A la Comissió d’Economia i Hisenda
Mª José Lecha i Gonzalez, en nom i representació del Grup Municipal de la CUP Capgirem
Barcelona, en la seva qualitat de regidora a l’Ajuntament de Barcelona, compareix i

DIU
El passat 5 d’abril de 2017 en la Plataforma de Contractació Pública de Catalunya l’anunci de
licitació del “contracte de serveis relaIu a la intervenció d'agents cívics en grans
esdeveniments de ciutat o en accions concretes de suport” de Barcelona de Serveis Municipals
SA. Cal recordar que la tasca dels agents cívics és un encàrrec de gesIó de l’Ajuntament de
Barcelona a BSM com a mitjà propi.
Aquesta licitació suposa una externalització del servei dels agents cívics que trenca amb la
ﬁlosoﬁa i el senIt d’encarregar la gesIó a una empresa municipal 100% pública. A més a més,
inventa una ﬁgura inexistent en les funcions dels agents cívics, que no està prevista en la
planIlla de BSM ni en l’encàrrec de gesIó, com és el dels “auxiliars”. D’altra banda, les
condicions de la licitació generen uns llocs de treball precaris, temporals i amb unes condicions
laborals i salarials molt inferiors a les del personal de BSM, i que disten molt dels discursos
entorn el Salari Mínim de Ciutat amb els que el govern s’omple la boca constantment i que
incompleix sistemàIcament en la mateixa prestació de serveis públics municipals.
L’arIcle 155 del Reial Decret 3/2011 pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic preveu la possibilitat de renunciar a l’adjudicació del contracte i desisIr del
procediment de licitació per raons d’interès públic. Atès que el contracte encara no s’ha
adjudicat ni formalitzat i entenent que hi ha moIus suﬁcients que jusIﬁquen la necessitat,
l’Ajuntament ha de renunciar a l’adjudicació per moIus d’interès públic.
Per tot això formula la següent,

PROPOSICIÓ
La Comissió d’Economia i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona acorda:
1. DesisIr del procediment de licitació del “contracte de serveis relaIu a la intervenció
d'agents cívics en grans esdeveniments de ciutat o en accions concretes de suport” de
Barcelona de Serveis Municipals SA, en la seva condició d’accionista únic per raons
d’interès públic d’acord amb l’arIcle 155 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic.

2. Impulsar un pla d’ocupació que garanteixi l’estabilitat laboral dels agents cívics, en
restringeixi la temporalitat i equipari les condicions de treball i salarials amb la resta de
treballadores de BSM, així com la formació conInua necessària per a la prestació del
servei amb garanIa de qualitat.

Barcelona (Països Catalans), 15 de juny de 2017

Mª José Lecha i Gonzalez

