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MOCIÓ 
 
L’Ajuntament  de Sant Feliu de Llobregat té com a objectiu fer efectius drets de la 

ciutadania per tal de millorar-ne la seva qualitat de vida, mitjançant la prestació de 

serveis i segons el marc legal vigent. La prestació d’aquests serveis s’ha de regir pels 

principis d’eficàcia, eficiència i equitat, i a més, la sostenibilitat, la transparència i la 

participació són premisses fonamentals de les actuacions del Govern. 

Aquest Govern ha establert com una de les prioritats del seu mandat el cercar i trobar 

les fórmules de prestació de serveis que reverteixin en el màxim benefici social per a 

la comunitat, donant continuïtat a l'acord de Ple d’aprovació del pressupost d’enguany 

de data 30/10/2018  que incloïa una partida pressupostària per aquest concepte. 

Actualment, bona part dels serveis públics municipals es presten mitjançant una 

fórmula de concessió a empreses i altres entitats privades, serveis que estan a la 

majoria de casos subjectes a procesos d'auditoria. 

Diferents informes, com l'Informe de Fiscalización del Sector Público Local que va 

realitzar el Tribunal de Cuentas l’any 2011, que ja ho esmentava a les seves 

conclusions 35, 46 i 51, subratllen els possibles sobrecostos de la gestió privada dels 

serveis públics. Un fet al que l'obligatorietat de l’IVA i el benefici industrial 

contribuexen de manera important. Aquest mateix informe detallava que com més 

gran fos la població, més sentit podia tenir que la gestió fos pública, directa o 

indirecta, ja que el cost resultava menor, un fet sens dubte degut a la creixent 

presència d'economies d'escala. 

En la línia d'aquest informe, els processos de retorn a la gestió pública de serveis 

municipals han tingut lloc al llarg i ample dels territoris i les ciutats de l'Estat, amb 

independència dels colors polítics dels governs que els han impulsat. Exemples com 

el de l'aigua a Terrassa o  la neteja viària i la recollida de residus a León, en donen fe 

d'això. 

Si bé és cert que cap fòrmula de gestió és garantia per sí sola de les màximes 

eficàcia, eficiència i equitat, també ho és que renunciar de facto a fórmules que poden 

ajudar a assolir aquests objectius, no sembla una opció raonable. 

Sant Feliu de Llobregat està experimentant un creixement continu de la seva població 

i ja compta amb més de 45.000 habitants, però no disposa de cap instrument de 

gestió, empresa pública, ni mixta, per a la prestació de serveis públics, el que 

constitueix una excepció a nivell Estatal.  
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Aquest Govern té la voluntat de protegir els drets socials i laborals de les persones 

que treballen en tots els serveis públics que ofereix l’Ajuntament, sigui quina sigui la 

seva fórmula de gestió, fent això compatible amb l'increment d'eficàcia, eficiència i 

equitat.  

Per tots aquests motius vol iniciar un pla per analitzar i avaluar les actuals 

concessions, atenent als calendaris dels contractes actualment vigents, que valori les 

vies de prestació de serveis mitjançant gestió pública directa o indirecta, i també les 

de gestió per part de l’economia social i/o cooperativa. 

Aquesta actuació municipal, es vincula amb una corrent europea que partint del dret 

comunitari, esta reflectida tant el tractat fundacional de la CEE, com en directives 

posteriors, que té com a fondament de l’actuació pública els principis de la 

subsidiarietat, qualitat del servei i remunicipalització. 

En base a això exposat, es proposen els següents ACORDS: 

1.- Crear una comissió composada per tècnics municipals designats per l’alcaldia, que 

tingui entre les serves funcions: 

 a) Analitzar  i informar de la situació administrativa de totes les contractes en 

vigor o prorrogades, per a conèixer l’estat actual de les concessions existents. 

 b) Iniciar  els estudis necessaris amb el suport de la Diputació o d'altres 

administracions o empreses que defineixin i valorin les diferents opcions de gestió 

existents, amb un especial interès per la valoració de la gestió pública directa o 

indirecta dels serveis, en tant que és alternativa a l’actual, prioritzant pel seu estudi els 

contractes amb caducitats més properes en el temps. 

 c) Realitzar una proposta per a cada cas concret, informant del que suposaria 

la gestió pública des de les perspectives jurídica, tècnica, econòmica i social, valorant 

la preservació dels llocs de treball, la viabilitat del projecte i el manteniment o millora 

de la qualitat del servei.  

 d) Elaborar la proposta, si s’escau, per a la creació dels instruments de gestió 

pública necessaris, ja sigui una empresa, una societat, una entitat empresarial, o 

d'altres instruments sota control públic, que puguin rebre encomanes de gestió de 

serveis públics per part de l’Ajuntament. 

 

2.-Que aquesta comissió informi dels resultats dels estudis al consistori en el període 

màxim de sis mesos des de la seva creació.  

 
 
 

 


