En que consiste a reforma
dos concellos?

Por que é malo que as deputacións
asuman estas competencias?

É un proxecto de lei que pretende baleirar de competencias
os concellos para concentralas nas deputacións provinciais,
que ignora as características propias dos concellos galegos en
canto á súa dispersión, o envellecemento da poboación, o desequilibrio territorial, o urbano e o rural, etc.

Porque as deputacións están lonxe da xente, ao contrario do
que os concellos.
Porque o goberno das deputacións non é elixido de forma
directa pola cidadanía.
Porque as prioridades que se establezan desde a capital da
provincia, lonxe de moitos concellos, van deixar desatendidas
as necesidades de moitas persoas.
Porque isto nos vai levar a que se fagan escolas infantís onde
cómpre un centro de día, e escolas deportivas onde é precisa
axuda a domicilio, ademais doutros exemplos que coñecemos
de sobra.

Por que é unha ruína para a cidadanía?
Porque os concellos son os organismos máis próximos a ti,
froito da decisión popular, e os que coñecen o día a día das
necesidades e prioridades da cidadanía que representan.
Suprimir estas competencias sería danar de morte
os servizos que recibe a cidadanía.

De aprobarse esta reforma

perderemos a
GARANTÍA DE
SERVIZO PÚBLICO
que até o de agora viñan prestando
os concellos, os grandes e os pequenos,
con moitas aldeas ou con poucas,
estiveran lonxe ou preto da capital.

REFORMA DOS CONCELLOS

RUINA PARA
A CIDADANÍA
QUEREN CONCENTRAR
SERVIZOS
PARA PRIVATIZALOS

En que se vería afectado
o teu día a día?
En que moitos dos servizos dos que hoxe dispós van empeorar
ou, directamente, desaparecer. Porque a decisión das prioridades vai estar lonxe das túas necesidades.
En que o concello, ese centro administrativo ao que agora te
dirixes de forma directa e próxima, para resolver calquera
cuestión, non vai ter capacidade de decisión e, por tanto, de
resolver o teu problema.
En que, para resolver calquera cuestión, terás que desprazarte e
tratar con xente que non coñeces nin te coñece.

En que van quedar os concellos?
En simples delegacións ou oficinas, sen ningún tipo de decisión
nas cousas que che importan e che melloran a vida cada día.

Cal é o motivo desta reforma?
O motivo real é a intención de privatizar os servizos públicos
básicos, non o aforro nin a súa mellora. A medida oriéntase ao
lucro das grandes empresas privadas, contra as PEMES e a
cidadanía, xa que ningunha grande empresa privada vai sacar lucro
de prestar un determinado servizo nun concello de menos de 20.000
habitantes; por iso cómpre agrupar os servizos, mesmo a custa de
empeoralos, para que ás empresas amigas lles sexa rendíbel.
Así, o lucro empresarial obtense de ter o persoal en peores condicións laborais e subordinar as necesidades das persoas usuarias ao
obxectivo económico da empresa que xestiona o servizo.
Oprivado non é sinónimo de mellor nin máis barato.

De levar adiante esta reforma,
entre outros, os seguintes servizos

veranse empeorados ou
directamente suprimidos
Asistencia social

Traballadores e traballadoras sociais pasarán a depender das deputacións,
reducindo o seu número e privatizando os seus servizos.
Isto danará a proximidade necesaria ás persoas e familias con problemas,
que neste servizo é fundamental.
A prioridade deixarán de ser as persoas (ti) e pasarán a ser as cifras e a
rendibilidade.

Centros de día
Ocoidado das nosas persoas maiores e dependentes merece unha atención
próxima e esmerada, no lugar onde viven e antepoñendo o seu benestar ao lucro
económico.

Escolas infantís e colexios
O mesmo que pasa coas persoas maiores pódese dicir do coidado de pequenas
e pequenos.
Ocoidado do noso ben máis prezado non se pode medir na lóxica de gañar
ou perder cartos a curto prazo.

Dotacións deportivas

Privarásenos da posibilidade de establecer as nosas prioridades de infraestruturas e planificación de actividades deportivas, o que só coñece ben quen está todos
os días escoitando as veciñas e veciños que as usan.
E isto é só unha pequena lista a modo de exemplo, xa que podemos
citar outros como a mellora de parques, promoción económica
e desenvolvemento industrial, actividades culturais...

Pensa nun dos servizos do que es usuaria/o
e pregúntate que será del cando

non o preste o teu concello...

