
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Resposta a la pregunta presentada en el Ple del dia 19 de juliol de 2012, referent 
a la externalització de personal municipal. 
 
L'Ajuntament s'ha trobat en una situació de desequilibri pressupostari, fet que ha 
estat del tot evident a l'inici d'aquest mandat com a conseqüència, principalment, 
de la liquidació del any 2010 amb una situació negativa de 1.084.000 d'euros i un 
nivell d'endeutament superior al límit definit per l'Estat l'any 2010. 
 
Aquesta situació obliga a emprendre, per llei, mesures, entre les quals hi ha que 
el govern actual ha de restituir dins del mandat aquest forat heretat. El nostre 
govern pretén, com qualsevol que es cregui mínimament responsable, retornar 
quan abans millor a la situació d'equilibri i sanejament de les finances municipals, 
que és el que desitgen els nostres conciutadans i conciutadanes. 
A causa del sobre endeutament i la situació de desequilibri heretada, no ha estat 
possible recórrer al crèdit financer. Per això, la proposta del mecanisme de 
pagament a proveïdors, via ICO, va ésser ben acollida -no hi havia alternatives-
 per fer front a la situació descrita. 
 
El Pla d'Ajust, com a conseqüència de l'adhesió al mecanisme de pagament que 
aquest ajuntament ha aprovat té en compte diversos factors. Un d'ells és 
l'eficiència en alguns serveis en relació a la despesa de personal, ja que aquesta 
representa el 50% de tota la despesa municipal, molt superior a la majoria 
de municipis de la nostra mateixa dimensió i molt superior al que és recomanable. 
En efecte aquest Pla d'Ajust contempla l'externalització del servei de neteja 
d'edificis municipals. Val a dir que aquesta externalització ja va ésser iniciada i 
executada en una part molt important l'any 2008 per l'anterior govern del PSC i 
ICV-EUA. En aquesta ocasió pretenem concloure el procés d'externalització amb 
l'objectiu de cercar l'eficiència i optimització del servei. En l'actualitat és un servei 
que es veu afectat sovint per diverses contingències que fan necessària la 
contractació de més personal en concepte de substitucions per seguir donant el 
servei. I la contractació a l'administració pública s'ha bloquejat, cosa que impedeix 
cobrir baixes i per tant no es pot donar servei. 
 
En relació a altres aspectes que fa referència es pretén amortitzar llocs de la 
brigada de manteniment i serveis per la via de jubilacions i de la mateixa manera 
el servei de manteniment de l'enllumenat públic. 
 
 


