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En defensa de la nostra democràcia, 
dels nostres ajuntaments, dels nostres drets

Sabies que la reforma local que ha 
aprovat el PP suposarà el 
tancament de tots aquests serveis?

SERVEIS SOCIALS

- Ajuda domicialiària
- Centres de dia i residències
- Centres ocupacionals
- Centres d'atenció a dro-

godependència
- Polítiques de Joventut
- Politíques de la Dona
- Prevenció i inserció de per-

sones en risc d'exclusió

EDUCACIÓ

- Escoletes 0 a 3 anys
- Escoles de Música
- Conservatoris
- Escoles d'Adults
- Serveis Psicopedagògics 

Escolars
- Universitats Populars

              més infomació a
                http://www.compromis.ws

SEGURETAT 
CIUTADANA

- Privatització de la regulació 
del trànsit
- Privatització de la vigilància 

>>

+
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ESPORTS

- Privatització de les 
piscines municipals
- Privatització de l'ús de les 

instal·lacions municipals

X

X
ECONOMIA

- Escoles Taller
- Formació per a l'Ocupació
- Polítiques d'Ocupació

X
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>> No paren de repetir-nos que hem viscut per damunt de les nos-
tres possibilitats, que el nostre benestar, els nostres drets, són in-
sostenibles. Ara també ens diuen que les nostres institucions són 
insostenibles. Però hem vist que el deute no l’hem creat les persones 
de baix, les que treballem -si podem- cada dia per poder pagar la hipo-
teca i el menjar de la nostra família. El deute no l’hem fet amb la nos-
tra educació, la nostra sanitat. El deute l’han creat uns irresponsables 
que han afonat caixes i bancs amb l’especulació i la rajola i que ara 
hem de rescatar amb els nostres diners, de les nostres butxaques. Ens 
volen empobrir. Ens volen furtar la democràcia amb aquesta crisi que 
és una estafa, reformant la Constitució un dia d’agost entre PP i PSOE 
als dictats de Merkel per establir la prioritat absoluta del pagament 
del deute, que abans cobren els bancs que s’inverteix en benestar del 
poble. Com abans a Grècia, Itàlia, Portugal, ara és la nostra democrà-
cia local que està en perill

Els nostres pobles, unes altres víctimes més de l’austericidi

Deute

80% Administració Central 15% Automies

* només el 5% del deute és de les corporacions locals. I 
ací fer una “ampliació” que posara que només Madrid se 
n’emporta el 50% d’eixe 5% del deute dels ajuntaments

Municipis del País Valencià i deute

menys de 20.000 A

*

entre 20.000 A i 100.000A

més de 100.000 A

  477, el 87,2% del total. El 22% del deute

  65, el 11,8% del total. El 50% del deute

  3, l’1% del total. El 28% del deute
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Des de Compromís pensem que la governança ha d’estar al servei de 
les persones i que el poble ha de tindre poder per prendre les seues 
pròpies decisions i ser amo del seu futur. És per això que volem uns 
ajuntaments que siguen la primera instància democràtica, la més 
propera al poble, i que tinga un poder de decisió real. Volem un finan-
çament local just, una assignatura pendent que mai PP ni PSOE no han 
enfrontat. Volem una democràcia participativa i per això acostem les 
institucions a la gent allà on hi ha #GovernsAmbCompromís

Volem uns Ajuntaments amb compromís!

Les Diputacions són unes institucions arcaiques que no són triades 
democràticament pels ciutadans. Des de Compromís hem demanat 
sempre que se suprimisquen, ja que no tenen sentit en el disseny 
institucional actual i, a més, funcionen la majoria de les vegades com 
a mecanismes caciquils. Aquesta reforma local, per contra, vol omplir-
les de contingut i atorgar-los una gran quantitat de serveis que ara 
presten els ajuntaments, per la qual cosa el control democràtic de la 
ciutadania es farà més llunyà i complicat

Una reforma per donar més poder a les Diputacions

La reforma de la Llei de Bases Locals busca la privatització dels ser-
veis públics dels Ajuntaments. En un context en què la Generalitat està 
en fallida tècnica, ens diran que és inevitable i que no hi ha més remei 
que la privatització, però és mentida. Han creat el problema de manera 
fictícia per tal que els de sempre puguen fer negoci amb un àmbit més 
del nostre benestar. 

Una reforma per privatitzar els serveis socials

Per a saber tot el treball que està realitzant 
Coalició Compromís sobre aquest tema pots 
accedir o mitjançant el codi QR que tens a 
l’esquerra o accedint a 

http://coaliciocompromis.net/etiqueta/
reforma-local/ 

on podeu trobar tota la informació.

>> per a més informació
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Els Ajuntaments tampoc es lliuren 
del retall. Tot allò que fa olor de 
servei públic on es garantesca la 
redistribució dels recursos. Ara li 
arriba el torn als serveis de prox-
imitat, a la primera línea d’atenció 
ciutadana, a l’administració més 
propera: els ajuntaments. Hem de 
recordar que la institució política 
més valorada, per davant de l’Estat 
i l’Autonomia i molt per davant que 
la provincial (arcaïca i desfasada) és 
l’Administració Local. I qui són els 
damnificats d’aquestos retalls?

Els serveis que es perden i queden 
reduïts al no res, o a la capacitat 
del ciutadà de pagar-los en la seua 
totalitat. Ni tan sols fan possible 
la correcció en base als impostos, 
superàvits o els ingressos extraor-
dinaris. Un retall a l’autonomia de 
cada poble a decidir sobre ell mateix 
i sobre com gastar els seus diners.

Però sobre tot hi perden les per-
sones, els veïns i les veïnes que ho 
tindran més difícil per a ser atesos, 
per accedir a les escoletes infantils, 
per estudiar música als conservato-
ris, per protegir a les dones maltrac-
tades, per garantir a la gent gran un 
mínim d’esbarjo i protecció, per re-
bre atenció social, assessorament i 
formació per a l’ocupació, integració 
de la immigració, prevenció de la 
drogodependència a l’escola, 

La reforma local a Sagunt
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EDUCACIÓ

- Conservatoris
- Escoles d'Adults
- Serveis Psicopedagògics 

Escolars
- Universitats Populars

X
Que serveis tancaran?

SERVEIS SOCIALS

- Ajuda domicialiària
- Centres de dia i residències
- Centres ocupacionals
- Centres d'atenció a dro-

godependència
- Polítiques de Joventut
- Politíques de la Dona
- Prevenció i inserció de per-

sones en risc d'exclusió

X

ECONOMIA

- Escoles Taller
- Formació per a l'Ocupació
- Polítiques d'Ocupació

X

 
ESPORTS

- Privatització de les 
piscines municipals

X


