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SAPS QUE…
…amb la reforma de l’Administració local, els municipis

NO PODRAN complementar els serveis d’educació, cultura o salut?
NO PODRAN prestar serveis en defensa dels consumidors/es i dels 
usuaris/àries?
NO PODRAN participar en els òrgans de gestió dels centres públics locals?
NO PODRAN tenir competències en la protecció del patrimoni artístic?
NO PODRAN  prestar serveis socials a la ciutadania?
NO PODRAN oferir serveis d’orientació laboral i formació per a l’ocupació?
veuran com es posa en perill el patrimoni comunal dels ciutadans/es del 
món rural?
veuran com s’eliminen milers de llocs de treball d’empleats/ades públics, 
cosa que comportarà una pèrdua de qualitat dels serveis que es presten?

CCOO proposa:

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

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.

Les reformes s’han de fer amb la participació del conjunt de la ciutadania, a 
través de les organitzacions socials i sindicals, i els representants polítics de 
les entitats locals i de les comunitats autònomes, tenint en compte la diver-
sitat territorial i les diferències del món rural i urbà.
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