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CONTRA A CARESTÍA DA VIDA: SALARIOS DIGNOS
Na CIG tomamos a decisión de mobilizarnos como Central Sindical para denunciar socialmente a
perda constante durante estes anos da capacidade
adquisitiva dos salarios. Diferentes causas poden
explicar as razóns polas que a clase traballadora
está a pagar un tributo a modo de imposto, no que
unha parte importante das nosas retribucións son
transferidas á contabilidade e beneficios das empresas, cando os índices de pobreza dispáranse en
Galiza, asociados a baixos salarios e pensións.
Unha das razóns máis importantes
para explicar este retroceso nas rendas dos traballadores e traballadoras,
ten que ver co Pacto de Contención
Salarial que dende o ano 2002 asinan
en Madrid os Sindicatos UGT e
CCOO cos empresarios. Neste pacto
acordan que os convenios colectivos
incrementen inicialmente o IPC previsto do 2%, cando saben que o resultado final da inflación será sempre
superior a esta cifra (no 2007 o
4,2%). Tamén saben que moitos convenios non terán revisión salarial, e
moitos outros non compensarán con
carácter retroactivo a diferencia entre
IPC previsto e real a final de ano.
Ás cúpulas de CCOO e UGT non
parece importarlles as evidencias dos
indicadores que denuncian un retroceso importante do peso dos salarios
no Produto Interior Bruto, mentres os
beneficios das empresas medran nuns
constantes mais de 3 puntos. Por esta
razón a CIG demanda incrementos

dignos de salarios nos convenios que
negociamos en Galiza, e naqueles
convenios nos que temos representación maioritaria non permitimos, nin
permitiremos, a aplicación do Pacto
asinado en Madrid. Loitando acadamos melloras que aseguran a capacidade adquisitiva dos salarios.
Tamén temos maiores dificultades
para chegar a fin de mes porque o
IPC non mide debidamente os efectos da inflación nas economías máis
modestas da clase traballadora. A
carestía da vida aféctamos especialmente polos incrementos nos produtos básicos de consumo, nos carburantes e na vivenda. Os prezos dos
alimentos no seu conxunto medraron
no 2007 un 6,6%, pero determinados
alimentos como o pan e os cereais
subiron un 10,6% e os lácteos, queixo e ovos incrementáronse o 18,1%.
Estas son as subas que verdadeiramente afectan á economía da clase
traballadora, xunto coa vivenda que

nos últimos anos subiu máis do 15%
de media. Pero a compra da vivenda
e as hipotecas non está contabilizada
no IPC. Os Gobernos manipulan este
índice para que a inflación sexa menor e con elo tamén a suba das pensións e das prestacións públicas.
O 21 de febreiro a CIG mobilizouse
en Compostela contra a perda da
capacidade adquisitiva dos salarios e
pola carestía da vida. Participa con
nós para acadar salarios dignos nos
nosos Convenios en Galiza, non
permitindo que CCOO e UGT refuxiados nun pretendido “Diálogo Social Permanente” sigan asinando
Pactos cos empresarios nos que o
reparto da riqueza que creamos sexa
tan inxusta e desigual. Os empresarios máis ricos e a clase traballadora
máis pobre.
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DESPEDIMENTOS NA CONSELLARÍA DE TRABALLO
Os quince traballadores/as que dende
o ano 2002 viñan desenvolvendo as
actuacións da promoción, difusión,
execución, seguimento e avaliación
das accións para o fomento do emprego integrados no marco comunitario de apoio, foron despedidos con
data do 31.12.07 a pesares de que o
obxecto do seu contrato de traballo
non rematou. A avaliación das subvencións concedidas para a contratación indefinida con cargo aos fondos
europeos obrigou á contratación destes traballadores/as baixo a modalidade de obra ou servizo e sen que,
dende o ano 2002 a Consellaría de
Traballo considerase esta obriga de
controlar ás subvencións concedidas
como parte do seu emprego de estructura.

O Conselleiro de Traballo que tanto
se enche a boca na sinatura de grandes pactos coas organizacións sindicais para a reducción da precariedade
laboral no sector privado, actúa cunha total prepotencia no que á relación cos traballadores/as do seu departamento se refire, desoíndo os
mandatos da Unión Europea que
impoñen o seguimento exhaustivo
das subvencións á contratación cos
fondos sociais europeos e que nestes
intres non se está a facer, por canto
procedeu ao despedimento dos traballadores/as contratados ao efecto.
Ademais, estes traballadores/as tiñan
a expectativa de participares no proceso de consolidación de emprego,
amparados no apartado cuarto da
disposición transitoria novena bis do
IV convenio do persoal laboral.

XULGADOS
Despois de dous anos negociando
coa Delegación Provincial as condicións de habitabilidade das oficinas
de información dos edificios xudiciais de Vigo e chegar a un acordo
para o seu arranxo, incluído o proxecto elaborado polo arquitecto da
Consellaría, atopámonos na actualidade cunha total desidia por parte da

Outras Novas
Oposicións e concursos:
- Concurso laborais: o xoves 21
manifestámonos en Compostela.
- Concurso traslados corpos xerais:
novamente incumpren os prazos.
Agora din que listas provisionais a
finais de febreiro e toma de pose
antes do verán.
- Concurso traslados corpos especiais: seguen dicindo que as negociacións cando rematen co xeral.
Fondo Acción Social 2007: Para
cando? Din que están a traballar
nunha aplicación informática para
que a solicitude sexa telemática, así
como a baremación. Sairá sen acordo sindical (polo menos coa CIG).
Edificio Pontevedra: demandamos
de Presidencia que dea información
á Xunta de Persoal, xa que non se
están a respetar os nosos dereitos de
ser informados e consultados sobre
traslados, reorganización..

AGASALLOS NA DIRECIÓN
XERAL DE FORMACIÓN E
COLOCACIÓN
Mentres a Consellaría de Traballo
fai despedimentos, o director xeral
de formación e colocación, Pastor
Fuenteseca, volveu a se disfrazar
de rei mago este Nadal, sendo
espléndido co persoal dependente
da súa dirección xeral. Se o ano
pasado obsequiou a todo o persoal
cun MP4, este ano non se quedou
curto: unha billeteira de “piquadro” valorada nuns 60€ para os
cabaleiros e unha carteira de “Purificación García” para as damas.
Que lles parece tanto malgaste ao
seu conselleiro, Ricardo Varela e
ao secretario xeral da consellería,
José Vázquez Portomeñe, que en
contra da actitude do Sr. Fuenteseca acaban de mandar a uns cantos
traballadores da súa consellaría a
engordar as listas do paro?
ser tal se non mera opinión) a execución dunhas obras de mellora xa
acordadas coa Delegación Provincial.

administración para liquidar o problema que está a sufrir o persoal
laboral situado en ditas dependencias
(frío constante, carencia de calefacción, espazo reducido, mala iluminación, etc..), influída ademais pola
inxerencia de órganos do poder xudicial que, dalgunha maneira, están a
impedir co seu veto (que non debería

Polo tanto, con isto queremos denunciar estas inxerencias do poder xudicial, consentidas pola administración,
en decisións que so lle competen a
esta última, e que en exercicio das
facultades que lle son propias a administración leve a cabo dunha vez
as melloras pactadas con representantes dos traballadores.

A XUBILACION ANTICIPADA DE CCOO
A central sindical CCOO fixo nos
últimos meses unha rolda propagandística onde informan ao persoal
funcionario da Xunta de Galiza da
súa iniciativa para pedir o dereito á
xubilación parcial e anticipada.
O que CCOO non informa ao persoal
é que toda esa campaña é unha nube
de fume, xa que a cúpula de CCOO
desautorizou esa iniciativa. En concreto, o secretario de Política Institucional e responsábel de pensións da
dirección confederal dese sindicato,
Salvador Bangueses, dixo explicitamente que “a confederación do sindicato non ampara estas reivindicacións, que son contraditorias coa

política que ven practicando esta
organización; atentan directamente
contra os intereses do sistema da
Seguridade Social e son profundamente inxustas e extemporáneas”.
Esta afirmación pódese corroborar
nunha nota de prensa que apareceu o
día 18 de decembro de 2007 no xornal económico “5 Días”.
Á CIG non lle choca esta posición,
xa que canto mais tempo traballe un
funcionario/a do estado, mais engorda o seu plan de pensións e, directamente, mais engorda a caixa da empresa creada por BBVA (70%)-UGT
(15%)-CCOO (15%) para a súa xestión.
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CURSOS SUPERIORES DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA
O ano pasado a EGAP premiou a
Vigo e Pontevedra suprimindo o
curso de linguaxe administrativa
superior. Logo Políca Linguistica e
os seus amigos da Consellaría do
Mendez Romeu, tiveron curso de
linguaxe administrativa superior,
daquela maneira, co sistema de selección sen publicidade nin criterios.
A CIG falou con Políca Linguística e
a EGAP, e as promesas para o 2008

foi unha enchenta destes cursos para
Pontevedra e Vigo.
Chegou a hora da verdade, saíu a súa
convocatoria, e vemos que incumprirom as promesas: convócanse cursos
en todo o país algum em xornada
laboral, mas Vigo e Pontevedra fican
sen eles.
A EGAP castiga Pontevedra-Vigo
sen esta formación (o director da
EGAP non perdeu o cargo por este

motivo e si, polo que sabe a CIG, na
luita interna de intereses no PSOE
por encher o celeiro. O validor do
Director demitido, o Sr. Romeu, pudo menos que os que teñen outros
dirixentes). De Política Lingüística
que dicer. Realmente existe Política
lingüística?
A CIG cumpre o que promete, e no
seu plano de formazon 2008 temos os
cursos de formazon lingüística que
corresponden.

XUNTA DE PERSOAL: NOVA COMPOSICIÓN
Nas votacións sindicais á eleición de
membros da Xunta de Persoal funcionario na provincia de Pontevedra,
a todos os sindicatos sorprendeunos o
voto por correo (77). Ao ser computados nunha única mesa e ser depositados de últimos (primeiros en abrirse), foi incríbel ver como arrasaba o
CSIF.
Todos sospeitamos que os votos foron amañados, inclusive deuse un
caso na mesa de Vilagarcía dun traballador que cando foi votar atopouse
que no censo indicaba que xa votara

por correo; o votante sorprendeuse
afirmando que el non votara.
Fai uns meses recibimos información
directa de como xestionou o CSIF o
voto: a maioría das solicitudes de
documentación para votar eran remitidas ao enderezo de traballo da parella dunha delegada do CSIF (un despacho de avogados en Vigo).
O resultado foi que este “sindicato”
incrementou representación, pasando
de catro delegados/as a cinco.
A día de hoxe, o CSIF ten tres membros na Xunta de Persoal, xa que
dous dos eleitos racharon a súa vinculación co sindicato (Carmen Crespo López e Martín Rial Lavia).
As cousas de dentro da súa casa sábenas eles/as. O que resulta evidente
para a CIG é que este sindicato (ou

PREVISIÓN de vindeiros cursos CIG.
Pontevedra
- Atención o público.
- Cociña práctica básica.
- Conducción evasiva.
- Informática: Access, Excel e Word
- Lingua de signos I.
- Lei da F.P. Galega e EBEP.
Vigo
- Linguaxe admtva galega. Niv. medio.
- Linguaxe admtva galega. Niv. sup.
- Conducción evasiva.
- Contratación administrativa.
- Trastornos conductuais dos nenos
- Excel avanzado.
- Informática básica.
- Mecanismos fronte ao estres.
- Habilidades sociais e comunicación.
- Alimentación e nutrición.
- A negociación colectiva no estatuto
básico; mesas xerais e mesas sectoriais.

asociación profesional), que tanto
presume da súa independencia, ten
un discurso e unhas practicas nas
negociacións que para nada teñen
que ver coa independencia da que
presumen: liberados que participan
en candidaturas políticas, ex-altos
cargos reconvertidos a sindicalistas
unha
vez
cesados,
ou
exsubdirectores xerais que á hora de
negociar concursos de traslados defenden que o grao persoal debe ter
mais peso que a antigüidade.
Na provincia de Pontevedra xa se
visualizou a súa caza de bruxas. Así
que fagan o favor de deixarse de
enganar con “independencia”. Cantas
demandas ten presentado o CSIF,
como está a facer a CIG, na prensa e
nos xulgados, contra este e anteriores
gobernos?

RECIBES INFORMACIÓN DA CIG?
De un tempo para aquí temos recibido algunhas queixas de que os correos electrónicos que estamos a enviar
dende a CIG con información sindical non chegan.
Tras contactar cos responsábeis da
nosa empresa, aseguran que os correos que enviamos non están a ser filtrados, polo que descoñecemos as
causas da non recepción da información. Se viñas recibindo información
e xa non entra, contacta connosco.
Pero antes diso, :
| verifica que non teñas saturada a
túa conta de correo pois, se así fose,
os novos correos serán rexeitados. Se
utilizas correos do tipo “xunta.es”, a
capacidade máxima é de 10M.

| verifica que os nosos correos electrónicos non estean sendo dirixidos
automaticamente á bandexa de
SPAM.
| Se tes conta de correo electrónico
(particular ou institucional), e queres
recibir información, pídenolo.
 Tamén enviamos información por
Fax a todos os centros da Xunta na
provincia de Pontevedra nos que hai
persoal funcionario e/ou laboral. Se
non te chega, avísanos (advertir que
por Fax enviase moito menos que por
correo electrónico).
Para contactar connosco, podes enviarnos un correo ao enderezo
autonomicavigo@cigadmon.org
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