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LES PRIVATITZACIONS A LA GENERALITAT 
 
 
  
L’Administració de la Generalitat la conformem molts professionals amb diferents 
formacions i especialitats. Tots sabem molt bé qui són el bombers, els mossos 
d’esquadra, els metges, els docents, els agents rurals, els jutjats, els auxiliars de geriatria, 
els educadors socials, i tants altres professionals especialitzats que composen el ric 
mosaic de la Funció Pública. 
 
Ens queda una mica més lluny i més “amagat”, conèixer qui són els que mouen 
l’engranatge i conformen l’eix vertebral del funcionament d’aquesta pesada maquinària 
que és l’Administració de la Generalitat. Aquests grans invisibles són un nombrós 
col•lectiu que, dia a dia, atén el ciutadà darrera un taulell, rep les trucades telefòniques 
d’informació,  tramita expedients o qualsevol altra burocràcia interna per tal que l’usuari 
pugui obtenir el servei que ha vingut a sol·licitar. 
 
Malgrat totes les retallades de personal, de drets socials i de sou, els treballadors i 
treballadores de la Generalitat, continuen desenvolupant les seves tasques amb una gran 
professionalitat i vocació de servei. 
 
CCOO exigim uns serveis públics democràtics, transparents i de qualitat, que són la 
garantia d’un bon funcionament de l’Administració catalana. Les treballadores i 
treballadors públics són els garants d’aquesta transparència. Des de CCOO exigim que es 
retornin als serveis públics totes les tasques que el govern ha anat externalitzant  i que 
ara desenvolupen empreses privades amb ànim de lucre, disminuint d’aquesta manera la 
qualitat i la quantitat de feina desenvolupada, a favor d’uns guanys econòmics 
substanciosos.  
 
Aquesta política de reducció de personal a favor de la privatització del servei públic, a 
banda del que ja hem dit pel que fa a la qualitat i la quantitat del servei prestat,  comporta 
un greu malbaratament de recursos en un moment que recomana contenció de la 
despesa. És una vergonya tot el que, per una banda  dilapida l’Administració (subvencions 
als mitjans de comunicació, contractació d’empreses externes per fer la feina dels serveis 
públics), i d’altra banda, fa  pagar després agafant diners del sou dels seus treballador@s. 
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La força que aquest govern està mostrant per reduir els serveis públics, les plantilles i les 
condicions laborals dels treballadors i treballadores, contrasta amb la feblesa que té 
davant les empreses, com ara les de begudes edulcorades, que han forçat la retirada de 
l’increment d’impostos, o davant les grans fortunes de Catalunya en la tributació de 
l’impost de successions.  
 
Externalitzar serveis que poden desenvolupar perfectament les empleades i empleats 
públics, pot tenir, a la llarga, conseqüències devastadores per als usuaris i per a la 
societat.  A banda de la despesa econòmica que ha de fer el ciutadà per fer tràmits que 
abans eren gratuïts i ara cal pagar, l’Administració deixa la gestió dels serveis públics en 
mans de tercers i no pot respondre per ells. Tenim com a exemple, el recent cas del 
Departament de Benestar i Família, d’un educador social d’un servei externalitzat, que ha 
causat agressions a 14 menors.  La Consellera del Departament de Benestar i Família diu 
que “no sap que ha fallat”.  Doncs el que falla és que no hi ha el mateix control, ni la 
mateixa responsabilitat.  
 
Darrera les externalitzacions, venen els acomiadaments amb l’argument que sobra 
gent,(ja que la feina la faran empreses privades),  i així es van aprimant i desintegrant els 
serveis públics.  
 
Exemples d’externalitzacions generalitzades són els serveis informàtics dels 
departaments, la gestió del correu i la valisa, el desmembrament del Departament de 
Cultura amb la creació de l’Agència de Patrimoni Cultural, la privatització dels museus, el 
tancament de centres educatius de Justícia Juvenil, el tancament de les residències de 
temps lliure, dues presons tancades amb un import total de despesa anual de 2 milions 
d’euros en drets de superfície. Si fem un càlcul aproximat, en el Centre Penitenciari Puig 
de les Basses, de Figueres, que ja fa més de 30 mesos que hauria d’estar obert, s’han 
pagat 30 milions d’euros, quan el cost total de construcció del centre és d’uns 108 milions. 
És a dir, durant 30 anys la Generalitat pagarà a l’empresa que té l’explotació de la 
superfície, un total de 360 milions d’euros, més de tres vegades el seu valor!!! En aquest 
cas s’ha privatitzat la construcció, cosa que costarà molts diners als contribuents.  
 
Des de CCOO denunciem que el nombre de treballadores i treballadors dels serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, està molt per sota  de les ratios europees, així com 
de les ratios de les comunitats autònomes i també de les de l’Administració de l’Estat. A la 
Generalitat no sobra personal. Els que sí sobren són alts càrrecs i càrrecs de confiança ja 
que la relació percentual entre el nombre d’aquests i el nombre de treballador@s és 
totalment desproporcionada. 
 
L’equilibri del dèficit no pot tornar a caure a les nostres espatlles. Cal una política fiscal 
més justa i social, per tenir més ingressos i cal també un reordenament i una priorització 
del pagament del deute. Si no, no ens en sortirem i el servei públic caurà. 
 
 


