AMPOSTA

MOCIÓ PER MOSTRAR EL REBUIG A LA PRIVATITZACIÓ DEL
REGISTRE CIVIL
El Registre Civil va ser creat per Llei el 17 de Juny de 1870 com a conseqüència de la
necessitat de dotar-se d’un registre on anotar totes les dades dels espanyols, fossin o no
catòlics, ja que fins aleshores era sols l’església qui podia inscriure els naixements.
Aquesta necessitat té el seu origen en l’aprovació per la I República de la llibertat de
culte en la Constitució de1869.
El Registro Civil es un servei públic i gratuït des de la seva creació, obtenint una
valoració molt positiva, en comparació amb altres serveis públics administratius, en el
informe titulat “La importància de los Servicios Públicos en el Bienestar de los
Ciudadanos” el.laborat en Maig de 2013 per el “Observatorio de Calidad de los
Servicios Públicos”, que pertany al Ministeri de Economia i Hisenda i Administracions
Públiques.
El govern d’Espanya pretén amb el projecte de “Ley de Medidas de reforma
administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil”,
privatitzar el Registre Civil i lliurar-lo als Registradors Mercantils i de la Propietat, i
aquesta circumstància suposarà que els ciutadans tindran que pagar un aranzel al
Registrador o Notari per tot tipus d’actes que actualment són gratuïts i que afecten a
l’esfera més íntima dels drets i voluntats de les persones, és a dir, el que fins ara era un
servei públic, acabarà sent un negoci per a uns pocs.

PROPOSTA D’ACORD

1. Rebutjar l’assignació dels Registres Civils als Registradors de la Propietat i
Mercantils, per ser una privatització encoberta d’un servei públic essencial como és
el Registre Civil.
2. Rebutjar la possible mercantilització de les dades personals de les ciutadanes i
ciutadans de Catalunya.
3. Exigir que qualsevol reforma del Registre Civil mantingui el propi Registre Civil
dintre de la Administració de Justícia, servit per funcionaris de la pròpia
Administració de Justícia, i tot amb l’objecte de garantir la gratuïtat de tots els
tràmits i la privacitat de les dades dels inscrits.

4. Aquest Plenari municipal mostra el seu rebuig a la privatització del Registre Civil
que suposarà, entre altres conseqüències, la pèrdua de centenars de llocs de treball
públics a Catalunya i milers de llocs de treball públics a la resta d’Espanya.
5. Dirigir el present acord al Senyor Ministre de Justícia, instant-li a que faci marxa
enrere en els seus propòsits de privatitzar els Registres Civils i que continuï sent un
servei públic i de qualitat com fins ara.

Antoni Espanya i Forcadell, portaveu del PSC-PM a l’Ajuntament d’Amposta
Amposta, 20 d’abril del 2015.

