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Redacción.- UGT pon en valor a

loita sindical para mellorar os

salarios dos traballadores e traba-

lladoras que menos gañan e con-

sidera que este aumento do SMI é

un paso fundamental que debe

consolidarse en 2023, cando o SMI

alcance o 60% do salario medio,

tal e como subscribiu España na

Carta Social Europea.

A subida do Salario Mínimo Inter-
profesional a 1.000 euros ao mes,
por 14 pagos, con carácter retroac-
tivo, desde o 1 de xaneiro de 2022, é
unha medida de xustiza social, que
favorece a economía, potencia o em-
prego e o progreso social. 

Con esta subida ata os 1.000 eu-
ros rómpese un teito que parecía di-
fícil de romper, entre outras cousas,
pola obcecación da patronal que in-
cumpriu o Acordo para o Emprego e
a Negociación Colectiva subscrito
cos sindicatos, en 2018, no que se
establecía a necesidade de que o sa-
lario mínimo dos convenios fóra polo
menos de 1.000 euros. Algo que non
cumpriu, polo que agora haberá máis
traballadores e traballadoras afecta-
dos polo incremento do SMI. Así, hai
187 convenios que están con salarios
por baixo deste mínimo, que afecta a
unhas 900.000 persoas, ás que hai
que sumar outros 800.000 traballa-
dores e traballadoras sen convenio.

Un acordo que beneficia sobre
todo ás mulleres e os mozos

A subida de 1.000 euros do sala-
rio mínimo vai ao corazón das per-
soas que menos gañan e as que pa-
decen máis discriminación por
traballar nos sectores máis  precari-
zados, como as mulleres e os mo-
zos.

É un acordo ao servizo do inte-

rese xeral e no que os sindicatos
cumpren coa súa obrigación consti-
tucional. Así beneficiará tamén aos
traballadores/as que traballan en em-
presas sen representación sindical.

en liña co que marca a
comisión europea

Este aumento do SMI forma parte
do compromiso alcanzado polo Go-
berno cos sindicatos, no marco do
diálogo social, e avanza no obxec-
tivo de que o SMI alcance o 60% do
salario medio ao final da lexislatura,
tal e como subscribiu España na
Carta Social Europea.

Ademais, está en liña coa peti-
ción que fai a Comisión Europea ao
Estado español para que suban os
salarios e co debate aberto de esta-

blecer un salario mínimo a nivel eu-
ropeo.

Por tanto, esta subida é unha boa
noticia, para os traballadores e tra-
balladoras, en especial para os que
menos gañan, pero tamén para a
economía, porque incentivará o con-
sumo e a actividade, para o emprego
e para o conxunto do país.

Un éxito sindical

O sindicato destaca o valor do
diálogo social, aínda que esta vez o
acordo non conte co consenso da pa-
tronal, e pon de manifesto que a loita
sindical (UGT leva reclamando esta
subida desde 2016) termina dando
os seus froitos para mellorar as con-
dicións dos traballadores e traballa-
doras.

Un éxito da mobilización sindical

a sUbida do smi a 1000 eUros, Un avance laboral,
económico e social incUestionable
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Redacción.- A Federación de Industria,
Construción e  Agro de UGT,  CCOO de In-
dustria e CIG- FGAM, mantiveron o mércores
unha reunión co obxecto de ir avanzando e
concretando as medidas de presión necesa-
rias que fagan posible que a patronal refle-
xione e alcáncese un acordo satisfactorio para
as persoas traballadoras do sector de con-
servas de peixe. 

Neste sentido, CCOO de Industria, a Fe-
deración de Industria, Construción e  Agro de
UGT e CIG- FGAMT acordamos realizar unha
gran manifestación en Boiro (A Coruña) o pró-
ximo día 19 de febreiro ás 12.00 horas. 

Por outra banda, CIG- FGAMT, a Fe-

deración de Industria,
Construción e  Agro de
UGT e CCOO acordamos
tres días máis de folga,
sendo estes os o 14, 16 e
18 de marzo. 

Así mesmo, entre a ma-
nifestación do 19 de febreiro
e o inicio dos días de folga
que arrincarán o 14 de
marzo poñeremos en mar-
cha outras medidas de pre-
sión entre as cales destaca
a realización de concentra-
cións nas portas dos super-
mercados.

UGt  fica, xUnto ó resto de sindicatos, acordan máis días de
folGa na indUstria de conservas de Peixe
Haberá folga os días 14, 16 e 18 de marzo,  xunto a unha gran manifestación o 19 de febreiro en Boiro (A
Coruña), e outras medidas de presión, como concentracións ante as portas dos supermercados

Redacción.- Este martes os traballa-
dores e traballadoras da planta de Leche
Celta (Pontedeume) ratificaron por maioría
en asemblea o preacordo ó que chegaron
os seus representantes sindicais e a direc-
ción da empresa para pechar un convenio
colectivo que, previsiblemente, será asi-
nado o vindeiro luns.

Detrás disto hai moitas xornadas de
folga, que se convocaron de xeito intermi-
tente e de menos a máis ó longo do último
mes, así como concentracións fronte á fac-
toría, para demandar un convenio xusto
para os 172 traballadores cos que conta a
fábrica.

O novo texto prevé unha xornada má-
xima efectiva en cómputo anual de 1.760
horas; os días 24, 25 e 31 de decembro e
o 1 de xaneiro serán considerados festivos
especiais, polo que terán retribucións adi-
cionais; para todas as licenzas retribuídas
equipáranse matrimonio e paralla de feito

acreditada e comezarán o seu
cómputo o primeiro día labo-
rable; as horas traballadas en-
tre as 22 e as 6 horas, agás
que o traballo xa fose nocturno
pola súa natureza, terán unha
retribución incrementada
como mínimo dun 30% sobre
o salario base.

En canto ás subas sala-
riais, serán dun 3,5% para o
2021; no 2022 subirá o 0,5% e
unha vez se coñeza o IPC real
dese ano incrementaranse todos os con-
ceptos na súa contía, estando topado ó
3,5%; no 2023 a suba é do 1%, máis o IPC
real topado ó 3,5%; no 2024 o aumento
será do 1,5%, máis IPC real tamén topado
ó 3,5%. Todas estas subas cos atrasos co-
rrespondentes. 

Tamén se acordaron unha serie de me-
lloras en materia de seguros por falece-

mento ou incapacidade. 

As partes, ademais, acordaron
unha mesa negociadora para estable-
cer un sistema de beneficios colectivos
en función de tres obxectivos, diminu-
cións, nivel de servizo e asistencia ó
traballo. Tamén se prevé unha comi-
sión para revisar encadramentos pro-
fesionais.

Preacordo en leche celta qUe Pon fin a varias xornadas de
folGa e mobilizacións

Redacción.- O comité de atención primaria da área de Lugo convocou onte
unha concentración á entrada do centro de saúde Illas Canarias para deman-
dar unha atención primaria de calidade. Nesta concentración os profesionais
denunciaron a escaseza de persoal e a precariedade laboral na que teñen que
desenvolver as súas tarefas a diario.  

Denunciaron que "a presión é brutal, as condicións laborais son pésimas,
e o persoal xa non pode máis".

mobilización en lugo por unha atención
primaria de calidade
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Redacción.- Unións Agrarias va-
lora positivamente que a Consellería
do Medio Rural recollera e comprome-
tera a posta en marcha de varias das
reivindicacións que a organización viña
reclamando constantemente para me-
llorar a comercialización das produ-
cións en orixe. Acordos como a crea-
ción da Axencia do Control Alimentario
serán fundamentais para a aplicación
con rigor da Lei da Cadea de xeito que
os actuais incumprimentos por parte
das industrias lácteas á hora de nego-
ciar os contratos de aprovisionamento
deixen de producirse. 

A organización agraria volveu re-
clamar a posta en marcha dun obser-
vatorio de prezos con aplicación real
para que os titulares de explotacións
de leite poidan contar cun mecanismo
de referencia certo que lles permita
aplicar os seus custos de produción á
negociación do prezo de venda coas
industrias. No encontro mantido esta
semana co conselleiro do Medio Rural,
José Gonzalez, o secretario xeral de
Unións Agrarias, Roberto García, fixo
fincapé na necesidade de buscar todas
as posibilidades normativas para poder
concretar a mediación pública nas ne-
gociacións dos contratos de aprovisio-
namento de xeito que se equilibre a
balanza entre a base produtora e as in-
dustrias transformadoras. Unha arbi-
traxe que xa está aportando grandes
resultados nos países europeos nos
que se ten desenvolto.

Tamén houbo plena coincidencia na
necesidade de dar transparencia e
traslado das fortísimas subas de cus-
tos de produción que no último ano le-
van soportado as granxas en practica-
mente todos os insumos que precisan
para traballar,  como son enerxía, fer-
tilizantes, plásticos, alimentación ani-
mal ou combustibles. Factores que xa
están contribuíndo decididamente á
caída da renda no rural. Así, só no úl-
timo ano tense detectado unha suba
de 4 céntimos por litro nos custos da
produción láctea; co que o balanzo de
actividade eleva a 40 céntimos o in-
vestimento que cada gandeiro ten que
facer para levar un litro de leite á in-
dustria.

A proposta da Consellería do Me-
dio Rural da chamada “Solución Ita-
liana”, baseada en acadar un acordo

entre a distribución, a industria e os
gandeiros para establecer a devandita
prima, cun tope de 41 céntimos por li-
tro -excluíndo primas por calidades e
IVE- ao longo de 2022, supón un ac-
tivo importante para o mantemento da
actividade nas explotación pero sem-
pre que non sirva para desvirtuar o
elemento central, como é o apunta-
mento dos custos de produción na ne-
gociación dos contratos coas indus-
trias.

Finalmente, UUAA reclamou unha
reunión específica sobre as problemá-
ticas do sector cárnico, que atravesa
unha das peores crises de rendibili-
dade polo constante incremento do di-
ferencial entre o que se está a pagar
polos animais e o que custa producilos.
Unha fenda que neste momento xa su-
pera os 2 euros por quilo.

UUaa ve Positiva a recePtividade de medio rUral ás súas
ProPostas
Destacan a creación dunha AICA galega e a mellora do Observatorio de prezos

Redacción.- UGT solicitou ás distintas
administracións públicas e ao propio Go-
berno a revisión dos protocolos de actua-
ción da seguridade privada en lugares de
pública concorrencia.

As agresións sobre vixiantes de segu-
ridade veñen incrementándose en forma
significativa en lugares de pública conco-
rrencia e especialmente no ámbito do trans-
porte de pasaxeiros. metro, Renfe, centros
comerciais, hospitais, son lugares onde ha-
bitualmente prestan os seus servizos a se-
guridade privada e onde desde o inicio da
crise sanitaria sufrida no país incremen-
touse o número de agresións sobre o per-
soal de seguridade privada, que segue ca-

recendo en numerosas ocasións de
medios suficientes de autoprotec-
ción. Noutro ámbito, o Ministerio de
Interior segue sen abordar a tramita-
ción do regulamento de seguridade
privada onde UGT segue insistindo
en dotar aos vixiantes dunha maior
protección xurídica.

Administracións públicas dentro
das súas competencias, así como o propio
Goberno, seguen ignorando a un sector
complementario á seguridade pública que
actúa en plena proximidade á cidadanía en
lugares de risco sen ningún tipo de protec-
ción individual que debe ser obrigatoria así
como con escasa protección xurídica.

UGT volveu a reiterar a necesidade de
abordar con celeridade tanto os protocolos
de actuación nos distintos servizos como no
ámbito global dar unha solución a esta pro-
blemática onde o Ministerio de Interior non
pode seguir escondido ignorando a proble-
mática dun colectivo declarado esencial.

as aGresións a vixiantes de seGUridade aUmentan ante a falta de
imPlicación das administracións Públicas e do ProPio ministerio de
interior
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Redacción.- A Federación de Indus-
tria, Construción e  Agro de UGT esixe ao
Goberno participar no desenvolvemento
dos Proxectos Estratéxicos para a Recu-
peración e Transformación Económica (
PERTE) do sector agroalimentario apro-
bado esta semana polo Consello de Mi-
nistros e dotado con 1.000 millóns de eu-
ros, co obxecto de poder acordar a
execución dos proxectos así como pre-
sentar as nosas propostas para potenciar
o sector e asegurar as mellores condi-
cións laborais para as persoas traballado-
ras.

A Federación valora a aprobación do
PERTE agroalimentario e considérao ne-
cesario para dotar ao sector dos mecanis-
mos elementais para afrontar a transfor-
mación dun sector estratéxico pola súa
decisiva contribución ao conxunto da eco-
nomía, ao emprego e á fixación de pobo-
ación na contorna rural. Con todo, UGT
FICA considera que o PERTE estará in-
completo se non se articula a través do
diálogo social posibilitando a participación
activa dos axentes sociais á hora de deci-
dir os obxectivos, o deseño, a distribución
e a xestión dos investimentos aprobados e
as que deberá achegar a iniciativa pri-
vada, cifrada en 2.000 millóns de euros.

Estes investimen-
tos son fundamentais
para emprender a
modernización dun
sector que é a oitava
potencia mundial, re-
presenta o 10% do
PIB nacional (inclu-
ída a loxística) e con-
tribúe, en termos de
produción e transfor-
mación agroalimen-
taria, co 5% ao Valor
Engadido Bruto ( VAB) da economía es-
pañola, moi por encima da media Euro-
pea, que se sitúa no 3,8%. O  PERTE
debe dotar á industria agroalimentaria, que
dá emprego a máis de dous millóns de
persoas, de máis e mellores infraestrutu-
ras, redes loxísticas e potenciar as activi-
dades de transformación agroalimentaria
en polos económicos rurais que fixen po-
boación e creen o caldo de cultivo para o
desenvolvemento do resto dos sectores
económicos, así como para axilizar o pro-
ceso de dixitalización e acelerar a transi-
ción cara un sistema alimentario sostible,
sen impacto ambiental, á vez que potencie
a implantación dos procesos de dixitaliza-
ción e innovación.

A participación dos axentes sociais ga-

rante unha maior transparencia na execu-
ción dos investimentos e asegura un me-
llor aproveitamento dos recursos aproba-
dos no obxectivo de contribuír ao
crecemento económico e ao emprego. É
de esperar que a achega da iniciativa pri-
vada concrétese en investimentos reais
encamiñados a mellorar a competitividade
do sector.

UGT  FICA entende que os fondos eu-
ropeos constitúen unha oportunidade
única que hai que aproveitar para acome-
ter, desde a transparencia e o consenso, a
reconstrución da economía facilitando o
cambio de modelo produtivo que necesita
o país en base a máis e mellor industria, a
unha transición enerxética xusta e ao for-
talecemento do Estado de Benestar.

UGt  fica esixe ParticiPar no desenvolvemento do Perte aGroalimentario

a federación valora a aProbación do Perte e considérao
necesario Para afrontar a transformación dUn sector
estratéxico Para a economía

Redacción.- UGT conta cunha
nova App, unha aplicación móbil ex-
clusiva para afiliados e afiliadas ó
Sindicato, coa que se pretende  fa-
cer fronte ao futuro que se aveciña
mantendo a cohesión e a comunica-
ción entre os seus afiliados e afilia-
das. 

A través desta App as afiliadas e
afiliados de UGT poderán recibir do
sindicato as notificacións que sexan
do seu interese.

Ademais, é un servizo polo cal
calquera afiliado poderá contactar co
sindicato e este, de inmediato ou nun
tempo moi breve, dará a resposta
que se precisa. É un servizo de 24
horas, 365 días ao ano. Pola noite,
de madrugada, non poderá ser en di-

recto, pero a resposta estará pola
mañá. 

Algo que non se fixo aínda en nin-
gún país do mundo. Ademais, os afi-
liados e afiliadas terán acceso ao
seu carné sindical dixital, poderán
manter actualizados os seus datos
persoais e de empresa, métodos de
pago, consultar o seu convenio e ou-

tras xestións sen ter que despra-
zarse ata a sede do sindicato.

UGT, cada vez mais preto de ti.
Para darse de alta na nova aplica-
ción, se recibiches por correo elec-
trónico as claves de acceso, non tes
máis que instalar a App e utilizalas.
Sen non as recibiches, solicítaas en:
https://www.ugt.es/ugt-app.

UGt conta cUnha aPP Para afifliados e afiliadas Para recibir
información e facer consUltas
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Redacción.- UGT, CCOO e CGT en
Contact  Center inician mobilizacións
ante a inacción da patronal na negocia-
ción do convenio.

O convenio do sector do  Contact
Center, que finalizou a súa vixencia o
pasado 31 de decembro de 2019, em-
pezouse a negociar pouco antes do ini-
cio da  pandemia do Covid-19, o que
provocou numerosos atrasos no pro-
ceso negociador .

Esta situación tan complexa para o
conxunto do país e da súa economía
foi aproveitada pola patronal para im-
plementar o teletraballo absolutamente
abusivo e  desregulado, enviando ás
persoas traballadoras ás súas casas
para realizar o seu traballo cos seus
propios equipos, asumindo os custos de
mantemento e subministracións dos
mesmos, e dos propios dun centro de
traballo que é no que a patronal con-
verteu os domicilios de cada un dos
seus teletraballadores e traballadoras,

incrementando as marxes de beneficios
das empresas e a contracción dos sala-
rios pola asunción dos gastos non pro-
pios, co aumento exponencial do custo
enerxético  dos máis de 70.000 tele tra-
balladores e traballadoras do sector.

Durante este tempo, as empresas
do sector nin compensaron nin pensan
compensar tales gastos e aproveitaron
para pechar ou reducir numerosos cen-
tros de traballo, o que lles supuxo un
aforro de custos ás empresas.

A patronal pechouse en banda, ne-
gando calquera tipo de adianto de su-
bida salarial que alivie a situación dos
cadros de persoal das empresas tras
un ano no que a inflación tivo a subida
máis importante en décadas, o 6,5%, e
igualmente negouse a cumprir a sen-
tenza do Tribunal Supremo, que obriga
a converter os contratos de obra en in-
definidos.

Nestes momentos estamos nunha

situación de bloqueo de negociación.

Por iso, desde UGT e o resto de or-
ganizacións sindicais estamos a defen-
der e mobilizando ós traballadores e tra-
balladoras do  Contact  Center para
esixir entre outras cuestións:

– Gañar poder adquisitivo.

– Que o contrato indefinido sexa o
normal.

– Eliminar o abuso da temporali-
dade.

– Reducir a xornada anual.

Por todo isto, os sindicatos presen-
tes na mesa de negociación do conve-
nio do  Contat  Center convocan a todos
os traballadores e traballadoras a unha
concentración o día 22 ante o hotel Ritz
de Madrid, onde a patronal vai celebrar
o seu Congreso e presentar a súa pre-
cariedade laboral e económica.

UGt inicia mobilizacións no contact center ante a inacción da
Patronal na neGociación do convenio

Redacción.- O pasado mércores cele-
brouse a Xornada Confederal de Saúde
Laboral “UGT contra o cancro laboral: visi-
bilizando o invisible”, na que o sindicato de-
nunciou a enorme infradeclaración do can-
cro de orixe laboral existente no noso país,
onde, durante 2021, só se declararon 51
enfermidades profesionais causadas por
axentes canceríxenos.

En Europa, os expertos estiman que
cada ano 120.000 persoas desenvolven
cancro debido á exposición aos carcinó-
xenos no traballo, o que provoca case
80.000 mortes. Unhas cifras inadmisibles
que hai que atallar.

Neste sentido, UGT reclamou reforzar
a Inspección de Traballo para garantir o
cumprimento da normativa por parte das
empresas e a realización da avaliacións de
riscos, a adopción de medidas preventivas,
formación e información preventiva e unha
correcta vixilancia da saúde, sempre coa
participación das persoas traballadoras.

O sindicato destacou a necesidade de
conseguir que as persoas traballadoras
enfermas de cancro ou que superaron un
cancro retornen ao seu posto de traballo de
forma segura, sen poñer en risco a súa se-

guridade e saúde, incluíndo os
aspectos psicosociais, polo que
as empresas deben negociar
cos representantes dos traba-
lladores protocolos para estes
supostos.

Ademais, UGT lembrou a
importancia da negociación
colectiva e propuxo que se ne-
gocien a través dos convenios
colectivos e o V AENC fórmu-
las para flexibilizar a incorpo-
ración ao traballo tras o cancro, facéndoa
de maneira progresiva, nos casos nos
que os traballadores afectados así o soli-
citen.

a falta de prevención supón un
elevado custo persoal, económico
e social

Na súa intervención, a secretaria de
Saúde laboral de UGT,  Ana García de la
Torre, puxo de manifesto o enorme custo
persoal, económico e social que supón
non previr o cancro de orixe laboral e su-
bliñou que “a invisibilidade do cancro labo-
ral ten efectos que se estenden á xestión
preventiva na empresa. Se o cancro non se

recoñece como laboral, non se activa o
mecanismo da prevención”.

Ademais, Ana García de la Torre mani-
festou que a negociación da futura Estra-
texia Española de Seguridade e Saúde no
Traballo 2022-2027, “é prioritaria, xa que
dela dependerá en boa medida a seguri-
dade e saúde das persoas traballadoras do
noso país”.

“As nosas propostas van encamiña-
das, por unha banda, a mellorar a identifi-
cación e recoñecemento das enfermidades
profesionais, especialmente dos cancros
de orixe laboral, e, por outro, a lograr unha
reincorporación segura e con garantías ao
traballo”, finalizou.

a neGociación colectiva debe establecer Protocolos relativos
ó cancro de orixe laboral


