MOCIÓ AL PLE MUNICIPAL
Tema: Gestió directa servei socorrisme Centre Aquàtic Municipal (CAM)

Atès que la situació d'impagaments salarials de les treballadores del servei de socorrisme
i neteja del CAM és prou coneguda per tothom a Abrera i pels membres d'aquest
consistori.

Atès que aquest Ple es va posicionar en la sessió ordinària del mes de maig d'enguany
acordant la posada en marxa d'una comissió d'investigació per analitzar les presumptes
irregularitats de gestió i laborals durant el període de concessió d'aquests serveis a les
empreses Notiluka i Servimant Jardiverd.

Atès que aquesta comissió que havia d'iniciar el seus treballs durant la primera quinzena
de setembre ni tan sols s'ha convocat.

Atès que el concurs convocat per adjudicar el servei de socorrisme ha estat declarat
desert en sessió urgent de la Junta de Govern Local de data 19.07.2016 perquè les
empreses que havien licitat han renunciat successivament a assumir el contracte i que
s'han tret quatre places de socorristes sense que puguem saber com afecten aquests fets
a la subrogació de les treballadores de l'anterior empresa Notiluka.

Atès que és prioritari dirimir les responsabilitats en la mala gestió del servei de les
empreses Notiluka i Servimant Jardiverd i determinar la qualitat del nivell de control exercit
sobre aquestes per l'Ajuntament. Així com garantir que el desgavell polític i administratiu
en relació a la contractació de la nova empresa de socorrisme no afecti a la continuïtat de
les persones que fins ara prestaven aquest servei.

Per tot això, el Grup Municipal d'Abrera en Comú proposa al Ple l'adopció dels següents
acords,

1. Que tot mantenint les contractacions que s'hagin pogut fer en els darrers mesos en
l'àrea de socorrisme, es doni continuïtat a la plantilla de Notiluka adscrita al servei del
CAM mitjançant gestió directa municipal.

2. La convocatòria immediata de la comissió informativa especial aprovada pel ple del 26
de maig de 2016, que ha d'analitzar les incidències que han tingut lloc durant la prestació
dels serveis de socorrisme i neteja al centre aquàtic, amb una proposta per debatre i
aprovar de calendari de reunions fins final d'any.
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