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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.
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