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#remunicipalitzacio



09:30h Benvinguda
Il·lm. Sr. Gerardo Pisarello
Primer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona

10:00h - 11:00h La Nova Gestió Pública, límits i reptes d’un model 30 anys després. El rol 
de les remunicipalitzacions en la nova política pública
Sr. David Hall
Director del Public Services International Research Unit (PSIRU) a la Univer-
sity of Greenwich Business School.
Sr. Esteban Castro
Professor titular de la Newcastle University, School of Geography, Politics and 
Sociology.
Moderadora: Sra. Pilar Castillejo, 1a tinenta d’alcalde de l’Ajuntament de Ri-
pollet (Decidim Ripollet-Compromís per Ripollet)

11:00h - 11:30h Pausa- cafè

Sra. Petra Sáiz Antón
Interventora de l’Ajuntament de L’Hospitalet. 
Presidenta del Consell del CSITAL de Catalunya.
Moderadora: Sra. Elisenda Malaret Garcia, catedràtica de Dret Administratiu 
a la Universitat de Barcelona

13:00h - 14:00h  La remunicipalització des del punt de vista sindical
Sr. Vicenç Tarrats Masó, en representació de Comissions Obreres de Catalu-
nya (CCOO)
Sr. Josep Santcristòfol Mayordomo, en representació de Unió General de Tre-
balladors de Catalunya(UGT)
Sr. Paco Jimenez Orantes, en representació de  Confederació General de Tre-
balladors de Catalunya (CGT)
Moderador: Sr. Eduardo Rojo Torrecilla, catedràtic de Dret del Treball i de la 
Seguretat Social a la Universitat Autònoma de Barcelona

14:00h - 16:00h  Pausa

EXPERIÈNCIES LOCALS

16:00h -17:45h  Taula rodona: exemples d’àmbits temàtics
La municipalització de l’aigua. El cas de Terrassa
Sr. Marc Cadevall Artigues, Director de Serveis de Medi Ambient de l’Ajunta-
ment de Terrassa
La municipalització de serveis bàsics duta a terme a la pràctica a Barcelona.
Sr. Ferran Daroca Esquirol i Sr. Albert Solé Benito
Gerent de Recursos Humans i Organització i director dels Serveis Jurídics-Ajun-
tament de Barcelona
La municipalització en els serveis d’Espai Públic. El cas de Sabadell.
Sr. Albert Boada Cos
Regidor de nova economia i Serveis Centrals de l’Ajuntament de Sabadell
Moderadora: Sra. Candela López Tagliafico, alcaldessa de Castelldefels

17:45h -18:45h Taula rodona: línies estratègiques
Barcelona
Il·lm. Sr. Eloi Badia Casas
Regidor de Presidència, Aigua i Energia de l’Ajuntament de Barcelona
Madrid
Il·lma. Sra. Rita Maestre Fernández
Concejala de Ahora Madrid y portavoz del Grupo

18:45h     Cloenda
 Il·lm. Sr. Eloi Badia Casas
Regidor de Presidència, Aigua i Energia de l’Ajuntament de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona entén la remunicipalització com el camí per aconseguir un model més democràtic 
en la gestió i prestació dels serveis públics, en contraposició a l’externalització (subcontractació o gestió de 
serveis de titularitat pública per part d’entitats privades), que en les darreres dècades ha estat el model de 
gestió més estès en els àmbits locals.

La gestió de l’aigua, l’electricitat, els serveis socials, les escoles bressol, etc. entren a debat com a conse-
qüència de la necessitat de transparència que la ciutadania exigeix a la gestió pública. Per donar resposta a 
aquesta demanda, resulta cada vegada més evident la necessitat de canviar els criteris que han regit fins ara, 
de privatització i subcontractació, en favor d’un nou model de recuperació de la gestió directa per part dels 
ajuntaments. 

De fet, l’Ajuntament de Barcelona ja està treballant en la municipalització d’alguns serveis. Es el cas de les 
escoles bressol, els Punts d’Informació a les Dones (PIADs) i el del Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida 
de Dones (SARA) que han patit violència masclista. A aquests processos també s’afegeix el Pla de Recursos 
Humans de l’Ajuntament de Barcelona, que té l’objectiu de reforçar la plantilla de treballadors i treballadores 
públiques, per concentrar el capital intel·lectual, el coneixement de l’execució dels serveis públics i el control 
de la gestió.

Per intercanviar experiències i abordar els reptes que plantegen aquests processos, l’Ajuntament de Barcelo-
na, en col·laboració amb la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i el Col·legi de Secretaris, Interventors 
i Tresorers de Catalunya (CSITAL), organitza la jornada “Remunicipalització, reptes i oportunitats”, adreçada 
a responsables polítics i tècnics d’ajuntaments i institucions públiques, de l’àmbit local català, vinculats a la 
gestió de serveis públics. 

A través de ponències i taules rodones de la mà d’experts en la matèria, aquesta primera trobada vol ser un 
espai per a la reflexió des d’un punt de vista teòric i pràctic, i fer front als reptes de futur que plantegen les 
polítiques de remunicipalització.

11:30h - 13:00h La remunicipalització, aspectes a tenir en compte
Sr. José Manuel Martínez Fernández
Vicesecretari de l’Ajuntament de Valladolid
Sr. Julio González García
Catedràtic de la Universitat Complutense de Madrid


