
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.  

Vista la conveniència d’establir un fons d’informació tècnica que serveixi per aprofitar les 

sinergies de cada procés.  

Analitzada la bondat de sistematitzar els diferents estudis i aportacions teòriques que donin 

solidesa jurídica, econòmica i política als processos d’internalització.  

Entenent el model de prestació de serveis públics des d’una perspectiva equitativa, garantista i 

desvinculada d’interessos privats que poguessin lesionar els interessos col·lectius.  

Estudiats els mecanismes per aconseguir que els processos d’internalització s’acompanyin de 

la implicació veïnal en el control i en la presa de decisions dels serveis municipals de gestió 

directa.  

El grup polític de la CUP a la Diputació de Girona proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS:  

1- 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.  



2- La Diputació de Girona es compromet a organitzar, abans de la finalització del 2016, 

unes jornades de formació sobre la internalització de serveis i orientades a tècnics 

municipals i polítics de la demarcació. 

3- Davant la finalització d’algun dels contractes de serveis de titularitat de la Diputació de 

Girona però actualment gestionat de manera indirecta per agents externs,  la institució 

es compromet a elaborar un informe sobre els costos i beneficis de la internalització 

d’aquest servei per part de la Diputació.  

4- Comunicar els presents acords a tots els municipis de la Demarcació de Girona. 


