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Per la remunicipalització dels serveis públics
XIII Assemblea Nacional – 7 de maig del 2016
La defensa d’allò públic sempre ha estat una lluita de la nostra organització.
La voluntat de defensar a les classes populars i salvaguardar la gestió
pública dels serveis l’hem considerada com la forma més transparent
d’administrar els diferents serveis dels quals l’administració ha de proveir a
totes les persones.
I així és perquè des de la gestió pública no s’espera maximitzar els beneficis
de forma constant com ho fan les grans corporacions privades de gestió de
serveis, sinó que entenem que des del sector públic hi ha una sèrie de
components clau que fan que el servei sigui més just i democràtic, tals com
l’accountability (una gestió transparent i un rendiment de comptes a la
ciutadania), la funció social (cada treballadora pública que forma part de
l’administració es relaciona amb les altres, i té un paper determinat que
condiciona el seu compromís amb la societat, alhora que el subministrament
de serveis és sensible a la situació socioeconòmica de la població i als seus
drets de ciutadania), i la contractació pública (no estar subjecte a relacions
personals o d’influència, on el concurs públic i l’oposició són mètodes de
contractació més transparents i democràtics).
És necessari establir una ofensiva constant contra la privatització dels
serveis públics defensant un model de governança urbana i de gestió
pública, plantejant conformar dinàmiques no solament de remunicipalització
de serveis (el que fou públic i ara és privat torni a ser públic), sinó també
de municipalització de serveis (el que mai fou públic que ara ho sigui).
Actualment, la pobresa energètica dificulta que molta gent tingui accés als
subministraments bàsics d’aigua, llum i gas. D’aquest fet se’n deriva la
necessitat de garantir aquests subministres de manera eficaç, transparent i
amb caràcter social per pal·liar aquesta situació.

XIII Assemblea Nacional
7 i 8 de maig del 2016
Tot el que és jove ho fem nostre!

En concret, l’accés a l’aigua potable, contemplada com un dret
humà reconegut per les Nacions Unides en la seva resolució
64/92 aprovada el 28 de juliol de l'any 2010, és malgrat aquests status,
objecte de rèdit econòmic per grans empreses i interessos econòmics, tals
com la privatització de la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL).
Tenim experiències de diferents municipis –Vilanova i la Geltrú, El Prat o
Arenys de Munt, entre molts altres- que ja gestionen de manera pública el
subministrament d’aigua, amb una gestió transparent i facilitant la tarifació
social, on la població ha passat de ser clients a ser persones usuàries coresponsables de la gestió d’un servei públic i bàsic. Aquestes experiències
en l’àmbit municipal ens demostren que és possible municipalitzar el
subministrament d’aigua potable a les nostres ciutats i pobles, que és
possible gestionar-la de manera eficient i eficaç entre totes i que és possible
lluitar contra la pobresa energètica des dels nostres municipis.
És per tot això que des de Joves d’Esquerra Verda defensem la gestió
pública sent garantia d’accés universal als serveis per a la població, del seu
ús i consum sostenibles i amb criteris de justícia social.
Defensem lo públic.

