Serveis públics,
beneficis privats

Una de les nostres principals
inquietuds ha estat sempre la
d’estar amatents a la privatització dels serveis públics. No pas
perquè siguem contraris a l’empresa privada (al contrari, creiem
que al nostre municipi caldria
cuidar més els petits empresaris
i autònoms), sinó perquè creiem
que la gestió dels serveis públics
ha de ser pública i no s’hi pot jugar a fer benefici. Això és molt
clar en les serveis bàsics com
l’aigua, la llum, el gas, el transport públic i les comunicacions.
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Però també cal tenir en compte
que les instal·lacions municipals
són serveis públics que haurien
d’estar gestionats de manera
transparent per ens públics. No
només es una qüestió de transparència i de reapropiació d’allò
que és de tothom, sinó també de
viabilitat econòmica, ja que ni
les arques municipals ni les butxaques dels ciutadans no s’han
de fer càrrec del marge de benefici de l’empresa privada. És
per això que estem convençudes
que una empresa privada no pot

assumir un servei d’aquest tipus
de forma viable i, a la vegada,
socialment beneficiosa.
A Tàrrega els serveis públics
que estan externalitzats són
l’abastament i sanejament de
l’aigua, el transport urbà i interurbà amb els pobles del
municipi, la zona blava, l’aparcament soterrat de l’estació
d’autobusos i la piscina coberta.
En aquests dos anys, ens hem
centrat en conèixer i analitzar
dos d’aquests serveis: l’aigua i la
piscina coberta municipal.

Piscina coberta municipal
És un exemple clar de mala
gestió d’un servei públic, tant
per part de l’Ajuntament, com
per part de l’empresa gestora.
Quan entrem a l’Ajuntament, demanem
les actes de la Comissió de Seguiment
del servei estipulada trimestralment en el
contracte, i se’ns diu que no n’hi ha. En
12 anys, aquesta comissió mai ha estat
convocada. D’altra banda, observem que
les condicions inicialment establertes en
el contracte no es compleixen en la seva
major part, ni pel que fa a les relacions
entre l’empresa i les entitats esportives locals, ni pel que fa al manteniment de les
instal·lacions.

sumem que l’empresa fa més de 10 anys
que no paga el lloguer a canvi de permetre l’ús de la piscina de manera gratuïta
a la població escolaritzada, que es tracta
d’una de les piscines més cares de Catalunya que no prou ciutadans es poden permetre, i que està d’esquena a l’esport base,
el resultat és ben clar: la piscina coberta
està segrestada, i cal fer tots els possibles
per tal que aquest servei torni a ser dels
ciutadans.

L’empresa ha canviat de cara diverses
vegades, ha creat almenys una subempresa, la de la neteja, amb la qual s’ha contractat a sí mateixa,
i ha creat o gestiona
L’equip de govern
empreses paral·leles,
L’equip de govern ens diu que no hi
com Gimnàs Tàrrega
ha queixes, quan és
o PàdelBox, que ha ens diu que no hi prou evident que els
promocionat dins les ha queixes, quan és usuaris en tenen. Per
mateixes
instal·laprou evident que els tant, creiem essencions de la piscina,
cial la coresponsafent la competència a usuaris en tenen
bilització ciutadana
aquest servei públic,
i que totes les defifins i tot utilitzant-lo
ciències, queixes i suggeriments es facin
per fer ofertes més avantatjoses als clients arribar per escrit tant a l’empresa com a
de l’empresa paral·lela. Si a tot això hi l’ajuntament.

Z

L’estudi de viabilitat encarregat per
l’ajuntament l’any 2014 a l’empresa SESPAC observava una situació molt crítica i
recomanava, per superar el dèficit econòmic estructural, entre altres actuacions,
diversificar les quotes de la
piscina, compartir l’espai amb
les piscines d’estiu i superar
l’evident manca de sintonia i

mala relació amb el Club Natació Tàrrega, el principal client de la piscina coberta
(4.240 euros/mes) i un actiu clau a l’hora de posar en valor la infraestructura i
d’atreure nous usuaris. Aquestes i altres
recomanacions no han estat tingudes en
compte.

La piscina coberta en dades

Cost total de la infraestructura
Externalització del servei
Inici del contracte d’arrendament
Durada del contracte
Preu inicial del lloguer (12 mensualitats)
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3.605.080 euros
Espai Esports Tàrrega SL, juny 2003
11 juny 2003
25 anys
18.031 euros/any, a partir del 2004

Què diu el contracte?

Z No utilitzar la imatge interna o externa de la
instal·lació amb motius publicitaris o qualsevol alZ Realitzar el manteniment de les construc- tre interès exclusiu de l’entitat, sense que ho autocions, els materials i les instal·lacions
ritzi prèviament i de forma expressa l’ajuntament
(pàg 3, títol 1, punt 5.5 a)
(títol 3, cap 2, punt 15.1)

Z Permetre de forma gratuïta a l’Ajuntament i/o Z Fer constar la titularitat pública en la difusió
als seus ens depenents, o al Club Natació Tàrrega,
de les activitats que s’hi realitzin (títol 3, cap. 2, punt
els entrenaments dels esportistes federats i entre- 15.1)
nadors en horaris i condicions que es pactaran entre l’Ajuntament, CN i adjudicatari
Z L’incompliment del contractista de les obli(pàg 5, títol 3, cap. 1, punt 9 c)

Z Pactar horaris i condicions de forma gratuïta
per cursets de natació a organitzar per l’Ajuntament o el Club Natació. (pàg 5, títol 3, cap. 1, punt 9 d)

gacions a què es refereix el plec de clàusules del
contracte és causa d’extinció del contracte. (títol 4,
punt 19.1 c)

Z L’extinció del contracte no eximeix l’empresa
de fer les reparacions que l’ajuntament cregui que
Z Reparar els danys i indemnitzar dels perjudi- s’han de fer. (títol 4, punt 19.2)
cis que es puguin causar a l’Ajuntament o a terceres
persones, derivats de la prestació del servei. (pàg 5,
Z Faltes i sancions: constituirà falta molt greu la
títol 3, cap. 1, punt 9 i)
no reparació dels danys causats per una infracció
de l’arrendatari o la no reparació de les deficiències
Z Expressar el caràcter públic i municipal de les observades per l’Ajuntament i en el termini que
instal·lacions en tots els rètols, anuncis, butlletins, amb aquest fi s’assenyali (títol 3, cap. 2, punt 18 c). La
entrades i en general, elements d’informació i difu- sanció d’aquestes faltes serà, en tot cas, la resolusió (títol 3, cap. 2 punt 14 d )
ció del contracte de concessió.

Despeses de l’Ajuntament
Subvenció encoberta
(preu del lloguer)

3.600 €+ IVA/mes
des de 18/11/2013 fins a
l’actualitat

Què demanem?

3.605,80 €

Realitzar les comissions de
seguiment estipulades per
contracte i amb l’assistència
de tots els grups municipals,
tal com s’aprovà pel Ple de
l’Ajuntament.

Auditoria tècnica de patologies, J.G. INGENIEROS
(març 2016)

4.235 €

Fer una auditoria d’incompliments de contracte

Informe resposta a les al·legacions d’Espai
Esports, J.G. INGENIEROS

1.936 €

Auditoria energètica, deficiències en la
climatització
(juny 2014)
Estudi de viabilitat, SESPAC
(novembre 2014) (no publicat, ni aplicades
les recomanacions)

Altres estudis

1.100 €

3.724 €

Redacció del projecte d’obra de reparacions

17.800 €

Previsió de despeses de reparacions de la
infraestructura i per manca de manteniment

250.000 €*

*

D’aquests, 105.331 euros són reclamats per l’Ajuntament a l’empresa pel
manteniment deficient. Aquesta es nega a pagar i demanda a l’Ajuntament al
Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida. El dia 27 d’abril de 2017 el jutjat demana a l’empresa que en el termini d’un mes dipositi aquella mateixa quantitat
com a aval per tirar endavant la demanda. L’empresa actualment encara no ha
dipositat els diners.

Elaborar un estudi complert
i rigorós de la viabilitat de la
remunicipalització
d’aquest
servei públic.
Obrir un expedient sancionador, tal i com permet el contracte, i extingir-lo, donat que
s’ha obert un expedient de reparació de danys per manca
de manteniment i l’empresa
no respon.
Remunicipalitzar el servei,
sota gestió directa de l’Ajuntament.

