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Elimina els serveis socials.
Elimina els serveis educatius municipals:

Escoles d'adults i infantils. 
Llars d’infants. 
Escoles bressol. 
Escoles de música i dansa.

Elimina els serveis de salut municipal.
Elimina les polítiques d'igualtat i l'assistència a dones víctimes
de violència de gènere.
Elimina les o�cines d'informació als consumidors.
Estableix un cost estàndard dels serveis.
Perillen les mancomunitats i petits municipis.
Elimina els serveis d'orientació laboral i formació per a l'ocupació.
Eliminació de milers de llocs de treball d'empleades i empleats públics.
Traspassa competències a les Diputacions.
Potencia que els serveis públics municipals es prestin per empreses 
privades.

CONSEQÜÈNCIES DIRECTES QUE TINDRÀ LA REFORMA: Defensem
els serveis públics
municipals

Volen eliminar:
Serveis Socials 
O�cines d’informació als consumidors
Mancomunitats
Serveis municipals de salut
Serveis culturals Casals d’estiu

Politiques d’Igualtat i de lluita contra 
violència  de gènere
Escoles municipals
Orientació per l’ocupació
Casals d’avis i centres cívics                                                          



Ells diuen NO a les persones,
Tu digues NO a la reforma de l’Administració Local

Suposa un veritable pla d'ajust  què, a més de la destrucció de milers de llocs de 
treball, s'eliminaran un gran nombre de serveis públics.

No clari�ca les competències de cada administració ni elimina les possibles 
duplicitats, deixant per a posteriors lleis la concreció dels serveis que 
prestaran els ajuntaments.

No garanteix un �nançament  adequat, transparent i estable dels ajuntaments.

Limita l'actuació de l'administració en bene�ci de les empreses privades.

Està sent rebutjada per la majoria d'institucions: federacions de municipis, 
Comissió Nacional de la Competència i Cimera Social.

El fals debat sobre els sous d'alcaldes i regidors és utilitzat per amagar a l'opinió 
pública la nova retallada de serveis municipals.

La reforma és, a més, injusta, perquè, les entitats locals són les admin-
istracions amb menys dè�cit (0,2%), enfront del 1,73% de les autonòmiques i el 
6,98% de la central, segons dades del Ministeri d'Hisenda. El deute de les corpo-
racions locals només representa el 4,5% del total de les administracions i es 
concentra en alguns dels grans municipis.

Limita l'autonomia municipal i la seva capacitat de prestar 
serveis i envaeix competències dels estatuts d'autonomia en matèria local, així 
com altres legislacions de caràcter sectorial sobre immigració, dona, educació, 
etc., i al subordinar el paper dels ajuntaments a les diputacions i governs 
autonòmics.

És contrària als principis de la Carta Europea de 
l'Autonomia Local, rati�cada per l'Estat Espanyol el 20 de gener de 1988, 
que de�neix l'autonomia local com "el dret i la capacitat efectiva de les entitats 
locals d'ordenar i gestionar una part important dels assumptes públics  i afegeix 
que" l'exercici de les competències públiques ha, de manera general, correspondre 
preferentment a les autoritats més properes a la ciutadania”.

El projecte de reforma de l’Administració Local que vol el govern: CCOO impulsa una campanya contra aquesta reforma:

1 Informant al personal de les administracions locals, amb assemblees en 
ajuntaments i mancomunitats.

2 Promovent mocions contra aquesta reforma en els plens de tots els ajuntaments 
l'Estat.

3 Presentant propostes als grups parlamentaris , Federació i associació de 
municipis per paralitzar aquesta reforma, i conformar una alternativa en defensa 
dels serveis públics i de l'ocupació.

4 Celebrant assemblees veïnals informatives amb participació de les plataformes 
de defensa dels serveis públics de cada localitat.

5 Impulsant de manera conjunta mobilitzacions en defensa de la sanitat, la 
educació i els serveis socials, les escoles bressol i llars d’infants, d'adults i de 
música i dansa municipals,  les politiques municipals en matèria de gènere, entre 
d'altres serveis municipals.

6 Recollint signatures en defensa de l'ocupació i els serveis públics municipals. Es 
pot signar a traves del web del Sector Administració Local  www.ccoo.cat/fsc/sal i 
de la FSC o en  www.change.org/es/peticiones/anulación-del-alrsal

CCOO proposa:

Un sistema de �nançament estable i transparent per a les administracions 
locals, evitant la fórmula de convenis i subvencions com a fórmula de 
�nançament principal juntament amb la política urbanística.

Mantenir les competències pròpies i complementàries per millorar els 
serveis públics a la ciutadania.

Controlar i limitar les despeses en els òrgans de direcció política dels ens locals.

Garantir els serveis bàsics a la ciutadania, independentment dels costos.


