
Els serveis públics són l'herència obtinguda gràcies a la lluita de les generacions 
precedents i : els financem tots i totes amb els nostres impostos. 
 
Ara ens volen prendre allò que és nostre amb l'excusa d'una "crisi" provocada per la 
cobdícia de bancs, mercats i agències de qualificació, amb el suport dels nostres 
polítics. Els ciutadans i ciutadanes no som els responsables principals de la situació 
però ens volen convèncer i manipular amb mentides com "no hi ha diners", "tots som 
culpables" o "el sistema és insostenible". 
 
La ciutadania catalana pateix una escalada de retallades socials injustificades i la 
implantació de la llei Òmnibus és un clar exemple de la intenció de desmantellar els 
serveis públics i el mal anomenat Estat del Benestar. Per si tot això fos poc, la recent 
reforma constitucional que estableix la limitació del deute públic, suposarà una 
retallada d'uns 70.000 milions d'euros anuals, d'un total de 425.000 milions euros en 
total, des d'ara fins al 2020. Això es traduirà indubtablement en més retallades en 
Serveis Públics. 
 
L'objectiu dels nostres governants és aconseguir la privatització parcial o completa del 
nostre sistema sanitari i educatiu. No volen estalviar, estan canviant el nostre model 
social i la manera d’aconseguir que la ciutadania accepti aquest canvi és desprestigiar-
lo per desprès oferir-nos la solució: la privatització total. 
 
En Sanitat, la brutal i injustificada reducció del pressupost destinat als Serveis Públics 
implica: tancament d'infraestructures i anulació de prestacions i serveis bàsics, 
disminució de quantitat i, principalment, qualitat del material (aquest punt té una 
dimensió dramàtica al sector sanitari), expedients de regulació d'ocupació encoberts 
en centres públics i negociats als centres concertats, deficiències en l'atenció al ciutadà 
per la sobresaturació en els centres sanitaris, educatius, judicials, etc. i, en definitiva, l' 
empitjorament de la qualitat de l’atenció al ciutadà. 
 
A Catalunya, emparada per la llei estatal 15/97, la llei Òmnibus permet a empreses 
privades accedir a la gestió i explotació dels centres sanitaris de titularitat pública. 
Alhora, la Seguretat Social ha traspassat a l'Institut Català de la Salut la propietat dels 
principals hospitals catalans a canvi del vot afirmatiu al pressupostos de l’Estat i amb 
l'objectiu de vendre'ls per després pagar un lloguer. Menteixen dient que el sistema 
sanitari és insostenible, i ja preparen un nou impost "a la malaltia" mitjançant el 
copagament/repagament i beneficis fiscals a qui contracti pòlisses d'assegurances 
privades. Les mateixes que, quan l’assegurat no és rentable perquè pateix una malaltia 
greu, se'l treuen de sobre derivant-lo a l'hospital públic més proper. 
 
En Educació la situació no és millor, perquè la despesa en aquest servei a l’estat 
espanyol és una de les més baixes de tot Europa. Això implica dues conseqüències 
greus: un nivell i qualitat de servei molt baix, i per tant, un alt percentatge de fracàs 
escolar. És evident que si retallen els recursos amb els que treballem, aquestes dues 
conseqüències aniran a pitjor. Les mesures per combatre el fracàs escolar són les 
oposades a les actuals: les retallades en personal docent, l'augment d'alumnes per 
grup, la retallada de pressupost dels centres del 25% de mitjana, la sobrecàrrega de 



feina del personal i la reducció del temps d'organització i preparació de les activitats 
docents no eliminarà pas el fracàs escolar. 
Davant d'aquesta situació és fàcil fer-se aquesta pregunta: on aniran tots els diners 
que volen treure de l'ensenyament públic? Els contribuents continuarem pagant els 
mateixos impostos o més però la qualitat dels serveis públics baixarà. 
En definitiva, el sistema educatiu no es pot basar en les demandes de mercat: ha de 
ser pensat per persones i per a persones, per a crear una societat millor. No produïm 
objectes, treballem l'educació dels nostres nens i joves i l'objectiu no s'aconsegueix 
retallant els recursos dels que disposem. És clar que no podem fer Més amb Menys. 
 
A Justícia, denunciem el caràcter que està prenent aquest sector, amb les noves 
normatives sobre mediació. S'està orientant el sistema de justícia espanyol, que 
parteix del lliure accés a la justícia i amb mecanismes de gratuïtat, cap a un model 
americà, on és necessària i preceptiva la mediació i que haurà de ser abonada per 
l'usuari. D'aquesta manera, les persones no tindran lliure accés a la justícia, vulnerant 
els drets fonamentals de la nostra constitució. A més s'ha produït una desaparició dels 
interins als jutjats de Barcelona, als qui el mes de Juliol ha finalitzat el contracte i que 
no serà renovat amb el conseqüent perjudici per als ciutadans: si no hi ha persones 
que tramitin els seus expedients, aquests moriran a les prestatgeries. 
Nosaltres, reclamem una Justícia EFECTIVA I SENSE RETARDS: 
- No als continus retards en jutjats i tribunals. 
- Aplicació del termes legals i dotació de mitjans necessaris per a això. 
- Exigim el compliment dels terminis sense demora judicial. Que es posin els mitjans 

suficients per donar seguretat jurídica a qualsevol persona que inicia un 
procediment. 

No és just que les persones hagin d'esperar anys per veure resolta les seves 
pretensions. 
 
En el camp de Serveis Socials és esgarrifosa la intensificació de les polítiques 
neoliberals que ja s'estan duent a terme, beneficiant la classe dominant amb la 
eliminació de l’impost de successions i denegant la RMI a ciutadans que no tenen cap 
ingrés, condemnant als mateixos a la pobresa. I com a guinda del pastís, posen sostre a 
la despesa pública després de modificar en dues setmanes una Constitució que no 
s’havia pogut canviar en 30 anys per falta de consens, sense recolzament ciutadà de 
cap classe. 
Serà inevitable el deteriorament brutal dels serveis públics i la pèrdua de molts drets 
que es van aconseguir desprès de la llarga lluita dels nostres pares i avis i tot això sense 
donar a conèixer les conseqüències a la població i sense el debat social amb el què 
decisions d'aquesta importància han de comptar. 
 

Per això exigim: 
- STOP Privatització: derogació de la llei 15/97 i totes les normes autonòmiques que 

la despleguen, com la llei Òmnibus. Tornar a mans públiques els centres privats. 
- Supressió gradual dels concerts educatius i sanitaris, augmentant paral.lelament les 

plantilles i els centres públics, per garantir la cobertura de tota la demanda des de 
l'àmbit públic. 



- No a la venda del patrimoni sanitari de la seguretat social (hospitals i centres de 
salut) 

- No a la cessió de sòl públic a empreses privades. 
- No al copagament/repagament en Sanitat, Educació, Justícia i altres Serveis Socials. 
- No a la desgravació fiscal de les assegurances privades sanitàries, ni de 

l'ensenyament privat o concertat. 
- No a les contractes i subcontractes en Educació. Fora els bancs de l'educació 

pública. 
- No a la implantació de l'Espai Europeu d' Educació Superior, eliminació de les 

beques préstec, així com de totes les reformes contingudes en l’Estratègia 
Universitat 2015. 

- Increment de la despesa sanitària pública ( actualment 2 punts per sota de la 
mitjana de la UE-15). Pujada de la despesa en educació fins al 6% del PIB. 

- Per un pacte que exclogui l'ànim de lucre en tots els Serveis Públics. 
- No a límits constitucionals en la despesa pública social. 
 
La SANITAT, EDUCACIÓ, JUSTÍCIA, MEDI AMBIENT com altres serveis socials, no 
tenen PREU sinó VALOR.  
 
Són conquestes socials que entre TOTS hem pagat amb l'esforç del treball i ara des de 
les administracions pretenen donar un sentit de COMPRA-VENDA. 
 
Resulta ridícul, patètic i trist voler arreglar, (suposadament) retallant serveis socials. 
 
No PODEM ni hem de PERMETRE-HO !!!!!!!! Hem de lluitar contra aquesta oligarquia 
econòmica disfressada de política! 


