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UGt OrGaniza a vindeira semana asembleas nas súas cOmarcas
para analizar as neGOciacións dO aenc
Redacción.- UGT-Galicia organiza
paraavindeirasemananassúascomarcassendasasembleasinformativaspara
analizarasnegociaciónsdunnovoAENC.
Estas asembleas tamén teñen o obxectivodemobilizarechamarásbasesa
participar,xaqueasnegociaciónsestán
avanzadas,nunhaconsultadecaraáposiblesinaturadefinitivadotexto.
Estamodalidadedeconsulta,quese
realizaría on-line e tamén de xeito presencial,épioneiraeobedeceaoqueestablecenospropiosestatutosconfederais.
Asdevanditasasembleasestánconvocadasparaavindeirasemana.Odía19
enLugoás19.00nasededoSindicato.

Undíadespois,odía
20,ás11.00horasestá
prevista a de Compostela, tamén na sede do
SindicatoenSantiago.
Omesmodía,o20,
pola tarde, a partir das
18.30horasterálugara
deOurensenasedesindical.
Xaodía21celebraranseoutrasdúas,pola
mañá,ás11.30horasna
Coruña, na sede; e ás
20.00horasnasedede
Ferrol.

asembleas programadas nas
sedes de UGt
Lugo

Día19

19.00horas

Santiago

Día20

11.00horas

Ourense

Día20

18.30horas

ACoruña

Día21

11.30horas

Ferrol

Día21

20.00horas

Vigo

Día22

11.00horas

Pararematararoldadeasembleas

informativas, Vigo acollerá a última o
día22ás11.00horasnasededoSindicato.

O presidente dO GObernO reúnese cOn sindicatOs e empresariOs
Redacción.- EstemércoresPepeÁlvarez,xuntocosecretarioxeraldeCCOOeos
presidentesdeCEOEeCEPYME,mantiveron unha reunión co presidente do Goberno e a ministra de Traballo, a primeira
reunión tras a conformación do novo GobernoequeÁlvarezcualificoude"positiva
polo clima de diálogo, entendemento e
acordoenrelaciónaostemasmáisimportantesdonosopaís".
"OGobernomanifestouásdúaspartesa
necesidadederecuperarasrendassalariais
nonosopaís",sinalou."Éunhacuestiónde
xustizasocial,unelementocraveparaoscidadánseparaodesenvolvementoeconómicoeacreacióndeempregonopaís".

emprego e industria
Nareunión,taménsefaloudoemprego.
"ParaUGT,haiquederrogarasdúasúltimas
reformaslaborais,oquenonsignificavolver
álexislaciónanterior,senónaintroducirelementosnovosquesitúenasrelaciónslabo-

raisnonosopaísdeacordocopesoquequeremosterenrelaciónácontornaeuropea".

desdeopuntovistadodesenvolvementoindustrial".

"Dasreformasde2010e2012nonatopo
ningúnelementoqueachegasenadapositivo
aodesenvolvementoeconómicoesociale
estabilidade dos traballadores", afirmou.
PepeÁlvareztaménsinalouquesetratouo
tema da industria. "Para UGT, é un tema
claveparadesenvolveronosopaís.Senon
recuperamos a industria de calidade, será
moidifícilrecuperarempregodecalidadee
en boas condicións. Mostrámoslle a nosa
preocupación porque a industria estea en
catroministeriosdistintosequenonsituemos
apolíticaenerxéticacomoelementocrave

Ademais,sinalouqueseanalizarona
formación profesional, "un debate importantenestepaís";anecesidadede"darun
pasoadiante"paracombaterabrechasalarial,oacosolaboraleaviolenciadexénero;eunha"maioractuación"daInspección de Traballo ante a economía
mergullada e da Administración ante a
fraudefiscal.
"Haiboasexpectativaseapartirdeaquí
imosirvendocomosedesenvolven",manifestou.
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fesmc OrGaniza en santiaGO Unha xOrnada sObre cOntratación
pública respOnsable
Redacción.- FeSMC-UGT-Galicia organizouopasadovenresenSantiagounha
xornadasobreacontrataciónpúblicaresponsable na que máis de 300 persoas,
tantodoeidosindical,comoinstitucional,do
mundo da xudicatura ou empresarial debateronsobrecomosedesenvolveaaccióncontractualnosectorpúblicoeasúa
relevancia.
Axornadaxirouaoredordedúasmesasdeponenciaseasintervenciónsepreguntasdorestodosasistentes,abríndose
asíunhacanleconstrutivaefluídadeintercambiodeinformaciónedebate.
Concretamente, nas mesas interviñeron,entreoutros,aconselleiradeInfraestruturaseVivenda,EthelVázquez;Álvaro
Santos, da Deputación de Lugo; a presidentadoCGRL,VerónicaMartínez;omaxistradodaSaladoSocialdoTSXGEmilio
FernándezdeMata;odirectorterritorialen
GaliciadaInspeccióndeTraballo,Demetrio
Fernández;opresidentedeAproser,Ángel
Cordoba;ouopresidentedoGrupoMonbus,RaúlLópez.
Asxornadasforonabertaspolosecretario xeral de FeSMC-Galicia, Eladio Romero,quesubliñouaimportanciaquetena
creacióndecomisiónssectoriaistripartitas
decreación,controleseguimentodosdistintoscontratospúblicos.
Polasúabanda,osecretarioxeralde
UGT-Galicia,JoséAntonioGómez,quetomou a palabra no acto de clausura, enmarcouestaxornada,asícomooutrasque
seveñencelebrandodentrodaorganización,nacampañaqueUGTpuxoenmarchaparaesixircláusulassociaisnacontrataciónpúblicaparapromoveramelloradas
condicións sociais, laborais e medioambientais.

Destacouaextraordinariarelevanciadaacción
contractualnosectorpúblico que representa un
19%doPIBaniveleuropeoeo20%enEspaña.
Concretamente, en Galiciaascantidadesquese
manexan nesta materia
son duns 12.000 millóns
deeuros.
Estascifras,ademais
deserunclaroindicativo
daimportanciaqueteno
sector,escondendetrásunimportantenúmerodetraballadores.
Polotanto,acontrataciónpúblicanon
pode ser considerada con un fin en si
mesmo, senón que debe ser visualizada
comouninstrumentoquepermitaconseguir tamén obxectivos sociais e ambientais.Todoistonomarcodunestadosocial
edemocráticodedereito.
UGTinsisteenqueaintegracióndos
aspectossociaiseambientaisnoproceso
decontrataciónpúblicaéxaunimperativo.
Asadministraciónsnonpodenpermaneceralleasaestesaspectos,ninnoxerme
dadecisiónninnaexecucióndoobxectodo
contrato.EUGTvaiestarvixianteparaque
istosexaasí.
Poriso,oSindicatofaifincapénaesixenciadeelaborarunhanormadecláusulassociaisnacontrataciónpúblicaenGalicia e nos entes locais, como xa teñen
outrascomunidadesautónomasouapropiaDeputacióndeLugo.
Para UGT, o modelo na contratación
públicatenquerexirsebaixocriteriosdeho-

moxeneidadeeconsensocosaxentessociaisedebeserunhaguíaparaoconxunto
dasadministraciónsenGalicia.
Ascláusulassociaissonuninstrumento
fundamentalparaimpulsarunmodelode
Administraciónpública,unmodelodemercadoprodutivoeunmodelodesociedade
queasumamellorasdecaráctersocial,medioambientalelaboral,confundamentono
interesepúblicoquerematecoaprecariedadenacontratacióndeobraspúblicase
servizos.
Oprezonondebeseroúnicovalor
a ter en conta, para elo, resulta imprescindibleacreacióndeórganosde
participación dos axentes sociais no
seguimento da contratación pública e
seguimentodaaplicacióndascláusulassociaiselaborais.
Onovomarconormativoreforzaa
posicióndostraballadoresadscritosás
contratas e a dos representantes sindicaiscunhafacultadeexclusivapara
instar a resolución dun contrato que
dendeUGTsevaiutilizarconcontundencia naqueles supostos nos que
sexanecesario.

O cOmité de empresa de renfe anUncia parOs na prOvincia de
pOntevedra entre Os días 23 de xUñO e 25 de xUllO
Redacción.- O Comité de empresa
deRenfeanunciaparosnaprovinciade
Pontevedraentreosdías23dexuñoe
25dexullo.
O Comité,doqueUGTformaparte,
denuncia carencias nos cadros de persoalparacubrirdexeitoeficientepostos
devendadebilleteseinformaciónenestaciónscomoasdeVigo-Guixar,Vigo-Urzaiz,PontevedraouVilagarcía.
Estasituaciónprovocasaturaciónde
traballo,situacióndeestréslaboral,ame-

azasdeagresiónseaimposibilidadeparaosempregados
deRenfederealizaroseutraballo nunhas condicións dignas e minimamente aceptables.
Aistosúmaselleaprecaria
interlocución nas xuntanzas
bimestraisentreoComitéea
direccióndaempresa.Istofai
queseteñanpuntospendentes de resolución dende hai
máisdunano.
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O sindicatO cOnvOcOU Unha cOncentración diante da sede da
sitUación

xUnta

para denUnciar esta

fesmc

denUncia qUe a a dministración sacOU O 90% dOs
preGOs dOs cOntratOs de seGUridade antes da entrada en
viGOr da l ei de cOntratación pública para facilitar a
entrada das empresas de baixO cUstO

A Consellería de Política Social adxudicou a seguridade dos centros de menores de toda Galicia a
unha empresa con convenio propio que rebaixa nun 25% os salarios
Redacción.- A Federación de
Servizos, Mobilidade e Consumo
(FeSMC-UGT-Galicia)convocoueste
mércoresunhaconcentraciónfronte
á sede da Xunta, en San Caetano,
paradenunciaroxeitodeactuarda
Administración galega no relativo á
contratacióndosservizosdeseguridade e vixilancia. A Administracón
seapresurouasacaro90%dospregos, con celeridade, antes de que
entraseenvigoranovaLeidecontrataciónpública.Oobxectivodistoé
unicamente económico, fomentar a
entrada no sector de empresas de
baixocusto,ascoñecidascomo“low
cost”.
De feito, Política Social adxudicouaseguridadedoscentrosdemenores de toda Galicia a unha empresa con convenio propio, o que
implica unha merma dun 25% dos
salarios para os traballadores de
nova contratación que van sufrir
unhasituacióndediscriminaciónen
relaciónaosquesexansubrogados,
aos que se lles aplicará o convenio
estataldeempresasdeseguridade.
Darase así unha situación a todas
lucesdiscriminatoriade“aigualtraballodistintosalario”.
FeSMC-UGTconsideraqueaAdministración galega ten que dar
exemploenmateriadecontratación
pública,estarvixianteanteestetipo
desituaciónsenonfomentaracontratación con empresas de baixo
custo.
FeSMC-UGTinstaáXuntaaque
permaneza vixiante ante posibles
vulneraciónsdadirectrizeuropeade
febreiro de 2016 e a Lei de seguridadeprivadaeactúecandosexanecesariorescindindocontratos.
O que resulta inadmisible é que
os traballadores das empresas de
baixocustodosectordaseguridade
queprestenosseusservizosparaa
Administración galega, ademais de
faceroseutraballo,teñanquepelexar a diario porque se cumpran os
seusdereitoslaborais.

nesta cOncentración tamén se denUnciOU
O despedimentO da tOtalidade dOs
traballadOres de seGUridade da fábrica
de armas
Áconcentracióndestemércores en Santiago, fronte á
sededaXunta,taménseuniu
outra denuncia, o despedimentodatotalidadedosvixiantesdaFábricadeArmasdeA
Coruña, o que confirma a denunciadeUGTxapresentada
haiunsdíaspolafaltadeseguridadenasinstalaciónsdoMinisteriode
Defensa.
TepolSeguridad,aconcesionariado
servizodeseguridadeevixiancia,procedeuestelunsáentregadascartasde
despedimentoatodososvixiantes.
Aempresaargumentaoimpagopor
parte de Hércules de Armamento de
máisde200.000euros,feitoquexadenunciouanteaXustiza.
Hai que lembrar que UGT xa denunciounoseumomentoosimpagosa
anteriores concesionarias, Segur IbéricaouGepSeguridad.
Os nove traballadores afectados,
que na maioría dos casos levaban
máisde25anosencargándosedaseguridade desta fábrica, xa denunciaranoimpagodasnóminasdemarzo,
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abrilemaio.Situaciónqueseagrava
se se lle suma o feito de que Tepol
Seguridad asegura que carece de liquidezparapagartaménasindemnizacións.
FeSMCinformaquesolicitaráanulidadedosdespedimentosporvulneracióndedereitodetutelaxudicialefectiva.
AdemaisdeparticiparnaconcentracióndestemércoresenSantiagopara
denunciar a contratación por parte da
Xuntadeempresasdebaixocustono
eidodaseguridade,ostraballadoresteñenpechadoxauncalendariodemobilizacións.
Están previstas concentracións
diante de Hércules de Armamento, a
DelegacióndeDefensaeaDelegación
doGoberno.

semana
semanado
do411
aoao
1017
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febreiro
xuño de
de2018
2008

sindicatOs e xUnta asinan Un acOrdO para O persOal labOral da
axencia GaleGa de infraestrUtUras
Redacción.- FeSP-UGT, xunto con
CCOO,CIGeCSIF,veñendeasinarcoa
Xuntaunacordosobreopersoallaboralda
AxenciaGalegadeInfraestruturas.
Nestefíxasearacionalizacióndascategoríaslaborais,refundindocategoríascon
funciónssimilares.
Taménseincidenadefinicióndefuncións das categorías III-009 e IV-031, en
atenciónaoobsoletomarcofuncionalque
asregula.
Ademais,exprésasenoacordoadotacióndeprazaseacoberturadasmesmas
por procesos selectivos. O obxectivo é a

creacióndunmínimode57
prazas da categoría 9 do
grupoIII.
Enmateriadefuncionarización, articúlase un
procesoselectivoporpromocióninternaconvocado
por unha soa vez e polo
sistemadeconcurso-oposición,deformaindependente aos procesos selectivos
de
libre
concorrencia,paraqueopersoallaboral
fixodacategoríadogrupoIII,categoría9,
poidaacceder,semprequecumpranos
requisitoslegaisnececarios,áescalade

axentesdeinspección,especialidadede
vixiancia de estradas contemplada na
disposición adicional oitava da Lei
2/2015.

fesp sOlicita a cOnvOcatOria Urxente da mesa xeral de
empreGadOs públicOs para sitUar as retribUcións, candO menOs,
na media dO estadO
Redacción.- FeSP-UGT, xunto con
CCOOeCSIF,veñenderemitirlleaoconselleirodeFacendaunhacartanaquedemandanaconvocatoriaurxentedaMesa
xeraldeempregadaseempregadospúblicoscofindeiniciarasnegociaciónsnecesariasparaacadarunacordoquepermita situar as retribucións do persoal
funcionario e laboral, cando menos, na
mediadocoxuntodascomunidadesautónomas.
Xa que, a realidade é outra. O persoalfuncionarioelaboraldaXuntasitúasenosúltimospostosdosempregados
públicosenmateriaretributivadentrodo
Estadoentodososgruposecategorías
profesionais.

Así, en comparación coas comunidades autónomas que perciben as retribuciónscomplementariasmáisaltas,osfuncionariosgalegoscobranentreun34,3%
menos, no caso do subgrupo C2, e un
53,78%,nocasodosfuncionariosdosubgrupoA1.
Facendounhamediasalarialconrespectoaorestodascomunidadesautónomas,opersoalfuncionariodaXuntapercibeentre1.766eurospordebaixodesta
media,noscasosdosgruposmáisbaixos,
e6.185,nosmáisaltos.Adiferenzasalarial media oscila entre un 8,22% e un
13,23%,respectivamente.
Peroéque,noquerespectaaopersoallaboral,asposiciónsnonsonmello-

res,Galiciaocupaocuartopostopolacola.
Istoconfrontaconque,segundodatosdo
INE,aevolucióndoPIBrealdeGaliciaede
aforro primario sexa moi positiva e cunha
previsiónalcistaparaosvindeirosanos.
OssectoresdaAdministracióngalega
desanidade,ensinoouXustizaxaestána
negociarouxaalcanzaronalgúnacordo
demelloraretributivaparasituaraostraballadores por enriba da media do conxuntodoEstado.
ParaUGT,osempregadospúblicos
da Administración galega non poden
quedar á marxe destas melloras económicas,poloqueurxesentarseanegociarxa.

fesp cOnsidera inaceptable eliminar as cOnsUltas médicas de
tarde en mOaña
Redacción.- FeSP-UGTconsiderainaceptableadecisióndoSergasdepechar
asconsultasdaquendadetardenocentro
desaúdedeMoañaentreo16dexulloeo
31deagostoporproblemasdepersoaldebidoásvacacións.Haiquelembrarquea
díadehoxehaicatromédicosetresenfermeirastraballandonestaquenda.

Moañatenungranvolumededemandana
quendadetardee,polotanto,doentese
traballadoresveransemoiafectados.

Estesdrásticosrecortesvanaseros
responsablesdasaturacióndosservizosde
urxenciasesteverán.Ocentrodesaúdede

Por estas medidas tamén se van ver
afectadosmoitosoutroscentrosdesaúde,
porexemplo,naprovinciadePontevedra,

Ademais,amedidafoicomunicadaaos
traballadoresdocentrodesaúdeodía8,
candoasaxendaseprolongaciónsxaestabanfeitas.
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osdeTuieGondomar.
FeSMCdenunciaque,comoconsecuenciadestaspolíticas,osprofesionaissevana
outrascomunidadesoupaísespolaprecariedadenoscontratos.
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nace rUGe, a OrGanización xUvenil de UGt

MónicaRodríguez,asecretariadeIgualdade,XuventudeeMovementossociaisdeUGT-Galiciaparticipandonaasembleaestefinde
semanaenMadrid
Redacción.- "Tedesqueserunhaorganizacióndemozoseparaosmozos,quelle
digaaosindicatoquepensaequequere",
manifestouosecretarioxeraldeUGT,Pepe
Álvarez,opasadosábadoduranteoactode
clausuradaasembleaxuvenilqueculminou
coa constitución da organización xuvenil
RUGE(RevoluciónUxetista).
Estaorganización,queaglutinaráámocidadedosindicato,estácompostaporunha
ComisiónPermanenteformadapolovoceiro,
EduardoMagaldi;tesoureira,AnaGonzález;
secretario de Organización,  Enrique  Nogués;edousvocalías,compostasporMar
CruzeRafaelArrabé.
Duranteasúaintervención,Álvarezresaltou que "esta organización ten que ter
vida,quesexaavozdosmozos,queacuda
aos centros de traballo onde a mocidade
sexamáisexplotada,quellesdigaascousas
poloseunomeequesexacapazdexerarun
movemento na contorna do sindicato que
nossirvaparaqueosmozosteñadesdereitoseliberdadesdesdeoprimeirodíaque
empezadesatraballar".
OsecretarioxeraldeUGTlembrouque
asdecisiónspolíticasqueestáatomarosindicatosonbasicamenteparadefenderaos
traballadores e traballadoras novos. Neste
sentido,destacouque"temosquetraballar
nosproblemasdehoxedosmozosehoxe
tedesproblemasmoiseriosnonsónoacceso,senónnaprecariedade,ascondicións
detraballo".

Os mil euros mínimos de salario,
importante para os mozos

Pepe Álvarez manifestou que o sindicatoestáaloitarporuncambiodepolíticas
e,nestesentido,oacordodenegociacióncolectiva"queestamosanegociarcoapatronal
-sobreoquesinalouantesdeiniciaroacto
que se avanzou, pero non está pechadotenunpuntocentral,quesonosmileurosde
salariomínimoeistoéimportanteparaos
mozos,eespecialmenteasmulleresdeste
país,quepercibenbaixossalarios".
Álvareztaménresaltouodistanciamento
dos mozos coas pensións e lembrou que
agorahaiquepoñerasbasesparaque"os
mozos de hoxe sexades pensionistas de
mañá,conpensiónsquepermitanvivircon
dignidade".Nestesentido,avogouporeliminarofactorsustentabilidadeporquelevará
aosmozosaqueteñancomomínimounrecortedo40%nassúaspensións.Poristo,
apuntouqueémoiimportanteincorporará
mocidadehoxeáloitapolosistemadepensións.

Unha loita de ruge
Esta, destacou, é unha loita de Ruge,
comooétaménloitarcontraaprecariedade,
desdeoscontratosenprácticasqueseconverteneneternos,aosbolseiroseaoutros
contratosquepodenservirparacamuflarsituacións.
Aformacióndebeser,paraPepeÁlvarez,
unhadasnosasreivindicaciónscentraispara
estegobernoedesdeosindicatoimosserinflexiblesparaqueaeducacióne,enparticular,auniversitariarecupereocarácteruniversalegratuíto.Perotaménpararecuperar
liberdadeselembrouquemáisde300sindicalistasestánnasportasdosxulgadosporfa-
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cer de piquetes e promover folgas. "Para
nós, é imprescindible recuperar esta liberdade,incluídaadeexpresiónquehoxeen
díaestáenperigo".

a situación dos mozos é crítica
DuranteoactodeclausurainterveutaménonovovoceirodeRuge,EduardoMagaldi,quesinalouque"asituacióndaspersoasnovasécrítica.Temosmozosqueestán
airaoexilioporquenonatopanunhaoportunidadelaboral.Temosmozosqueseestán
partindoacaralevandounhabici,repartindo
porcatrodurosesenningúntipodeprotección,mentrestodaasociedademiraparaoutrolado.Temosbolseirosebolseirasexplotadosporunsistemaqueencimaofomenta
eopermite.Temosmoitosmozosqueteñen
queaguantarxornadasmaratonianasdetraballoparapoderlevarunsalarioirrisorioafinaldemes.AeleséaosquetenquedefenderRuge".
Nestesentido,sinalouque"nonnospodemosemancipar,terunhavidapropia.Temosquealongaravidaencasadosnosos
paiseasociedadecrequenosgustaestar
así.Nonécerto,queremosviviranosavida.
Peroéimposible,cosnosossalarioseosaluguereseprezosdospisostanaltos".
"UGT necesítanos fortes, unidos e
críticos", manifestou. "Temos que loitar
polas persoas novas deste país. Estamosobrigadosamellorarassúascondiciónseímoloaconseguir",afirmou.Aofinalizar a asemblea, membros de Ruge
repartironpanfletosinformativossobrea
situacióndamocidadenoparquedoRetirodeMadrid.
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Os avances en pensións, nO marcO dO pactO de tOledO, sOn frOitO
das mObilizacións
Redacción.- O consenso alcanzado
estasemananoPactodeToledoparaque
as pensións se revaloricen conforme ao
IPCéfroitodasmobilizaciónssociais,que
foronesonapancaparauncambiodepolíticas.Contodo,UGTdemandaaospartidospolíticosquenonignorenasdemandassociaisqueseguenexpresándosena
rúaepideaonovoGobernoquesexasensibleexustoanteasmesmas.Nestesentido,esixeaderrogacióntotaldareforma
depensiónsde2013,impostapoloanteriorExecutivodoPP,eacabarcosrecortesquesufrironosnososmaiores(entre
elesocopagofarmacéutico),baixoaescusadacrise.
UGTdefenderáqueasubidadaspensiónsconformeaoIPCparaesteanoteña
carácter retroactivo, desde xaneiro de
2018.Osindicatoconsideraquearevalorización automática das pensións conforme á evolución dos prezos non debe
estaraoalbordoGobernodequendae
quegarantiropoderadquisitivodetodos
os pensionistas, conforme ao IPC, debe
serundereitoesencialeuniversalecomo
taldeberecoñecersenoPactodeToledo
eblindarsenaConstitución.

nunca foi un problema das
pensións, senón das políticas
UGTconsideraqueéaideoloxíaeas

políticasqueseaplicanascausasquepoden xerar os verdadeiros problemas e
mantén que o noso Sistema de SeguridadeSocial,estácomoestá,polaspolíticaslaboraiseeconómicasimpostaspolo
anteriorGobernodoPP.
Así,oprincipalproblemadonosoSistemadeSeguridadeSocialnonédegastos,senóndeingresos.Osempregosprecarios,adesvalorizacióndossalarioseos
recortes sociais xeraron menores ingresosparaoSistemadeSeguridadeSocial
e,portanto,paraasnosaspensiónspúblicas.Polacontra,nesaetapaincentiváronse os plans de pensións privados. O
sindicatoconsideraqueonovoGoberno
deberompercon“esaspolíticas”evelar
polointeresexeral.
Nestesentido,UGTentendequerecuperaroconsensoenpensiónsesixea
derrogacióntotaldareformadepensións
de2013,impostapoloGobernoPopular,e

acabarcosrecortes,entreelesocopago
farmacéuticoqueafectousobretodoaos
nososmaiores.

medidas, desde xa
O sindicato considera que hai que
adoptarmedidas,desdexa,paraerradicar
oactualdéficitdaSeguridadeSocial(SS).
Para iso, propón acabar coas bonificacións á contratación das empresas, a
cargodaSS,financiarosgastosdoSistemadesdeosOrzamentosXeraisdoEstado(comoorestodosministerioseorganismospúblicos)edestoparasbases
decotización.
Asímesmo,haiqueabrirodebatesobreasfontesdefinanciamentodoSistema.
Osindicatopropónqueaspensiónssefinanciennonsóconcotizaciónssenóncon
impostosequeestessexandecarácterfinalista,oquepermitiríaademaisalimentar
oFondodeReserva.

UGt recibe cOn satisfacción a decisión dO GObernO de permitir
aO aqUariUs amarrar nUn pOrtO españOl
Redacción.- UGTrecibiuconsatisfacciónoanunciodoGobernoespañoldeque
o barco Aquarius, que navega á deriva
poloMediterráneoconmáisde600inmigranteserefuxiadosrescatadosporMédicosSenFronteiraseSosMediterranée,vai
seracollidonoportodeValencia.
Nestesenso,UGTeCCOOxafixeran
público un comunicado no que solicitaba
queoGobernopermitiseamarraraoAquariusnunportoespañolporrazónshumanitarias, o que finalmente vai suceder, evitandoasíunhacatástrofehumanitaria.
CCOOeUGTconsideranqueaUnión
Europea debe esixir que se cumpran as
obrigacións e respéctense as normas internacionaismáisbásicas,comoprotexera
vidaeesixirasolidariedadedetodososestados membros, para abordar o que sucede nas fronteiras exteriores da Unión
desdeoenfoquedadefensadosdereitos
humanos.

Ademais, UGT e CCOO reclaman á
Unión Europea que, de forma inmediata,
tomeasmedidasnecesariasparaqueobuqueAquariuspoidadesembarcarnunporto
europeoáspersoasrescatadasequeestassexanatendidascontodasasgarantías,
cumprindocoasobrigaciónsinternacionais
ás que están suxeitos todos os estados
membros.
Poroutrabanda,demandanaorecentemente nomeado Goberno español, especialmenteaoMinisteriodeEmprego,Migracións e Seguridade Social e ao
MinisteriodeAsuntosExteriores,UniónEuropea e Cooperación, que promovan no
seodaUniónunhapolíticacomúndemigracións,baseadanorespectoaosdereitos
humanosenasolidariedadeecompromiso
detodososestadosmembros.
AsituacióndobarcoAquariuscon629
persoasabordocuestionadenovoocompromisodaUniónEuropeacosseusvalo-
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res,asícomoodetodososestadosmembroscosdereitoshumanosecoasnormas
internacionais.
Amaldenominadacrisedepersoasrefuxiadasrevelouque,concontadasehonrosas excepcións, os estados membros
nonestabandispostosaaceptarunhapolíticacomúnesolidariarespectodesolicitantes de protección internacional. Pola
contra,permitiusequeestadoscomoHungríaadoptasenmedidasquesoncontrarias
non só ás normas internacionais, senón
aosprincipiosfundacionaisdaUnión.
En lugar de aplicar políticas a longo
prazo,abordandoascausasdamigración
e respectando ante todo os dereitos das
persoasmigrantes,sexanounonposibles
refuxiados,aUEoptouporunhasolución
deurxencia,osprogramasderecolocación
ereasentamentoepolavergoñosaexternalizacióndafronteiraexterior,conacordos
conTurquíaeLibia.

semana do 11 ao 17 de xuño de 2018

UGt reclama pOlíticas de prOtección sOcial e empreGO para
frear a pObreza infantil
Redacción.- Otraballoinfantilparece
algoalleoaonosopaís.Peroarealidadeé
quepodendarsesituaciónsondeosmenoresesteanarealizaruntraballobaixoo
quepuidesenconsiderarsetarefascolaborativasoudeapoiofamiliarequenalgúns
casos puidesen ser considerados como
unhaformadeexplotacióninfantil.
Éocasodenenosque"estánabotar
unhaman",sobretodonosperíodosvacacionais cando se suspende ou termina o
curso escolar, nos negocios familiares.
Adoitanrealizartarefasdehostalería,comercio, labores agrícolas e gandeiros,
pesca, tarefas domésticas, en talleres,
vendaambulante,feiranteseestacolaboraciónenrealidadeoqueencerraéodesenvolvementodunhaactividadelaboral.
Otraballoinfantiléincompatiblecobenestardasnenaseosnenos,efaceruso
doseudereitoaoxogo,aotempodelecer,
edemaisdereitoscontempladosnaConvención de Dereitos do Neno.Ademais,
nondebemosesquecerqueotraballoinfantil,talecomonoslembraaOITnasúa
campañadesteano,levariscosparaasaúde, lesións e pode ocasionar secuelas
paratodaasúavida.

nado para a pobreza infantil,anunciadopoloGoberno,equeformeparte
da axenda social do actualexecutivo.Estimamos
conveniente a instauracióndunhaverdadeirapolíticadegarantíaderendas e que se adopten
urxentemente medidas
parareducironúmerode
familias que viven por
baixo do limiar de pobreza,xaqueoincrementodenenospobres no noso país débese, fundamentalmente,aunhabaixadanopoderadquisitivo
familiar.
UGTreivindicaunhaspolíticasdeprotecciónsocialquegarantanosdereitosdos
nenos,oseubenestarsocialearupturadefinitivacoapobrezaevulnerabilidadesocial.
Débeseacabarcoatransmisióninterxeracionaldapobreza,xaqueasbolsasdetraballoinfantilsonmáisfrecuentesentreas
poboaciónsconcarenciasgraves,nenase
nenos non escolarizados e na economía
mergullada.

nenos inmigrantes
Enmoitasocasiónsosnenostraballan
polasituacióndepobrezaenqueestáninmersasassúasfamilias.Segundoaúltima
EnquisadeCondiciónsdeVida(INE),no
ano 2016, o 22,3% de poboación atopábaseenriscodepobrezaeataxaderisco
depobrezaparaosmenoresde16anossituouseno28,9%,sendo6,6puntossuperiorádoconxuntodapoboación.EaOrganización para a Cooperación e o
DesenvolvementoEconómico(OCDE)cifra
enmáisdo20%apobrezainfantilnonoso
país,concretamenteno23,4%,caseodobrequeamedianaOCDE,quesefixouno
13,3%.
DesdeonosoSindicatoconsideramos
fundamentalacreacióndunAltoComisio-

Nondebemosesqueceraosmenores
estranxeiros. En primeiro lugar, os casos
perigososdetraballoinfantilequesonrealizadospormenoresvítimasdatratade
sereshumanos.Segundoosúltimosdatos
da Organización para a Seguridade e a
Cooperación en Europa (OSCE), en Españahaipretode20.000menoresidentificadospolaPolicíaqueforonobrigadosa
prostituírse,mendigaroucometerdelitos,
ou que foron vítimas de redes de delincuenciainternacionais.
Doutrabanda,osmenoresestranxeiros
nonacompañados,oschamadosMENA,
sonespecialmentevulnerablesxaqueen
ocasiónsponseaénfaseenserestranxei-

ros no canto de menores e incúmprense
obrigaciónsinternacionais,dificultándolleso
accesoáatenciónsanitariaeeducativae
estando máis expostos a ser vítimas de
traballoinfantileatraballossencontratose
conxornadasabusivas.
UGTdemandaaimplantacióndunprotocolocuxasacciónsteñanencontaaConvencióndeDereitosdoNeno,evelarpolo
interesesuperiordomenor,debendoadecuaranormativaeasprácticascofinde
protexeraestesnenosenenas.Urxeque
asúaacollidaeasistenciasexainmediata,
nomomentodasúachegada,brindándollesprotección,asistenciaxurídica,servizos
sociais, atención sanitaria e medios educativos.

mellorar a protección social
Urxeinstaurarunmarcodedereitossociaiseprestaciónseconómicasquegaranta
quetodososcidadánsqueseatopanensituacióndenecesidaderecibanunhaprestacióneconómica.NestaliñaatópaseanosaIniciativaLexislativaPopulardecreacióndunha
PrestacióndeIngresosMínimos,quegaranta
unsingresosadecuadosáspersoasque,teñendispoñibilidadeparatraballar,perocarecendeempregoedunsrecursoseconómicos
mínimosparasie,noseucaso,paraosfamiliaresaoseucargo,asegurandounhascondiciónsmínimasparaatenderassúasnecesidadesmáisesenciais.

Os accidentes mortais “in itinere” aumentaron un 19,2%, sendo os accidentes
de tráfico a primeira causa de mortalidade laboral entre estes
Redacción.- No primeiro trimestre do
anoosaccidentesmortais“initinere”ascendena31,oquesupónunaumentodo
19,2%,5falecementosmáisqueen2017),
27destasmortesproducíronseenaccidente
detráfico.Doutrabanda,aíndaqueoshomessufrironmenosaccidentesinitínere
queasmulleres,sofrenosdemaiorgravidade(das31mortes,28correspondenahomes). Unha tendencia que non variou ao

longodosanos.UGTadvirtequedesde2013
incrementáronse o número de accidentes
laboraisdetráficoeachacaesteaumentoa
uncambionasocupaciónsdostraballadores
e traballadoras (cada vez inclúese máis a
conducióndevehículos)eáprecariedadelaboral.
Debemosseguirdenunciandoqueaprecarizacióndomercadodetraballoprovocada
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polareformalaboralpropiciouunaumento
dosaccidentes“initinere”.Atemporalidade,
aparcialidade,osbaixossalariosouasrotaciónsprovocanaltosniveisdeestrés,quepodenincidirnestetipodeaccidenteslaborais.
Omalusoquesefaidacontrataciónprovocouunincrementodonúmerodedesprazamentosqueserealizaduranteaxornadalaboral. En moitos casos provocado pola
obrigadesimultanearvariosempregos.

semana do 11 ao 17 de xuño de 2018

UGt insta a neGOciar, desde xa, para qUe a dixitalización nOn
prexUdiqUe aOs traballadOres
Redacción.- Osrobotsindustriaisdestrúenempregoebaixanossalarios.Asío
afirma un novo estudo de  Bruegel, que
analizaoscasosdeseispaísesdaUEe
quealcanzaasmesmasconclusiónsque
estudosprecedentescentradosnosEEUU.
O“thinktank”europeodemostraquea
posta en marcha dun robot industrial por
cadamiltraballadoresaumentaodesempregoatanun0,31%ereduceossalarios
dostraballadoresdadevanditaindustrianun
0,64%,cifrasabsolutamentepreocupantes
edesalentadoras.Defeito,opropiodocumentoconfirmaqueaintroduciónderobots
nosprocesosdeproduciónvaireducir,significativamente, as taxas de emprego en
Alemaña,Italia,Suecia,Finlandia,Franciae
España.
Ademais,estedesprazamentodetraballadores non é lineal.Afecta especialmenteostraballadoresnovos,queseatopancunmercadolaboralqueofrecemenos
oportunidadesdetraballo,eáspersoascon
competencias e habilidades intermedias,
habitualmentesituadasnasclasesmedias.
Esteefectoestádirectamenterelacionadocoasubstitucióndeempregoconaltas
doses de rutina e tarefas repetitivas por
partedosrobots,oqueagudizaráoproceso

de polarización laboral e o empobrecendodasclasesmedias.
As evidencias científicas atopadas
nestedocumento–asícomooseuprecedentenosEEUU-contradínosargumentosdepatronais,empresariosealgúns políticos que non dubidan en
aseverar, sen base científica nin estudos
queoavalen,queaimplementaciónmasiva
derobotsnontenafectaciónnegativasobre
oempregoeascondiciónslaborais.Éevidenteque,seatenetenunalcancemoiperigoso,especialmenteparaosnososmozos
eparaasclasesmedias.

pasandoporacordoscolectivosparitarios
quereducisenasperdasdeempregoeareducióndesalarios.

Mentresseacumulabanosestudosque
demostranqueadixitalizacióndoemprego
vaixeraralgúnsgañadoresemoitosperdedores,oanteriorGobernodoPartidoPopularnonfixonadaporarticularpolíticasque
protexanaestesúltimos.AEstratexiaDixitalquedousenoesquecemento,pasando
deserIntelixenteaDesaparecida.

O noso Sindicato segue defendendo
queoDiálogoSocialéamellorferramenta
paraconstruírunhasociedadedixitaldofuturobaseadanunEstadodoBenestar4.0,
peroparaisoéprecisoqueapatronalabandoneoseuobstrucionismoequeonovo
Gobernoprioriceesteasuntonasúaaxenda
políticaesocial.Trátasededarunharespostaásnecesidadesdetraballadoresecidadánsporquecadadíaquepasaéundía
menosparaafrontarosretosquenospropónadixitalización.

UGT propuxo na súa participación na
ConsultaPúblicaunhabateríademedidas
parapaliarosefectosperniciososdatransformacióndixital,desdemedidasderedistribución das rendas e dos beneficios da
produtividadedixital,amediasderecolocaciónerecualificacióndostraballadores,

Por iso, cominamos ao Executivo e
patronaisasentarámesaeempezara
negociardeformatransversalesectorial,
mediante acordos colectivos e convenios, para que este proceso repercuta
nobendetodose,sobretodo,dostraballadoresdestepaís.

UGt celebra a sentenza dO tribUnal sUpremO qUe cOnsidera
ileGal despedir nO verán aO prOfesOradO interinO
Redacción.- Grazasánegociación,
sindicatos como UGT conseguimos
queataoano2011atónicaxeralfose
que os profesores e profesoras contratadosaocomezodecursoparacubrirunhaprazavacanteencentrospúblicosestivesenempregadosatao31
deagostodoanoseguinte,ouatao14
desetembro-nocasodeensinosmedios-;édicir,portodoocursoescolar.
Como consecuencia, durante os meses de xullo e agosto seguían cobrandonormalmenteecompletabanas
tarefas de setembro cos exames de
recuperación.

rritorio -é distinto contrato
porvacanteou
por substitución-. Neste
momento, segue habendo
comunidades
nas que as
contratacións
por substitución,comoéo
caso de Castela-AMancha,seguensenpercibira
retribucióndoverán.

Desde o ano 2012, os profesores
interinosdoscorposdocentestiveron
queenfrontarseaunhasituaciónque
serepetiunamaiorpartedascomunidadesautónomas:oseudespedimento
o30dexuño,xerandodesigualdades
importantes, non só con respecto ao
profesorado funcionario, senón entre
ospropiosdocentesinterinoseporte-

DesdeUGTvaloramosdemaneira
positiva a sentenza do Tribunal Supremoqueconsiderailegalqueosprofesoresinterinosquesoncontratados
ensetembroparaexercerdurantetodo
ocursoescolarsexancesadoso30de
xuñoenonsellespagueosmesesde
xulloeagosto,xaquepodeservirpara
queasadministraciónseducativasre-
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coñezandeoficioundereitoquedoutra forma tense que reclamar individualmente.
UGTdefendequeoprofesoradointerino recupere os dereitos perdidos
desdequeseempezaronaaplicaros
reaisdecretosderecortes,xaqueentendemosquenonpodehaberdiscriminacióndoprofesoradointerinofronte
aosseuscompañeirosfuncionariosde
carreira.

semana do 11 ao 17 de xuño de 2018

