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Temps de diàleg
i mobilització
Ara és temps de diàleg i mobilització, una combinació que
UGT ha simultanejat en els
seus més de 120 anys d’història.
L’any 2010 la nostra lluita es
va centrar contra la reforma
laboral, la congelació de les
pensions i la retallada dels
sous als empleats públics imposades pel Govern. Mesures
que UGT considera que han
empobrit els ciutadans i ciutadanes, abaratint l’acomiadament i retallant drets laborals.
El 2011 l’hem iniciat amb la
defensa de les pensions, ara
amenaçades, i del nostre
sistema de Seguretat Social.
També ens tocarà protegir
i vetllar per la negociació
col·lectiva, ja que l’Executiu
espanyol també té previst
reformar-la amb l’objectiu de
treure-li pes. A UGT entenem
que qualsevol modificació ha
de passar per enfortir la seva

força vinculant i ser més útil
a les empreses i als treballadors, perquè les empreses
puguin ser més productives
i que aquesta productivitat
es basi en l’ocupació de qualitat i amb drets, a treballar
millor, tenir més drets i que
els salaris siguin dignes al
nostre país.
Cal recordar que UGT desenvolupa la seva acció sindical
per mitjà de la negociació collectiva en prop d’un milió i mig
d’empreses a tot l’Estat espanyol. És el sindicat que negocia més convenis per més
treballadors, uns 6.000 con-

Pel que fa a les pensions, des
d’UGT ho considerem un tema
clau i ens oposarem frontalment que una reforma del
sistema retardi l’edat legal
de jubilació obligatòria dels
65 als 67 anys.
És urgent recompondre el
Diàleg Social entre tots els
agents implicats en l’àmbit
econòmic i social per sortir
de la crisi en la qual ens trobem, que ja són molts els qui
l’han batejat com la Gran Recessió, i no es pot permetre
que el Govern trepitgi línies
roges.
Mesures com els plans
d’ajustos amb retallades socials i la imposició de la reforma laboral no han aconseguit
resoldre cap dels problemes
plantejats fins al moment i
solament han generat crispació social, desconfiança i incertesa. La reforma laboral

Ens oposem que una reforma del
sistema retardi l’edat legal de
jubilació obligatòria de 65 a 67 anys
venis l’any, que beneficien
aproximadament uns 11 milions i mig de treballadors, estiguin afiliats o no al sindicat
UGT.

no solament no està creant
llocs de treball, sinó que està
augmentant la precarietat i
s’està destruint ocupació indefinida.

La reforma del sistema de
pensions que planteja el Govern en la pràctica comportaria una retallada mitjana de
les prestacions, un aspecte
que no ens podem permetre
tenint en compte que es
tracta d’un col·lectiu molt
fràgil.
UGT és partidària de preservar la sostenibilitat del sistema de pensions a curt, mitjà
i llarg termini, però en cap cas
no acceptarà que una reforma del sistema sigui a la baixa,
retallant drets dels pensionistes presents i futurs.
Els objectius de la UGT a partir d’ara són clars: revertir la
reforma laboral, evitar la congelació de les pensions i l’edat
de jubilació als 67 anys, aconseguir una política econòmica
que creï ocupació i contribueixi al canvi de model productiu cap a fórmules més
sostenibles.
I evidentment des d’UGT també volem reforçar els sistemes de protecció social i de
negociació col·lectiva i recuperar l’acord dels empleats
públics de l’any 2009. Hi ha
molta feina per fer. I la farem
amb diàleg i negociació i si cal
mobilització.

SERVEISPERSONALS

Servei gratuït d’intèrpret de llengua de signes
L’Ajuntament de Lleida, per
mitjà de la Regidoria de Serveis Personals i Salut Pública, va posar en marxa el
passat desembre un nou
servei gratuït d’intèrpret
de llengua de signes per a
persones sordes, que porten a terme dues intèrprets
contractades per la Paeria
en un pla d’ocupació de sis
mesos de durada. Amb
aquest servei, Lleida esdevé
el primer consistori de l’Estat que ofereix un recurs

municipal d’aquestes característiques. El nou servei
d’interpretació està disponible tant per a les persones
sordes i sordcegues que necessitin fer ús d’una intèrpret a títol individual com
per a les entitats de la ciutat que ho sol·licitin. També
està obert als professionals
de l’administració local (serveis socials, Guàrdia Urbana,
etc.) que ho requereixin en
el seu tracte amb persones
amb dificultat auditiva.
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