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130 aniversario de UGT
Cumprimos

Redacción.- O domingo 12 de agosto,
a Unión Xeral de Traballadores cumpre 130
anos. Con ese motivo, a Comisión Executiva Confederal, en colaboración coas Federacións Estatais e as Unións de Comunidade Autonóma e a implicación do
conxunto das estruturas do sindicato, deseñou unha serie de accións e actividades
conmemorativas que comezarán ese día e
prolongaranse ata setembro de 2019: exposicións, conferencias, debates, cursos,
publicacións, música, cinema, teatro, etc. É
dicir, todo un ano de celebracións cun obxectivo central: reivindicar o noso pasado, a
achega do sindicato á mellora das condicións sociais e laborais do noso país, dándolle continuidade na nosa proxección cara
ao presente e futuro.
O 12 de agosto faremos unha homenaxe a todas aquelas persoas que fixeron
posible esta gran organización ao longo
destes 130 anos, para o que realizaremos
unha ofrenda floral en Carrer dels Tallers,
a rúa na que se fundou UGT por un grupo
de traballadores a finais do século XIX.
Acto seguido, o Consello Confederal e os
invitados a este acto celebrarán o acto inaugural deste 130 aniversario, no que intervirán dirixentes sindicais internacionais e
a ministra de Traballo, Seguridade Social e
Migracións, Magdalena Valerio, e no que
daremos a coñecer un manifesto redactado con motivo desta celebración. A continuación, UGT de Catalunya inaugurará a
exposición conmemorativa que percorrerá
todas as provincias de España ao longo
deste próximo ano.

Queremos que esta celebración sirva
para reivindicar o papel de UGT en todos os
logros e avances sociais e laborais deste
país. En ningún caso queremos que se
converta nunha mirada nostálxica ao pasado. E ademais, pretendemos que sexa
unha panca para transmitir á sociedade as
formulacións do Sindicato para o presente
pero, especialmente, para o futuro, é dicir,
queremos que sirva para proxectar á Organización.
As accións
deste 130 Aniversario deben
ter entre os seus
obxectivos converterse en lugar
de encontro para
a organización
e, sobre todo,
desta coa sociedade. Deben ser
referencia para
coñecer o noso
sindicato, a súa
historia e as
súas propostas,
un lugar de encontro de todos
os afiliados e afiliadas, aberto á
participación de
todos aqueles,
que, non estando afiliados,
queiran participar como traballadores e cida-

dáns das propostas deste Sindicato. Esta
celebración dános a oportunidade de chegar a máis persoas, de expoñer as nosas
opinións, e que as alternativas de UGT póidanse trasladar con maior axilidade e transparencia ao maior número de cidadáns e cidadás posible. Pero tamén de contar coas
súas opinións e formulacións e así enriquecer máis ao sindicato para mellorar á
vez a nosa actividade na defensa e promoción dos dereitos e intereses dos traballadores e traballadoras.

UGT pon en marcha a web
conmemoraTiva do seU 130
aniversario
A Unión Xeral de Traballadores puxo en marcha a páxina web conmemorativa do seu 130 Aniversario na que se poderán atopar, entre
outras moitas cousas, información sobre os actos organizados polo sindicato ao longo de 2018 e 2019 para celebrar esta efeméride.
O 12 de agosto, UGT cumpre 130 anos de historia, e a primeira organización sindical do noso país e a segunda máis lonxeva de Europa
quere conmemorar a súa traxectoria cunha serie de actividades culturais tales como exposicións itinerantes, ciclos de conferencias e
asembleas que baixo o slogan Cumprimos! percorrerán todo o país.
http://130aniversariougt.es/
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o comiTé de foLGa dos axenTes foresTais e ambienTais abandona a
mesa de neGociación anTe a faLTa de proposTas da xUnTa e
conTinúa o paro indefinido
Redacción.- O Comité de folga dos
axentes forestais e medioambientais da
Xunta abandonou o pasado luns, día 6, a
mesa de negociación ante a falta de propostas da Xunta que non aceptou ningunha das alegacións presentadas por
UGT e CIG.
De feito, seguen mantendo o exceso
horario en cómputo anual; a duración da
quenda segue sendo de 12 horas, aumenta de 7 a 10 horas de traballo durante o inverno; non desenvolve unha segunda actividade; non se compromete a
instar a solicitude de coeficientes redutores; non contempla a posibilidade de permitir a conciliación; e non contempla un
aumento do complemento específico que
ten en conta a penosidade, toxicidade,
turnicidade e especial responsabilidade
dos axentes.
A Xunta segue mantendo un claro
desprezo cara os traballadores da Consellería de Medio Ambiente, reducindo e
facendo regresivo, con respecto ao

acordo asinado no 2004, ao pasar de ter
4 meses de gardas a poder realizar só
dous meses en todo o ano, impedindo
que se poida realizar e atender a vixiancia
da actividade cinexética e piscícola, así
como, o control do furtivismo e dos espazos naturais.
Isto levou a que o comité de folga,
previa consulta aos traballadores das propostas da Administración e a petición dos

traballadores que se atopaban fóra concentrados, a abandonar a xuntanza.
Dende FeSP tamén se critica duramente a actitude da Xunta que, 15 minutos antes da xuntanza, cambiou o lugar da
súa celebración para dificultar a concentración convocada polos traballadores. E
a Xunta tampouco lles deu acceso ao interior da EGAP onde o comité de folga tiña
convocada unha asemblea informativa.

os TrabaLLadores da ora de viGo comezaron esTe marTes a foLGa
indefinida e esixen a readmisión dos 8 despedidos xa
Redacción.- FeSMC denuncia
o despedimento de oito traballadores do servizo da ORA-zona
azul do Concello de Vigo.
Dornier, a adxudicataria do servizo dende o pasado día 1 de
xuño, procedeu o pasado día 30
de xullo ao despedimento de oito
traballadores por “causas obxectivas”. FeSMC lembra que a empresa asumiu a adxudicación coa
subrogación de 40 traballadores.

falta de lealdade co
compromiso adquirido
O Sindicato denuncia a falta de
lealdade cara o compromiso adquirido nas condicións do servizo e o
incumprimento do prego de condicións, encadrando estes despedimentos no único obxectivo de obter
máis beneficios económicos dun servizo público. Tamén existe persecución sindical polas reiteradas manifestacións de UGT pola baixa
temeraria no concepto económico

para adxudicarse o concurso.

a folga continuará mentres a
empresa non mude a súa
postura
Por todo isto, os traballadores iniciaron este martes, día 7, unha folga
indefinida que acompañaron de va-
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rias concentracións na rúa e un peche na propia sede da empresa que
segue a manter unha actitude totalmente intransinxente e négase a negociar.
O Concello de Vigo coincinde coa
postura dos traballadores e, de feito,
iniciou a tramitación do expediente á
concesionaria.

semana do 6 ao 12 de agosto de 2018

o diáLoGo sociaL debe dar froiTos canTo anTes
Redacción.- No marco da conmemoración do 130 Aniversario de UGT, que ten
lugar o domingo 12 de agosto, o secretario
xeral do sindicato, Pepe Álvarez, entrevistado no programa “As mañás de RNE”,
destacou que “os retos máis urxentes aos
que se debe facer fronte neste momento
son acabar co desemprego, terminar coa
precariedade laboral, unha situación que
nalgúns casos é de semiescravitude que
case nos lembra tempos fundacionais do
noso sindicato, e finalmente expornos que
futuro é o que queremos porque non podemos continuar con esta degradación da
vida social e dos dereitos e liberdades”
Con respecto ás medidas anunciadas
polo novo Goberno como o Plan Director
por un Traballo Digno ou a recuperación do
subsidio por desemprego de 430 euros
para maiores de 52 anos, Pepe Álvarez
manifestou que as persoas non necesitan
anuncios ou promesas senón medidas que
se poñan en práctica e teñan efecto inmediato.
“O mesmo sucede co Diálogo Social,
porque é verdade que o Goberno acaba de
chegar, pero os cidadáns deste país levan
moito tempo esperando cambios lexislativos e reposición de dereitos e as persoas
en situacións difíciles non poden esperar de
forma que o Goberno ten que ser consciente de que hai que tomar medidas de
maneira inmediata”.
Álvarez, que manifestou que considera

que o Goberno está a abusar da explicación das medidas que pensa poñer en marcha, -algunhas delas sen previo diálogo ou
acordo cos axentes sociais-, sinalou que a
pesar de que neste momento, “estamos na
casa de saída, espero que antes de que
acabe o mes de setembro, podamos ver a
luz cun acordo concreto”.
“O que necesitamos para volver a unha
situación de normalidade e de respecto á
lexislación laboral no noso país” dixo, “son
máis medios e, nese sentido, nós imos traballar para elaborar propostas como a de
dotar de formación aos corpos e forzas de
seguridade do Estado para que tamén poidan levantar actas e levalas á inspección e
medidas encamiñadas a que haxa moitos
ollos que vixíen permanentemente se se
respecta a lexislación e, sobre todo, se hai
unha situación de escravitude, denúnciese”
engadiu.

hoxe en día, unha parte moi importante
dos beneficios do sector bancario veñen
como consecuencia de algo que temos
que facer obrigatoriamente, que é usar
as entidades financeiras. Se temos, por
obrigación, que ter unha conta bancaria
e, ademais, nunha entidade privada, o
Estado ten que garantir que non se cometan abusos, máxime cando son tan
poucos bancos e non hai diferenzas entre eles”, explicou.
Neste contexto, Álvarez advertiu de que
esta é unha cuestión que non parece interesar moito á Comisión da Competencia, e
preguntouse se é que este organismo ten
algún tipo de relación coas entidades financeiras.
“Os bancos teñen que pagar máis impostos porque este país fixo un gran esforzo para que hoxe as entidades financeiras no noso país poidan continuar
funcionando”, destacou.

evitar os abusos da banca
Preguntado polo imposto á banca
anunciado polo Goberno, Pepe Álvarez subliñou que “o feito de que as entidades financeiras ameacen con trasladar o custo
do imposto aos usuarios da banca é prepotente e indigno”.
“O Goberno ten a obrigación de facer
unha lei que regule como e de que maneira a banca cobra aos usuarios por utilizar os seus servizos, sobre todo, porque

reto migratorio
En relación co reto migratorio, o secretario xeral de UGT subliñou que “o proxecto europeo é hoxe máis necesario que
nunca porque ningún dos países por si só
vai poder facer fronte a unha situación que
require unha resposta europea conxunta e
solidaria, algo que axudará a que Europa se
poida converter nun espazo de liberdades
e dereitos”.

o Goberno debe acTUar xa conTra as pLaTaformas dixiTais
Redacción.- O secretario de Política Sindical de UGT, Gonzalo Pino, afirmou que o
Goberno “pode e debe actuar xa contra o
emprego precario que fomentan as plataformas dixitais e as empresas multiservizo. Debe
dotar de máis recursos persoais e económicos
á Inspección de Traballo para frear esta situación de maneira inmediata”.
Gonzalo Pino realizou estas declaracións
durante a súa entrevista no programa “A Hora
de Andalucía”, de Canal Sur Radio, onde sinalou que “non pode ser que a nosa comodidade fágase en base a precarizar as condicións de traballo dos demais. Necesitamos un
compromiso de toda a sociedade para erradicar estas formas de traballo”.
Para Pino, estas plataformas fan “o que
moitos empresarios levan facendo toda a vida
para evadir o pago á Seguridade Social, esta
vez aproveitando a dixitalización e unha reforma laboral de 2012 que permitiu que estas
empresas desregulen as condicións de traballo”.

Empresas que consideran aos traballadores como “colaboradores por
conta propia, cando en realidade son traballadores por conta allea, e que priorizan
os convenios de empresa por encima
dos convenios do sector”.
Isto produce que os traballadores “teñan que estar moito tempo sobre a bicicleta para ter un salario de miseria (a maioría
cobra por baixo do Salario Mínimo Interprofesional), pedalean entre 60 e 80 kms., teñen
moitos riscos para a súa saúde e seguridade,
etc.”.
Neste sentido, o secretario de Política Sindical de UGT lembrou que “desde o sindicato
puxemos en marcha a plataforma “A túa Resposta Sindical”, que nos permitiu poñernos
en contacto cos traballadores destas plataformas para ver as súas condicións de traballo”.
“Puxemos unha demanda de conflito colectivo contra Glovo”, manifestou. “Queremos facer seccións sindicais nas plataformas
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para protexer aos traballadores. Estamos a expor unha denuncia para os próximos días
contra Deliveroo porque creou unha asociación onde impón a afiliación aos traballadores
para poder gañar un salario. Unha empresa
que ten unha débeda acumulada coa Seguridade Social duns 3 millóns de euros por non
cotizar polos seus traballadores, aos que considera autónomos”.
Por iso, Gonzalo Pino reclama ao Goberno “que se poña as pilas e aplique canto
antes o Plan Director por un Traballo Digno
que aprobou recentemente. Non se poden
permitir estas formas de negocio no século no
que estamos. Hai que frear xa esta situación”.

semana do 6 ao 12 de agosto de 2018

os LUmes do verán deben eviTarse no inverno
Redacción.- España conta con máis
de 28 millóns de hectáreas de masa forestal cuxo estado xeral empeorou fundamentalmente por falta de traballos de prevención e coidado. Algo que, unido á
importancia que tivo o incremento da temperatura debido ao cambio climático e as
ondas de calor, aumenta o risco natural de
incendios e a súa rápida expansión.
En 2017 os incendios arrasaron os nosos montes con rexistros por encima da
media da última década. Houbo 13.822 sinistros que terminaron con 178.436 hectáreas e 56 grandes incendios (de máis de
500 Hz. que supuxeron o peor ano do decenio).
O número de sinistros (3.676), entre o
1 de xaneiro e o 29 de xullo de 2018, é o
máis baixo da última década e atópanse un
50% por baixo da media, unhas cifras moi
positivas que están máis relacionadas coas
condicións meteorolóxicas –a primaveira
foi máis fría e extremadamente húmidaque co feito de que as comunidades autónomas teñan establecido plans ou estratexias con medidas enfocadas á prevención
dos incendios forestais.
De feito, coa primeira onda de calor xa
está a crecer de maneira preocupante o número de grandes incendios forestais –como
os que se produciron na provincia de
Huelva-.

non baixar a garda

Nesta sentido UGT sinala que
non podemos baixar a garda, independentemente da excepcionalidade dos primeiros meses do
ano, sabemos que os efectos do
cambio climático se van sufrir de
maneira especialmente intensa na
Península Ibérica. O aumento da
temperatura e as ondas de calor,
unida con longos períodos de
seca, van facer que os incendios
forestais prodúzanse de maneira
máis virulenta e auméntese o período de maior risco, e para evitalo o sindicato considera que a única solución pasa
por unha estratexia de loita contra incendios
baseada na prevención.
UGT mantén que é necesario facer
unha planificación territorial adecuada, desenvolvendo políticas de desenvolvemento
rural que fixen á poboación e cren emprego
e establecer plans encamiñados á mellora
dos nosos bosques, xa que estes son imprescindibles para protexer a diversidade
biolóxica e combater o cambio climático. É
necesario xestionalos sosteniblemente e
loitar contra a desertificación, deter e investir a degradación das terras e da masa
forestal, así como a perda de biodiversidade. Isto fará que o territorio sexa menos
inflamable e máis resistente ao cambio climático.
Non podemos basearnos unicamente
en adquirir máis vehículos para a extinción
(España e Portugal gastan entre o 70% e o
90% dos orzamentos en labores de extinción), hai que cambiar o enfoque, xa que se

non modificamos a forma de actuar, as consecuencias dos incendios forestais serán
cada vez máis dramáticas.
O sindicato insiste en que se deben establecer, desde as diferentes comunidades
autónomas plans reais e eficaces contra os
incendios forestais que pasen pola continuidade durante os 12 meses do ano dos
traballadores e traballadoras do sector e
polo establecemento de labores preventivos todo o ano, e en especial na época invernal, xa que os incendios forestais apáganse no inverno.
A Unión Xeral de Traballadores considera que hai que recoñecer e valorar o
traballo arduo e difícil dos máis de 6000
axentes ambientais que coidan dos nosos bosques e os máis de 25.000 bombeiros forestais que loitan contra a secuela que supoñen os incendios no noso
país arriscando en ocasións as súas propias vidas debido á falta de medios e
persoal e as súas pésimas condicións
de traballo.

UGT recLama Unha reforma fiscaL en profUndidade
Redacción.- A Unión Xeral de Traballadores reclama unha reforma fiscal integral e en profundidade que dote ao noso
país, de maneira estable, dun sistema tributario potente, xusto e eficaz, que sitúe o
nivel de recursos públicos á altura, polo
menos, da media da zona euro, co fin de
impulsar un crecemento económico máis
sustentable e un estado de benestar sólido
e extenso.
Para o sindicato, os impostos son clave
para mellorar a redistribución da renda, xa
que contribúen a mellorar a equidade económica e a cohesión social. Con todo, na
actualidade, España recada 7,2 puntos porcentuais de PIB menos que a media da
zona euro (33,9% fronte a 41,1%), o que
significa que o noso país deixa de recadar
preto de 80.000 millóns de euros respecto
de Europa.

Un déficit recadatorio que podería dedicarse a construír máis hospitais e contratar máis persoal sanitario, financiar o sistema de pensións, reforzar os sistemas de
prestacións por desemprego e sociais, dotar de fondos a lei de dependencia, potenciar as políticas activas de emprego ou
construír infraestruturas viarias modernas.
Máis ingresos para gastar máis e de maneira máis eficiente, mellorando a calidade
de vida da maioría da poboación.

Un sistema que non beneficie só
aos máis ricos
UGT manifesta que o sistema tributario
español non é progresivo. Non pagan proporcionalmente máis os que posúen maiores rendas. Isto é debido á fraude existente; aos buracos que ten o sistema en
forma de exencións e deducións; ao cre-
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cente peso dos impostos indirectos (como
o IVE) fronte aos directos (IRPF ou Sociedades); e á continua rebaixa da fiscalidade
das rendas do capital e empresariais. Isto
beneficia a unha minoría da poboación, a
que posúe máis renda e riqueza, mentres
se eleva a carga para a maioría social, en
especial para a clase traballadora.
Por iso, o sindicato reclama unha reforma fiscal integral, que garanta unha
maior suficiencia dos ingresos e unha repartición máis xusta do esforzo.
Para UGT, o Goberno debe abrir xa o
diálogo social nesta materia, co fin de que
os interlocutores sociais participen activamente na configuración dos cambios fiscais
necesarios no noso país, co fin de ter un
sistema fiscal á altura da media da zona
euro e garantir un Estado de Benestar
xusto, sólido e equilibrado.
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