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AIXÍ ESTÀ EL PATI

INSTITUCIONS // NEIX L’ASSEMBLEA EN DEFENSA DELS SERVEIS PÚBLICS AMB L’OBJECTIU DE CELEBRAR UNA CONSULTA CIUTADANA SOBRE LA PRIVATITZACIÓ DE L’AIGUA

Lleida s’aixeca contra les 
privatitzacions dels serveis

Durant la dècada dels 90, les admi-
nistracions van començar a des-
prendre’s de la gestió dels serveis 

municipals per atorgar-los a empreses 
privades. Al llarg dels últims anys i amb 
l’argument de millorar-ne l’eficàcia i 
augmentar la rendibilitat, s’han anat 
privatitzant aquells serveis que l’admi-
nistració considerava defi citaris. Lleida 
no ha estat pas una excepció dins aquest 
procés. A principis de 2014, la Paeria ja 
ha externalitzat diversos serveis públics, 
entre els quals destaquen el de neteja 
viària, el de manteniment d’edificis, 
locals i instal·lacions, el servei d’atenció 
domiciliària, el transport urbà i el servei 
d’abastament d’aigua i sanejament.

A la capital de Ponent, aquest pro-
cés va començar el 1993, quan l’Ajun-
tament, sota el govern municipal del 
PSC, va cedir la gestió de l’abastament 
d’aigua a l’empresa Aigües de Lleida, 
una Unió Temporal d’Empreses (UTE) 
formada per Aqualia, Gestión Integral 
del Agua SA i Fomento de Construc-
ciones y Contratas SA. L’any 1996, la 
Paeria va atorgar la gestió de la depu-
radora a la mateixa UTE i, l’any 2013, 
la concessió es va renovar per deu anys 
més. Entre els confl ictes que es despre-
nen d’aquesta privatització, destaca un 
augment del preu de l’aigua del 35% en 
el rebut municipal, que se suma a l’aug-
ment del 7% imposat per la Generalitat 
de Catalunya i al 35% de l’any anterior. 
Aquesta situació ha provocat el tall del 
subministrament de l’aigua a diversos 
veïns i veïnes de la ciutat.

TRANSPORT I NETEJA
Tretze anys més tard i sota el grup 
municipal del PSC i ICV, la gestió del 
transport urbà passa a mans de Sar-
bus, del grup Moventis. La concessió 
es va renovar el 2013 per deu anys 
més. Aquest any, l’empresa ha fixat 
una nova xarxa de línies, que ha pro-

vocat queixes reiterades entre la ciuta-
dania lleidatana, ja que presenta man-
cances i deixa llocs de la ciutat sense 
cobrir. En l’àmbit laboral, Sarbus ha 
anunciat l’acomiadament del 10% de 
la plantilla, fet que suposa l’incompli-
ment de la mediació que es va fer amb 
el Departament d’Ocupació, segons 
la qual l’empresa es va comprometre a 
no acomiadar ningú a canvi d’una reta-
llada salarial.

L’any 2006, el PSC, ERC i ICV van 
cedir la gestió de la neteja viària a 
Ilnet, una UTE formada per Romero 
Polo i Sufi , per un termini de deu anys. 
Aquesta privatització ha facilitat l’em-
pitjorament de les condicions laborals 
de la plantilla. El comitè d’empresa, a 
més, denuncia les amenaces d’acomia-
dament de l’empresa, que han aconse-
guit que la plantilla accepti una rebaixa 
salarial durant els darrers dos anys.

Finalment, el 2010, el grup munici-
pal del PSC va cedir el servei de neteja i 
manteniment d’edificis, locals i instal-
lacions a l’empresa Clanser SA per un 
termini de quatre anys amb pròrroga 
inclosa. La seva plantilla forma part 
d’un servei de neteja que integra prop 
de 3.000 persones (la majoria dones) 
a les comarques de Lleida, que cobren 

un sou de 500 euros de mitjana, molt 
per sota dels 780 que es cobren a la 
resta de Catalunya.

REMUNICIPALITZAR ELS SERVEIS
Davant d’aquesta situació, la ciutadania 
s’ha organitzat i ha nascut l’Assemblea en 
Defensa dels Serveis Públics. La plataforma 
recull el treball fet des de 2012 per la CUP i 
l’Assemblea de Joves de Lleida (AJLL). Arran 
de la renovació de les concessions del ser-
vei d’autobusos i d’atenció domiciliària, els 
dos col·lectius van engegar una campanya 
de denúncia, que va fi nalitzar amb la publi-
cació del manifest En Defensa dels Serveis 
Públics, signat per entitats de la ciutat, i d’un 

document col·laboratiu que feia propostes 
per remunicipalitzar els serveis privatitzats. 
Durant el 2013, es van entregar més de 1.000 
signatures a la Paeria per poder celebrar una 
audiència pública amb els càrrecs responsa-
bles de la privatització dels serveis munici-
pals. La trobada va tenir lloc el 14 de gener i 
hi van intervenir un total de catorze entitats 
i disset persones a títol individual, que van 
preguntar, en una reunió que va durar gai-
rebé tres hores, sobre els efectes de les priva-
titzacions. Ara, aquest malestar s’ha traduït 
en la constitució de l’esmentada assemblea, 
formada per divuit entitats, col·lectius i movi-
ments socials. La plataforma considera que 
“cal revertir aquesta situació” i ja ha anun-
ciat que convocarà, conjuntament amb el 
Multireferèndum, una consulta ciutadana 
“perquè les lleidatanes i els lleidatans puguin 
decidir si el servei d’abastiment d’aigua ha de 
seguir en règim d’externalització o bé l’ha de 
gestionar la Paeria”. Per la seva banda, l’Ajun-
tament de Lleida continua defensant la “ges-
tió mixta” dels serveis. La regidora d’Econo-
mia i Hisenda, Montse Mínguez, defensa la 
col·laboració pública i privada i considera 
que el que cal és “buscar l’efi càcia i l’efi cièn-
cia en la gestió dels serveis”. La Paeria no ha 
fet pública la memòria econòmica dels ser-
veis privatitzats, a pesar de les moltes vega-
des que se li ha demanat.

Corresponsalia de Ponent
@La_Directa

Malgrat les demandes 
de les entitats, la Paeria 
no ha fet pública la 
memòria econòmica 
dels serveis privatitzats 

/ SERGI BERTRAN

Alfés remunicipalitza 
la gestió de l’aigua
L’Ajuntament d’Alfés ha decidit trencar amb l’empresa 
Aigües de Catalunya, que, fins al mes de gener d’en-
guany, s’encarregava de la gestió de l’aigua al muni-
cipi. Després d’un llarg procés de negociacions, el 
consistori s’ha sumat a la reivindicació impulsada per 
la CUP des de l’inici de la legislatura i ha decidit tornar 
la gestió de l’aigua a mans municipals.
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TREBALLADORA DE  SARBUS

“Sarbus està 
instal·lada en la 
política de la por”
El 2013, l’Ajuntament de Lleida va allargar deu anys 
més la concessió del servei d’autobusos a Sarbus. A 
finals d’any, l’empresa va anunciar l’acomiadament 
de cinc persones i, com a resposta, la secció sindical 
de CCOO d’Autobusos de Lleida va presentar una 
demanda contra Sarbus a Inspecció de Treball per 
l’excés d’hores extra acumulades.

En quina situació es troben les treballadores 
després d’aquests anuncis?
L’empresa està instal·lada en la política de la por. La 

negativa de fer hores extres ve acompanyada d’indirectes 
i coaccions i tot això crea malestar i desunió dins la plan-
tilla. Els conductors acaben fent jornades de fins a tretze 
hores, amb el risc que això comporta. És una incongruèn-
cia que l’empresa acomiadi personal tenint en compte que, 
fins avui, el volum d’hores extres fetes donaria feina a vuit 
persones més.

“Hem acudit als tribunals 
innumerables vegades per 
incompliments reiterats del 
conveni col·lectiu”

Ha canviat la situació des de la privatització del 
servei?
Sí, el canvi ha estat substancial. Quan l’empresa era muni-
cipal, no hi havia els conflictes que hi ha ara. Des que Sar-
bus n’és la concessionària, hem passat el tràngol de cinc 
acomiadaments i hem acudit als tribunals innumerables 
vegades per incompliments reiterats del conveni col·lectiu.

Recollida i presentació de signatures en defensa dels serveis públics 
davant l’ajuntament de Lleida el 30 d’octubre de 2013 / DÀNAE QUIROZ

TREBALLADORA DEL SERVEI D’AIGÜES DE LLEIDA

“Tallem l’aigua a 
usuaris que deuen 
vint euros”
L’Assemblea en Defensa dels Serveis Públics de 
Lleida ha engegat una campanya ciutadana per cele-
brar un referèndum sobre la privatització de l’aigua. 
Tindrà lloc el mes de maig i s’emmarcarà dins la 
proposta del Multireferèndum, que, coincidint amb 
les eleccions europees, vol incidir sobre qüestions 
bloquejades per les institucions públiques. El servei 
d’aigües de Lleida està privatitzat des de l’any 1993.

Com valoreu l’externalització del servei?
Fa vint anys que som un servei privatitzat. No 
estem malament, però el problema és l’autorita-

risme de l’empresa, que tan sols vetlla pels seus interessos 
econòmics.

“El problema és l’autoritarisme de 
l’empresa, que tan sols vetlla pels 
seus interessos econòmics”

Quins són els conflictes principals que us heu trobat?
Quan l’empresa ha vist que podia haver-hi un conflicte, no 
ha tingut cap escrúpol per fer fora la gent. Ara hi ha por i 
ningú no alça la veu. D’altra banda, ens veiem obligats a 
tallar l’aigua a usuaris que estan en situacions de pobresa. 
Tenim una persona que es dedica exclusivament a això. És 
una injustícia i un risc pel treballador perquè no és fàcil 
deixar una família sense aigua. L’empresa diu que ho hem 
de fer tant sí com no. L’alternativa és quedar-te a l’atur. 
Tallem l’aigua a usuaris que deuen vint euros i, després, 
resulta que han de pagar 70 euros més del deute per reen-
ganxar-la i poder tornar a tenir el servei.

TREBALLADORA DE BB SERVEIS

“Nosaltres no 
vam deixar de 
lluitar perquè allò 
era nostre”
Un total de 43 treballadores de BB Serveis, antiga 
empresa concessionària del servei municipal d’aten-
ció ciutadana, van denunciar la firma, el 2013, per 
impagaments i per incompliment dels acords. BB 
Serveis s’encarregava de prestar serveis a domicili 
a persones dependents a Lleida i va deixar de pagar 
les nòmines a les seves treballadores.

Com va ser aquest procés?
L’any 2012, vam estar cobrant de manera molt irre-
gular. Els mesos de gener, febrer, març, abril i maig 

de 2013, no els vam cobrar. Tenim hipoteques, rebuts, fills, 
menjar... I això semblava que no importava a ningú. Vam 
fer manifestacions, reunions, etcètera, però la culpa no era 
de ningú. 

Ningú no se’n feia responsable?
L’Ajuntament de Lleida deia que la culpa era de l’empresa 
i l’empresa deia que la culpa era de l’Ajuntament. El cas és 
que nosaltres no podíem deixar de treballar perquè som 
un servei públic. Finalment, el mes de juny, va entrar una 
altra empresa, per subhasta, que no es volia fer càrrec dels 
retards i els problemes de les nòmines. 

Com va acabar tot plegat?
Nosaltres no vam deixar de lluitar perquè allò era nostre. 
Amb l’ajuda i l’assessorament del nostre sindicat (UGT), 
vam anar a judici amb l’esperança de guanyar. I així va ser. 
Després d’aquest conflicte, ens hem fet fortes i tot el que 
vingui ara segur que serà petit.


