
 

 

ASSETJAMENT LABORAL: LAMENTABLE I VERGONYÓS 

L’alcalde del nostre poble està encobrint a un treballador municipal posat a dit, sense cap 

procés de selecció i que rep un sobresou de 700 € mensuals. Qui va ser el número 11 de la 

llista del PSC a les darreres municipals mostra actitud agressiva, assetjadora i d’un 

menyspreu absolut respecte als treballadors i treballadores de l’ajuntament, i també 

externs, que actualment no estan sota les seves ordres.  

Malgrat que des del grup municipal d’ERC-AM vam parlar amb l’alcalde referent al cap de la Brigada 

d’Obres sobre el seu comportament de provocació, amenaces i prepotència amb els treballadors de la 

brigada d’obres, proveïdors i altre personal d’empreses concessionàries de l’ajuntament. Vam denunciar 

públicament el cas, veient que des del govern municipal i, en concret, des de l’Alcaldia, no se’ns feia cas. 

Vam decidir publicar un Ull Viu explicant als santandreuencs i a les santandreuenques la situació de 

privilegi que se li ha donat a aquesta persona. Malgrat tot, aquest senyor ha seguit amb la seva actitud 

sense que l’alcalde hagi mogut ni un dit per evitar aquest tipus d’assetjament. 

Ara fem un pas més: hem entrat al registre municipal una petició per a que s’activi el protocol 

d’assetjament. No només pel cas recent, si no perquè s’investigui tots els casos. També demanem un 

informe que exposi amb claredat els motius que van motivar la contractació d’aquesta persona i quina 

feina havia de fer. Hauria de tenir  contracte de fuster agafant relleu per prejubilació del sortint, però se li 

assigna la tasca de coordinador d’obres (amb un increment del seu sou) i ara mateix està encarregat als 

Horts Urbans... Per a què se’l va contractar? Volem resposta a la pregunta i, per aquest motiu, demanem 

explicacions. 

El darrer cas d’assetjament ha estat recent. És un cas greu, i  cal denunciar-lo immediatament i sense 

contemplacions, encara que sigui període electoral. Si l’alcalde hagués actuat quan li vam demanar que ho 

fes, ara no hauríem arribat a aquest punt. Ho podria haver evitat i va decidir no fer res. Ell, com a màxim 

dirigent de l’ajuntament, és el màxim responsable, sobretot amb l’agreujant que l’assetjador és amic 

íntim de l’alcalde i ha estat contractat ocupant una plaça pública que no s’ha ofertat mai. Fins a on 

arribarà aquesta situació? Haurem de lamentar algun fet més greu? Perquè sabent tota la problemàtica, 

autoritza a que l’assetjador cobri un sobresou de 700 €? Els motius del sobresou, un altre interrogant. 

Des de ERC-SAB farem totes les gestions necessàries per esbrinar què hi ha darrera d’aquest cas, i en 

el cas de trobar irregularitats o gravetat dels assetjaments, demanarem responsabilitats polítiques, i si 

cal, responsabilitats penals. Tot el nostre suport als treballadors i treballadores que han sofert 

l’assetjament de l’íntim amic i treballador col·locat per decret de l’alcalde. 

MOSTRA DE LES MÉS DE 40 MOCIONS PRESENTADES PER ERC-AM DURANT LA LEGISLATURA. 

 Suport als centres especials de treball i a les polítiques d’inserció laboral de les persones discapacitades. 

 Suport a les escoles bressol municipals. 

    Per incloure al pressupost de l’ajuntament de Sant Andreu de la barca per a l’any 2014, en concepte d’inversió, la 

construcció d’un vas (piscina) destinat a la franja d’edat de 0-3 anys en les instal·lacions esportives municipals. 

 Suport a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica per tal de garantir el subministrament energètic bàsic. 

 Construcció d’un espai públic per a la pràctica de la Calistenia. 

 Per a la creació d’un grup de treball per l’anàlisi i estudi de les bases reguladores de subvencions de l’ajuntament. 

 Per salvaguardar el patrimoni natural de Sant Andreu de la barca. 

 A favor de no organitzar acte institucionals en el període comprés entre la convocatòria d’eleccions i la jornada 

electoral. 

 Creació d’un nou sistema d’informació pública al servei de les entitats locals. 

 Suport a les persones en situació de vulnerabilitat econòmica per tal de garantir el subministrament energètic bàsic. 


