MOCIÓ PER DEMANAR QUE LA CORPORACIÓ INICIÏ UN ESTUDI PER
MUNICIPALITZAR SERVEIS EXTERNALITZATS
L’Ajuntament de Reus ha seguit la lògica neoliberal promoguda pels governs municipals
existents que, fins a dia d’avui, han promogut i potenciat un teixit empresarial fet amb les
contractacions de determinats serveis públics, cosa que ha suposat l’externalització de
segments de politiques públiques impulsades pel propi ajuntament, a través de
concursos que han atorgat, concessions de serveis i obres a empreses privades, siguin
amb ànim de lucre o no.
Concretant en el municipi de Reus, podem trobar exemples en el cas paradigmàtic del
servei de la recollida d’escombraries, que representa la segona partida més quantiosa
de l’Ajuntament després del pagament del deute que té contret l’Ajuntament de Reus,
per l’oferiment d’un servei que acaba repercutint en beneficis milionaris per a una
multinacional del sector; o per posar un altre exemple, també, el servei de la Grua
Municipal prestat per l’empresa Bercose, que finalitza el contracte aquest mes de
novembre i del qual se n’ha aprovat ja el decret de clàusules per a la nova licitació que
ha de dirimir quina empresa presta aquest servei i, per tant, es beneficia de la hisenda
municipal.
La CUP ha presentat iniciatives tant a la nostra ciutat com a fora, en la direcció de
revertir aquest procés d’externalització iniciat i sostingut en el temps, de demanar que a
partir d’ara s’iniciï un procés en sentit contrari per tal d’iniciar la internalització d’aquells
serveis que per terminis haurien d’entrar en noves licitacions en el futur, i, finalment, que
en el cas d’aquells serveis externalitzats, se n’assegurin els drets laborals dels seus
treballadors i que aquests siguin incorporats en el contracte entre les empreses que
presten serveis i la corporació.
Per altra banda, no és provat que una externalització suposi un abaratiment a la llarga
del servei prestat ni molt menys un funcionament més òptim que un servei prestat pels
propis treballadors de l’Ajuntament o d’alguna empresa municipal. Queda superat, per
tant, el paradigma segons el qual conceptes com ara “eficàcia” i “eficiència”, destacats
com dogmes en el marc de la ideologia neoliberal, no són virtuts inherents al model
privatitzador en cap cas, sinó tot el contrari. En aquest sentit caldria fer-nos la pregunta,
com a servidors públics, per què determinades empreses volen fer-se amb els serveis i
–fins i tot– instal·lacions i logística públiques. En seria un exemple il·lustratiu el cas dels
serveis funeraris de la nostra ciutat, sinó fos perquè saben que poden fer-se amb un
servei prestat fins al moment, amb la professionalitat per part dels treballadors.
Cal destacar també l’evident interès ciutadà i l’alarma social suscitats a partir dels casos
que estan sent investigats per la Justícia, derivats, almenys en part, de les
contractacions a tercers per part de l’administració pública i d’altres pràctiques polítiques
i econòmiques, totes relacionades en el difícil equilibri entre els interessos econòmics
empresarials privats i la defensa del bé comú. En aquest sentit cal entendre al
reestructuració que va fer l’anterior govern municipal del conjunt d’empreses municipals
de la nostra ciutat o a tall sociològic la pròpia composició política de l’actual consistori
sorgit arran de les eleccions del 24 de maig d’aquest any, fets que demostren que més
enllà d’una nova organització municipal, hi ha un malestar social que també s’està
manifestant de moltes maneres, començant per les mobilitzacions ciutadanes o
expressant-se en les urnes quan toca.
Atès, doncs, que existeix un debat ciutadà obert sobre com exercir un major control i
alhora recuperar la forma de gestió directa dels serveis públics a la nostra ciutat, així
com l’interès per saber sobre l’estat de les concessions de serveis i la necessitat de fer
pública la informació econòmica i el compliment de les condicions contractuals, de cara

a verificar si actualment els serveis públics municipals estan complint amb la seva funció
social.
En aquest sentit, i per posar un exemple, cal emmarcar l’aprovació per part de la
corporació de Lleida d’una moció que va presentar la CUP en aquesta ciutat que
demanava la constitució d’una comissió d’estudi dels serveis públics municipals
externalitzats.
Atès que en diferents ocasions els representants dels distints partits polítics han
destacat la més que provada professionalitat dels treballadors municipals, amb unes
condicions laborals sempre millorables.
Atès que hi ha serveis que han esdevingut un dret bàsic, com podria ser el cas de la
recollida d’escombraries.
Atès que l’Ajuntament, la casa comuna de tota la ciutadania, ha de ser prototip de
màxima exemplaritat i de confiança en els propis recursos
És per tots aquests motius que el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de
Reus, proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
ACORDS DEL PLE:
Primer.- Constituir una comissió d’estudi per saber l’estat actual de cadascun dels
serveis externalitzats que presta l’Ajuntament, els organismes autònoms, les
fundacions i empreses públiques per tal de fer coneixement dels representants
públics l’estat actual d’aquestes contractacions, la seva situació econòmica, el
compliment del contracte i dels plecs dels diferents serveis públics en règim de
concessió, abans del maig del 2016. La comissió estarà integrada per tècnics, un
representant de cada grup municipal, no necessàriament càrrec electe i dels
comitès d’empresa dels serveis públics privatitzats.
Segon.- Que un cop fet aquest informe de la situació actual, aquesta mateixa
comissió faci un pla d’internalització no més enllà del setembre del 2016 d’aquells
serveis que podrien ser municipalitzats per reduir-ne el cost i millorar-ne la
qualitat del servei.
Tercer.- Que la comissió (o la corporació de la manera que ho cregui convenient si
es desestima la creació d’aquesta comissió), atesa la dimensió econòmica del
contracte i atès que aquest finalitza l’any 2017, prioritzi l’estudi per internalitzar el
servei de la recollida de la brossa i de la neteja viària, prestat actualment per
l’empresa FCC, procés que haurà de seguir els terminis establerts en els anteriors
punts: informe de l’estat actual que haurà d’estar fet el maig del 2016 i pla
d’internalització pel setembre del 2016.
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