
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER L’ESTUDI DE LA MUNICIPALITZACIÓ
DELS SERVEIS PÚBLICS EXTERNALITZATS DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA

Des  del  grup  municipal  de  la  Candidatura  d’Unitat  Popular  manifestem  la
necessitat  de  municipalitzar  tots  aquells  serveis  que  presta  l’ajuntament  a  la
ciutat. Aquest posicionament parteix d’una base ideològica a partir de la qual els
serveis públics destinats a cobrir necessitats bàsiques de la ciutadania no han de
ser un negoci.

-Atès que creiem que ha de ser el consistori qui directament gestioni i controli
serveis públics com la recollida de la brossa, l'enllumenat públic, la neteja de la
ciutat, les escoles bressol, la neteja de les dependències municipals, la jardineria,
etc.  Tots  aquells  serveis  que  no  es  corresponen a  actuacions  puntuals,sinó  a
serveis  bàsics  de  la  ciutat  que  s’han de  prestar  obligatòriament  pel  seu  bon
funcionament. 

-Atès  que  només  s’haurien  de  poder  d’externalitzar  alguns  serveis  a
organitzacions amb finalitats socials, tot i que caldria delimitar molt bé quines i
apostar per models de gestió compartida.

-Atès que les municipalitzacions, més enllà de la defensa ideològica que en fem,
presenten alguns avantatges que ens semblen bàsics:

a) Faciliten el coneixement públic de la gestió dels serveis municipals pel
que  fa  a  eficiència,  qualitat  i  característiques  de  funcionament.
Externalitzant, tot aquest coneixement passa a l'esfera privada.

b)  S'elimina  el  conflicte  d'interessos  que  es  dóna  en  qualsevol
externalització  (servei  públic-guany  privat).  La  municipalització  suposa
que  la  vocació  de  servei  públic  i  de  qualitat  i  una  gestió  eficient  i
econòmica no es defensen des d'interessos contraposats.

c)  El  servei  municipalitzat  no té  la  càrrega del  marge de benefici  que
reclama  l'activitat  privada  per  dur  a  terme  qualsevol  servei.  Si  hi  ha
qualsevol marge d'explotació, només es farà servir per a la reinversió, no
per a l'enriquiment privat. A més a més, en empreses 100% públiques es
pot  aconseguir  no estar subjecte al  pagament d'IVA, amb l'estalvi  que
actualment això suposa.

d) Les condicions dels treballadors del servei poden ser molt més justes
que en l'esfera privada.

e) Amb les municipalitzacions, es pot aconseguir gestionar un servei de
manera més econòmica,  eficient,  transparent,  compartida i  participada
pels ciutadans. 



Per tot això, des del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposem 
al ple de l’Ajuntament de Manresa l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER No prorrogar cap dels contractes de serveis externalitzats a no ser que
hi hagi un acord del ple municipal al respecte.

SEGON  Iniciar, com a mínim, un any abans de la finalització de cada un dels
contractes  dels  serveis  externalitzats  un  estudi  sobre  els  costos  de  gestionar
públicament, ja sigui directament des de l’ajuntament o a través d’una societat
municipal, el servei. Aquest estudi haurà d’estar acabat i a disposició dels grups
municipals i la ciutadania com a mínim 8 mesos abans que finalitzi el contracte i
s’haurà  de  debatre,  com  mínim,  en  comissió  informativa,  essent  el  més
recomanable portar-ho al ple municipal.

TERCER  Elaborar  abans  d’un  mes,  un  calendari  amb  tots  els  terminis  dels
contractes existents i la planificació dels estudis a realitzar.

No obstant això, el Ple decidirà.

Jordi Masdeu Valverde       GM de la CUP      Manresa, a 13 de febrer del 2014


