
GANDULS, LENTS, INEFICIENTS, CARS, 
OBSOLETS, DEFICITARIS...

L L E I D A
A S S E M B L E Aen Defensa dels Serveis Públics

PROU FER NEGOCI AMB EL QUE ÉS 
DE TOTS I TOTES!!!

Molts són els adjecti us despecti us amb els quals ens hem acostumat 
a desqualifi car els serveis públics i als seus treballadors/es. La realitat 
és que durant dècades, aquests serveis —raquíti cs en comparació amb 
altres països del nostre entorn—, han estat l’únic intent d’emmascarar 
part de les conseqüències d’aquest capitalisme depredador. Amb l’excu-
sa de la crisis econòmica la Paeria ha engegat unes privati tzacions de 
serveis que ens semblen totalment inacceptables. Un exemple més del 
robatori generalitzat que estem pati nt per part dels nostres políti cs en 
benefi ci  d’empreses privades d’amics, familiars i coneguts.

Les privati tzacions del servei d’aigües, l ’enllumenat de la ciutat, el 
transport públic urbà, la gesti ó de les zones blaves, la xarxa semafòrica 
i els radars, els menjadors de les escoles bressol, l’atenció domiciliària, 
el consorci sanitari... Aquests són alguns dels exemples de pèrdua de 
drets i qualitat de vida que estem pati nt a Lleida, arribant a casos ex-
trems (com el tall del subministrament d’aigua a algunes famílies) que 
esdevenen exemples sagnants del que provoquen les privati tzacions i 
que cal aturar i reverti r pel bé de la ciutadania.
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RADARS PRIVATS  PER L’ENRIQUIMENT 
D’EMPRESES PRIVADES

L L E I D A
A S S E M B L E Aen Defensa dels Serveis Públics

Ara, més que mai, cal preservar les arques municipals i 
no malbaratar els recursos que podrien recaure sobre el 

conjunt de la ciutadania i NO per benefi ci d’una 
empresa privada

 Des d’inicis del 2014 la Paeria ha desplegat radars per tota la ciutat.  La 
seva gesti ó s’ha adjudicat a l’empresa Arnó-Sice per un contracte milio-
nari. Amb aquesta nova privati tzació, el servei dels radars passarà a ser 
gesti onat per aquesta empresa privada que rep un terç de la recaptació 
d’aquests.

En 7 mesos de semàfors amb càmera i 3 de radars fi xos, les més de 11.000 
multes imposades als conductors han reportat uns 370.000 euros a la 
UTE Arnó-SICE, que s’emporta el 31,5% de la recaptació i ha permès a 
Arnó-SICE amorti tzar els 371.601,47 euros d’inversió inicial (no només 
en radars i semàfors vermells, sinó en la resta d’elements com control 
d’accessos, càmeres i semàfors).

Des de l’Assemblea en Defensa dels Serveis Públics denunciem la pri-
vati tzació d’aquest servei i el fet que un terç de la recaptació vagi a 
una empresa privada quan, en el cas de ser gesti onat directament per 
l’Ajuntament, aquests diners anirien a parar a mans públiques.
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