

O panorama que se nos presenta nas Mesas de Negociación non
é precisamente do máis optimista, expostos como estamos a
todo tipo de recorte nos nosos dereitos laborais:

Por iso é importante que a CIG teña unha representación
maioritaria nas mesas de negociación das Administracións
Públicas.
Ante estas importantes agresións non cabe unha actitude
de resignación; temos que reaccionar con resolución e con
firmeza. Os delegados e delegadas da CIG temos demostrado
sobradamente que, por riba do interese propio, está a defensa
rigorosa e con firmeza dos intereses colectivos, ante gobernos
de calquera cor. No panorama sindical galego, a CIG representa
agora mesmo unha firme expresión de sindicalismo reivindicativo
e participativo, afastado de pactos de comenencia.

Nos próximos días, os traballadores e traballadoras das
administracións públicas imos ter unha nova oportunidade de
elixir os/as delegados/as sindicais que nos deberán representar nos
próximos catro anos nas Mesas de Negociación, onde se van decidir
as nosas condicións de traballo.

Temos que frear esta ofensiva neoliberal que atenta directamente,
non só contra as nosas condicións de traballo, senón mesmo
contra a nosa dignidade.

ELECCIÓNS SINDICAIS NAS
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS (2010-2011)

Por iso é importante que a CIG teña unha representación
maioritaria nas mesas de negociación das Administracións
Públicas.
Temos por diante un importante labor, que vai esixir dos
nosos representantes unha grande dedicación:

A introdución e aplicación automática de cláusulas de
garantía salarial nos acordos e convenios que se asinen.

•

A definición e aplicación dun modelo de carreira profesional
e a promoción interna (vertical e horizontal), que permita
mellora profesional e retributiva.

Neste sentido, o desenvolvemento das Leis da Función Pública
debe supoñer unha oportunidade que non podemos deixar
pasar; non podemos permitir que nos metan pola porta falsa as
modificacións que lles conveñan aos Gobernos na defensa dos
seus intereses partidarios ou privilexios corporativos, esixindo un
auténtico proceso de negociación destas leis.
Neste importante labor que nos agarda,
“CONTA COA CIG”
DÁLLES O TEU APOIO ÁS CANDIDATURAS DA
CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ELECCIÓNS SINDICAIS NAS
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS (2010-2011)

•

SERVIZOS PÚBLICOS
GALEGOS
E DE
CALIDADE

A recuperación da importante perda de poder adquisitivo
producida non só no último ano senón como consecuencia
dos sucesivos acordos asinados polos sindicatos estatais, será
necesariamente un obxectivo prioritario, polo que, no ámbito
da negociación colectiva primeiro, e con toda a forza que sexa
precisa, de ser o caso, defenderemos:

POR UNS

A imposición da mobilidade forzosa.

A recente redución dos nosos salarios para pagar os déficits
das administracións públicas, xerados pola deficiente xestión
dos seus responsábeis.

Temos por diante un importante labor, que vai esixir dos
nosos representantes unha grande dedicación:




A recuperación da importante perda de poder adquisitivo
producida non só no último ano senón como consecuencia
dos sucesivos acordos asinados polos sindicatos estatais, será
necesariamente un obxectivo prioritario, polo que, no ámbito
da negociación colectiva primeiro, e con toda a forza que sexa
precisa, de ser o caso, defenderemos:
A posibilidade do descolgue da aplicación dos acordos ou
convenios, xa introducida no artigo 38 do Estatuto Básico do
Empregado Público, que pode converter en papel mollado
calquera regulamentación dos nosos dereitos.

A redución dos cadros de persoal ao tempo que se saturan
as administracións de cargos políticos superfluos, mentres
asistimos a unha deterioración progresiva e á privatización dos
servizos públicos esenciais, converténdoos en negocios para o
capital privado.

A introdución e aplicación automática de cláusulas de
garantía salarial nos acordos e convenios que se asinen.

•





•

A deterioración permanente da imaxe e da honra dos
empregados e empregadas públicas, querendo presentarnos
publicamente como responsábeis dunha nefasta xestión dos
fondos públicos.

A recente reforma laboral, que implica un paso máis na
precarización das condicións de traballo nas AA.PP., introducindo
a posibilidade de aprobar expedientes de regulación de
emprego, abaratando o despedimento ou dando paso ás ETTs
na Administración, intoducindo agora tamén o negocio a conta
dos salarios públicos e subvertendo os procedementos de
contratación regrados e transparentes.

A definición e aplicación dun modelo de carreira profesional
e a promoción interna (vertical e horizontal), que permita
mellora profesional e retributiva.





Os novos recortes no sistema público de pensións, que
implica ter que traballar máis anos por menos cartos, para
poder acceder a unha pensión inferior ás actuais.

Os novos recortes no sistema público de pensións, que
implica ter que traballar máis anos por menos cartos, para
poder acceder a unha pensión inferior ás actuais.



A recente reforma laboral, que implica un paso máis na
precarización das condicións de traballo nas AA.PP., introducindo
a posibilidade de aprobar expedientes de regulación de
emprego, abaratando o despedimento ou dando paso ás ETTs
na Administración, intoducindo agora tamén o negocio a conta
dos salarios públicos e subvertendo os procedementos de
contratación regrados e transparentes.



Neste sentido, o desenvolvemento das Leis da Función Pública
debe supoñer unha oportunidade que non podemos deixar
pasar; non podemos permitir que nos metan pola porta falsa as
modificacións que lles conveñan aos Gobernos na defensa dos
seus intereses partidarios ou privilexios corporativos, esixindo un
auténtico proceso de negociación destas leis.



A redución dos cadros de persoal ao tempo que se saturan
as administracións de cargos políticos superfluos, mentres
asistimos a unha deterioración progresiva e á privatización dos
servizos públicos esenciais, converténdoos en negocios para o
capital privado.

A deterioración permanente da imaxe e da honra dos
empregados e empregadas públicas, querendo presentarnos
publicamente como responsábeis dunha nefasta xestión dos
fondos públicos.





Neste importante labor que nos agarda,
“CONTA COA CIG”
DÁLLES O TEU APOIO ÁS CANDIDATURAS DA
CIG-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Ante estas importantes agresións non cabe unha actitude
de resignación; temos que reaccionar con resolución e con
firmeza. Os delegados e delegadas da CIG temos demostrado
sobradamente que, por riba do interese propio, está a defensa
rigorosa e con firmeza dos intereses colectivos, ante gobernos
de calquera cor. No panorama sindical galego, a CIG representa
agora mesmo unha firme expresión de sindicalismo reivindicativo
e participativo, afastado de pactos de comenencia.

A recente redución dos nosos salarios para pagar os déficits
das administracións públicas, xerados pola deficiente xestión
dos seus responsábeis.

A posibilidade do descolgue da aplicación dos acordos ou
convenios, xa introducida no artigo 38 do Estatuto Básico do
Empregado Público, que pode converter en papel mollado
calquera regulamentación dos nosos dereitos.

Nos próximos días, os traballadores e traballadoras das
administracións públicas imos ter unha nova oportunidade de
elixir os/as delegados/as sindicais que nos deberán representar nos
próximos catro anos nas Mesas de Negociación, onde se van decidir
as nosas condicións de traballo.



A imposición da mobilidade forzosa.
Temos que frear esta ofensiva neoliberal que atenta directamente,
non só contra as nosas condicións de traballo, senón mesmo
contra a nosa dignidade.

O panorama que se nos presenta nas Mesas de Negociación non
é precisamente do máis optimista, expostos como estamos a
todo tipo de recorte nos nosos dereitos laborais:



POR UNS
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ELECCIÓNS SINDICAIS NAS
ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS (2010-2011)

ELECCIÓNS SINDICAIS NA AEAT
Unha vez máis, as traballadoras e traballadores
da AEAT podemos elixir os nosos representantes
sindicais. Co noso voto decidiremos non só quen
nos vai representar nas Xuntas de Persoal, senón
tamén as persoas que terán que defender os
nosos dereitos e conseguir para nós melloras
salariais, sociais e de condicións de traballo.
É a hora de apoiar o sindicalismo de clase,
combativo e incorruptible na defensa dos
intereses dos traballadores. É a hora da CIG.
Nestes catro anos loitamos por mellorar as
condicións de traballo do persoal da AEAT. Non
tivemos reparo en denunciar, tanto no xulgado
como na prensa, o desmantelamento das bases
de Vixilancia Aduaneira, os criterios de reparto da
produtividade, as inxustizas dos concursos, etc.
Na CIG AEAT seguiremos a participar activamente
nas Mesas de Negociación da Axencia:
 Seguiremos loitando para que se desenvolva
na súa totalidade o Acordo de Carreira
Administrativa.
 Loitaremos por conseguir a segunda actividade
para os traballadores do SVA, así como para
que se desenvolva o Acordo Horario.
 Proporemos, en todos os acordos, introducir
cláusulas de revisión salarial

CANDIDATURA CIG XUNTA DE PERSOAL
AXENCIA TRIBUTARIA

 Seguiremos a demandar que os cartos
da produtividade pasen a engrosar as
retribucións fixas.

A CORUÑA

28 DE ABRIL DE 2011

 Somos partidarios de convocar concursos en
número suficiente e con resolución obxectiva
e automática.

1.

Fernando Sánchez Garea

Delegación A Coruña-Xestión

2.

Miguel Anxo Paz Amenedo

Admón Santiago Compostela

3.

Gonzalo Lojo Pérez

Delegación A Coruña-Inspección

4.

Antón Lestón Mosquera

Vixilancia Aduaneira-Muros

 Seguiremos a denunciar a situación na que
se atopan moitas administracións da AEAT,
nas que non se están a cubrir as baixas e as
vacantes, levándoas a un “desmantelamento”
encuberto.

5.

Rita Maria Raposo Sánchez

Delegación A Coruña-Xestión

6.

Juan Seoane López

Admón Ferrol

7.

Elisa Charro Rodríguez

Delegación A Coruña-Recadación

8.

Xosé Ramón Sanjurjo Míllara

Vixilancia Aduaneira-A Coruña

9.

Beatriz Älvarez Reyes

Admón Betanzos

10. Xose Antón Cotón Garea

Admón Santiago Compostela

 Queremos unha Acción Social e unha Saúde
Laboral con suficientes recursos e que o
acceso aos cursos de formación se faga en pé
de igualdade para todo o persoal.

11. Belén Arén Díaz

Delegación A Coruña-Xestión

12. Domingo Jesús González Otero

Vixilancia Aduaneira-A Coruña

13. Francisca López del Río

Admón Santiago Compostela

14. Manuel Carril Gómez

Admón Ribeira

15. Antón Rivas García

Vixilancia Aduaneira-A Coruña

16. Juan Villar Älvarez

Delegación A Coruña-Inspección

17. Jorge Suárez González

Admón Santiago Compostela

18. Juan Novo de la Fuente

Delegación A Coruña-Xestión

19. Xosé Insua Insua

Vixilancia Aduaneira-Muros

20. Mª Luisa Castro Lemos

Admón Santiago Compostela

21. Francisco Castro Pérez

Delegación A Coruña-RR HH

22. Diego Antonio Díaz García

Vixilancia Aduaneira-A Coruña

23. M Pilar Latorre Souto

Delegación A Coruña-Xestión

24. Pablo Castro García

Delegación A Coruña-Inspección

25. Fernando García-Echave Puente

Vixilancia Aduaneira-A Coruña

26. Jose Luis Vázquez Pérez

Delegación A Coruña-Xestión

27. David Rodríguez Lorenzo

Delegación A Coruña-Informática

28. Manuel Insua Insua

Vixilancia Aduaneira-Muros

29. Xose Ramón Riomao Rodríguez

Admón Santiago Compostela

30. Carlos Cagigas Bonilla

Vixilancia Aduaneira-A Coruña

31. Francisco García López

Delegación A Coruña-Xestión

32. Pedro del Olmo Sanz

Vixilancia Aduaneira-A Coruña

33. Ramón Duaso Mora

Admón Santiago Compostela

34. Jose Ángel Peñil Fernández

Vixilancia Aduaneira-Muros

Para rematar, cómpre dicir que a CIG fomos o
único sindicato que mantivemos a coherencia
na nosa actuación na defensa dos intereses
do persoal ao servizo da Administración
do Estado, e por iso solicitamos que, á hora
de exercerdes o voso voto, escollades as
candidaturas da CIG.

¡¡¡O 28 DE ABRIL VOTA POLA CIG!!!

ELECCIÓNS SINDICAIS NA AEAT
Unha vez máis, as traballadoras e traballadores
da AEAT podemos elixir os nosos representantes
sindicais. Co noso voto decidiremos non só quen
nos vai representar nas Xuntas de Persoal, senón
tamén as persoas que terán que defender os
nosos dereitos e conseguir para nós melloras
salariais, sociais e de condicións de traballo.
É a hora de apoiar o sindicalismo de clase,
combativo e incorruptible na defensa dos
intereses dos traballadores. É a hora da CIG.
Nestes catro anos loitamos por mellorar as
condicións de traballo do persoal da AEAT. Non
tivemos reparo en denunciar, tanto no xulgado
como na prensa, o desmantelamento das bases
de Vixilancia Aduaneira, os criterios de reparto da
produtividade, as inxustizas dos concursos, etc.
Na CIG AEAT seguiremos a participar activamente
nas Mesas de Negociación da Axencia:
 Seguiremos loitando para que se desenvolva
na súa totalidade o Acordo de Carreira
Administrativa.
 Loitaremos por conseguir a segunda actividade
para os traballadores do SVA, así como para
que se desenvolva o Acordo Horario.
 Proporemos, en todos os acordos, introducir
cláusulas de revisión salarial

 Seguiremos a demandar que os cartos
da produtividade pasen a engrosar as
retribucións fixas.
 Somos partidarios de convocar concursos en
número suficiente e con resolución obxectiva
e automática.
 Seguiremos a denunciar a situación na que
se atopan moitas administracións da AEAT,
nas que non se están a cubrir as baixas e as
vacantes, levándoas a un “desmantelamento”
encuberto.
 Queremos unha Acción Social e unha Saúde
Laboral con suficientes recursos e que o
acceso aos cursos de formación se faga en pé
de igualdade para todo o persoal.

Para rematar, cómpre dicir que a CIG fomos o
único sindicato que mantivemos a coherencia
na nosa actuación na defensa dos intereses
do persoal ao servizo da Administración
do Estado, e por iso solicitamos que, á hora
de exercerdes o voso voto, escollades as
candidaturas da CIG.

¡¡¡O 28 DE ABRIL VOTA POLA CIG!!!

CANDIDATURA CIG XUNTA DE PERSOAL
AXENCIA TRIBUTARIA

LUGO
28 DE ABRIL DE 2011

01.- Mar López Trasorras.

Sección Renda, Lugo

02.- Rafael López López,

Sección Recursos, Lugo

03.- Xosé Lois Moreda Rodríguez SVA, Ribadeo
04.- José Manuel Fernández
Méndez,

Sección renta, Lugo

05.- Luís Señoráns Crespo

SVA, Ribadeo

06.- Jesús Armando Lázare Rincón Axente Tributario, Lugo
07.- Silvina González López

Servizo Información, Lugo

08.- Gustavo Otero Dapena

Sección IVA, Lugo

09.- María Encarnación Parga
Cervelo

Secretaría, Lugo

10.- José García García

Axente Tributario, Lugo

11.- Ramón Martínez Lorenzo

SVA, Ribadeo.

ELECCIÓNS SINDICAIS NA AEAT
Unha vez máis, as traballadoras e traballadores
da AEAT podemos elixir os nosos representantes
sindicais. Co noso voto decidiremos non só quen
nos vai representar nas Xuntas de Persoal, senón
tamén as persoas que terán que defender os
nosos dereitos e conseguir para nós melloras
salariais, sociais e de condicións de traballo.
É a hora de apoiar o sindicalismo de clase,
combativo e incorruptible na defensa dos
intereses dos traballadores. É a hora da CIG.
Nestes catro anos loitamos por mellorar as
condicións de traballo do persoal da AEAT. Non
tivemos reparo en denunciar, tanto no xulgado
como na prensa, o desmantelamento das bases
de Vixilancia Aduaneira, os criterios de reparto da
produtividade, as inxustizas dos concursos, etc.
Na CIG AEAT seguiremos a participar activamente
nas Mesas de Negociación da Axencia:
 Seguiremos loitando para que se desenvolva
na súa totalidade o Acordo de Carreira
Administrativa.
 Loitaremos por conseguir a segunda actividade
para os traballadores do SVA, así como para
que se desenvolva o Acordo Horario.
 Proporemos, en todos os acordos, introducir
cláusulas de revisión salarial

 Seguiremos a demandar que os cartos
da produtividade pasen a engrosar as
retribucións fixas.
 Somos partidarios de convocar concursos en
número suficiente e con resolución obxectiva
e automática.
 Seguiremos a denunciar a situación na que
se atopan moitas administracións da AEAT,
nas que non se están a cubrir as baixas e as
vacantes, levándoas a un “desmantelamento”
encuberto.
 Queremos unha Acción Social e unha Saúde
Laboral con suficientes recursos e que o
acceso aos cursos de formación se faga en pé
de igualdade para todo o persoal.

Para rematar, cómpre dicir que a CIG fomos o
único sindicato que mantivemos a coherencia
na nosa actuación na defensa dos intereses
do persoal ao servizo da Administración
do Estado, e por iso solicitamos que, á hora
de exercerdes o voso voto, escollades as
candidaturas da CIG.

¡¡¡O 28 DE ABRIL VOTA POLA CIG!!!

CANDIDATURA CIG XUNTA DE PERSOAL
AXENCIA TRIBUTARIA

OURENSE
28 DE ABRIL DE 2011

1. Consuelo Rivera Núñez

Ourense

2. José Benito Álvarez Rodríguez Ourense
3. Perfecta Losada Sotelo

Verín

4. Vitor Manuel Lurenço Peres

Ourense

5. Susana Cid Vázquez

Ourense

6. F
 ernando Fausto Bouzas
González

Ourense

7. Irene Blanco Blanco

Verín

8. César de la Fuente Seoane

Ourense

9. Luisa María Soto Mera

Ourense

10. Montserrat Ojea de la Fuente

Ourense

11. María Carmen Gallego Gallego O Carballiño

ELECCIÓNS SINDICAIS NA AEAT
Unha vez máis, as traballadoras e traballadores
da AEAT podemos elixir os nosos representantes
sindicais. Co noso voto decidiremos non só quen
nos vai representar nas Xuntas de Persoal, senón
tamén as persoas que terán que defender os
nosos dereitos e conseguir para nós melloras
salariais, sociais e de condicións de traballo.
É a hora de apoiar o sindicalismo de clase,
combativo e incorruptible na defensa dos
intereses dos traballadores. É a hora da CIG.
Nestes catro anos loitamos por mellorar as
condicións de traballo do persoal da AEAT. Non
tivemos reparo en denunciar, tanto no xulgado
como na prensa, o desmantelamento das bases
de Vixilancia Aduaneira, os criterios de reparto da
produtividade, as inxustizas dos concursos, etc.
Na CIG AEAT seguiremos a participar activamente
nas Mesas de Negociación da Axencia:
 Seguiremos loitando para que se desenvolva
na súa totalidade o Acordo de Carreira
Administrativa.
 Loitaremos por conseguir a segunda actividade
para os traballadores do SVA, así como para
que se desenvolva o Acordo Horario.
 Proporemos, en todos os acordos, introducir
cláusulas de revisión salarial

 Seguiremos a demandar que os cartos
da produtividade pasen a engrosar as
retribucións fixas.
 Somos partidarios de convocar concursos en
número suficiente e con resolución obxectiva
e automática.
 Seguiremos a denunciar a situación na que
se atopan moitas administracións da AEAT,
nas que non se están a cubrir as baixas e as
vacantes, levándoas a un “desmantelamento”
encuberto.
 Queremos unha Acción Social e unha Saúde
Laboral con suficientes recursos e que o
acceso aos cursos de formación se faga en pé
de igualdade para todo o persoal.

Para rematar, cómpre dicir que a CIG fomos o
único sindicato que mantivemos a coherencia
na nosa actuación na defensa dos intereses
do persoal ao servizo da Administración
do Estado, e por iso solicitamos que, á hora
de exercerdes o voso voto, escollades as
candidaturas da CIG.

¡¡¡O 28 DE ABRIL VOTA POLA CIG!!!

CANDIDATURA CIG XUNTA DE PERSOAL
AXENCIA TRIBUTARIA

PONTEVEDRA-VIGO
28 DE ABRIL DE 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Fernando Seixo Fernández
Amaya García Fontán
José Luis Pérez Rodríguez
Miguel Jaúdenes López de Castro
Marcial Álvarez Blanco
Xulio González Costas
Clementina Formariz López
Xosé Henrique García Outeiral
Marcos Álvarez Baena
M Carmen Ramos González
Xoan Carlos Valeiras Caiña
Juan Carlos Pérez Chapela
José L Puza Cao
Ana M Ambrosio García
M Remedios Palomares Martín
Xosé Ronquete Paz
Manuel Castro García
M Elisa Aller Hidalgo
Roberto Pérez González
Antonio Domínguez Iglesias
Anxo Lois Romasanta Armesto
Angel Cabido Gómez
Lidia Fraga Río
Marina Viso Veloso
Joaquín Forjan Romero
Miguel Angel Ponce Pérez
M Jesús López Bande
M Elena Náñez González
M José Salgueiro Pérez
Luis Lorenzo Álvarez
M José Quelle García
Mercedes Castro Sánchez
Milagros Álvarez Baena
Alicia Martínez Redondo

VA Vigo
Pontevedra
Vigo
Pontevedra
VA Vigo
Vigo
Pontevedra
VA OO. EE
Vigo
Tui
Vilagarcía
VA Marín
Ponteareas
Vigo
Vigo
Pontevedra
Aduana Vigo
Vigo
Vigo
Vigo
Vilagarcía
Ponteareas
Vigo
Vigo
Pontevedra
VA Vigo
Vigo
Vigo
Ponteareas
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo
Vigo

