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BALEARS SE’N PORTA LA PITJOR PART, I JA EN VAN DUES  
 

La primera la va ocasionar la UOB amb la seva posició intransigent de no cedir la 
clàusula famosa post acord de desvinculacions en 2010, deixant fora un centenar 
de companyes i companys de Balears que no pogueren beneficiar-se de l’acord 
firmat amb unes indemnitzacions que tots i totes desitjaven i que llavors s’hagueren 
de conformar amb menys quantia (ja que altres en la península se n’aprofitaren). I 
alguns encara segueixen esperant . 
  
I ara ve la segona, amb la firma d’UGT , provocant una situació desesperada per 
a la sortida de 30 companys i companyes que perden l’esperança d’unir-se a les 
darreres desvinculacions en condicions ja assumides (que UOB ara reclamava) i 
que, en cas d’integrar-se en Energuía Web traslladant-se a Múrcia amb una 
rebaixa de fins a un 35%, queden contra les cordes . Sí, sí, perquè no es tracta 
de noves contractacions de trenta anyers, sense hipoteques, sense fills a càrrec, ni 
de joves desesperats per trobar la seva primera ocupació. Difícil panorama!   
 

Els famosos 4.000 € aconseguits a darrera hora no serviran ni per a cobrir el 
possible descobert en compte autoritzat a Sa Nostra, que ara hauran de cancel·lar 
abans d’anar-se’n. 
 

Havia recorregut per a arribar a un acord, però no a qualsevol preu, companys de 
la UGT. 
 
 

Els externalitzables de SSGG a DOCOUT que es llegei xin l’acord firmat,  
pot ser sigui el mateix. 

 

Una dada curiosa per a intentar entendre aquest suc cés: 
 
• Al SELG de Granada , que manifestava que no firmava l’Acord d’Homologació 

perquè entenia que a la seva parròquia li tocaven un cèntim del salari, ara no li 
tremola el pols al no tenir afiliats ni a Múrcia, ni a Catalunya ni  a Balears. 

• El SIC de Múrcia , tampoc té afiliats ni a Andalusia, ni a Catalunya  ni a 
Balears. 

• El SEC-Penedès (que desapareix aquesta primavera), no té afiliats ni a 
Andalusia, ni a Múrcia, ni a Balears . I suposem que a Vilafranca , demà 
tampoc. 

• ACCAG, amb el seu únic delegat en tot BMN , ja parlarà amb els seus en els 
SSCC-Granada . 

• I la UGT, encara que els seus delegats fora de mesa donaren una alenada 
d’esperança desautoritzant els seus representants en mesa , els van doblegar 
i ZAS, nova autorització! Per això podien haver estalviat aquest mal tràngol a 
tots ells!  


