
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR PER MUNICIPALITZAR ELS SERVEIS DE

CONSERGERIA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

Des de la CUP de Vilanova ja fa temps que estem demanant la municipalització
dels  diferents  serveis  que  té  externalitzats  aquest  ajuntament.  Durant  l’any
2013 el govern de la ciutat va municipalitzar el servei de grua i sembla que
durant aquest 2014 ho vol fer amb el servei de jardineria que actualment està
gestionant l’empresa CESPA. 

La CUP va presentar una moció que es va aprovar, ara fa tot just un any, on es
demanava que un any abans de la finalització de cada un dels contractes amb
empreses  de  serveis  que  té  aquest  ajuntament  es  fes  un  estudi  sobre  la
possibilitat de municipalització.

Des de la CUP creiem que les municipalitzacions han de suposar per una banda
poder donar un millor servei i per una altra que els diners que s’estalviïn amb el
benefici  industrial  i  l’IVA  (en  aquells  serveis  en  que  s’hi  aplica)  es  puguin
destinar  a  una  millora  en  els  sous  del  treballadors  o  a  estalviar  diners  a
l’ajuntament.

Es  pot  donar  el  cas  que  en  alguna  de  les  concessions  tot  i  que  la
municipalització no suposi un estalvi,  les males condicions laborals dels seus
treballadors facin recomanable la municipalització. Des de la CUP entenem que
aquest és el cas del servei de consergeria dels accessos a l’Ajuntament en que
els seus treballadors estan cobrant únicament el salari mínim interprofessional.

És per tot això, que des de la Candidatura d’Unitat Popular de Vilanova i la
Geltrú proposem al ple de l'Ajuntament l’adopció dels següents acords:

PRIMER- Obrir immediatament un procés de negociació amb els representants
sindicals municipals per acordar les condicions salarials d’un possible procés de
municipalització dels conserges de les dependències municipals.

SEGON- Presentar  els  resultats  del  punt  anterior  a  la Comissió  Informativa
corresponent per la seva discussió i per prendre una decisió definitiva sobre la
municipalització del servei de consergeria.


