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serveis MUNICIPALS
a la república
confederal catalana

Entenem que
no és lícit
que ningú
obtingui
plusvàlues
mercadejant
amb les
necessitats i
drets bàsics

L’aigua, els residus, l’enllumenat, la neteja de carrers i edificis,
parcs i jardins, els equipaments esportius, el servei d’atenció
domiciliària, les escoles bressol i de música, entre d’altres, són
serveis municipals que, en la monarquia espanyola, estan
majoritàriament privatitzats. Amb un marc legal que permet
que els serveis privatitzats siguin:
••Més cars, entre un 25%1 i un 90%2, que els municipalitzats,
tal com també constaten el Tribunal de Cuentas espanyol i
nombrosos estudis acadèmics
••De mala qualitat i opacs: incomplint les obligacions
contractuals, deixant de fer inversions, amagant els costos
i ingressos reals.
••Corruptors: actuant com a màfies que converteixen les
representants polítiques en «titelles del capital» que
socialitzen les pèrdues i privatitzen els beneficis.
Per a la República Confederal Catalana (RCC)3 plantegem
un marc legal on els serveis municipals es prestin sota les
següents condicions:
••Sense ànim de lucre. Entenem que no és lícit que ningú
obtingui plusvàlues mercadejant amb les necessitats i
drets bàsics. Limitem el benefici industrial al 0%4.
1. Sobrecost de la gestió privada de l’aigua segons l’Agència
Catalana de l’Aigua.
2. Sobrecost gestió de l’aigua d’AGBAR a l’Àrea Metropolitana
respecte la gestió per mitjà d’una empresa pública a El Prat de
Llobregat .
3. Dels Països Catalans
4. A l’hora de plantejar indemnitzacions per al rescat de serveis,
el benefici a compensar ja està limitat al 6%, però en gestió
de serveis públics hi ha llibertat de pactes i no hi ha límits.
Un benefici del 0% no hauria d’incomodar les defensores del
capitalisme, ja que segons l’ortodòxia liberal és el que acabarien
obtenint en el mercat si es donessin les condicions de la seva
sacrosanta competència.
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••Transparent i de gestió comunitària. Publicació
periòdica i puntual de tots els objectius, previsions i
resultats tant del servei com econòmics, així com de
satisfacció dels objectius pels quals han estat concebuts
aquests serveis. Per disposar de tota la informació
necessària per prendre les decisions estratègiques
col·lectivament. Amb un mínim de dos períodes a l’any on
s’activin de forma massiva els mecanismes de participació:
un per passar comptes dels resultats de l’any vençut, i un
altre on es defineixin els pressupostos de l’any següent,
escollint quines inversions es prioritzen, quines són les
despeses que s’assumeixen i com plantegem la política
d’ingressos.

Perquè
mai més no
haguem
de tornar
a vendre
el nostre
patrimoni
col.lectiu
per poder
finançar
els nostres
serveis

••Respecte i cura al nostre medi social i ambiental,
prestant els serveis dins els límits de la dignitat humana
i de respecte als ecosistemes que ens sustenten. Salaris
dignes, conciliació laboral i familiar, formació contínua,
gestió cooperativa. Ús dels recursos naturals assegurant
la seva renovabilitat, utilitzant només substàncies que
mantinguin els nostres cossos i els nostres ecosistemes
en òptimes condicions de salut.
••Excel·lència col·laborativa. Millora contínua de
l’eficiència i eficàcia dels nostres serveis, compartint
les nostres experiències, establint un marc d’intercanvi
periòdic de resultats, amb una sistemàtica d’indicadors
que ens permeti compartir aspectes econòmics, socials,
ambientals, de compliment d’objectius i de satisfacció de la
comunitat. Apostem per crear la figura de les reguladores
per tal d’articular aquest sistema d’intercomparació,
intercanvi lliure de coneixement i millora contínua dels
serveis.
Sota aquestes condicions probablement hi haurà poques
empreses privades que vulguin continuar en la col·laboració
«públic-privada» i estarem «condemnades» a remunicipalitzar
tots els serveis públics. Així no tindrem més remei que prestar
els serveis sense IVA5, ni benefici industrial, ni comissions en
materials i subministraments... Haurem de prescindir de les
múltiples tècniques privades d’espoliació de recursos públics,
i podrem alliberar recursos per cobrir altres necessitats
bàsiques.
5. Sobrecost de la gestió privada de l’aigua segons l’Agència
Catalana de l’Aigua.
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En el procés constituent, haurem d’anar una mica més enllà,
i ens haurem de plantejar recuperar la propietat de les
xarxes de distribució: elèctriques, de telecomunicacions
i de gas. Gestió pública i municipal per facilitar les
connexions a productores locals i sostenibles, endreçant les
telecomunicacions sota criteris de salut i no de rendibilitat
especulativa. Les empreses privades podran operar en les
xarxes públiques, però ho faran regulades amb més criteris
que els estrictament generadors de beneficis per a les
propietàries de les seves accions.
Tot això ho finançarem incrementant el pressupost
públic a les institucions locals. Destinarem directament a
les polítiques municipals una bona part dels mecanismes de
redistribució de la renda. Mantindrem les taxes en els serveis
on les utilitzem com a mecanismes econòmics d’incentiu de
l’estalvi, com en aigua i residus. Perquè mai més no haguem
de tornar a vendre el nostre patrimoni col·lectiu per poder
finançar els nostres serveis.
El preu d’aquest model? Madurar com a col·lectiu,
responsabilitzar-nos com a sobirans de les nostres comunitats
i deixar enrere la delegació a «els entesos» i la dinàmica
de la queixa. Organitzar-nos per prendre consciència i
poder! Per conèixer els serveis, exercitar el dret d’accés a la
informació pública, utilitzar els mecanismes de participació i
gestió comunitària que posem en marxa... només cal valentia.
Ser valentes per llevar l’àncora de la por que ens mantenia
fixades a l’oceà del consentiment. Tallades les amarres, només
hi podem guanyar.

Madurar com
a collectiu,
responsabilitzar-nos
com a
sobirans de
les nostres
comunitats i
deixar
enrere la
delegació a
«els
entesos» i
la dinàmica
de la queixa

Jordi Colomer i Missé, Ambientòleg especialitzat en gestió
de serveis públics.
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