Moció del grup municipal CUP Torelló-SP per manifestar el rebuig de
l'Ajuntament de Torelló al projecte de pressupostos generals de l'estat 2017
ACORD:
Exposició de motius Les normes de governança de la Unió Europea (UE) i les lleis
Montoro i d'estabilitat pressupostària, han limitat i condicionat de forma significativa les
finances municipals d'aquests últims anys. A aquest conjunt de disposicions ara s'hi
suma la Llei de Projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2017.
Aquesta legislació incorpora nous obstacles a les corporacions locals que volen
recuperar la gestió de serveis públics que en algun moment es van externalitzar.
Concretament, la disposició addicional vint-i-setena d'aquest projecte estableix que
cap administració pública ni cap entitat de dret públic, podrà incorporar com a
empleats públics ni considerar com a tals a:
1.a. "Als treballadors dels contractistes de concessions d'obres o de serveis públics o
de qualsevol altre contracte adjudicat per les Administracions Públiques previstes en
l'article 2.3 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, quan
els contractes s'extingeixin pel seu compliment, per resolució, inclòs el rescat, o si
s'adopta el segrest o intervenció del servei conforme a la legislació de contractes del
sector públic que resultés aplicable als mateixos".
1.b. "Al personal laboral que presti serveis en societats mercantils públiques,
fundacions del sector públic, consorcis, en persones jurídiques societàries o
fundacionals que vagin a integrar-se en una Administració Pública. Al personal referit
als apartats anteriors li seran aplicable les previsions sobre successió d'empreses
contingudes en la normativa laboral". La nova disposició també estableix que "en
aquells supòsits en els que, excepcionalment, en compliment d'una sentència judicial,
o prèvia tramitació d'un procediment que garanteixi els principis constitucionals
d'igualtat, mèrit i capacitat, el personal referit a l'apartat 1.a. anterior sigui incorporat a
societats mercantils públiques, les incorporacions que es produeixin d'acord amb el
previst en aquest apartat, no es comptabilitzaran com a personal de nou ingrés del
còmput de la taxa de reposició d'efectius". Aquest punt permetrà que els grans
ajuntaments puguin salvar l'obstacle que suposa aquesta nova llei per a les possibles
futures municipalitzacions, però també afavorirà un model de contractació poc estable i
a la pràctica no permetrà a les corporacions petites i mitjanes beneficiar-se d'aquesta
exempció.
Ras i curt doncs, el Projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2017 suposa
un nou atac a l'autonomia local i fa palesa la voluntat centralitzadora, en clau
espanyola, del govern de l'estat. Aquestes derivades contradiuen la voluntat de molts
ajuntaments del país que han iniciat passes per recuperar el control directe dels
serveis públics, i també contra el d'aquest ajuntament que fa uns mesos ha engegat
una comissió d'estudi i de debat sobre el futur de la gestió de l'aigua a Torelló.
És per tot això que, a proposta del grup municipal de CUP Torelló-SP, el Ple de
l’Ajuntament, per unanimitat del seus membres assistents, acorda:

1. Manifestar el rebuig al Projecte de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2017 i a
la Llei Montoro perquè per una banda atempten contra l'autonomia local, i per una altra
supediten els models de gestió pública envers els privats amb la imposició de nous
obstacles a les municipalitzacions de serveis públics.
2. Exigir la supressió de totes les traves que impedeixen la remunicipalizació de
serveis públics a nivell local i en qualsevol altre àmbit competencial.
3. Notificar els següents acords a la Presidència del Govern Espanyol i a les Corts
Generals Espanyoles enviant el següent acord a cadascun dels Grups Parlamentaris
presents al Congrés i al Senat espanyols.

