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PREGUNTA DE N            @norbertbes 

#impulsaF2F mancomunar serveis? quins serveis i quin és el resultat real de les economies 
d'escala en el cost dels serveis? 

Resposta d’ Ajuntament Impulsa 

Excel·lent pregunta Norbert! Hauríem de mirar de fer un recull d’aquest tipus d’estalvis... 
mentrestant us en passem alguns exemples: 

 

- Sabadell el 2012 ha integrat els serveis de jardineria, fonts ornamentals, arbrat 
viari, i mobiliari urbà aconseguint un estalvi del 30%. 
 

- L’Ajuntament d’Alacant mancomunarà els serveis energètics amb els d’ Elx  per 
generar un estalvi aquest 2013 que es situaria entre el 3 i el 5%, segons informació 
aportada pel regidor d’atenció urbana, Andrés Llorens. Han fet una convocatòria  
mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, del contracte de 
subministrament d’energia elèctrica per les instal·lacions de l’Ajuntament d’Alacant. La 
licitació és de 5.860.000 euros IVA exclòs i el servei es prestarà durant un any, amb 
possibilitat de pròrroga d’un segon.  
 

- Cas real explicat per Pedro Fernández, gerent del Consorci Daute-Isla Baja, institució 
supramunicipal de Tenerife, que acull als quatre ajuntaments de la comarca de Daute 
(Buenavista del Norte, Los Silos, El Tanque i Garachico): El control analític de l’aigua 
per consum el tenen mancomunat i ha permès un estalvi de 30.000 euros als quatre 
ajuntaments. 
 

- En quant a serveis a mancomunar aquí en tens una petita llista: manteniment via 
pública, petits arranjaments, serveis únics de neteja, cura de jardins, seguretat, 
compartir la gestió de serveis municipals en àrees com esports, organització 
d’activitats festives i culturals, l’atenció social, escoles municipals, serveis energètics, 
manteniment d’enllumenat, gestió integral del cicle de l’aigua, serveis de deixalleria, 
serveis de transport, administració electrònica….  

 

Resposta Baptista Borrell  
(en base al seu coneixement de mancomunació d’administració electrònica) 
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Els tràmits electrònics que els ajuntaments ofereixen per millorar i fer més eficient l'atenció al 
ciutadà, requereixen de grans inversions en Sistemes d'Informació (maquinari i programari), i 
alhora una inversió no menyspreable per desenvolupar cada tràmit d' acord amb la pròpia 
organització dels ajuntaments.  
 
Des de UPCnet tenim la experiència d' haver vist com un 80% dels Tràmits com per exemple, 
Sol·licitar matrimoni civil, demanar assabentat d' obres,...són aproximadament un 90% similars 
en tots els ajuntaments i per aquests 10% de diferència, cada ajuntament acaba invertint molts 
diners en fer-se el seu propi projecte de l'administració electrònica. Pensant en el sistema 
global això no és sostenible i aquest és el motiu pel qual molts consistoris han iniciat inversions 
importants que ara no poden continuar.  En canvi, però el que sí que és possible és, pensant a 
futur, si es treballa d' una forma mancomunada, és fer un tràmit el màxim estàndard possible 
que puguin utilitzar molts ajuntaments, encara que algun d' ells hagin de canviar un 10% la 
seva forma de treballar. Al final enlloc de pagar 20 projectes d'administració electrònica a 
mida, en pagarem 1, una mica més car per fer-lo comú, però no serà mai ni una quarta part del 
cost dels 20 per tot el sistema.  
 
El que estem fent a  UPCnet és cercar aquesta comunitat, ja tenim uns quants ajuntaments 
interessats i també parlant amb les Diputacions, probablement aquestes són les que haurien d' 
oferir-ho i vetllar per la sostenibilitat del model. En qualsevol cas, a UPCnet estem anant 
directament als municipis, on també hi ha la possibilitat per aquells ajuntaments que hi 
participin activament amb una aportació de tràmits ja fets i que estiguin disposats a ficar a la 
nostra plataforma, de BONIFICAR-LOS econòmicament per cada un dels tràmits que aportin i 
aquests siguin utilitzats per la comunitat. 
 
 

PREGUNTA DE N            @norbertbes 

#impulsaF2F el projecte de nova directiva aclareix la distinció entre contracte de serveis i 
contracte de gestió de serveis públics? 

Resposta de Francisco Blanco 

La proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a l’adjudicació dels 
contractes de concessió aporta una definició del que s’entén, als efectes de la directiva, per 
concessió d’obra i de serveis i permetrà diferenciar clarament l’objecte del contracte de 
serveis i del contracte de concessió de serveis que en la normativa espanyola de contractació 
pública, és una modalitat de contracte de gestió indirecta de serveis públics. Un element 
conceptual clarament diferenciador és que en el contracte de concessió de serveis el preu es 
paga, parcial o totalment, mitjançant l’explotació d’aquest servei. Complementem aquest 
concepte amb un altre element nuclear : l’existència d’una transferència del risc a l’operador 
concessionari. L’apartat 2 de l’article 2 de la proposta de directiva, quan a la transferència de 
risc, diu el següent: “2. El derecho a explotar obras o servicios, contemplado en los puntos 2, 4 
y 7 del apartado 1, implica la transferencia al concesionario del riesgo operacional sustancial. 
Se considerará que el concesionario asume el riesgo operacional sustancial cuando no esté 
garantizado que vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya 
contraído para explotar las obras o los servicios que sean objeto de la concesión. 
El riesgo económico puede ser de los tipos siguientes: 
a) riesgo relacionado con la utilización de las obras o la demanda de prestación del servicio; 
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b) riesgo relacionado con la disponibilidad de las infraestructuras proporcionadas por el 
concesionario o utilizadas para la prestación de servicios a los usuarios.” 
 

 

 

PREGUNTA DE     I A A      A    @jabadh 

Quin és el paper més rellevant que juga el ciutadà en la conjuntura actual: finançador, client o 
usuari? #impulsaf2f 
 
Resposta de Víctor Almonacid 

Sobretot “client”. “Finançador” ho ha estat sempre, i és decisió política del Govern del 
moment decidir el percentatge dels ingressos públics que han de venir del ciutadà, ja 
que les partides d’ingressos són moltes més que les de tipus tributari, i per altra part 
no sempre que s’han pujat els impostos s’ha recaptat més en concepte d’impostos. 
Paradoxal però cert. En quant al concepte “usuari”, ens sembla obsolet ja que fa 
referència al clàssic servei públic, el qual com vàrem dir a la conferència ha passat a 
millor vida, i així apareixia a la normativa sectorial que anomenava (i encara anomena) 
al prestador “concessionari” i al consumidor “usuari”. Per tant, els ciutadans són ara 
mateix clients, terme que el diccionari de sinònims identifica com usuari, però que és 
molt més europeu, i que a aquests efectes fa referència al consumidor final dels 
productes i serveis, “públics” o de qualsevol tipus, que presten les entitats públiques i 
privades que operen al mercat. 

 

PREGUNTA DE UPCnet      @UPCnetSUT 

"L'administració local suposa el 0,5% del dèficit del conjunt de l'Estat. Què hem "d'aprimar" 
doncs? @NoSoloAytos #impulsaF2F 
 
Resposta de Víctor Almonacid 

EL FMI posa “deures” a Espanya i li diu que ha observat un greu problema de dèficit públic, el 
qual representa el 9% del percentatge del PIB (la qual cosa en efecte és molt elevada), i que en 
conseqüència cal “aprimar” l’administració. D’aquest 9% el 3,5  aproximadament correspon a 
l’Administració Central; quelcom més del 5 a les CCAA; i la resta al Ajuntaments, que, excloses 
les grans capitals, representen un percentatge infinitesimal del dèficit. Aleshores, què és el que 
cal aprimar? Doncs amb aquestes premisses sembla clar que suprimir 3000 Ens Locals menors 
no tindrà la més mínima repercussió en les xifres anteriors, però algú podrà treure pit davant 
el FMI i davant Europa dient que ha suprimit 3000 Administracions, la qual cosa tècnicament 
serà correcte però no servirà absolutament per res. En conseqüència cal extirpar els tumors 
cancerígens i no solament tallar el cabell al malalt, per molt que si li afaites el cap certament li 
has tret milers de cabells, però es morirà igual. No tinc cap dubte de que sobren agències 
estatals, Organismes Autònoms, Entitats Públiques Empresarials, i Societats Mercantils de 
capital total o parcialment públic que depenen de l’Estat, de les CCAA i també sens dubte 
d’algun Ens Local. Les entitats que sobren pertanyen sobretot a l’anomenada “Administració 
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institucional” i no a la “territorial”. Cal aprimar el més pesat, no el que per definició sempre 
està a dieta; cal suprimir el que és superflu, no el que és essencial. 

 


