que desde Grecia e Italia foron recolocadas
18.418 persoas (o 11´5%) das 160.000 comprometidas. É preciso ter en conta que Hun-
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gría renunciou a que se recolocasen desde o
seu territorio 54.000 persoas e que esta cifra
non foi reasignada a outro Estado membro.
Por outra banda, os compromisos totais foron
recolocar a 40.000 persoas desde Italia e
Grecia e posteriormente, en setembro de
2015, engadíronse 120.000 persoas máis.
A España chegaron un total de 886 persoas, o 9´5%, das 9.323 persoas comprometidas a recolocar desde Grecia e Italia
que corresponden só ao acordado en setembro de 2015. O programa de recolocación termina o 26 de setembro de 2017 e,
a este ritmo, non vai se é posible dar cumprimento aos compromisos.
A Unión Xeral de Traballadores denuncia igualmente que continúa o procedemento de infracción aberto pola Comisión
Europea contra Hungría por vulnerar o dereito fundamental a solicitar asilo, pero é
precisa unha maior contundencia, tanto por
parte das institucións europeas, como polo
resto de Gobernos dos Estados membros,
contra calquera goberno que vulnere a normativa internacional.
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uGt lembrA A necesidAde de imPlAntAr xA A PrestAción de
inGresos mínimos

Redacción.- UGT considera positivo
que a OCDE inste a probar a eficacia da
renda universal básica e que recoñeza a insuficiencia dos sistemas de protección social actuais, pero critica que este organismo
considere que esta renda universal implique
a eliminación de todas as axudas ou prestacións sociais, como o paro (só conservaríanse axudas á vivenda e aos discapacitados)
Aínda que a OCDE analiza 4 países
(Italia, Francia, Reino Unido e Finlandia)
UGT resalta que hai sistemas de protección
social que se quedaron máis obsoletos que
outros, e están moi lonxe de cubrir as necesidades sociais, especialmente daqueles máis vulnerables. Neste sentido, en España disparouse a pobreza e as
desigualdades como consecuencia da
crise, pero sobre todo das políticas de austeridade e recorte que se impuxeron para
combater esta crise (así, as persoas en situación de pobreza severa ascenden a 3,5
millóns de cidadáns e cidadás, o 7,6% da
poboación que vive con menos de 333,8
euros ao mes, afectando ao 8,4% dos menores de 16 anos)

O sindicato que denunciou que o Goberno se volve a esquecer das persoas
máis vulnerables nos PGE 2017, lembra
que é hora de poñer en marcha a Prestación de Ingresos Mínimos impulsada polos
sindicatos e que conta co respaldo de máis
de 700.000 firmas e o apoio da maioría
parlamentaria. O obxectivo desta prestación é establecer un mínimo para paliar a situación de "absoluta miseria" que viven centenares de miles de familias no noso país e
millóns de persoas.

res ao seu cargo. A contía estimada é de
426 euros, equivalente ao 80% do IPREM
(contía que aumentaría en función dos compoñentes da unidade familiar) e debe durar
mentres se manteñan as condicións que
dean acceso á prestación. Calcúlase 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.

UGT critica as trabas dos que se opoñen a esta prestación alegando problemas
económicos e orzamentarios (como o PP
ou Cidadáns), porque non é posible que
haxa diñeiro para rescatar á banca ou se
gasten miles de millóns en rescatar ás radiais, e con todo non o haxa para axudar ás
persoas máis vulnerables.

Ademais, débese financiar vía impostos, a través dos Orzamentos Xerais do Estado, e 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.

Esta prestación debe configurarse
como un novo dereito subxectivo vinculado
á Seguridade Social e está dirixida a persoas con dispoñibilidade para traballar que
carecen de emprego e recursos económicos para si, e no seu caso para os familia-

A Unión Xeral de Traballadores valora,
á marxe dos contidos das propostas, que
cada vez máis organismos europeos e internacionais recoñezan a necesidade desta
renda ante a urxencia de aumentar a protección social.

o tsJA estimA o recurso de uGt-AndAlucíA do ProGrAmA orientA
2009 e confirmA que non houbo intrusos, nin irreGulAridAde nAs
subvencións
Redacción.- Con data 18 de abril do
presente ano ditouse Sentenza por parte a
Sala do contencioso administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Andalucía en
relación ao expediente de subvención
SC/OCO/31/2009, programa denominado
ORIENTA 2009.
É público que este programa, obxecto
de resolución de reintegro, xa foi obxecto de
sentenza nunha primeira instancia, sentencia que aínda que anulaba gran parte do
importe a reintegrar e que esta organización
considerou un gran logro, mantiña os gastos relativos á póliza de seguro que tantas
noticias veu alimentando nestes últimos
anos.
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uGt cree esenciAl GArAntir A subroGAción do 100% dos
trAbAllAdores dA estibA

Redacción.- O pasado martes reuníronse
en asemblea na Escola Julián Besteiro, en
Madrid, os membros das seccións sindicais de
estiba do Sindicato Marítimo-Portuario de
FeSMC-UGT, para someter a consideración
da citada asemblea a convalidación do Real
Decreto lei 8/2017, do 12 de maio, polo que se
modifica o réxime dos traballadores para a
prestación do servizo portuario de manipulación de mercadorías dando cumprimento á
Sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión
Europea do 11 de decembro de 2014.
Unha vez estudado, polo noso Gabinete Técnico Xurídico, o borrador do Regulamento para desenvolver e tras valorar
o resultado das negociacións e acordos alcanzados na reunión da Comisión Paritaria,
celebrada o pasado luns, 22 de maio, a
asemblea resolveu:
PRIMEIRO.- Non exercer o dereito á
folga durante os 5 primeiros días dos 8
contemplados no preaviso con obxecto de
facilitar unha negociación rápida e produtiva
dos aspectos recollidos na Acta da Comisión Paritaria do 22 de maio de 2017, en especial en todo o referente á garantía de subrogación do 100% dos traballadores das
actuais SAGEP, por ser esta a cuestión
fundamental na resolución do conflito e sobre a que haberán de descansar todos os
demais aspectos relacionados co mesmo.
SEGUNDO.- Con obxecto de ofrecer a
máxima garantía e seguridade contractual
aos traballadores durante o período de negociación e no novo marco legal e convencional resultante, haberá que profundar,
desde este momento, durante todo o proceso de negociación, naqueles aspectos
que máis confusión e dúbidas xeran desde
o punto de vista legal:

Obrigacións respecto ao posible novo
acordo marco de todas aquelas empresas
estibadoras que non pertenzan a ANESCO
ou aquelas que se puidesen implantar en
calquera porto a partir da firma do devandito
acordo marco.
Convivencia entre os diferentes marcos convencionais (estatal, de porto e de
empresa) e prioridades aplicativas duns sobre outros.
Complicacións derivadas da obrigación
de someterse (tanto os CPE creados como
as SAGEP sobreviventes tras os 3 anos de
transición) á lei das ETTs: interferencias
entre os marcos convencionais de estiba e
empresas de traballo temporal, así como o
seu colisión e prevalencia legal duns sobre
outros; status legal dos estibadores actuais
que deban pasar a eses CPEs ou SAGEPs
con respecto a asuntos relativos a días de
inactividade, convenio de aplicación e réxime de cotización neses días ...
Garantía de que os estibadores serán
quen realice as tarefas de manipulación de
mercadorías de buques, os servizos comerciais e a condución de coches e camións sen matricular, así como o transporte horizontal, todo iso conforme á
Normativa Reguladora da Actividade.
TERCEIRO: Durante a negociación terase que aclarar a subrogación dos traballadores da estiba, sendo esta unha cuestión fundamental na resolución do conflito.
CUARTO: Debe pormenorizarse e quedar plasmada claramente a posible coexistencia das SAGEPs e os novos Centros
de Emprego Portuario (CEPS), así como
terá que quedar ben definido que convenio
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seralles de aplicación, a prevalencia dos
mesmos e a necesidade de negociar un
Convenio Estatal de mínimos de aplicación
en todos os portos españois, así como valorar especialmente situacións das empresas licenciatarias que opten por non permanecer na SAGEP nin constituír ou
adherirse a un CPE, así como tampouco
subscriban convenios de empresas vinculadas ou de porto.
QUINTO: É necesario aclarar múltiples
aspectos relacionados coa formación: definición; quen a imparte; quen facilita os certificados e a incorporación ás prácticas nos
portos... Este é un punto importantísimo, ao
obxecto de facilitar o acceso aos futuros estibadores.
SEXTO: Aclarar situación dos actuais
traballadores de Relación Laboral Común
(RLC), así como dos traballadores de estrutura (non estibadores das SAGEPs).
SEPTIMO: En calquera caso esiximos,
a todos os axentes implicados, que se traballe sen máis dilación e coa présa que a situación require, en procura de solucións
satisfactorias para os traballadores, e que
non caia na tentación de utilizar o tempo
como arma na negociación para volver a
reincidir en prácticas dilatorias unha vez
conseguido o obxectivo de non exercer as
folgas convocadas.
OITAVO: Se a data 1 de xuño de 2017
non se alcanzasen acordos firmes sobre todos os puntos anteriormente apuntados, o
Sindicato Marítimo Portuario de FeSMCUGT resérvase o dereito para actuar, con
autonomía, en defensa dos intereses, tanto
dos nosos afiliados, como de todos os estibadores.
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