Ajuntament
de Crevillent

MOCIÓ “Servei
Servei de neteja a les dependències municipals
municipals”
En Daniel Galvany i Quesada, Portaveu del Grup Municipal de L’Esquerra
’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de
les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent:

El govern local del Partit Popular s'ha caracteritzat per un model de gestió que s'ha basat
en l'externalització de serveis públics a empreses privades. Entre estos serveis que han patit
pa un
procés d'externalització tenim la neteja de dependències i equipaments municipals, amb espais
com els diferents col·legis del nostre poble, les instal·lacions esportives, la biblioteca municipal,
etcètera.
No obstant els partidaris d'este model pri
privatitzador,
vatitzador, no trobem cap evidència que demostre
que este model signifique una millora en la prestació del servei, mentre, en canvi, si és ben cert
que és generador de diversos efectes negatius, com la falta de control per part de l'administració
local sobre
re la forma en què es desenvolupa el servei i, com ha quedat patent amb altres
empreses com Jarditec,, sobre l'incompliment de les condicions per part de les empreses
adjudicatàries, la qual cosa suposa un clar perjuí per l'Ajuntament i, per extensió, per a tots els
crevillentins i crevillentines, que són els que en última instància paguen a una empresa per la
realització d'un servei sense que es garantisca el compliment de l'estipulat al contracte,
demostrant la falta de transparència d'este model suposant un clima propici per a situacions de
corrupció, on el PP valencià s'ha convertit en un referent.
Per altra banda, la difícil situació econòmica que ens trobem al País Valencià i molt
especialment a Crevillent, on tenim el trist rècord en desocupació d'ent
d'entre
re els municipis de més de
20.000 habitants, fa urgent que l'administració local intervinga per posar fre a esta situació on
milers de crevillentins estan patint una dificilíssima situació econòmica i laboral, augmentant
alarmantment el nombre de famílies que es troben en risc d'exclusió social. Així, per intentar
posar fre a esta situació, una de les mesures que es poden prendre és que l'Ajuntament es faça
càrrec de la gestió dels serveis públics i que, per tant, puga trobar fórmules per contractar
treballadors
adors i treballadores seguint criteris socioeconòmics i d'emergència social, fent del
repartiment del treball, mitjançant una borsa de treball, una eina per ajudar a aquells crevillentins
que es troben en pitjors situacions socioeconòmiques.
Un altre motiu per demanar la recuperació del servei municipal de neteja de dependències
municipals és la qüestió econòmica. El pressupost amb el qual es va licitar l'any 2009 este servei
era de 1,158.127,75 € per any, per un total de quatre anys (4.632.511,00 €), dels quals el benefici
industrial, un 12%, significava 106.969,92, i l'IVA, el 16%, 159.741,75 €, quantitat ara superada
per la pujada de l'IVA (21%). Amb la recuperació de gestió pública desapareixeria el pagament
d'estes quantitats, suposant un estalvi a
aproximat
proximat d'un 30% del servei, que basant-nos
basant
en el
pressupost de licitació podria arribar a més de 300.000 €, una quantitat que en cas d'estalviar-la
d'estalviar
en este servei, podria utilitzar-se
se per augmentar la partida de benestar social, ajudes per
estudiants, foment
ment de l'ocupació o en rebaixar determinats impostos municipals, entre d'altres.
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Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS:
1. Realitzar un estudi de costos comparatiu entre el servei externalitzat i el servei
municipalitzat.
2. Donar per finalitzat el contracte al seu venciment del termini de quatre anys, sense
fer ús de la possibilitat de pr
pròrroga amb l'actual empresa.
3. Recuperar el control municipal del servei de neteja de dependències municipals.
4. Mantenir els llocs de treball d
de
e les persones fixes seguint el principi de continuïtat
d'empresa. Creació d'una borsa de treball per cobrir places temporals i eventuals,
així com les substitucions per baixes, seguint criteris socioeconòmics.

Crevillent, 18 de juny de 2013
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