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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 29 de setembre de 2016, per majoria absoluta dels regidors
i regidores presents ( 5 vots en contra del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup
municipal CP, 4 vots en contra del grup municipal d'ERC, 3 vots a favor del grup municipal
C's, 3 vots a favor del grup municipal PP, 3 abstencions del grup municipal CIU, 1 vot a favor
del grup municipal d'ICV-EUiA i 1 vot a favor del regidor no adscrit, senyor Jordi Miró)
l'acord següent:
MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS SOCIALISTA (CP),
CIUTADANS (CS), INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I
ALTERNATIVA (ICV-EuiA) I EL REGIDOR NO ADSCRIT PER DONAR SUPORT
A LA TASCA DEÑS TREBALLADORS PÚBLICS MUNICIPALS I INSTAR AL PLE
A REVOCAR LA RESOLUCIÓ PER LA QUAL L’ALCALDIA DECIDEIX CESSAR
LA CAP DE SERVEI DE CULTURA AL·LEGANT MOTIUS PROFESSIONALS,
QUAN S’EVIDENCIA EL CAIRE POLÍTIC DE LA DECISIÓ
Exposició de Fets:
Atès que la Junta de Personal i el Comitè d’Empresa, davant la inacceptable reiteració d’atacs
polítics que per diverses vies tenen com a objectiu les treballadores i els treballadors públics
locals, volem manifestar el nostre suport públicament a la treballadora Jordina Puntí Abelaira
i reclamem dels grups polítics locals el mateix compromís.
Atès que són diversos els motius pels que s’està qüestionant el treball que dia a dia fan els
treballadors/es municipals. La seva dedicació i professionalitat, ara i abans, està per damunt
de tot dubte, tot i el constant menyspreu al que s’han vist sotmesos durant els últims temps a
cop de decret. S’han anat eliminant drets que han costat molt d’aconseguir i a més, se’ls vol
fer culpables de tots els mals, només pel fet de ser treballadors/es públics/ques.
Atès que a la nostra ciutat sovint es posa en dubte l’eficiència i professionalitat dels
treballadors/res públics/ques i tot plegat perseguint rèdit polícitic o electoral. Ara sembla que
s’ha alçat la veda per a perseguir els treballadors/es públics/ques, es demanen caps i es
presenta a una part del personal municipal com a culpables o còmplices de males praxis o fins
i tot, d’ineficiència. Aquestes pràctiques polítiques es fan sovint des de la comoditat de no
haver de demostrar res o posant en marxa processos de caire inquisitorial en el que el
treballador es troba totalment indefens en front de les acusacions, sovint interessades, dels
inquisidors/es.
Atès que en el cas de Cerdanyola aquesta situació sorprèn especialment, teòricament a la
nostra ciutat caldria esperar un marc de relacions laborals modèlic. Els habituals discursos de
diàleg i transparència dels partits de l’alcalde i del regidor de Recursos Humans així ho feien
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preveure, però el cert és que les situacions viscudes en aquests darrers temps ens han sobtat.
L’arbitrarietat en les decisions que afecten el personal, o fins i tot la falta o diversitat de
criteris aplicat als que ens veiem sotmesos, fan que la situació sigui avui difícilment
sostenible.
Atès que compartim i defensme la capacitat que té l’Ajuntament per establir paràmetre de
funcionament de l’organització municipal, però creiem intolerable que l’únic element que
actualment estigui pesant per a definir l’organització sigui el criteri polític d’uns vers els
altres, en lloc de cercar amb transparència un consens durador que permetria garantir un
funcionament més adient de l’organització.
Atès que l’organització municipal hauria d’estar al marge de la confrontació política i la caça
de bruixes desterrada de la política municipal. A Cerdanyola, avui en dia, això sembla
complicat.
Atès que la Junta i el Comitè portem mesos esperant l’estudi de l’organització encarregat a la
Diputació de Barcelona per tal de diagnosticar la situació i poder presentar propostes que
permetin millorar-la, però sembla que les presses s’han instal·lat al govern i s’estant prenent
decisions estratègiques amb absoluta falta de transparència.
Atès que el cas que ens ocupa, és un exemple i un compendi de quasi tots els greuges
enunciats anteriorment i constata una pràctica de la que no podem ser ni còmplices ni
col·laboradors necessaris, ni podem permetre que es tornin a repetir les males formes, la
infensió que provoca en els treballadors els procediments utilitzats, a més d’intentar camuflar
una decisió política sota paràmetres professionals, i sobre tot no es pot posar en veritable risc
un servei públic.
Atès que els treballadors/es municipals no som els que decidim les polítiques públiques, no
governem ni estem a l’oposició, simplement treballem per a un millor servei públic,
normalment més enllà de la simple comesa de la nostra funció implicant-nos amb les
persones i les seves necessitats.
Atès que són ja masses les vegades que els treballadors/es públics/ques municipals som
utilitzats per a fer política o som víctimes col·laterals d’ella, pràctica que considerem lesiona
greument un exercici democràtic normalitzat. Els treballadors/es públics/ques municipals
mereixem, com a mínim, que se’ns tracti amb respecte i consideració.
Atès que creiem que atacar, com es fa, al personal municipal únicament pot tenir com
objectiu intentar destruir la independència política del treballador/a públic/a.
Per tot això volem fer públic:
El nostre compromís en la defensa dels interessos dels treballadors /es municipals, els
serveis i l’administració pública i dels propis ciutadans/es.
Que recolzarem als treballadors públic en front de tota decisió que creiem arbitrària o
injusta.
Que demanem a l’Alcalde i a les diferents forces polítiques que conformen el Govern
Local i a tots els grups polítics municipals interessants en el manteniment de la qualitat en les
administracions públiques que defensin, amb tots els mitjans al seu abast, als treballadors/es
públics/ques.
Atès que s’evidencia la gravetat de camuflar decisions polítiques com a tècniques per la
situació d’indefensió que provoquen.
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Atès que cal abolir aquestes males pràctiques de la vida pública i política local.
Atès que cal el compromís ferm de les forces polítiques locals.
El Ple ACORDA
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Primer.- DONAR suport a les treballadores i treballadors públics locals en la seva tasca
quotidiana.
Segon.- MANIFESTAR el compromís de desterrar de la lluita política local l’ús dels
treballadors/es públics/ques locals.
Tercer.- EXIGIR al conjunt del govern i en especial a l’Alcalde la revocació de la resolució
per la qual es cessa a la cap del Servei de Cultura, per tal de poder redreçar la situació en un
marc de consens i bona fe de les parts implicades.
Quart.- FER ARRIBAR aquest acord a totes les forces polítiques d’àmbit local i als mitjans
locals de comunicació."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

