
Serveis públics #essencials
en mans d'empreses privades

A finals dels 80 i durant els 90 es van produir moltes externalitzacions de
serveis públics. És a dir, serveis que estaven gestionant directament els
ajuntaments van passar a fer-se mitjançant la contractació d'una empresa. 
Es deia que així el servei seria més eficient, s'estalviarien diners públics, i
milloraria l'especialització i professionalització del servei gràcies a la
competència en el sector privat. A més l'administració es descarregaria
d'una gestió que era feixuga.

 
Avui a Rubí molts dels serveis que presta l'Ajuntament els gestionen
empreses privades: els residus, el manteniment de la majoria de parcs i
jardins, el Servei d’Atenció Domiciliària, dues de les tres escoles bressol, la
neteja, el tanatori, l’abastiment d’aigua i una llarga llista. 

Molt sovint, l'única manera que tenen les empreses de poder treure el
benefici que els correspon i a la vegada competir i oferir els serveis als
preus que marquen les licitacions públiques és rebaixar les condicions
laborals de les treballadores i la qualitat del servei.

Des de l'AUP Rubí apostem per la gestió interna de molts dels serveis
públics, per així permetre a l’administració tenir el control directe i
democràtic del dia a dia de la prestació del servei, assegurar-ne la qualitat i
també condicions de treball dignes. Sense anar més lluny, l’estudi fet a
Sant Cugat sobre la remunicipalització de l’aigua, gestionada com a Rubí
per Agbar, reflecteix que aquesta permetria reduir les tarifes un 15% i
congelar-les durant 10 anys.

Florentino Pérez 
El conegut president del Real Madrid,

s'endú 5.000.000€ l'any 
per la gestió del servei de neteja de les
oficines i escoles municipals aixi com

dues escoles bressols a Rubí.
 

Què porta un president d'un club de
futbol a gestionar escoles bressol si

no és per fer negoci?

Carlos Slim
President de FCC 

13è home més ric del món
La seva empresa ha estat condemnada
per frau en el servei de neteja i recollida

de residus de diferents municipis. 
 

De Rubí, cobra 8.000.000€ l'any per la
recollida de residus i la neteja dels

carrers.

Juan Andrés Sánchez
Gerent del grup TMA 

L'empresa que gestiona la deixalleria
municipal. TMA ha estat sancionada per

repartir-se el pastís de la gestió dels residus
amb altres empreses

 
Des del 2011, se n'ha endut més d'1 milió
d'€ per la gestió de la deixalleria de Cova

Solera.

Qui s'enriqueix amb els diners públics?

On van els nostres impostos?

No oblidem que els serveis
essencials, com l’educació, la

salut, o l’atenció a la
dependència, no haurien

d’estar gestionats a través de
licitacions o concerts, sinó de

forma directa, per tal de
garantir l’accés universal,

equitatiu, de qualitat i amb
calidesa que és funció de les
administracions proveir a la

ciutadania.

El servei de recollida de
residus i neteja dels carrers
s'emporta el 10% del
pressupost municipal. 
Tot i això, Rubí es manté en un
baixíssim 39,95% de recollida
selectiva i la percepció
ciutadana és que la ciutat està
bruta.

La precarietat té nom de dona
en el servei de neteja de les
oficines i escoles municipals. 
Florentino Pérez gestiona
aquest servei, per 4 milions d'€
anuals. Les baixes i l'alt
absentisme del servei de neteja
estan relacionades amb l'estrés
i les males condicions laborals.

L'escola bressol Sol Solet i
Lluna, tot i ser municipals,
estan gestionades per una
empresa de Florentino Pérez. 
Les treballadores cobren un
30% menys que les escoles
que tenen un gestió 100%
pública. 

És casualitat que els serveis externalitzats amb les
condicions més precàries estiguin fets per dones?

#essencials

#essencials

https://www.naciodigital.cat/santcugat/noticia/4561/gestio-publica-aigua-sant-cugat-seria-mes-eficient-possible

