
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

COMUNICAT SOBRE LA SANCIÓ AL COMPANY IÑAKI ALDAZ, 

DELEGAT D'UGT EN LA POLICIA MUNICIPAL DE SABADELL  
  
  

Desestimant el recurs presentat pel sindicat, i desoint els arguments que s'han plantejat per tal de 

no tirar endavant una decisió que no es pot interpretar més que com una revenja, finalment la 

sanció imposada al nostre company Iñaki Aldaz de dos mesos de suspensió de funcions, amb 

pèrdua de retribucions, s'ha començat a fer efectiva des de l'1 de febrer. 

 

La secció sindical d'UGT, i n'estem segurs que també bona part de la plantilla de Policia Municipal, 

ho tenim molt clar: s'ha volgut castigar en la persona del nostre company la crítica a les decisions 

preses per la direcció política i operativa del cos. S'ha volgut castigar la denúncia del rumb imposat 

des del govern municipal, que desarticula i resta efectivitat a les funcions de PM. S'ha volgut 

passar factura, en la persona del nostre company, als qui opinaven que determinades decisions 

podien afectar a la Seguretat Ciutadana i a la seguretat dels mateixos policies. 

 

Que no agrada la crítica ja ho sabíem. Ara, a més, sabem que per silenciar-la, s'utilitzen preceptes 

tan poc democràtics com fer responsable a un membre d'una Junta Directiva de les accions que 

s'hagin pogut realitzar en nom de l'Associació, encara que no estigui acreditat fefaentment una 

responsabilitat individual. 

 

Sorprèn també que un dels motius al·legats per sancionar al nostre company sigui els actes i les 

conductes que atempten "contra la imatge del cos i contra el prestigi i la consideració deguts a 

la corporació". El govern municipal faria bé de mirar-se al mirall i reflexionar sobre qui ha fet més 

en els darrers anys per destruir la imatge del cos i la dels seus integrants. Ho deixem aquí. 

 

En el moment que l'expedient va concloure amb una proposta de sanció, la UGT va engegar una 

campanya entre totes les seccions sindicals de Catalunya, denunciant el fet i demanant que 

s'arxivés. Desenes de seccions sindicals es varen solidaritzar. Però novament, el govern municipal 

no va fer cas. Han decidit ser "conseqüents", i malgrat la manca d'efectius, han volgut posar per 

davant el càstig exemplar. 

 

Durant tots aquests mesos que s'ha anat desenvolupant l'expedient, el company Iñaki Aldaz ha 

estat participant de la negociació del nou conveni juntament amb la resta de delegats d'UGT. 

Sense deixar de denunciar l'atropellament que ha patit el company, com a sindicat no hem volgut 

que aquest tema pogués "interferir" en la negociació del nou conveni. Ho hem fet així per 

responsabilitat davant tota la plantilla municipal que espera (i vol) millorar les seves condicions 

laborals i econòmiques. Però que no es confongui el govern, ni ningú: no passarem per alt aquesta 

agressió, i utilitzarem totes les eines de l'acció sindical. 

 

 

Pròximament la secció sindical d'UGT farà una roda de premsa en què comunicarem les accions 

que duren a terme. 
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