MOCIÓ D’URGÈNCIA QUE PRESENTA LA CUP PERQUÈ
L’AJUNTAMENT DEIXI DE TENIR TRACTES AMB L’EMPRESA
COFELY I PER RECONDUIR LA MUNICIPALITZACIÓ DEL
MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.
Des de la CUP ja hem mostrat en vàries mocions i intervencions en aquest ple
la nostra voluntat de que l’Ajuntament treballi per a la municipalització dels
serveis fonamentals i necessaris que ha de prestar a la ciutadania.
Les externalitzacions d’aquests serveis provoquen que l’ajuntament perdi el
control directe i que aquest passi a mans, en molts casos, d’empreses
multinacionals que només tenen l’objectiu de guanyar quants més diners millor,
i amb ben poc interès pel servei en sí, ni per les condicions laborals dels seus
treballadors. Unes empreses doncs, que en la majoria dels casos tenen uns
principis ètics més que dubtosos i que només els mouen els principis més
primaris del capitalisme.
Un exemple l’hem trobat recentment en el cas que s’està destapant els darrers
dies arran de la trama “Púnica” on algunes empreses obtenien importants
contractacions de manera irregular a canvi de donar comissions il·legals a
càrrecs electes i alcaldes de diferents municipis espanyols. En el centre de tota
aquesta trama hi trobem a l’empresa Cofely España, SAU que va obtenir
concessions valorades en centenars de milions d’€. Aquesta empresa, que és
una filial de SUEZ Energy Services España que a la seva vegada forma part de
la multinacional francesa GDF SUEZ i que també treballa per l’Ajuntament de
Vilanova i la Geltrú. Concretament, fa el servei de manteniment de les
instal·lacions esportives municipals.
Des de la CUP creiem que el nostre ajuntament no pot treballar amb una
empresa de la qual s’ha destapat aquest “modus operandi” i que s’hauria de
deixar de tenir-hi cap mena de relacióimmediatament.
És per tot això que des del grup municipal de la Canditatuta d’Unitat
Popular proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
acords:

1.- Deixar de tenir relacions comercials, tan aviat com sigui possible, amb
l’empresa Cofely España, SAU.
2.- Establir alguna mena de protocol pel qual aquest ajuntament no
treballarà ni tindrà tractes amb cap empresa que s’hagi demostrat que
ha estat involucrada en casos de corrupció i de comissions il·legals en
altres administracions públiques.
3.- Fer una reunió durant els propers dies on hi siguin presents el govern
municipal, els grups de l’oposició, representants dels treballadors que
actualment treballen per l’ajuntament a través de l’empresa Cofely, els
sindicats municipals i els tècnics municipals involucrats per mirar la
viabilitat de la municipalització d’aquest servei.
4.- Que en cap cas, es publiquin les bases per a un nou concurs per
externalitzat el servei de manteniment de les instal·lacions esportives,
fins que no s’hagin realitzat tots els contactes del punt anterior i fins que
no s’hagin esgotat totes les possibilitats per a una possible
municipalització del servei.

