
 
 

 
CENTRE DE RECURSOS PER LA REMUNICIPALIZACIÓ DE 

SERVEIS PÚBLICS 

 

Comunicat 
 
Els municipis que signen aquest comunicat anunciem la creació del 
Centre de Recursos per la Remunicipalització de serveis públics 
locals. Aquest centre -gestionat per la Fundació Pi Sunyer d’Estudis 
Autonòmics i Locals- neix com un espai dedicat a recollir i 
sistematitzar eines útils als municipis que han decidit 
remunicipalitzar un servei o que ho estan considerant. 
 
El Centre de Recursos per la Remunicipalització dóna resposta al 
creixent interès per aquestes polítiques. Interès que ha generat una 
necessitat creixent de recursos i mecanismes que puguin contribuir 
a definir i valorar les diferents opcions existents, a donar suport a la 
seva implementació i avaluar el seu funcionament. 
 
Venim d’un període d’externalitzacions especialment intens a les 
administracions locals. I és evident que en alguns casos ha 
comportat perjudicis tant per a la ciutadania (pèrdua de qualitat en 
els serveis) com per als treballadors dels serveis (empitjorament de 
les condicions laborals). En tot cas, és innegable que, en termes 
generals, han suposat la pèrdua de control per part de les 
administracions de serveis que són estratègics en la gestió de les 
ciutats. 
 
Per tant, és necessari avaluar l’efecte pervers que aquestes 
polítiques han generat i estudiar i impulsar les remunicipalitzacions. 
El marc legal actual no facilita aquest camí i, per aquest motiu, és 
essencial compartir i difondre les experiències i el coneixement que 
ajuntaments, acadèmics i altres agents han anat acumulant en 
aquesta matèria. Amb aquesta voluntat, el Centre de Recursos per 
la Remunicipalització ha creat un espai web i una intranet en què 
els interessats en les remunicipalitzacions, ja sigui des de 
l’administració, les universitats, els partits polítics, els sindicats o els 
mitjans de comunicació podran compartir experiències, consultar 
documents tècnics i acadèmics sobre la matèria i formular 
demandes als responsables del Centre per aprofundir ens aquelles 
aspectes que considerin més importants. 
 



 
 

Els municipis que impulsen el Centre de Recursos per la 
Remunicipalització s’emplacen a celebrar unes jornades el primer 
trimestre del 2019 per compartir el diagnòstic sobre l’estat i les 
dificultats que troben les polítiques de remunicipalització. Aquestes 
jornades han de propiciar també la definició de les futures línies 
d’actuació del Centre de Recursos per la Remunicipalització. 
 
 
 


