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Algúns deberían explicar por qué apoian hoxe o que denuncia-
ban en 2016. A CGT segue a defender que a empresa pública 
debe ter transparencia e rexerse polos principios de igualdade, 
mérito e capacidade. Artigo do Diario de Ferrol, do 5 de xullo 
de 2016:  
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A comisión de Formación pediulle á empresa as lis-
tas provisorias de admitidos e non admitidos ás pra-
zas de operarios e empregados júnior co nome e 
apelidos completos.  

A resposta da em-
presa foi que si, pero 
cunha condición: 
entregaríallela a 
aqueles membros da 
comisión que asina-
sen un documento 
cunha cláusula pola 
que se comprometen 
a “gardar a máis ab-
soluta confidenciali-
dade da información 
facilitada” e a non 

facilitarlla a terceiras persoas en ningún caso. A 
CGT non a asinou por dúas razóns:  

a. O carácter confidencial dunha determinada 
información non pode depender exclusivamen-
te da vontade da empresa. En Cartagena, as 
listas se publicaron na web con nomes e apeli-
dos completos, por tanto, non hai ningún 
motivo legal para que agora se pretenda 
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limitar a un número moi reducido de 
membros do comité de empresa o coñe-
cemento dos datos de Ferrol.  

b. Entendemos que esa esixencia é abusiva e 
que só responde ó interese da dirección da 
empresa en impoñer o escurantismo, como 
todos puidemos comprobar durante a nego-
ciación do último convenio, onde a empresa 
fixo todo o posible por que os traballadores 
non tivésemos ningunha información sobre a 
marcha das negociacións (obxectivo no que, 
por desgracia, contou con colaboración sindi-
cal).  

A obsesión da empresa por ocultar información al-
canza tal nivel de paranoia, que recentemente che-
gou ó ridículo de enviar a algúns membros do comi-
té un documento tan cifrado, que ¡¡nin os destina-
tarios puideron abrilo!!  

Cláusula de confidencialidade 

Novo goberno 

O 15 de decembro de 2014, na edición dixital da Voz de Galicia, 
publicou esta noticia:  

“O secretario xeral do PSOE, Pedro Sánchez, asegurou 
que o seu partido vai «facer unha aposta decidida des-
de as administracións en canto gobernemos pola rein-
dustrialización da comarca de Ferrol» (...) Na entra-
da de Navantia Ferrol, minutos antes de manter un en-
contro co comité de empresa do estaleiro para manifestar 
o «compromiso» do PSOE co naval, Sánchez lembrou 
que os socialistas presentaran unha emenda ós Orzamen-
tos Xerais do Estado para financiar o dique flotante que 
se demanda para a ría ferrolá (...) «Ese compromiso xa 
está escrito, negro sobre branco, nas nosas emendas, e 
desde logo a partir do mes de novembro, cando sexan as 
eleccións xerais e haxa un goberno socialista á fronte de 
España, poñerémolo en marcha»”.  

Cinco anos (e varias eleccións xerais) máis tarde do previsto, pe-
ro esa aposta decidida se ten que converter agora en fei-
tos. Nunca será tarde se a dita é boa. 

Horas sindicais de decembro 

Cumprindo co noso compromiso de transparencia no uso das horas sindicais asignadas, vos informamos da 
disposición que fixeron delas os compañeiros delegados neste pasado mes de decembro. 


