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Companys i amics,

S'ha materialitzat el recolzament suficient com per a aconseguir editar 
aquest butlletí sindical a la vila de l'Escala, i així substituir els enviaments 
per correu electrònic de una difusió limitada. Els 15 primers números 
s'enviaven a 3 grups: sindicats i afiliació de Catalunya i Balears, 
treballadorxs de l'Ajuntament de l'Escala, i Punts Òmnia.

El títol d'aquest "informatiu" sobre el conflicte fa referència a certa 
discussió jurídica (i paradoxa política) que hi hagué el passat dimarts 8. 
Resulta que des del 14 de desembre l'Ajuntament de l'Escala va 
començar a rebutjar les instàncies del sindicat CNT-AIT de La Bisbal 
al·legant que no veia demostrat que el Secretari de Jurídica, acció 
sindical i pro-presos (el què signa i segella les instàncies) tingués poders 
notarials per a tramitar en nom del sindicat.

La primera setmana de gener va arribar al sindicat un escrit de 
l'ajuntament exposant-ho i donant 10 dies per a complimentar les 
credencials requerides, però aquest escrit virtualment signat per 
l'alcalde, portava una signatura falsificada amb un tampó de goma. Tots i 
totes hem vist simulacions de signatura d'aquest estil (practicades pels 
grans ens cap a l'humil població), però el què es va discutir el matí de 
dimarts 8 és què exigeixen l'acreditació de la signatura del S.Jurídica de 
CNT-AIT amb un escrit que no té una signatura que es pugui prendre 
seriosament. Prepotència és el qualificatiu que es va utilitzar.

Doncs per acabar de colmar l'actitud municipal sobre aquest conflicte 
burocràtic, el mateix dimarts 8, a l'hora de celebrar l'acte de conciliació 
al Departament de Treball a Girona, les persones que vingueren de part 
de l'Ajuntament de l'Escala no portaven cap tipus d'acreditació que 
demostrés que actuaven en nom d'aquesta corporació, a diferència del 
treballador i el seu advocat. Corrents i d'improvís tota pressa sembla que 
es van poder entendre amb el personal de la secció fent enviar un fax 
amb una signatura fotocopiada. Justament les mateixes persones que 
discutien la validesa d'uns documents signats amb bolígraf, nom i DNI, i 
segell del sindicat.

Per acabar, i per aquells interessats en el resultat de l'acte de conciliació, 
sabeu que no hi hagué avinença, tot i que l'Ajuntament de moment ja 
s'avenia a oferir una indemnització de 45 dies per any treballat. 

Sense poder
Espai alliberat

Tu també pots 
aportar la teva opinió 
o les teves creacions. 
Entrega-les en mà o 
per correu electrònic 
a:
figueres(@)cnt.es

Aquesta publicació és de propietat pública, doncs tens la llibertat de 
copiar, derivar, distribuir i comunicar públicament els continguts, amb 
les següents condicions: reconèixer l’autoria, no fer-ne un ús comercial 
i compartir amb les mateixes condicions.

Més detalls a la llicència copyleft de Creative Commons:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.ca
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