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No més mentides? Doncs heu dit alguna   

 

Sí, és cert que la presència en algunes comissions queda 
subjecta a la signatura del conveni. Aquest va ser un dels molts 
motius pels quals no el vam signar. Ens sembla del tot 
antidemocràtic excloure la representació legal de 1 2%  dels 
treballadors  de certes comissions que sí són del nostre interès, 
pel simple fet de no estar a favor del Conveni en el seu conjunt. 
Però, l'objectiu d'aquest escrit no és entrar a valorar l'absència 
democràtica en aquesta empresa. Anem a les falsedats de 
l'escrit de CCOO, UGT, SATSE, API i MC . Com hem dit, a 
certes comissions solament poden assistir els signants del 
conveni, però a moltes altres, els assistents s'han d'escollir entre 
tots els sindicats del CE. És d'aquestes comissions de les quals 
ens han exclòs fa poc  la resta de sindicats. A la Intranet 
adjuntem acta on queda acreditada aquesta exclusió.  

Sobre la Borsa de Treball, que sí que és una d'aquestes 
comissions que ja ens exclou des de la nostra “no signatura” de 
conveni (es veu que no tenim afiliades, votants i simpatitza nts 
interessades en ella "IRONIA ON")  simplement adjuntem l'acta 
(a la Intranet) en la qual s'informa que en properes reunions 
d'aquesta comissió, ja no es realitzarà acta. Treguin conclusions. 

En els dos anys i mig de la nostra presència dins d el Comitè, 
tot han estat hostilitats i negatives a les nostres  propostes .  
Segur que heu escoltat que som els del "NO" a tot. Quan diem 
no, sempre fem propostes, més ambicioses que les de l a 
resta , per descomptat, no ens hem ficat en aquest sainet per fer 
cas al seguidisme marcat per alguns, i aquestes propostes son 
les que sempre reben el NO absolut de la resta. Seguim!   ;) 


