
 

MOCIÓ PER A LA COOPERACIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA AMB MUNICIPIS DE LA 

DEMARCACIÓ EN PROCESSOS D’INTERNALITZACIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS I ACTIVITATS 

LOCALS 

Atesa la voluntat de diferents ajuntaments de promoure i col·laborar en processos de 

internalització de serveis públics, tot aportant recursos i coneixements per tal que aquests 

processos siguin econòmicament viables i socialment participats. 

Atès que diversos ajuntaments de la demarcació han establert entre les seves prioritats 

polítiques endegar processos d’internalització de prestació de serveis i activitats que 

actualment estan externalitzats sota diverses fórmules contractuals.  

Atès que la socialització d'internalització de la gestió dels serveis públics, la municipalització, 

com a procés clau per garantir plens drets a la ciutadania, no fer dependre els serveis del lliure 

mercat i cal avançar en nous marcs de control i participació veïnal respecte als serveis públics i 

bens comuns. 

Atesa la necessitat de treball conjunt que aporti coneixements jurídics, econòmics i tècnics per  

afrontar el repte de les internalitzacions i municipalitzacions. 

Atesa la necessitat de crear espais comuns d'anàlisi i solució de les problemàtiques inherents a 

tot procés de retorn a la gestió interna de prestacions que actualment són executades pel 

sector privat. 

Atesa la necessitat de formació de les treballadores dels diferents ajuntaments que duen a 

terme el treball tècnic sobre el qual es sustenten aquests processos. 

Vist que el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per 2017 inclou nous obstacles a les 

municipalitzacions de serveis públics per part dels Ajuntaments actualment externalitzats. En 

la seva disposició addicional vint-i-setena, s'estableix que cap administració pública podrà 

incorporar en qualitat d'empleat públic als treballadors de les contractistes de concessions 

d'obres o serveis "quan els contractes s'extingeixin pel seu compliment, per la seva resolució 

inclòs el rescat, o si s'adopta el segrest o intervenció del servei". També s'aplicarà aquesta 

restricció al personal laboral que treballi per a societats mercantils públiques, fundacions 

públiques, consorcis o un altre tipus de societats integrades en l'administració. 

Vist que la disposició també estableix que en aquells casos en els quals, en compliment d'una 

sentència judicial, o prèvia tramitació d'un procediment en el qual es garanteixin els principis 

d'igualtat, mèrit i capacitat, els treballadors de contractes privades que s'incorporin a 

l'administració es comptabilitzaran com a personal de nou ingrés del còmput de la taxa de 

reposició, quedant subjecte als límits que estableix la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat. 



Entenent que el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per 2017 és contrari a un  model 

de prestació de serveis públics des d'una perspectiva equitativa, garantista i desvinculada 

d'interessos privats que poguessin lesionar els interessos col·lectius. 

El grup polític de les Candidatures d’Unitat Popular proposa al Ple de la Diputació de Girona 

l’adopció dels següents ACORDS: 

 

1.-Manifestar el rebuig als pressupostos generals de l'estat basats en l'austeritat, la pobresa 

salarial, les retallades en pensions i serveis públics i la inclusió d'obstacles per dur a terme 

municipalitzacions dels serveis públics. 

2.- Manifestar la nostra oposició a la llei Montoro i a la constant agressió contra l'autonomia 

local i les obligacions imposades als ajuntaments tendents a privatitzar les seves funcions i ser 

finançadors obligats de negocis privats i bancs i a recentralitzar-les en clau Espanyola.  

3.- Persistir en l'articular des de la Diputació de Girona, preservant en tot moment l’autonomia 

local, fórmules per a donar cobertura tècnica, jurídica, econòmica i altres que s’escaiguin a 

aquells ajuntaments que vulguin endegar processos de remunicipalització dels serveis públics i 

així ho sol·licitin. 

4.-Comunicar els presents acords a tots els municipis de la demarcació, a les entitats 

municipalistes (Associació Catalana de Municipis, Federació de Municipis de Catalunya, AMI), 

als Grups amb representació al Parlament de Catalunya i al Govern del Regne d’Espanya.  

 


