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RESPECTAR ALS TREBALLADORS/ES.  

PREDICAR AMB L’EXEMPLE. 
 
El passat Ple de març de 2012 l! equip de govern municipal (ICV, UC-Reagrupament i PP) van presentar 
una moció en relació a les bones pràctiques dels polítics i el dret a la intimitat dels regidors/es. 
 
La Candidatura Autònoma de Treballadors i Treballadores de l! Administració de Catalunya 
(CATAC - IAC) a Cubelles vol manifestar públicament el prec i desig que allò que demanen els 
regidors/es de l! equip de govern per ells mateixos ho apliquin també al conjunt dels treballadors/es de 
l'Ajuntament. Especialment aquells que han estat víctimes de gravacions irregulars. 
 
Tristament coneguts són els episodis de gravacions realitzades per un treballador de la corporació. Un 
fet reprovable del que qualsevol pot ser víctima. Desconegut és en canvi que la corporació, davant 
la possible desestimació del cas pels Jutjats, ha optat per presentar-se com acusació particular, tenint 
accés d! aquesta forma a les gravacions realitzades la secretaria general de l'Ajuntament. 
 
Teòricament els fets pels quals s ! han obert diligències prèvies contra el treballador municipal són la 
revelació de secret públic i la gravació en dependències municipals sense autorització. Tanmateix les 
gravacions, a part de converses entre responsables polítics, també inclouen gravacions realitzades fora 
de les dependències municipals a treballadors/es de l'Ajuntament. Gravacions que s ! estan convertint en 
uns "grans èxits" amb una utilització maliciosa i malintencionada que s ! està realitzant per capítols. 
 
El fet és que els regidors/es de l! equip de govern en van plens de les converses privades mantingudes 
per determinats treballadors/es. Per quin motiu s! han filtrat i divulgat el contingut de converses 
privades que res tenen a veure a les diligències obertes? Per quin motiu en un cas d ! aquesta 
gravetat novament l! equip de govern realitza un tracte diferenciat entre treballadors/es i dona només 
a una treballadora assistència jurídica i no a la resta d ! afectats, que s ! ho han de pagar ells mateixos? 
 
Els treballadors/es afectats per aquests fets, malgrat no conèixer el contingut de les gravacions 
realitzades sense el seu consentiment, han reiterat el caràcter personal de les mateixes. Tanmateix, 
esperen una actuació per part dels responsables polítics quan resolgui la instància judicial. Entre 
d ! altres coses, perquè malgrat la seva naturalesa privada no rebel·len res més que converses de "bar" 
entre treballadors/es. Que com a molt farien sortir els colors a terceres persones....  
 
El més trist és que en cas d ! haver succeït a l! inrevés, si l! ús o filtracions s ! haguessin fet de converses 
dels polítics, de les seves opinions i allò que pensen en molts afers, fins i tot, dels propis treballadors/es, 
s ! hagués actuat amb diligència. S'haguessin obert expedients informatius o disciplinaris i destinat 
recursos públics per actuar contra els responsables. Però clar, es tracta de la intimitat i privacitat de 
treballadors/es municipals. I a més a més, majoritàriament membres del nostres sindicat. 
 
La CATAC-IAC recolza als treballadors/es que s ! han personat en aquesta causa per 
defensar i salvaguardar el dret a la seva intimitat ignorada pels responsables polítics.  
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