MOCIÓ RELATIVA A LA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE EL
MERCAT INTERIOR DE SERVEIS (DIRECTIVA BOLKESTEIN)
Davant la proposta de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa al
mercat interior de serveis, coneguda com a Directiva Bolkestein i atesa la decisió
presa el 22 de novembre de 2005 per la Comissió del Mercat Intern i Protecció dels
Consumidors del Parlament Europeu d'incloure els Serveis d'Interès Econòmic
General en l'àmbit d'aplicació de la Directiva sobre els Serveis en el Mercat Interior
(Bolkestein).
Des del convenciment que cal avançar en la creació d'un mercat interior europeu de
serveis per tal d'afavorir el creixement econòmic, la creació d'ocupació i la cohesió
social a Europa, d'acord amb els objectius definits a Lisboa 2000.
Atès que cal treballar a favor d'un procés d'harmonització del dret aplicable als
serveis, tenint en compte les particularitats de cada sector i del seu impacte i, al
mateix temps, garantir la qualificació professional, la qualitat dels serveis i la
protecció dels drets dels consumidors.
Atès que els serveis públics o d'interès general han de quedar exclosos de l'àmbit
d'aplicació de la proposta de la directiva.
Atès que per raons d'interès general, cap directiva que tingui per objecte
desenvolupar el mercat interior pot aplicar-se a les professions jurídiques
reglamentades, als serveis culturals i de l'audiovisual, als serveis sanitaris, als
transports, a l'educació i al serveis socials.
Vist que la directiva fa ús del "principi d'origen" i atenent a les diferents legislacions
dels països que conformen la U.E., i que aquest fet comporta un risc evident de
dumping social i jurídic que afavoriria la competència deslleial i la baixa qualitat
dels serveis oferts.
Atesa la prioritat dels instruments comunitaris sectorials per sobre de la directiva
relativa als serveis.
Atès que la directiva esmentada afecta aspectes bàsics de la prestació de serveis
als ciutadans de Collbató i als seus drets com a consumidors.
Vist que la Plataforma en Defensa del Servei Públic, integrada entre altres entitats
pels sindicats CCOO, UGT, CGT, USOC i IAC, insta els ajuntaments de Catalunya
perquè es pronunciïn demanant que "tots els serveis d'interès general, econòmics o
no econòmics, en particular els serveis socials i la gestió de l'aigua siguin
expressament exclosos de l'àmbit d'aplicació de la Directiva Bolkestein".
Atès que la Comissió Mixta Congrés-Senat del Parlament espanyol ja va aprovar, el
21 de juny de 2005, una proposició no de llei perquè el Govern espanyol defensi la
creació d'un mercat comú de serveis que mantingui el model social europeu i
perquè es reconsideri en profunditat les implicacions del principi del "país d'origen"
incentivant l'estudi d'alternatives.
El grup municipal del Grup d'Independents de Collbató - Entesa de Progrés
Municipal (GIC-EPM), en virtut de l'article 106.1 i 106.2 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d'abril, text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, presentem
per al seu debat, votació i aprovació si escau la següent
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PRIMER : Mostrar la disconformitat de l'Ajuntament de Collbató respecte a l'actual
proposta de Directiva sobre el mercat interior de serveis.
SEGON : Instar el Govern de l'Estat a defensar la creació d'un mercat comú de
serveis que mantingui el model social europeu, i per tant, reconsiderar en
profunditat les implicacions del principi de "país d'origen".
T ERCER : Exigir al Govern de l'Estat que garanteixi els serveis públics i d'interès
general, reforçant el control de la qualificació professional dels prestataris i de la
qualitat dels serveis oferts, i per tant, d'aquesta manera protegir els drets socials i
els drets dels consumidors.
QUART : Traslladar aquest acord al President del Parlament Europeu, al President
de la Comissió Europea, al President del Govern de l'Estat espanyol, als grups
parlamentaris del Congrés i del Senat i a la Plataforma per la Defensa del Servei
Públic.
Collbató, 10 de febrer de 2006
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