
Moció de la CUP de rebuig als Pressupostos Generals de l’Estat 2017 

Atès que diversos ajuntaments  del  nostre país han establert  entre  les seves prioritats  polítiques  engegar
processos  d’internalització  de  prestació  de  serveis  i  activitats  que  actualment  estan  externalitzats  sota
diverses fórmules contractuals. Aquesta prioritat s’ha concretat en la voluntat de promoure i col·laborar en
processos  d’internalització  de  serveis  públics,  tot  aportant  recursos  i  coneixements  per  tal  que  aquests
processos siguin econòmicament viables i socialment participats.

Atès que la internalització de la gestió dels serveis públics és un procés clau per garantir plens drets a la
ciutadania, no fer dependre els serveis del lliure mercat i avançar en nous marcs de control i participació
veïnal respecte als serveis públics i bens comuns.

Atès  que  el  projecte  de  Pressupostos  Generals  de  l'Estat  per  2017  inclou  nous  obstacles  a  les
municipalitzacions  per  part  dels  Ajuntaments  de  serveis  públics  actualment  externalitzats.  En  la  seva
disposició addicional vint-i-setena, s'estableix que cap administració pública podrà incorporar en qualitat
d'empleat públic als treballadors de concessions d'obres o serveis "quan els contractes s'extingeixin pel seu
compliment, per la seva resolució inclòs el rescat, o si s'adopta el segrest o intervenció del servei". També
s'aplicarà aquesta restricció al personal laboral que treballi per a societats mercantils públiques, fundacions
públiques, consorcis o un altre tipus de societats integrades en l'administració.

Atès que la disposició també estableix que en aquells casos en els quals, en compliment d'una sentència
judicial,  o  prèvia  tramitació  d'un  procediment  en  el  qual  es  garanteixin  els  principis  d'igualtat,  mèrit  i
capacitat, els treballadors de contractes privades que s'incorporin a l'administració es comptabilitzaran com a
personal de nou ingrés del còmput de la taxa de reposició, quedant subjecte als límits que estableix la Llei de
Pressupostos Generals de l'Estat.

Atès que, per tot l’exposat, és evident que el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per 2017 és contrari
a  un   model  de  prestació  de  serveis  públics  des  d'una  perspectiva  equitativa,  garantista  i  desvinculada
d'interessos privats que poden lesionar els interessos col·lectius.

Per tot plegat, el grup municipal de la CUP proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

1.-Manifestar  el  rebuig als  pressupostos  generals  de l'estat,  basats  en l'austeritat,  la  pobresa salarial,  les
retallades en pensions i  serveis públics i  la  inclusió d'obstacles per dur a terme municipalitzacions dels
serveis públics.

2.- Manifestar l’oposició de l’ajuntament a la llei Montoro, a la constant agressió contra l'autonomia local, a
les  obligacions  imposades  als  ajuntaments  orientades  a  privatitzar  les  seves  funcions  i  ser  finançadors
obligats de negocis privats i bancs, així com a l’intent de recentralització en clau Espanyola. 

3. Manifestar la voluntat d’eliminar totes les traves que impedeixen la remunicipalització dels serveis públics
locals, ja que les polítiques de privatització i els contractes de prestació de serveis serveixen bàsicament per
encarir els serveis municipals i afavorir grans empreses privades.

No obstant, el Ple decidirà.

Jordi Masdeu Valverde                   GM de la CUP                    Manresa,  10 de juny del 2017 


