El Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya - Avancem, d’acord amb
allò que disposa el Règim de Sessions Plenàries i Normes de Funcionament del Ple,
presenta al ple del mes d’abril de 2017 la següent

MOCIÓ
PER A LA INTERNALITZACIÓ DELS SERVIES PÚBLICS D’APARCAMENT REGULAT,
DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES I GRUA MUNICIPAL
L’Ajuntament de Lleida ha de prestar de forma obligatòria una sèrie de serveis que
són de la seua competència, determinats per la normativa vigent en funció del volum
de la població del nostre municipi. La prestacions d’aquests serveis és plantejada no
per atribuir determinades competències al municipi, sinó per assegurar que els veïns
i les veïnes de Lleida tenim unes prestacions determinades per part de l’Ajuntament.
Es tracta, doncs, d’una qüestió d’interès públic més que no pas de competència
administrativa.
Atès que la Paeria té implantats model de gestió diferent als serveis públics
municipals, de manera que alguns són de gestió pública, bé a través de la Paeria
directament o bé a través d’alguna empresa o organisme autònom, mentre que
altres s’han externalitzat, en règim de concessió administrativa.
Atès que l’experiència en les tres modalitats de gestió (externalitzada, pública de
gestió directa municipal o pública a través d’ens autònoms) ha demostrat que la
forma econòmicament i socialment més justa, com també la més transparent i
accessible al control directe del consistori, és la gestió directa.
Atès que, en el cas dels serveis públics d’aparcament regulat, dipòsit municipal de
vehicles i grua municipal, el rendiment econòmic que pot aportar pot revertir
positivament tant en un estalvi pressupostari important com en la reversió, en forma
d’inversió en recursos per a la mobilitat.
Atès que l’equip de govern de la Paeria va acordar amb el grup municipal d’ERCAvancem la no renovació de la concessió, un cop expirada la mateixa al maig de l’any
passat, i la subsegüent recuperació de gestió dels serveis suara esmentats, amb
l’expectativa que aquesta circumstància permetria precisament internalitzar els
beneficis que aquest serveis externalitzats reporten a l’empresa concessionària.
Atès que aquest acord va comportar una situació de provisionalitat, ja que
s’encomanava a l’empresa fins aleshores concessionària que continués prestant el
servei, en compliment d’allò que contempla l’article 225 punt 6 del RDL 3/2011, de
14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic (Fins que es formalitzi el nou contracte, el contractista queda obligat, en la
forma i amb l’abast que determini l’òrgan de contractació, a adoptar les mesures
necessàries per raons de seguretat, o indispensables per evitar un greu trastorn al
servei públic).
Atès que, en aquest període de gairebé un any de provisionalitat, s’ha tingut en un
estat d’indefinició quant al futurs laboral les treballadores i els treballadors de
l’empresa adscrits als diversos servis treballadors, i també se n’ha ressentit la
qualitat de la prestació del servei pels problemes derivats del deteriorament dels

recursos materials i del maquinari necessaris per al funcionament dels serveis i la
falta del manteniment adequat per al seu bon funcionament.
Atès que, d’altra banda, i tal com estableix l’EBEP a l’article 69, la planificació dels
recursos humans (que comprèn, entre altres, el registre de personal, l’oferta
d’ocupació pública, la plantilla i la relació de llocs de treball i els plans per a la
reordenació dels recursos humans i les mesures de racionalització) ha de tenir com a
objectiu contribuir a la consecució de l’eficàcia en la prestació dels serveis i de
l’eficiència en la utilització dels recursos disponibles mitjançant la dimensió
adequada dels seus efectius, la seva millor distribució, formació, promoció
professional i mobilitat.
Proposem l’aprovació dels següents
ACORDS
Primer. L’Ajuntament de Lleida iniciarà immediatament els tràmits per a la
internalització efectiva, en el termini més curt possible, de la gestió dels serveis
públics d’aparcament regulat, dipòsit municipal de vehicles i grua municipal.
Segon. La internalització comportarà la gestió directa per part de l’Ajuntament,
sense intermediació de cap organisme o empresa municipal, dels serveis públics
d’aparcament regulat, dipòsit municipal de vehicles i grua municipal.
Tercer. L’Ajuntament de Lleida assumirà la subrogació de personal, per la qual cosa
incorporarà a la seua plantilla, com a treballadors públics, en el grup, la categoria i el
règim jurídic que els siguin aplicables o que es puguin determinar en base a la
legislació vigent, i es garantirà la protecció dels drets de les treballadores i dels
treballadors, com també la seguretat jurídica en la seua situació laboral en el procés
de subrogació.
Quart. Es faran els treballs i les actuacions necessàries per resoldre, de forma
immediata, els problemes derivats del deteriorament dels recursos materials i del
maquinari necessaris per al funcionament dels serveis internalitzats i tindrà cura del
manteniment adequat per al seu bon funcionament en aquest procés
d’internalització.
Cinquè. Aquest acords seran comunicats a l’empresa concessionària EYSA, al Comitè
d’empresa d’EYSA i a la Junta de personal i el Comitè d’empresa de l’Ajuntament de
Lleida.
Lleida, 28 d’abril de 2017
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