Qüestions transversals:
Participació: comptar amb els treballadors i les treballadores, impulsar un Observatori
ciutadà, explicació a la ciutadania dels estudis de municipalitzacions i auditoria dels
contractes.
Perspectiva de gènere: introduir en els nous contractes la perspectiva de gènere (clàusules
socials), abordar (via control compliment de contractes o la possible municipalització) els
serveis privatitzats més feminitzats (que són els més precaris)
Persones que estem treballant en esta proposta. A la insitució som Anna i Sergi. A més fora
està treballant Koki, Dolors, David Aguilar,
Proposta lligada als pressupostos. Partida de 100.000 euros per a municipalitzacions i
control dels contractes.
LINIA DE TREBALL
Remunicipalitzacions i control dels contractes públics
Àrea/àrees de treball implicades
Serveis públics (totes les àrees estan afectades), igualtat, participació, recursos humans...
Resum
Es tracta de recuperar el control públic dels serveis municipals i avançar cap a fórmules més
democràtiques en la seua gestió, que garantisquen la qualitat dels serveis, unes condicions
laborals dignes, la igualtat d’oportunitats i la defensa d’allò públic.
Per què es considera important?
Perquè està demostrat que la gestió pública significa millor qualitat, millors condicions
laborals i major control democràtic.
Com està el tema? Punt de partida
El serveis públics externalitzats suposen al voltant d’un terç del pressupost municipal. En les
darreres dècades, els serveis públics s’han convertit en objectiu preferent del capital privat,
una vegada els beneficis en el sector industrial productiu i els serveis privats han arribat a
un límit d’extracció de beneficis. Per això hi ha hagut un trasvassament important de les
inversions des del sector industrial al sector serveis, i més concretament al sector dels
serveis públics. Això s’ha traduït en pitjor qualitat dels serveis públics, pitjor condicions
laborals i sobrecostos per a l’administració, a banda d’una oportunitat d’or per a la corrupció
política.

Al programa de CseM dèiem…
●

Remunicipalització dels serveis bàsics externalitzats com més prompte millor (aposta
per allò públic) i col·laboració amb cooperatives i empreses de l'economia social i
solidària per a la gestió de determinades activitats i serveis, que no substituïsquen
els serveis bàsics de propietat i gestió pública. Creació de Xarxes d'Economia Social
i Alternativa tant en el sector privat com en el sector públic actualment en mans
privades passant així a un model de cogestió social.

●

Castelló amb el 0–3: augmentar cada any l’oferta de places d’escoles bressol de
gestió pública per a avançar progressivament cap a la universalització de la
cobertura de la demanda de les famílies; introduir mecanismes de preus públics
variables de les quotes d’escola bressol per a facilitar l’accés de les famílies amb
menys renda familiar; ampliar

i a l’Acord del Grau:
●

Contractació i patrimoni:
○ Promourem un gestió pública dels serveis bàsics municipals externalitzats
com més prompte millor, sempre que la seua municipalització estiga avalada
pels estudis adients.
○ Control del compliment per part de les empreses dels compromisos adquirits
en la contractació pública amb l’Ajuntament mitjançant una avaluació de
l'administració local, i també ciutadana, qualitativa, intermèdia i final.
Introduirem clàusules en els contractes que la garantisquen.
○ Col·laboració amb cooperatives i empreses de l'economia social i solidària
per a la gestió de determinades activitats i serveis, que no substituïsquen els
serveis bàsics de propietat i gestió pública.
○ Creació de Xarxes d'Economia Social i Alternativa tant en el sector privat com
en el sector públic actualment en mans privades passant així a un model de
cogestió social.

●

Hisenda:
○ Recuperarem per a la gestió pública la recaptació d’impostos, taxes i preus
públics, en finalitzar el contracte actual.

●

Comerç, mercats i consum:
○ Ens marcarem com a prioritat la recuperació de la gestió pública del Mercat
del dilluns, per a potenciar-lo, millorar-ne la gestió i poder aprofitar l’espai i el
pàrquing subterrani en benefici de tots.

●

Educació:
○ Garantir escoles infantils 0-3 anys repartides entre tots els districtes de la
ciutat. Impulsarem mesures econòmiques perquè, de forma progressiva,
l’oferta de places d’escoles bressol de gestió pública per a avançar

progressivament cap a la universalització de la cobertura de la demanda de
les famílies.
●

Benestar Social:
○ Millorarem la qualitat i el control dels serveis externalitzats amb la intenció de
recuperar-los.

En aquest sentit, es va negociar amb l’equip de govern una partida en el pressupost de
2016 per a l’estudi de les remunicipalitzacions, que s’ha materialitzat en dos contractes: un
amb l’empresa ACAL per a estudiar les possibilitats i condicions de recuperar alguns serveis
públics, i un altre amb l’empresa Ecooo, per a la inspecció de contractes municipals,
sobretot en la seua vessant financera (costos). Per al pressupost de 2017, continua la
mateixa partida.
A més, enguany ha vençut el contracte de repartiment de notificacions de l’Ajuntament
(Repartos Marco) i el servei ha passat a Correus.
També sabem que la regidoria de turisme té intencions de recuperar la gestió pública dels
punts de lectura i punts bebé de les platges, així com dels punts d’informació turística.
Objectiu polític
Recuperar el control democràtic dels serveis públics, pensant en la qualitat, les condicions
laborals i la despesa que suposen, front al discurs neoliberal de justificació de les
privatitzacions.
Sector o sectors socials implicats:
Tota la ciutadania en tant que usuaris dels serveis públics. Els treballadors i treballadores
dels serveis. Les empreses que gestionen els serveis. L’Ajuntament i la seua plantilla. Es
posarà especial atenció als sectors més precaritzats i feminitzats, sempre que la situació del
contracte ho permeta.
Impacte social esperat:
Millora en la qualitat dels serveis. Garantia i creació d’ocupació de qualitat. Empoderament
ciutadà. Racionalització de la despesa municipal (probable estalvi), que pot redirigir-se a
altres necessitats.
Actuacions que vinculen institució/carrer:
Els contractes amb ACAL i Ecooo inclouen vàries exposicions públiques de les seues
conclusions al final del procés.
A banda, per la nostra part, cal generar debat al voltant del tema de la privatització dels
serveis públics, per a contrarestar el mantra neoliberal de l’eficiència de la gestió privada.

Caldrà posar un èmfasi especial en els treballadors i treballadores del serveis externalitzats,
que seran els primers afectats.
Possibles jornades sobre corrupció, grans contractes,i, privatitzacions: Interventor d’Oriola, i
Isabel Vallet de les CUP.
Seria interessant impulsar un observatori ciutadà de la contractació, independent de la
institució. Possible activitats: model de Saragossa d’observatori, València, també hi ha un a
Barcelona.
Passos a seguir/Procés. De quan a quan? Calendaritza si és possible aquesta línia de
treball.
Objectius evaluables.
1. Que s'acaben els estudis que s'estan fent i presentar-los i fer difusió i formació al
respecte.
2. Aconseguir que es porte a terme el que diguen aquests informes. Per exemple, si diu
que 3 contractes es poden cancel·lar per incompliment, cancelar-ne com a mínim un
o dos. És a dir, que els estudis no queden en paper mullat.
3. Elaboració, assumpció per l'equip de govern i posada en funcionament d'un protocol
de control dels contractes vigents.
4. Elaboració, assumpció per l'equip de govern i implementació de les clàusules socials
que han de figurar em els plecs de clàusules administratives dels nous contractes.
5. Crear un l'observatori/grup de persones de castelló que es dediquen a això/web de
l'observatori abans de x data
Aliances de partida. Sinèrgies i resistències possibles
Aliances: sectors de la societat que expressen el seu malestar amb la qualitat de
determinats serveis (neteja viària, Bicicas), i treballadores descontentes amb les condicions
de treball de les empreses privades amb contrates municipals (sovint col·laboracions
anònimes).
Resistències: PP, premsa, empreses beneficiàries, treballadors i treballadores atemorits per
aquestes. Hem d’aconseguir que aquests últims passsen a ser aliats. Equip de govern: por
a provocar situacions complicades i possibles vinculacions amb determinades empreses.
Propostes que engloba aquesta línia de treball
Propostes pressupostades:
-seguiment contracte amb ACAL i Ecooo i següents passos derivats d’aquests (alguna
remunicipalització concreta, implantació de mecanismes de control dels contractes…)
-noves despeses pressupostades

Propostes no pressupostades
-l’Acord del Grau parla de control ciutadà de la qualitat dels serveis públics: pensar i
proposar com materialitzar això
-estudiar salari mínim de ciutat i altres clàusules socials per als contractes públics
-estudiar fórmules que superen la dicotomia estat/empresa per a un control democràtic dels
serveis públics

Propostes externes a la institució:
-

obrir debat públic sobre el tema: com?

-

Activitats per a generar debat públic: xerrades.

-

buscar aliances ciutadanes per a un observatori ciutadà de la contractació (jornades:
que vinguen de Sasragossa a explicar el seu observatori i algun procés concret de
remunicipalització?)

-

impulsar un observatori ciutadà

Aproximació als recursos (econòmics, humans, materials, etc.) necessaris:
Pressupost per a tallers, xerrades…
Caldrà un grup de treball d’un mínim de 4 persones.
Afegeix qualsevol altra informació que consideres oportuna:

