
 

 

La CUP de Berga sobre el concurs públic per a dos places  

d’Educadores Socials a l’Ajuntament de Berga 

 

Arran de la publicació del comunicat emès per la CGT Berguedà davant d’un procés 

selectiu a l’Ajuntament de Berga que pot comportar la pèrdua del lloc de treball de 

dues treballadores després d’anys treballant-hi, la CUP de Berga, com a partit de 

l’equip de govern que és, es veu en l’obligació d’emetre aquest comunicat per 

expressar la seva visió.  

Primer de tot, volem deixar clar el nostre màxim suport a la lluita legítima de les 

treballadores de l’administració pública que arreu del país a dia d’avui, es troben en 

situacions irregulars degut a les males praxis d’anys a l’administració pública i que ha 

provocat avui situacions de temporalitat i interinatge permanents. Això provoca un 

anomalia enorme dins les administracions, precaritzant la vida de les treballadores que 

desenvolupen serveis essencials que no tenen res de temporal. És per això que la CUP 

ha participat activament de les lluites per l’estabilització del personal a les 

administracions, des del carrer i al mateix Parlament, on es va tirar endavant una 

proposició de llei per l’estabilització de les treballadores del sector públic català, 

precisament per amparar a aquestes situacions i donar resposta des d’ens amb alta 

capacitat d’incidència defensant el dret de les treballadores. 

En aquest sentit, des de la CUP de Berga seguim donant suport a aquestes 

reivindicacions, impulsades des del sindicalisme combatiu i les plataformes unitàries, 

com la Plataforma d’Interines de Catalunya (PIC). 

Som conscients de les limitacions que les institucions tenen, i el cas concret que la CGT 

Berguedà denuncia n’és un més. Les treballadores, que reivindiquen legítimament el 

seu lloc de feina que ocupen interinament des de fa temps, es troben ara amb el perill 

de perdre’l –i la impossibilitat d’accedir-hi en el cas d’una d’elles per la manca de la 

titulació exigida per la normativa-, fruit dels processos d’estabilització i regularització 

de les situacions que el conjunt de les administracions estan duent a terme 

gradualment,  ja que amb la normativa actual la fixesa del personal només es pot 

consolidar amb la superació d’un procés selectiu per a la cobertura definitiva de les 

places, sense cap altra solució alternativa.  

 



No ens excusem amb això, i som conscients i ens incomoda la posició que tenim com a 

representants de l’ens, però ara mateix la situació és aquesta i des de l’Ajuntament 

amb el procés obert en qüestió poc més marge de maniobra tenim. L’alternativa de 

generar un procés a mida, que dista molt de tots els fets fins ara a l’Ajuntament de 

Berga no el compartim en tant que creiem que els processos de totes les 

administracions, del Berguedà i arreu, han de ser oberts, el màxim de transparents i 

equitatius possibles. En aquest sentit entenem que aquesta és una batalla que cal 

plantejar a diferents nivells, apuntant a un canvi estructural a nivell de lleis que reguli 

aquesta situació a les administracions a nivell general i doni cobertura també al món 

local, per tal que deixi de veure’s obligat a treballar amb el poc marge que té en 

aquesta matèria. 

Tot i així, no ens quedem de braços creuats, i tal com hem fet arribar a les 

treballadores, estem explorant totes les vies possibles per estabilitzar la seva situació 

més enllà del procés engegat. En aquest sentit, volem exposar que ens hem posat en 

contacte amb diferents sindicats i espais col·lectius de lluita per tal de buscar possibles 

alternatives d’estabilització, i sobretot per treballar per gestionar aquestes situacions 

per a futurs processos. 

Mentrestant, no ens queda una altre que reconèixer el legítim dret a la lluita dels 

espais combatius que volen canviar d’arrel aquesta situació que es viu avui dia a les 

administracions. Nosaltres com a CUP la reconeixem, i animem a tothom a combatre-la 

com cregui. Seguirem treballant per millorar als espais que faci falta les condicions de 

les treballadores de Berga i els Països Catalans, sent conscients que la millor eina serà 

sempre l’organització i la mobilització per transformar les lleis injustes. 

 

CUP de Berga, 28 d’Abril de 2020 

 


