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A la ciutadana alcaldessa i la resta de ciutadans 

que formen part de 1' Ajuntament de la ciutat de Berga 

Jo, , ciutada de Berga, domicilia! al c. , amb 

el DNI  i el telefon  com a secretari general del Sindicat 

d'Activitats Diverses de Berga adherit a la CGT, trasllado els acords adoptats per 

l'assemblea del sindicat del passat 23 de gener de 2016 i per tant, 

EXPOSO: Tenint en compte que la contractació pública és un dels principals eixos del 

sistema economic actual a Berga, l'administració pública té la responsabilitat de vetllar 

pel compliment de la legislació laboral, ja que té una incidencia directa en el món 

laboral i social de la ciutat i la comarca. Considerem que l'Ajuntament de Berga s'ha de 

convertir en un referent, donant exemple a la resta de la societat en la seva conducta 

responsable en materia de drets laborals tant en la contractació directa dels seus 

treballadors com en les relacions laborals de les empreses a les que es contracta. 

Amb la contractació pública tenim una ema política d'enorme impacte en l'ambit 

laboral, a part d'enviar un missatge ciar a la resta del mercat. Cal que tinguin un 

reconiexement social aquelles empreses que respecten escrupulosament els requisits 

mínims legals o que milloren les seves condicions laborals respecte la llei. 

És totalment incongruent que es contractin empreses que no respecten o no sabem si 

respecten els drets laborals, i/o fan cas omís a les condicions de seguretat i salut en els 

llocs de treball. A l'hora d'adjudicar un contracte, no només s'ha de verificar !'empresa 

que presenta l'oferta més economica sinó que també cal verificar l'obligació de 

l'empresari de complir la legislació laboral i al mateix temps que sigui un criteri 

valorable per a les empreses que ofereixen millors condicions laborals respecte les 

mínimes legals als seus treballadors. També és logic pensar que !'exigencia de 
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l'administració de millors condicions laborals a les empreses que opten a l'adjudicació 

d'un contracte, aquestes no només Yoldran ser competitiws en el preu, sinó també en el 

compliment d'aquestes condicions laborals i, fins i tot millorar-les per poder aconseguir 

l'adjudicació. I aquest fet es podría extendre a la resta del mercat laboral local. 

SOL· LICITO: 

l. Que l'administració local estableixi protocols de comprovació fefaent del 

compliment de la legislació laboral per part de les empreses que treballen per 

1 'Ajuntament de Berga. 

2. Que aquesta informació (respectant la llei de protecció de dades) sigui tramesa 

als sindicats de Berga amb l'objecte que puguin comprovar el compliment de la 

!egislació laboral i puguin vetllar pels interessos dels treballadors. 

3. Resoldre els contractes a aquelles empreses que no respectin els drets laborals. 

4. Que la millora de les condicions laborals respecte els mínims legals per part 

d'una empresa i el fet que tinguin programes socials pels seus treballadors sigui 

objecte de valoració pera l'adjudicació de contractes de l'administració. 

5. Que la contractació dels treballadors de 1' Ajuntament de Berga respecti 

escrupulosament la legislació laboral i més enlla que es millorin les seves 

condicion laborals: temporalitat, categoría, horaris, salaris, etc. I que serveixi 

com a exemple al mercat laboral bergueda. 

Atentament, 

Berga, a 28 de marv de 2016 
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