Nota de premsa
Terrassa, 24 d’octubre de 2014

L’Ajuntament es compromet a vetllar pels drets dels
treballadors del transport col·lectiu urbà davant la
nova adjudicació del servei
L’Alcalde, Jordi Ballart, es va reunir ahir amb el comitè d’empresa per a
escoltar les seves queixes i expressar-los personalment aquesta voluntat

L’Ajuntament de Terrassa s’ha posat a disposició dels treballadors i treballadores de
TMESA per a vetllar pel manteniment dels seus llocs de treball i pels seus drets
laborals, intermediant amb l’empresa que resulti adjudicatària del servei de transport
col·lectiu urbà, per tal de vetllar pel compliment de les condicions laborals recollides
en el plec, garantint el respecte dels llocs de treball i la prestació del servei.
Així ho va expressar personalment l’Alcalde, Jordi Ballart, reunit ahir amb els
representants del comitè d’empresa de TMESA, per escoltar les seves peticions i
explicar-los de primera mà totes les passes que fins ara ha seguit l’Ajuntament en
aquesta adjudicació. Ballart els va manifestar que el govern municipal comprèn la
incertesa i el neguit que aquest procés els ha generat i els va mostrar la seva
voluntat d’intermediar amb la nova empresa adjudicatària per a resoldre totes
aquelles qüestions relacionades amb les seves condicions de treball.
D’altra banda, a la reunió també es va explicar que l'Ajuntament no està fent una
privatització del servei, sinó una concessió, és a dir, la prestació del servei a través
d'una empresa externa, amb personal i recursos no directament municipals. En cap
cas això canvia la titularitat del servei, que continuarà estant a mans de l’Ajuntament,
encara que no es tracti d’una empresa mixta amb participació municipal com fins
ara. El Consistori continuarà subvencionant aquest servei per tal reduir el cost final
que tindria per als usuaris si s’apliquessin criteris exclusivament comercials. Aquesta
fórmula és la que utilitzen la majoria d’ajuntaments per a aquest i altres serveis, i la
mateixa que aplicava fins ara l’ajuntament.
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Un cop elaborat el nou informe tècnic que argumenta millor la valoració de les
ofertes, tal i com va dictar el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, aquest
divendres al matí s’ha tornat a reunir la mesa de contractació, que elevarà la seva
proposta a la Junta de Govern del proper 7 de novembre.
L’empresa que fins ara tenia la concessió va presentar al·legacions davant el
Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Aquest va desestimar les
al·legacions, encara que va considerar que s’havia d’argumentar millor l’informe
tècnic. Per aquest motiu el tribunal va resoldre anul·lar l’adjudicació fins que es
disposi d’un informe tècnic més ben justificat i se n’informi als licitadors. La resolució,
però, no invalida el procés. El tribunal, encara que resolgui que s’ha de repetir un
informe, considera vàlida l’adjudicació. La resolució diu textualment que el tribunal
no aprecia “cap error, arbitrarietat o vulneració dels principis reguladors de la
contractació pública”.
L'Ajuntament ha complert i continua complint amb la legalitat en tot el procés. Tal
com està establert per llei, s'ha fet un concurs i s'han presentat diverses propostes.
Dues empreses, la que tenia la concessió del servei fins ara i la que finalment ha
estat l’adjudicatària, van presentar igual oferta tècnica, però la segona va fer una
oferta econòmica molt millor. Davant aquesta situació, l’únic que legalment es pot fer
és atorgar la concessió a l’empresa que fa la millor oferta econòmica. El contrari, és
a dir, adjudicar el servei a una empresa que cobra més pel mateix servei, seria
il·legal.
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