RESOLUCIÓ DE LA SECTORIAL DE MUNICIPALISME PER LA (RE)MUNICIPALITZACIÓ DELS
SERVEIS, DEFENSEM LO PÚBLIC!
L'entrada de noves forces polítiques als ajuntaments per les eleccions del 2015 renova el
panorama de les polítiques públiques dirigides des dels consistoris. Les confluències i
canditaduresmunicipalistes (coparticipades per ICV) tenen una voluntat comuna de situar a la
ciutadania com a subjecte actiu en el procesos de creació i desenvolupament de polítiques
públiques amb l'ánim de generar dinàmiques de participació i deliberació a les nostres ciutats i
pobles. Amb aquest objectiu, es detecta la necessitat de reivindicar la gestió pública dels
serveis municipals com a eix fonamental de la política local. I per tant, retornar la gestió dels
serveis públics, que sempre foren de titularitat pública (però que en un moment determinat es
va externalitzar la gestió), als ajuntaments per democratitzar-la.
Les polítiques de privatització de serveis es van engegar als anys setanta amb els governs
neolliberals de Tatcher i de Reagan, expandint-se al llarg d'Amèrica Llatina durant la segona
meitat del segle XX de la mà dels EUA i altres potències occidentals. Les polítiques de
desmantellament del Estat del Benestar van íntimament lligades a la privatització de serveis,
on la persona ja no és tractada com a titular de drets o com a ciutadana sinó que passa a ser
considerada únicament com una consumidora del servei. Malgrat això, els sobrecostos
descontrolats, la precarietat laboral de les treballadores i les retallades en qualitat del servei
han demostrat que deixar la totalitat de la gestió de serveis en mans privades no han suposat
una mesura beneficiosa per a la ciutadania.
És per això que la gestió pública directa es presenta com a garant de qualitat del servei, ja que
desapareix la finalitat clara d’obtenir benefici econòmic a base de reduir el ràtio de
qualitat/cost del servei i de la precarització de les treballadores, alhora que permet la
participació ciutadana en la gestió del mateix.
Competències tals com la recollida de la brossa i el manteniment urbà, el clavegueram i el
tractament d’aïgues residuals, l’enllumenat públic o els serveis de subministrament energètic
són competències municipals bàsiques per a qualsevol municipi. L’ajuntament, com a gestor
principal d’aquestes competències de mínims, és l’organisme de proximitat de la ciutadania,
que ofereix els serveis públics que ens permeten moure i conviure en la ciutat. Malgrat això,
les polítiques recentralitzadores dels governs de dretes –com la LRSAL, la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local- pretenen deixar als ajuntament com a
mers ens administratius sense competències, alhora que pretenen donar per vàlida la idea de
que la gestió privada d’allò que és públic és millor.

Permetre als nostres ajuntaments no només que gestionin directament els serveis, sinó que
puguin adquirir noves competències en matèria de serveis socials, educació i mobilitat,
permetran crear una xarxa de suport, cura i protecció a les persones des del nivell
administratiu i de gestió més propera a la ciutadania. Els municipis, com a agents coneixedors
de la realitat de la seva població, poden donar resposta de manera més eficaç i contundent
davant els reptes socials que es presentin.
És per tot això que des de Joves d’Esquerra Verda:
Primer.- Ens posicionem a favor de la remunicipalització dels serveis públics com a eina
per democratitzar la gestió i millorar la qualitat del servei, garantitzant un treball públic
digne i afavorint la participació ciutadana.
Segon.- Rebutjem qualsevol intent de privatització de serveis públics.
Tercer.- Denunciem les retallades competencials que ha suposat la LRSAL que minven les
competències que podrien ser adquirides pels municipis i gestionats per aquests.
Quart.- Reivindiquem una millora en el finançament dels ajuntaments, així com una
justa distribució dels recursos públics al llarg de l'Estat.
Cinquè.- Defensem el carácter universal dels serveis públics, així com la necessitat
d'ampliar la xarxa de serveis públics municipals en consonància amb procesos de
participació que puguin implicar a la ciutadania y empoderarla per constituir serveis de
proximitat.
Badalona, 3 de desembre del 2016

