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Com totes i tots sabeu ja, ahir, elements
s del règim
m franco bborbònic del
d 78, CC
COO i
COMPRO
OMÍS, inten
ntaren tirarr-nos de la
a taula general de negociació, ssense que hi haguerra cap
resolució jjudicial que ho suste
entara.
Com es norm
mal, este sindicat es vva oposar i va demanar que ess retirara de l’ordre del dia
el punt d
de la reconstitució de
d la taula
a negociad
dora, posa
at unilateraalment pe
er el geren
nt del
Consorci, el que suposava una
u
clara intromissió
ó en la llibertat sinddical, donat que so
on els
sindicats q
qui nomen
nen el seus
s representtants i no un
u membre
e de la direecció de Compromís.
Perr a justifica
ar el seus actes
a
el Srr. Gerent va
v utilitzar l’informe ddel tècnic Sr.
S Aquilino
o, que
ha emes en base a una petiició presen
ntada per CCOO, adjuntant uuna senten
ncia del tribunal
suprem.
Parrtim de la
a base de
e que en Espanyisttàn la legiislació i eels tribunals estan per
p a
consolidar les màfie
es i atropellar la demo
ocràcia, qu
ue es gene
era en les eeleccions, de manera
a que
et deixen presentar--te a les eleccions, però despré
és no te de
eixen negoociar.
Aixxò no ho po
odem canv
viar (de moment), el que si que podem ffer es no acceptar
a
qu
ue ho
facen vota
ant-se els seus
s
propiis procedim
ments.
El dia 8-1-19
9, constituirem la tau
ula genera
al de nego
ociació del Consorci (acta 1-20
019) i
CCOO va
a votar en contra, fe
ent una al·legació, pensava
p
que l’atribuució de l’últim delega
at als
republican
ns no era correcte per
p el crite
eri utilitzat (empat a delegats,
d
ddesempat per núme
ero de
vots), i qu
ue els corre
esponia a ells
e eixe de
elegat, sen
nse argume
entar res m
més.
El 1-4-19, es celebra comissió de
e formació (ahí hi ha
an molts di nerets a re
epartir entre els
instructorss) i, en co
ontra de lo
o acordat en la Tau
ula Negociadora, UG
GT i STAS
S, la confo
ormen
segons ell reglamen
nt en vigor i exclouen
n a CCOO
O, que feu una nota eexplicant la
a situació, en la
que “oblid
daren” posar que els republican
ns votarem
m en contra
a de l’excluusió de CC
COO i digu
uérem
que no asssistiríem a les reun
nions men
ntre una pa
art dels tre
eballadors veren exc
closos als seus
representants. Iguall es perqu
uè ja estave
en prepara
ant la nostrra expulsióó de la Tau
ula Negocia
adora
i tenien m
mala consciiència.
Perr a expu
ulsar-nos, de vegad
des de recórrer l’a
acta de cconstitució
ó de la Taula
T
Negociadora, del 8 de giner,, que es l o que s’havia recorrregut en la sentenc
cia del Tribunal
Suprem q
que ells ma
ateixos adjunten, com
m ja estave
en fora de terme, li eescriuen una CARTA
A ALS

REIS MAGS de COMPROMÍS, per a que facen el que ells no son capaços de fer: tirar-nos de
la Taula Negociadora.
El Sr. Bort, ja ex-diputat de COMPROMÍS, demana un informe al tècnic Sr. Aquilino, que
el fa ple de MONIATADES, al final, eixe informe servix com a excusa, sense argumentar, per a
que el gerent convoque a la reconstitució de la Taula Negociadora.
Però anem a vore, la capacitat per a emetre els informes jurídics en les administracions
locals la te, segons la legislació, el SECRETARI, habilitat nacional, lloc que ocupava el Sr.
Aquilino fins a que el tiraren en el jutjat per una demanda de qui subscriu, perquè el pillarem
que no tenia papers, havia accedit en patera al lloc i anà al carrer. ¿Per qué la direcció de
COMPROMÍS li demana l’informe? Pues perquè o son molt llestos o faves (nosaltres creguem
lo primer).
Evidentment ha fet un informe disparatat que pareixia facultar a la direcció per a tirar-nos
de la taula. Però reconeix fets evidents, primer, que la Taula Negociadora es va constituir el 8
de giner del 2019, a l’empara de la legislació vigent i segons els resultats electorals, en cap
moment diu que siga nul i només diu que el President el Consorci te que fer un decret de
ratificació de l’acord, perquè el Sr. Aquilino no es capaç de distingir un acord de condicions de
treball, que es lo que es te que ratificar sempre, a l’acte de constitució de l’òrgan de negociació:
la Taula Negociadora. Justament això, l’acta de constitució de la Mesa de Negociació, es lo que
es va recórrer en la sentència del tribunal suprem espanyistaní que citen i lo que ací CCOO no
ha fet i ara intenta fer per la porta de darrere en connivència amb la direcció i el Sr. Aquilino.
Però es més, en el mateix informe, indica com es pot modificar la composició de les
taules de negociació segons el TREBEP:

Més clar impossible, si no s’ha anul·lat judicialment la composició, només es pot
modificar als 2 anys i si hi ha canvis en la representació, que no crec que siga el cas.
Total, ajo y agua, si volen algo que vagen als tribunals, que si no, anirem nosaltres.
Respecte als comentaris de la nota d’UGT, seran curts perquè es veu que tingueren un
mal dia:
1. La solució que diuen duia la Direcció, de la Taula per a funcionaris, nosaltres no
compartim que resolguera el problema, però lo més important, PRIMER HI HAVIA
QUE TIRAR-NOS i encara no ho han fet. No es pot vendre la pell de l’os abans de
caçar-lo.

2. Diuen que els s’’estan aca
abant les id
dees i la paciència, ppués nosa
altres continuem
tenint idees, i la paciència la estem perdent en
n la DIREC
CCIÓ, que
e sembla que
q te
per ún
nic objectiu tirar-noss de la Ta
aula. La primera
p
ideea (consensuada ja amb
STAS)) es prese
entar el d
dilluns un escrit al Presidentt de la Diputació, actual
a
Presid
dent del Co
onsorci, pe
er a que co
onvoque la
a Taula de Negociació amb carràcter
urgentt i aprovarr el reglam
ment de la Carrera Professiona
P
al que fa dos
d mesoss que
enviarem i enc
cara no h an contes
stat, idea que espeerem com
mpartisquen els
delega
ats d’UGT,, en beneffici del col·lectiu. En
n eixe punnt coincidim
m en UGT
T que
estem perdent la
a paciència
a, de fet pe
ensem que
e porten doos mesos to
orejant-noss.
3. El periill que citen de pèrdu
ua de la Carrera Professional nnosaltres no
n el vegem
m, en
primerr lloc recorrdar que U
UGT havia
a firmat un
n acord dee PRODUC
CTIVITAT per a
2019 i que vare
en ser els resultats de les ele
eccions i laa nova co
omposició de la
Taula Negociado
ora, incloso
os els nou
us delegats
s d’UGT, lees que permeteren firmar
f
el nou
u de CARR
RERA PRO
OFESSION
NAL, que ha vingut a substitu
uir a l’ante
erior i,
que com
c
bé diuen,
d
“HA
HA SIDO HISTÓRIC
CO PARA
A EL PE
ERSONAL DEL
CONS
SORCIO” Ací
A també ccoincidim en
e ells.
4.

Del co
onjunt de la nota ssembla de
eduir-se que ens accusen de que “hay gente
interesa
ada en disfru
utar de este e
entuerto y allargarlo hastta no se sabee cuándo, pa
ara seguir viiviendo
del con
nflicto”......... Ai mare, si ens vo
olen tirar de la Tauula de Ne
egociació ¿Qué
espere
en, que es
s quedem quetets co
om els borreguets? No crec que
q
s’estra
anyen
que els republica
ans tingam
m una màxiima a segu
uir: ELS PE
EIXOS MO
ORTS SON
N ELS
ÚNICS
S QUE NO
N
NADE
EN CONTR
RA LA CORRENT
C
T, i nosalttres continuem
“VIVIT
TOS Y COL
LEANDO”.

Sallut i Repúb
blica Valen
nciana.

Ximo Cunyà i Alcove
er.
SINDIC
CAT VALENCIÀ REP
PUBLICÀ.

Pdt.: ¿Queda
a algú que
e no enten
nga el per qué de la
a Repúblicca Valenciana?

