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Redacción.- Os datos de paro do mes de
maio mostran novamente unha evolución po-
sitiva do emprego, cunha porcentaxe de con-
tratación indefinida que segue sendo moi ele-
vada, e unha afiliación que mantén as súas
taxas de crecemento anual. Uns datos moi va-
lorables, consecuencia en gran medida da
Reforma Laboral, que se enmarcan, con todo,
nun contexto económico que reflicte dúas pre-
ocupacións crecentes: dun lado, a elevada
inflación, que se situou nun 8,7% anual no mes
de abril; e doutro, a incerteza derivada do con-
flito en Ucraína e da escaseza de subminis-
tracións e alimentos que xa está a xerar. 

UGT destaca a influencia da reforma la-
boral no mantemento dun ritmo de creación de
emprego tan elevado como o actual e, sobre
todo, a mellora da súa calidade, que reforza
mes tras mes a orientación da reforma con-
sensuada. Neste mes, o 37,96% do total de
contratos asinados foi de carácter indefinido
(44,5% no resto do Estado). Así, a contratación
indefinida aumenta un 313% en relación a hai
un ano. Isto, ademais, débese non só a un
forte aumento da contratación indefinida, se-
nón ao descenso da contratación temporal, do
28,26%, sobre todo daqueles contratos de
menor duración, os máis precarios.

Nun momento no que se segue creando
emprego e onde existen uns niveis de inflación
tan altos, é fundamental subir os salarios. En
abril de 2022, a media da subida salarial en
convenio no que vai de ano alcanzaba o 2,4%,
mentres que a media da taxa anual do IPC no
mesmo período situábase no 8%, o que está
a impactar moi negativamente nos petos dos
traballadores e traballadoras e sobre o con-
xunto da economía. 

A pesar de que se adoptaron medidas
para paliar as tensións sobre os prezos ener-
xéticos, estas non foron todo o efectivas que
se esperaba. A inflación segue desbocada, e
a negativa da patronal para asinar un novo
Acordo para o Emprego e a Negociación Co-
lectiva xera unha indesexable situación de
tensión nas empresas. Pero as persoas asa-
lariadas non poden ser as pagás desta crise,
mentres as empresas aumentan as súas mar-

xes sen parar. Por iso, UGT mobilizarase o 9
de xuño para lograr que a patronal acepte in-
cluír as cláusulas de revisión salarial nos con-
venios colectivos.

Para UGT-Galicia, queda moito camiño
por percorrer para reconducir a precariedade
laboral do mercado de traballo. Ademais, exis-
ten outros problemas estruturais que seguen
sen atacarse adecuadamente, como sucede
co desemprego de longa duración. Segundo
os datos do primeiro trimestre da EPA hai
57.200 parados en Galicia que levan máis
dun ano buscando emprego, practicamente a
metade do total.   O paro de longa duración
trunca a vida laboral dun gran número de per-
soas, afundindo a capacidade de consumo e
a calidade de vida de centos de miles de fo-
gares, como reflicten estas cifras.

Por iso, o sindicato esixe unhas Políti-
cas Activas de Emprego máis eficaces para
adaptarse á realidade de cada persoa, que
sexan capaces de solucionar os problemas
de cada unha delas, para así lograr a rein-
serción laboral. En particular, UGT está a
esixir que para a nova Lei de Emprego se
estableza un proceso de avaliación destas
políticas, así como unha mellora no finan-
ciamento para que sexa adecuada e sufi-
ciente, pero cuns criterios vinculantes para
a súa aplicación en cada territorio.

Continuando coa análise dos datos, estes
indican que hai en Galicia un total de 146.120
persoas no paro, dende o ano 2007 non se re-
xistraban cifras tan baixas. No Estado esta ci-
fra é de 2.922.991 persoas.

Así, o paro baixa no mes nun 2,98% en
Galicia, aínda que dun xeito máis acusado no
Estado, nun 3,29%. En relación a hai un ano,
o paro baixa o 11,61%, de novo, unha con-
tracción menos acusada que no resto do Es-
tado, onde a baixada é do 22,70%.

Deste total, 5.776 son menores de 25
anos e, en relación ó mes anterior, o paro en-
tre os máis mozos baixou nun 9,82% e en re-
lación a hai un ano nun 7,09%.

Por sexos, o paro baixou entre as mulle-
res no mes nun 2,58% e un 3,52% entre os
homes. No ano a contracción foi do 11,73% no
caso dos homes e dun 11,51% entre as mu-
lleres. Estruturalmente, as mulleres seguen a
representar o 58,24% do total do desemprego
rexistrado en Galicia, 85.094 mulleres, fronte
a 61.026 homes.

Por sectores, no mes o desemprego cae
en todos. Na industria, nun 3,33%; nun 1,37%
no primario; o 2,85% na construción; o 3,11%
nos servizos; e o 2,13% no colectivo de sen
emprego anterior. No ano baixa o paro consi-
derablemente en todos os sectores. O 7,67%
no primario; o 16,01 na industria; o 12,84% na
construción; o 12,05% nos servizos; e o 0,97%
no colectivo de sen emprego anterior. 

En termos provinciais, baixa en todas. En
Ourense, 3,32%; un 2,55% na Coruña; o
1,78% en Lugo; e o 3,59% en Pontevedra. No
ano a contracción é forte en todas, do 12,83%
na Coruña; 13,53% en Lugo; 10,21% en Ou-
rense; e do 10,26% en Pontevedra.

En materia de contratación indefinida os
datos son moi bos e poden cualificarse de his-
tóricos, cunha porcentaxe que chega ó 38%.
Esta porcentaxe sube ata o 64,5% no caso da
agricultura, ó 75% na construción; e é o 28%
na industria; e do 37% no sector servizos. 

En canto á cobertura por desemprego,
a taxa sitúase no 60,42%, con 83.668 be-
neficiarios. No mes a afiliación á Seguridade
Social é en Galicia de 1.040.748, medrando
un 0,65%. No ano este incremento foi do
2,99%. 

A pesAr dos bos dAtos, UGt Advirte qUe os indicAdores en GAliciA son peores qUe no resto do estAdo
e qUe Urxen políticAs ActivAs de empreGo máis eficAces

A mellorA do empreGo esixe UnhA sUbA xenerAlizAdA dos sAlArios
Os datos do paro do mes de maio corroboran a importancia da reforma laboral no impulso á calidade do emprego.
Os contratos fixos en Galicia xa supoñen o 38% do total 
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Redacción.- O Xulgado de Pri-
meira Instancia número 2 de San-
tiago condena o sindicato CSIF por
vulnerar nunha publicación dixital o
dereito ao honor de CCOO e UGT. O
texto obxecto da demanda publi-
couse no boletín web ‘Herald Tou-
peiras’, editado polo sindicato corpo-
rativo, e acusaba aos denunciantes
de conivencia coa Xunta de Galicia
para impoñer a mobilidade forzosa
dos funcionarios.

Na publicación, a CSIF aludía a
unha reunión —no contexto do diá-
logo social— onde supostamente
ambos os sindicatos tiveran coñece-
mento desta decisión e actuaban en
connivencia co PP para impoñer a
mobilidade forzosa ao persoal fun-
cionario. Pártese dun feito non ve-
raz e non contrastado para realizar
unhas afirmacións “claramente difa-
matorias e atentatorias contra o ho-
nor dos demandantes nun tema in-
trinsecamente ligado á súa
actividade e fin legal constitucional, a
defensa dos dereitos dos traballado-
res”, precisa a sentenza.

A sentenza deixa claro que CSIF

non transmite de xeito “recto e veraz
a información que pretende comuni-
car, baséase en simples conxecturas
ou rumores non confirmados”. A sen-
tenza tamén afirma que queda pro-
bado que as conclusións que extrae
a CSIF no seu artigo teñen como
único fundamento a simple participa-
ción de UGT e CCOO na devandita
mesa de diálogo social, «sen ter co-
ñecemento concreto do tratado na
mesma ou se efectivamente se abor-
dou o tema da mobilidade forzosa».
Por tal motivo, a sentenza afirma que
a publicación está dirixida «clara-
mente a difamar» a actuación dos
demandantes CCOO e UGT.

Na súa defensa, a CSIF preten-
deu ampararse na liberdade de in-
formación, malia que a xurispruden-
cia é clara que só pode prevalecer
sobre o dereito ao honor se a infor-
mación cumpre co requisito da vera-
cidade, «e por veracidade ha enten-
derse o resultado dunha razoable
dilixencia por parte do informador
para contrastar a información», re-
colle a sentenza. Dilixencia que,
como aclara a propia sentenza,
neste caso non consta nin se acre-

dita. 

Antes de chegar á vía xudicial,
CCOO e UGT esixíranlle á CSIF
unha rectificación pública que nunca
se produciu. A sentenza estima inte-
gramente a demanda e condena o
sindicato corporativo a eliminar a in-
formación obxecto da demanda e a
publicar integramente a sentenza
nos mesmos medios utilizados para
a súa difusión e durante o mesmo
tempo. Así mesmo, deberá aboar a
cantidade simbólica dun euro a cada
un dos sindicatos denunciantes e a
aboar as custas xudiciais.

“non todo vale”

Tanto UGT-Galicia como o S. N.
de CCOO de Galicia valoran positi-
vamente esta sentenza, que deixa
«moi claro que non todo vale na loita
sindical». Ambas as organizacións
insisten en que “as mentiras e as ca-
lumnias non teñen cabida para des-
acreditar o gran traballo que os sin-
dicatos de clase facemos en defensa
dos traballadores e das traballado-
ras”.

UGt e ccoo vAlorAn positivAmente A sentenzA e lembrAn qUe As cAlUmniAs “non teñen cAbidA
nA loitA sindicAl”

A xUstizA fAllA contrA csif por vUlnerAr o dereito Ao honor
de UGt e ccoo
O sindicato corporativo é obrigado a eliminar a información obxecto da demanda e a publicar integramente a
sentenza nos mesmos medios utilizados para a súa difusión e durante o mesmo tempo



Redacción.- Seguimento ma-
sivo nas tres xornadas de folga con-
vocadas en Correos por UGT, xunto
con CCOO. Ademais da participa-
ción multitudinaria, duns 20.000 tra-
balladores e traballadoras, na mani-
festación polas rúas de Madrid que
culminou cunha concentración
diante do Congreso dos Deputados.
Galicia acudiu a esta manifestación
cunha nutrida representación dos
traballadores e traballadoras de Co-
rreos da Comunidade.

Ao finalizar o percorrido da mani-
festación catro traballadores das prin-
cipais categorías laborais de Correos
explicaron a deterioración postal e a
precariedade laboral que sofren na
maior empresa pública do país.

No Congreso dos Deputados os
manifestantes recibiron o apoio e a so-
lidariedade de representantes dos gru-
pos parlamentarios do Congreso de
ERC,  Compromís, Partido Popular,
Unidas Podemos, cunha sonora au-
sencia do PSOE.

A folga xeral, que comezou na
quenda de noite do día 31, paralizou
os grandes centros postais de Correos.

UGT esixe un modelo postal pú-

blico de país avalado polo conxunto
da sociedade, que garanta o carácter
público e social do servizo postal pú-
blico que chegue a todos os recunchos
do Estado e da España baleirada, á
vez que preste servizos das adminis-
tracións de interese económico social
con financiamento público suficiente e
con investimentos para a súa moder-
nización, diversificación e internacio-
nalización que o fagan sostible econó-
mica e socialmente para prestar un
servizo de calidade á cidadanía do
país. 

Ante o éxito sen paliativos da ma-
rea amarela postal que fixo unha
emenda á totalidade do plan estraté-
xico de Correos, é evidente que o Go-
berno debe mover ficha se non quere
ter un custo social e político impredici-
ble.

seGUimento mAsivo dAs tres xornAdAs de folGA en correos e
GrAn mAnifestAción en mAdrid
Hoxe, na terceira xornada de folga, os traballadores galegos mobilizáronse en Santiago
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Redacción.- O secretario xeral de UGT
Galicia, xunto co secretario de Organiza-
ción e a secretaria xeral de UGT Servizos
Públicos e o secretario xeral de UGT FICA,
reuníronse este xoves co máximo respon-
sable do PSdeG e outros membros do par-
tido para analizar a situación económica, la-
boral e social que está a atravesar Galicia.

O secretario xeral de UGT-Galicia va-
lorou os bos datos do emprego e, sobre
todo, os de contratación indefinida, conse-
cuencia da reforma laboral. Non obstante,
advertiu que os datos de Galicia son peo-
res que as medias estatais, polo que hai
que seguir traballando nas eivas do mer-
cado laboral galego. 

Fixo fincapé en que nun momento no que
se segue creando emprego e onde existen
uns niveis de inflación tan altos, é fundamen-
tal subir os salarios. En abril de 2022 a media

da subida salarial en convenio no que vai de
ano alcanzaba o 2,4%, mentres que a media
da taxa anual do IPC no mesmo período si-
tuábase no 8%, o que está a impactar moi ne-
gativamente nos petos dos traballadores e
traballadoras e sobre o conxunto da econo-
mía. 

Tamén puxo en valor o traballo do Sin-
dicato en materia de concertación social,
que trouxo consigo unha serie de medidas
e acordos que paliaron os efectos da crise
sobre as familias e traballadores, reforma
laboral, acordo dos ERTE`s, SMI ou re-
forma das pensións.

UGt-GAliciA e o psdeG AnAlizAn nUnhA xUntAnzA A sitUAción
económicA, lAborAl e sociAl de GAliciA
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Redacción.- O IX Encontro organizado pola UXP de UGT-
Galicia, nesta edición en Vigo, congregou a centos de xubila-
dos e pensionistas de toda Galicia que compartiron unha xor-
nada festiva cun almorzo e unha visita en catamarán ás illas
Cíes.

Neste acto participaron, entre outros, os secretarios xerais
de UGT-Galicia, UGT-Vigo, da UXP de UGT-Galicia, da UXP
de UGT-Vigo, o secretario de Política Social da UXP estatal e

unha representación da Deputación de Pontevedera e do
Concello de Vigo. 

homenaxe

No Encontro rendiuse homenaxe, pola súa traxectoria den-
tro do Sindicto, ao que actualmente é secretario de Atención
ao Afiliado da UXP de Vigo, José Antonio Gómez da Silva.

ix encontro AnUAl de xUbilAdos e pensionistAs de UGt de todA
GAliciA orGAnizAdo polA Uxp en viGo

Redacción.- A Lei 20721 esta-
blecía como data límite para formali-
zar a OPE extraordinaria de estabili-
zación o 31 de maio de 2022. UGT
Servizos públicos fixemos o segui-
mento día a día das publicacións nos
boletíns provincias (BOPs) e no DOG
de concellos e deputacións que
anunciaron a OPE de estabilización
conforme ao establecido na Lei
20/21. Tamén incluímos as entidades
locais, mancomunidades e organis-
mos dependentes dos concellos que
fan o mesmo anuncio de estabiliza-
ción.

Cómpre sinalar que algúns con-
cellos xa publicaron antes de rematar
o ano 2021 convocatorias de OPE
no DOG e non no BOP que lle co-
rrespondía, e algúns non publicaron
nada.

O total de OPES publicadas é de
264 e o total de prazas é de 6.988
prazas a estabilizar,  que teñen a se-
guinte distribución por provincias:

Coruña con 93 concellos anuncia

a estabilización en 68
(73,1%). 2.160 prazas a es-
tabilizar.

Lugo con 67 concellos
anuncia a estabilización en
57 (85%). 1.240 prazas a
estabilizar.

Ourense con 92 conce-
llos anuncia a estabiliza-
ción en 88 (95;6%). 1.789
prazas a estabilizar.

Pontevedra con 61 con-
cellos anuncia a estabiliza-
ción en 51 (83,6%). 1.799
prazas a estabilizar (conce-
llos + deputación + entida-
des).

Trátase, sen dúbida, de
datos de ofertas de prazas moi ele-
vados no marco dun proceso ex-
traordinario no que o concurso de
méritos será a vía de acceso maiori-
taria.

As OPEs da Administración local en

Galicia, que no seu conxunto resulta a
maior oferta de prazas de todas as ad-
ministracións (autonómica, central, Ser-
gas ou ensino), demostran a veracidade
das afirmación do sindicato que situaban
a Administración local como a de maior
temporalidade de emprego público. 

A AdministrAción locAl de GAliciA concentrA A mAior ofertA de
prAzAs pArA estAbilizAr empreGo público temporAl cUn totAl de
6.988 
En aplicación da Lei 20/2021 de redución da temporalidade nas administracións públicas, as deputacións,
concellos e organismos dependentes dos entes locais publicaron un total de 264 convocatorias
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Redacción.- UGT, xunto con CCOO
e CIG, manteñen os seis días de folga
convocados no sector do metal da pro-
vincia da Coruña (7, 8, 9, 28, 29 e 30 de
xuño) ante o inmobilismo da patronal e a
imposibilidade de pechar un acordo para
o convenio colectivo do sector, que
afecta a máis de 16.000 traballadores.

O día 1 houbo unha última xuntanza
na que a patronal presentou unha pro-
posta moi similar á do 6 de abril que xa
fora rexeitada polos traballadores. A con-
secuencia naquel momento foron catro
xornadas de folga no mes de maio. 

Pola contra, os sindicatos si trataron
de achegar posturas pero non se con-
seguiu desbloquear o conflito. Está pro-
gramada unha nova xuntanza para o vin-
deiro luns, día 6, xusto un día antes da
primeira xornada de folga. 

Os traballadores insisten en que na
actual conxuntura de prezos desbocados
non poden seguir perdendo poder ad-
quisitivo e que outro dos puntos que xera
maiores dificultades é a demanda do de-
reito á subrogación de todo o sector. 

Outras das demandas pasan por in-
crementar un día de vacacións, a regu-
lación dos pluses de toxicidade, penosi-
dade e perigosidade, así como, poñer
freo aos abusos das ETT`s e das mu-
tuas. 

seis novAs xornAdAs de folGA no metAl dA corUñA Ante As
dificUltAdes pArA pechAr Un Acordo de convenio colectivo

Redacción.- Este martes UGT Servizos Públicos
concentrouse ás portas do Concello de Santiago
como símbolo de apoio ás reivindicacións das traba-
lladoras do servizo de axuda a domicilio que insisten
en demandar o cumprimento e a mellora das condi-
cións laborais.

UGt servizos públicos
mobilízase en apoio ás
traballadoras do servizo de
axuda a domicilio do
concello de santiago

Redacción.- UGT demanda políticas efi-
caces para reducir o consumo de tabaco e evi-
tar o inicio a idades temperás; campañas pú-
blicas de prevención e información e
programas de axuda para deixar de fumar. Hai
que actuar, tamén, no seo das empresas im-
plantando plans de prevención de adiccións.

Este ano o lema da Organización Mundial
da Saúde (OMS) é “O tabaco, unha ameaza
para o noso medio ambiente”, que ten por ob-
xectivo sensibilizar sobre o impacto ambiental
que ten o tabaco, desde o seu cultivo e pro-
dución ata a súa distribución, sen esquecer os
residuos que xera, dando aos consumidores
de tabaco un motivo máis para deixalo.

Segundo a OMS, os efectos que a fabri-
cación de cigarros ten para o medio ambiente

son nefastos: 600 millóns de árbores cortadas
para fabricar cigarros, 84 millóns de toneladas
anuais de dióxido de carbono que aumentan
a temperatura do planeta e 22.000 millóns de
litros de auga utilizados para fabricar cigarros. 

O tabaco mata a máis de 8 millóns de per-
soas cada ano no mundo e en España os pro-
dutos do tabaco causan a morte a 142 per-
soas ao día, segundo o Comité Nacional para
a Prevención do Tabaquismo. O tabaco é o
maior responsable da Enfermidade Pulmonar
Obstructiva Crónica e dun número importante
de infartos e cancros.

Segundo a enquisa IDADES 2019-2020,
Módulo laboral, do Plan Nacional sobre Dro-
gas: incrementouse o consumo de tabaco
(pasando do 33,1% en 2007 ao 35,6% en

2019); hai unha maior prevalencia de con-
sumo de tabaco diario nas persoas en paro; e
as porcentaxes de fumadores máis altas ató-
pase entre os traballadores e traballadoras
manuais e aqueles que traballan en servizos
de restauración, persoais, protección e ven-
dedores. 

A Lei do Tabaco, de 2005, está pendente
da modificación que prohiba fumar nas terra-
zas de bares, restaurantes, parques, praias,
instalacións deportivas ao aire libre e en vehí-
culos privados cando viaxen nenos ou mulle-
res embarazadas.  Con todo, queda moito por
facer, pois o tabaco segue sendo a segunda
substancia  adictiva máis consumida en Es-
paña, por detrás do alcol. Tamén segue sendo
a droga que se consome á idade máis tem-
perá, aos 14 anos.

hai que establecer nas empresas plans de prevención de adiccións
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Redacción.- O secretario xeral de
UGT, Pepe Álvarez, clausurou xunto ao
secretario xeral de UGT-Aragón, Daniel
Alastuey, o Seminario de Diálogo Social e
Negociación Colectiva, que tivo lugar en
Ligüerre de  Cinca (Huesca).

Pepe Álvarez subliñou a importancia
dos trece pactos alcanzados estes meses
no marco do Diálogo Social pero lamentou
que cando xa estabamos a saír da pan-
demia e estábase recuperando a econo-
mía o conflito militar en Ucraína e a infla-
ción freasen o crecemento.

Álvarez destacou que, aínda que se
conseguiron moitos obxectivos, como a
derrogación da reforma laboral ou a das
pensións, que conseguiron avances im-
portantísimos, como a redución inmediata
da temporalidade, a mellora da calidade
do emprego ou a revalorización das pen-
sións co IPC, agora, “subir os salarios é a
principal prioridade do sindicato. Neste
sentido, ante a ausencia dun  AENC para
este ano debido á postura inamovible da
patronal que expón subidas insuficientes
e négase a negociar, toca seguir nego-
ciando e loitando convenio a convenio”.

“Con datos ata abril”, informou, “hai
2.037 convenios con efectos económicos
en 2022 (119 asinados en 2022), que afec-
tan a 5.376.480 traballadores, cunha su-
bida salarial media de 2,4%, pero só o
15,6% dos convenios e o 26,9% dos tra-
balladores están protexidos por cláusula
de garantía salarial”.

“As subidas salariais son dun 3,15%
na construción, 3,11% na industria, 2,07%
en servizos e 1,78% no sector agrario,
polo que debemos efectuar mobilizacións
para activar a negociación colectiva. De aí
o acordo con CCOO polo que pedimos
unha subida do 3,5% en 2022, o 2,5 en
2023 e o 2% en 2024 e que todos os con-
venios teñan cláusula de revisión salarial.
A clase traballadora non pode seguir per-
dendo poder adquisitivo”.

“A negociación colectiva non está pa-
rada”, sinalou, “pero debe incrementarse
radicalmente na liña de avanzar nas con-
dicións laborais e na recuperación da ca-
pacidade adquisitiva dos salarios”.

En relación á inflación, o secretario
xeral de UGT agradeceu o empuxe do
Goberno para lograr a illa enerxética ibé-

rica que reduciu significativamente as
facturas, pero resaltou que “a cifra do
IPC segue sendo moi preocupante e re-
quire medidas de contención de prezos
inmediatas coa participación do diálogo
social”.

“Necesitamos políticas progresistas,
que non castiguen á xente, nin aos seus
salarios, e non deteñan a recuperación e
a transición ecolóxica da economía. Con
todo, baixar impostos implica recortar ser-
vizos públicos e o Estado de Benestar e
sabemos, por experiencia, que non é a
solución”, engadiu.

En canto ao reto da España baleirada,
Pepe Álvarez manifestou que “hai que
aproveitar os fondos europeos e investir en
sectores públicos de calidade e crear em-
prego de calidade para que as zonas ru-
rais sexan atractivas para os mozos, e
que poidan establecer os seus proxectos
de vida alí”.

No seminario interviñeron ademais Ra-
fael  Espartero, vicesecretario de Organi-
zación de UGT, e Salvador Duarte, secre-
tario de Comunicación, Redes Sociais e
Axenda Dixital do sindicato.

sUbir os sAlArios é A prioridAde pArA UGt

Redacción.- A secretaria de Políticas So-
ciais e Vivenda de UGT, Ana Isabel Gracia, in-
augurou un curso de UGT sobre o sistema sa-
nitario español. Un curso no que reclamou un
Pacto de Estado “que realice unha revisión do
modelo sanitario, con suficiencia orzamenta-
ria, que permita responder os desafíos futuros
relacionados coa emerxencia climática, os
cambios demográficos, o envellecemento, as
enfermidades crónicas, a tecnoloxía, a for-
mación dos profesionais adecuada aos resul-
tados de investigación, etc.”. 

Un pacto que impulse un “Sistema Na-
cional de Saúde fortemente cohesionado,  so-
lidamente equitativo, gratuíto (no acceso a to-
das as prestacións), con valores e principios
de universalidade, de calidade, que sexa in-
novador e  proactivo, excelente e eficiente, con
perspectiva de xénero e que coide e promo-
cione a saúde das persoas ao longo de toda
a vida e en todas as súas esferas”.

Para Ana Isabel, a sanidade pública “viuse
recortada durante unha década e sufriu unha
gran deterioración no noso país, aumentado
a desigualdade entre os cidadáns pola frag-
mentación da carteira de servizos, as privati-
zacións financiadas con fondos públicos, po-
los  copagos, pola deterioración da asistencia

sanitaria, as listas de espera e a dete-
rioración dos servizos de asistencia sa-
nitaria nos centros de saúde pública”.

Neste sentido, lembrou que España
“destina o 6,6% do PIB a Sanidade,
fronte ao 9,9% alemán ou o 9,2%
sueco. É necesario o aumento dos or-
zamentos en Sanidade, chegando ao
7,5%do PIB, para prover a cohesión do
sistema sanitario, que sexa gratuíto no
acceso a todas as prestacións que estas se-
xan adecuadas en calidade e cantidade, que
coide e promocione a saúde das persoas en
todas as súas esferas”.

Ademais, sinalou que o gasto do sector
privado representa o 2,7% do PIB, o que pro-
duciu un aumento progresivo da débeda pú-
blica en Sanidade. UGT sempre estivo en
contra de todas as formas de privatización e
defendeu a Sanidade Publica como instru-
mento de redistribución das rendas que ga-
rante o acceso igualitario á atención da sani-
dade, independentemente do nivel
socioeconómico”.

A secretaria de Políticas Sociais e Vivenda
de UGT resaltou a necesidade de protexer os
dereitos en saúde da cidadanía e, para iso, ne-

cesítanse recursos económicos e humanos
suficientes. Por iso, “resulta imprescindible au-
mentar o orzamento sanitario ata o 25% do to-
tal, xa que a maioría das comunidades mó-
vense entre o 11% e o 18%”. 

“O Sistema Nacional de Saúde é un ins-
trumento público de solidariedade que axuda
á redistribución da renda, ademais de loitar
contra as desigualdades entre as persoas, e
a deterioración do mesmo supón un aumento
da brecha social”, considerou. Por iso, recla-
mou “a elaboración do libro Branco da Sani-
dade e o impulso dun Pacto de Social en prol
da sanidade pública para dotar ao noso país
dun Sistema Nacional de Saúde como sím-
bolo de solidariedade colectiva, que implique
a todas as forzas políticas e a todos os secto-
res da sociedade”.

UGt reclAmA Un GrAn pActo de estAdo qUe impUlse UnhA
sAnidAde eficiente, GrAtUitA e UniversAl


