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Proposta de resolució per a la creació d’un Observatori de la contractació
de l’Ajuntament de Terrassa

Xavier Matilla Ayala, portaveu del grup municipal de Terrassa en Comú d’acord
amb  el  que  estableixen  els  articles  57.4  i  73  del  Reglament  Orgànic  de
l’Ajuntament  de  Terrassa  presenta  la  següent  proposta  de  resolució  al  Ple
d’aquesta corporació.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

L’externalització  de serveis  públics  ha estat  i  és una pràctica habitual  de les
administracions locals.

En el  cas de l’Ajuntament  de Terrassa,   si  considerem les  adjudicacions de
servei mitjançant procediment obert i procediment negociat (per raons tècniques
o artístiques i  sense considerar els contractes d’obres) hi  ha un total  de 134
contractacions  externes de serveis  que  signifiquen  un pressupost  de licitació
d’aproximadament 27 M €. Cal destacar que del total hi ha 6 contractacions que
superen el milió d’euros de licitació anual:  subministrament d'energia elèctrica
per a l'Ajuntament i  per als seus organismes autònoms i societats municipals
(4.400.110,75€),  Servei  d’Atenció  Domiciliària  (3.797.233,98),  neteja  edificis
municipals  (2.882.000€),  projecte TEI (2.020.681,15€),  manteniment de zones
verdes (1.764.186€) i serveis de menjadors del PAME (1.080.590€).

És  possible  que  una  administració  pública  com l’Ajuntament  de  Terrassa  no
tingui la capacitat de gestionar directament tots els serveis que vol prestar i que
en determinades situacions concretes una externalització pugui estar justificada.
Tanmateix el que podem constatar en el cas de Terrassa és que l’abús d’aquesta
pràctica ha pervertit el mecanisme i l’ha convertit en una cultura política que ha
entès les externalitzacions com un mecanisme per estalviar-se diners i alhora
considerar el servei com un problema que s’estalvia.

Aquesta cultura de l’externalització ha generat una situació en el que l’objectiu
d’estalviar despesa per part del titular del servei, l’Ajuntament de Terrassa, està
significant  una greu precarització laboral  de les persones que treballen  en el
servei com a conseqüència de les baixes econòmiques que es produeixen amb
el vistiplau del propi Ajuntament, i per altre banda, una situació d’opacitat de la
gestió del servei per la pèrdua del control i del coneixement de les condicions en
les que s’està prestant.

Un clar exemple d’aquesta situació és el servei d’abastament d’aigua, en el que
s’ha pogut constatar com la seva concessió va esdevenir en una renúncia total
per part de l’Ajuntament de Terrassa, titular del servei, a controlar i conèixer en
quines  condicions  es  prestava el  servei.  Però  no és  l’únic  servei  que pateix
aquesta deixadesa per part de l’Ajuntament. 

Un dels casos més significatius i  greus és el  del  servei de menjadors de les
escoles.  Estem comprovant,  en  aquests  moments,  els  efectes  d’una  licitació
fonamentada en la baixa econòmica oferta:  l’actual concessionària SERHS va
guanyar el concurs gràcies a l’oferta de 500 beques menjador malgrat que la
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seva  puntuació  en  aspectes  qualitatius  va  ser  la  penúltima.  En  el  moment
d’aprovar l’adjudicació ja vam alertar des de Tec del greu risc de precarització en
què  podia  caure  el  servei  ja  que  enteníem  que  l’oferta  guanyadora  ho  feia
gràcies  a  una  baixa  econòmica  que  consideràvem  temerària.  I  el  risc  ha
esdevingut  realitat.  Hem  tingut  coneixement  de  diverses  accions  per  part
l’empresa concessionària que ho confirmen. Per una banda, l’empresa durant la
vigència de la concessió ha modificat el conveni mitjançant el qual es regulaven
les condicions laborals de les monitores passant d’un conveni del marc de la
restauració a un del lleure, fet que ha comportat una significativa pèrdua de drets
laborals de les monitores. Per altre banda, persones del propi servei i usuàries
diverses de la  comunitat  educativa  expliquen  i  confirmen que la  quantitat  de
menjar servit ha estat clarament racionalitzat i que existeixen casos en els que
els nens i nenes es queden amb gana per l’escassetat de menjar. El més greu
de la situació és que des de l’equip  de govern municipal  i  específicament  el
responsable polític Alfredo Vega, quan se’ls ha preguntat no tenien cap tipus de
coneixement de la situació i encara pitjor han arribat a negar-la.

En el cas del servei de neteja dels edificis municipals es presenta una situació
similar.  Tenim  coneixement  de  què  les  baixes  que  es  produeixen  es
substitueixen  per  contractes  de  menys  hores  de  dedicació  sense  que  ningú
sàpiga per què i sense que ningú del govern municipal demani explicacions a
l’empresa concessionària.

Pel  que  fa  al  Servei  d’Ajut  a  Domicili  (SAD),  ens  trobem  de  nou  amb  una
concessió prorrogada, on no s’ha fet la feina a temps per a poder tenir l’estudi de
sostenibilitat econòmica i financera dels diferents models de gestió, que trigarà
uns nou mesos, i es traurà una licitació de 1+1 any, en espera d’aquest estudi,
quan l’objectiu des dels serveis tècnics era que fos 3+1 o 3+3. Cal recordar que
estem parlant d’un dels serveis més sensibles i per a nosaltres prioritaris, ja que
creiem que hem de posar les cures al centre i hem de dignificar i millorar les
condicions laborals d’aquests treballs fortament feminitzats.

Com a conclusió creiem que a l’Ajuntament de Terrassa estem davant de dos
problemàtiques greus.  Una és el  criteri  i  el  procediment  mitjançant  els  quals
l’equip  de govern  decideix  que es pot  gestionar  de manera directa  i  què es
convenient concessionar i amb quines condicions. Cal tenir present que servis
clau de la ciutat com el transport públic urbà, la neteja d'edificis municipals o el
propi servei d’aigua estan en situació de pròrroga, fet que posa de manifest una
certa incapacitat de l’estructura actual i de l’equip de govern per abordar el final
de les concessions. La segona és que un cop concessionat, existeix una manca
de mecanismes per fer el seguiment del compliment de les clàusules establertes.

El passat mes de juliol de 2016, arrel d’una proposta presentada pel GM de la
CUP es va crear una comissió tècnica per tal de disposar d’un espai en el que
poder deliberar i ponderar els criteris a l'hora de decidir el model de gestió dels
diversos serveis. Després de gairebé dos anys de funcionament, considerem que
la comissió ha estat un fet positiu però davant  la dimensió i  importància dels
serveis a tractar creiem que caldria definir amb major claredat els seu objectius i
funcions,  sistematitzar  i  calendaritzar  el  seu  funcionament  i  establir  una
coordinació efectiva amb els  diferents serveis tècnics per abordar de manera
eficient les seves funcions.
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Per altre banda, el passat mes de juliol de 2017 a proposta dels GM de la CUP,
ERC-MES i TeC el Ple Municipal va aprovar:

 “Estudiar,  en  un  termini  de  6  mesos  la  implementació,  a  l’àrea  de  Serveis
Generals i Govern obert, d’un servei de control i seguiment de la qualitat dels
serveis públics gestionats de forma indirecta en base a determinats indicadors,
entre ells,  el  compliment  del  plec  de condicions  -administratives i  tècniques-,
contingut  de  l’oferta,  millores...  que  van  fer  considerar  l’oferta  de  la
concessionària com la més avantatjosa”. 

Hores d’ara no tenim cap notícia al respecte. Tenint en compte la gravetat de la
situació en la que es troba la prestació de diversos serveis concessionats, tal i
com  exposàvem  anteriorment,  creiem  imprescindible  i  urgent  avançar  en  la
creació  d’un  espai  que permeti  exercir  el  control  i  el  seguiment  dels  serveis
concessionats,  com  un  instrument  que  reforci  la  transparència  de  la  gestió
municipal  mitjançant  un  procés  participatiu  intern  amb  els  propis  serveis
municipals  i  a la vegada extern amb les entitats de la ciutat.  Un exemple de
referència és  l'Observatorio de la contratación del Ayuntamiento de Zaragoza,
creat l’any 2012 i que ha reportat bons resultats en el seu funcionament.

Pels  motius  expressats  anteriorment  proposem  al  Ple  de  l'Ajuntament  de
Terrassa l'adopció dels següents 

ACORDS:

Primer.- Redactar en el termini d’un mes un reglament de la Comissió Tècnica
de Contractació  en el  que es  defineixin  entre d’altres,  funcions,  composició  i
funcionament, i una calendarització de la seva activitat.

Segon.- Crear en el termini de 3 mesos l’Observatori de la Contractació pública
de l’Ajuntament de Terrassa com un òrgan consultiu amb la finalitat de facilitar la
participació  de tots  els  grups polítics  municipals,  entitats  ciutadanes  i  agents
socials en el seguiment de les contractes municipals de serveis públics per tal de
fer més transparents les condicions d'execució d'aquests contractes, controlar la
qualitat de la seva prestació a la ciutat i el compliment dels objectius d'eficiència,
econòmics, socials i ambientals plantejats.

L’Observatori  de  la  contractació  s’encarregarà  entre  d’altres  funcions  de  les
següents:

-  Conèixer  el  conjunt  de contractacions  vigents,  inclosos  els  contractes
programa amb les empreses municipals  i informar de totes les incidències
que es produeixin en el seu desenvolupament.

-  Redactar  informes  sobre  la  gestió  i  seguiment  de  les  concessions
existents.

- Elaborar i sotmetre a aprovació del Ple un informe anual de l’Observatori
sobre la situació i funcionament de les concessions existents.

-  Requerir  a  les  empreses  concessionàries  la  informació  que  sigui
necessària per a poder fer el seguiment adequat de les seves obligacions.
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- Habilitar els mecanismes que permetin que la ciutadania pugui adreçar-se
a  l’Observatori  per  aportar  informació  coneixement  respecte  el
funcionament dels serveis contractats.

Xavier Matilla i Ayala

Portaveu del GM de Terrassa en Comú

18 de maig de 2018
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