
 
EL TRIBUNAL SUPREM COL·LOCA A CADASCÚ AL SEU LLOC 

 
Ratifica a la UGT en la Comissió de Control del Fons de 

Pensions i rebutja les pretensions dels qui es creien 
propietaris de les “cadires” 

 
El Tribunal Suprem ha 
ratificat el dret  de la UGT a 
poder substituir a dos dels 
membres que van ser expulsats 
de la UGT i que van pretendre 
continuar en la Comissió de 
Control del Fons de Pensions, 
negant-se a renunciar al càrrec, 
tot i que ja havien deixat de 
representar al nostre sindicat. 

Tot i així que la Audiència Nacional va 
reconèixer aquest dret a la UGT, la 
Sentència va ser recorreguda per la 
Comissió de Control, amb el vot de 
l’empresa, del SICAM y de CUADROS 
(sindicat que va acollir els expulsats de 
la UGT i va presentar a més altre segon 
recurs jurídic) 

Finalment, l’Alt Tribunal s’ha pronunciat 
restituint plenament els drets de la UGT en 
la Comissió de Control del Fons de 
Pensions, que alguns havien pretès impedir 
per tots els medis, resistint-se a renunciar a 
uns llocs que no els hi corresponia e 
intentant bloquejar el legítim dret de la UGT 
a estar presents en dita Comissió del Fons 
de Pensions per exercir la representació 
que els hi van atorgar els treballadors/es. 

La mala fe implícita d’aquests Recursos, ha 
deixat en evidència l’actitud sospitosa e 
inexplicable de determinats sindicats 
que es fan dir “independents”, que en 

comptes de respectar el joc 
democràtic van optar per donar el 
seu recolzament incondicional a 
l’altra part, sembrant perillosament 
el dubte sobre la legalitat dels 
acords que es poguessin prendre 
en dita Comissió de Control del 
Fons de Pensions des d’aquell 
moment. 

Sentim comprovar com alguns dediquen 
temps i recursos econòmics a impedir 
que altres exerceixen el mandat 
democràtic de la plantilla que els ha 
votat, es presten contínuament a la voluntat 
de l’empresa, comparteixen arguments 
jurídics i els mateixos advocats, anant la 
seva minuta a càrrec del Fons de 
Pensions, al menys en el cas plantejat 
per la Comissió. 

Per a nosaltres i malgrat la pèrdua de temps 
que ens ha comportat la reclamació d’un 
dret que des del començament sabíem que 
pertanyia a la UGT, ens congratulem de 
que el resultat final serveixi per deixar 
ben clar que els càrrecs van lligats amb 
la representació del sindicat votat pels 
treballadors/es i no  a títol personal, com 
algunes persones interpreten des de la més 
profunda ideologia totalitària e insolidària 
que inspiren els sindicalismes corporatius, 
als quals els manca estructura i control 
democràtic.

 

LA FORÇA DE LA RAÓ S’HA IMPOSAT A LA RAÓ DE LA FORÇA 
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