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Des de CATAC-IAC, davant del comunicat emès per l’Ajuntament de 
Cubelles en relació a la publicació de l’article del diari “El Punt Avui” 
signat pel senyor J. Rueda, aquesta central sindical vol fer les 
apreciacions següents: 
 

1. Una vegada més ens trobem que, des d’una administració pública, 
es crea la confusió interessada entre el que és la institució i el que 
és el comportament privat d’alguns empleats públics en el 
desenvolupament de funcions públiques. Ha de quedar molt clar que 
l’actuació d’algunes persones no pot embrutar de cap manera una 
institució que representa molt dignament el poble de Cubelles, com 
és la institució del seu Ajuntament, la seva Casa de la Vila, com el 
seu nom propi indica. Diferent és que una sèrie de personatges de 
dubtosa qualitat humana, personal i laboral actuen de forma covarda 
i indigna en nom de l’Ajuntament de Cubelles, emparant-se rere la 
institució per tirar la pedra i amagar la mà, algunes vegades en 
benefici propi. 
 

2. En relació a l’augment de sous desmesurat d’algunes persones de 
l’Ajuntament cal dir que, de no ser cert o com a mínim “estrany”, 
l’Oficina Anti Frau de Catalunya no hauria obert diligències. S’hauria 
limitat a arxivar la denúncia de CATAC-IAC sense cap més tràmit. 
 

3. El fet que un jutjat entengui que una qüestió no té prou pes com per 
ser delicte no significa que no s’hagi comès una infracció, doncs, cal 
recordar, com bé haurien de saber alguns responsables de 
l’Ajuntament de Cubelles, que les infraccions públiques es poden 
perseguir per la via penal o la via administrativa, estant la decisió a 
mans dels jutges i fiscals. En aquest cas el Poder Judicial ha dit que 
aquesta és una infracció administrativa i com a tal s’ha de perseguir 
per l’òrgan corresponent. 
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4. En relació al senyor Sergi Gòmez cal recordar que la seva primera 

denúncia contra el Consistori la va realitzar quan no era membre de 
la CATAC-IAC, perquè era obligat a posar programari informàtic de 
dubtosa legalitat en els ordinadors de l’Ajuntament. Aquesta 
denúncia va ser arxivada, però la caça contra la seva persona es va 
iniciar en el moment en què va formalitzar la denúncia. 
 

5. Cal tenir present que a més es va coaccionar al senyor Gòmez per 
afavorir a certes persones vinculades familiarment a alts càrrecs de 
l’Ajuntament en processos d’oposicions, cosa que va ser 
denunciada pel senyor Gòmez com a bon ciutadà i defensor del 
drets de tots el cubellencs del Dret a treballar en el seu consistori en 
igualtat de condicions i sense favoritismes, és a dir sense tràfic 
d’influències pel mig.  “Casualment” els correus electrònics en què 
se li recomanava al senyor Gòmez que posés un examen 
d’informàtica assequible i fàcil per a certes places estan ben 
guardats. Aquests missatges es remeten des del correu corporatiu 
de l’Ajuntament, amb noms i cognoms, així com el correu posterior 
que ordena la destrucció de tots els correus anteriors. Qualsevol dia 
poden aparèixer tots penjants a You Tube.... 
 

6. El senyor Gòmez és l’únic treballador de l’Ajuntament de Cubelles 
que no ha cobrat la paga extra de Nadal de 2012, ja que algunes 
persones es neguen a pagar-l’hi; no ha gaudit del permís de 
paternitat, ja que algunes persones li han negat el dret amb excuses 
patateres; el senyor Gòmez ha estat marginat i vilipendiat per 
algunes persones i assetjat psicològicament, fins que ha marxat de 
l’Ajuntament de Cubelles, una institució molt digna que suporta la 
indignitat de certs individus/es... 
 

7. És veritat que des de CATAC-IAC hem pogut cometre errors i no  
defugim de la nostra responsabilitat, no ens amaguem darrere una 
institució per fugir i no donar la cara. De fet, en no poques ocasions 
ens l’han trencada d’una manera o una altra, però sempre en 
defensa dels interessos del col·lectiu. Fins al punt que persones que 
s’han beneficiat de l’acció de la CATAC-IAC i ara ens donen 
l’esquena poden seguir acudint a nosaltres si ho necessiten; la 
nostra porta sempre és oberta a tots i totes, sense distinció, sense 
factures, sense rancúnies. Nosaltres no som alguns individus/es que 
amb la seva presència embruten l’Ajuntament de Cubelles. Alguns ja 
han marxat, altres encara hi són, esperem que no per gaire temps. 


