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Comunicat de premsa
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4 de novembre de 2020

Serveis 100% públics

La Plataforma en Defensa dels Serveis Públics som la continuació directa de l'antiga 

Plataforma Aturem la Llei Aragonès, que va assolir amb èxit el seu objectiu. Avui us 

hem convocat per explicar el que creiem que hauria de ser el nostre model de serveis 

públics i anunciar-vos l'inici d'una campanya per reivindicar-lo i defensar-lo. La 

Plataforma defensem un model de serveis públics que siguin de titularitat, gestió 

i provisió públiques, és a dir, que tot el seu cicle de treball es dugui a terme des de 

les institucions públiques i amb la participació directa de treballadores i usuàries. 

Sabem que aquest model permet garantir les millors condicions laborals i la millor 

atenció. Cal municipalitzar i nacionalitzar serveis i recursos per cobrir les necessitats 

del conjunt de la població de manera vertaderament pública. Cal per tant també el 

finançament mitjançant una banca pública i un nou model impositiu que redistribueixi la 

riquesa a través d’aquests serveis i recursos públics. Diem no a les privatitzacions i en 

general a qualsevol forma de desviament de recursos públics cap a qualsevol negoci 

privat: externalitzacions, mal anomenades col·laboracions publicoprivades, societats 

d’economia mixta, fórmules de consorci, concerts econòmics, etc. La 

mercantilització, imposada per la classe capitalista, sotmet els serveis al criteri 

del màxim benefici i la mínima despesa, cosa que precaritza les condicions 

laborals i empitjora l’atenció a les usuàries. A més, impedeix la participació en la 

gestió del personal, les usuàries i la població en general.
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Els serveis públics han de conformar un sistema integral. No podem persistir en 

fraccionaments corporatius o per àmbit: cal oferir una atenció coordinada i 

interdisciplinar ja que les mancances en qualsevol àmbit tenen repercussions en la 

resta. Calen equips de treball interdisciplinars i coordinats per oferir la millor qualitat en 

tots els àmbits.

Els serveis públics també han de tenir perspectiva feminista i lluitar contra les 

violències masclistes amb un abordatge que reconegui la naturalesa estructural de 

l’opressió patriarcal. El model mercantilista agreuja la feminització de la pobresa ja que 

empitjora les condicions laborals d’un sector altament feminitzat. Les dones migrades 

són les que més greument ho pateixen, especialment aquelles en situació 

administrativa irregular. Totes les necessitats que no són cobertes pels serveis i 

recursos públics recauen, sovint de manera no remunerada i invisibilitzada, sobre les 

dones treballadores, que són per tant doblement explotades, a casa i a la feina, amb 

perjudicis directes sobre la seva salut.

Els serveis públics han de ser d’accés universal i per això exigim l’eliminació de 

qualsevol discriminació per raó de classe, sexe, identitat de gènere, ètnia, origen, 

nacionalitat, situació administrativa o de qualsevol altra índole. En particular, exigim la 

derogació de la llei d’Estrangeria i ens oposem a l’aplicació de taxes, quotes, tarifes o 

qualsevol altra forma de repagament, com a traves classistes que són.

Aquests serveis públics han de servir per assegurar la sobirania popular sobre 

tots els aspectes de la nostra societat i garantir-nos les necessitats individuals i 

col·lectives, així com una interacció sostenible amb el medi ambient en general i en 

concret per fer front a l'emergència ecològica del canvi climàtic.

Aquest model contribuirà a la millora de les condicions laborals de totes les 

persones que hi treballen, començant per la internalització de totes les plantilles. Això 

inclou la totalitat del personal que desenvolupa la seva feina en serveis públics, per 
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exemple les treballadores de la neteja. A més, és imprescindible garantir les 

condicions de seguretat laboral, més encara en la situació actual de pandèmia.

Avui engeguem una campanya per defensar els serveis públics que volem i 

necessitem. En aquesta campanya ens centrarem en tres àmbits o casos particulars 

que ens serviran d'exemple per anar desgranant les nostres propostes i denúncies.

En primer lloc, la situació de l'Atenció Primària, motiu pel qual som aquí avui i del que 

en un moment us donarem més detalls.

En segon lloc, la situació de les residències geriàtriques que s'ha fet insostenible 

amb la pandèmia però que ja ve de lluny. I en tercer lloc, el Decret 69/2020, que el 

govern autònomic va aprovar sense haver de passar pel Parlament en ple estiu i que 

és la llei Aragonès aplicada als Serveis Socials. Tanmateix no oblidarem en cap 

moment la resta d'àmbits dels serveis públics.

Per acabar, durant aquesta campanya assenyalarem fonamentalment les empreses 

privades, perquè són les principals beneficiàries i impulsores de la mercantilització 

dels serveis públics, però sense oblidar-nos de les administracions i les 

institucions públiques que faciliten aquesta situació. I ho farem mitjançant l'acció 

conjunta de treballadores i usuàries de tots els àmbits dels serveis públics i d'arreu del 

territori de Catalunya.

La situació de l’Atenció Primària: el cas Ferrovial

L’adjudicació del rastreig dels pacients Covid-19 a l’empresa Ferrovial ha estat 

controvertida des del principi. Va ser una adjudicació de 17M d’euros feta a dit, sense 

cap mena de concurs públic, i va generar tal rebombori entre els col·lectius en defensa 

de la Sanitat Pública com per acabar arribant al ple del Parlament, on finalment el 18 

de juny es va aprovar una moció de la CUP, amb el vot favorable de JxCat, ERC, 

PSC-Units i els Comuns, que rebutjava l'adjudicació i demanava la inversió dels 

milions a l’Atenció Primària. Aquesta demanda no era un caprici sense motiu. 
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L’Atenció Primària porta anys infradotada, amb un pressupost molt llunyà al 25% 

de la inversió en Sanitat Pública que recomana l’OMS basant-se en nombrosos 

estudis. Durant aquesta pandèmia, on l’Atenció Primària està assumint un 80% de la 

patologia del Covid-19, els anys de retallades i precarització laboral han accelerat el 

deteriorament dels CAP fins arribar a col·lapsar totalment en algunes zones. I sense 

Atenció Primària desapareixen característiques tan importants del sistema sanitari 

públic com l’accessibilitat, la universalitat i l’equitat.

Però per si no fossin prou aquests motius per demanar els 17M d’euros, la feina de 

rastreig per la que suposadament es contracta Ferrovial es fa de manera natural des 

dels CAP. Les treballadores d’Atenció Primària estem preparades per fer la 

prevenció, el diagnòstic, el tractament i el seguiment de totes les malalties, 

Covid-19 inclosa. El maneig de la persona positiva en Covid-19 ha d’incloure la 

possibilitat d’expedir la baixa i de subministrar les cures i el tractament que 

necessiti, cosa que l’empresa Ferrovial no pot ni legalment ni materialment 

realitzar. A més, per fer un bon rastreig cal tenir accés a les dades sanitàries dels 

pacients, i per motius obvis de confidencialitat, aquestes dades no es poden cedir a 

una empresa privada. No menys important és el fet que l’empresa Ferrovial és 

coneguda per la precarietat de les seves treballadores i des que va adquirir el servei 

del 061 ha evidenciat problemes importants en la gestió d’aquest telèfon 

d’emergències. La plantilla d’aquest servei ha denunciat tota mena de mancances, en 

personal, en formació i en mesures sanitàries, i ha reclamat per la via judicial un 

conveni propi. Cal recordar, a més, que al nostre territori aquest servei és de 

pagament. Així, amb l'esclat de la pandèmia, el govern autonòmic va assumir el cost 

de les trucades per garantir-hi l’accés, en lloc d’exigir que ho fes Ferrovial. Aquest 

mateix govern ha ignorat el plantejament d’internalització de tot el servei 
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d’emergències que reclama la representació sindical i l’Associació de Telegestors i 

Telegestores de Catalunya.

Malgrat aquestes raons de pes, el govern autonòmic ha mantingut l’adjudicació a 

Ferrovial, fent cas omís tant del Parlament com de tots els sectors 

representatius de l’Atenció Primària. Però és que Ferrovial no ha estat ni el primer 

cas, ni desgraciadament serà l’últim, d’empreses que fan negoci amb la nostra salut. 

Aquest és només un exemple més del resultat d’anys de model mercantilista i de 

polítiques enfocades a la mal anomenada convivència publicoprivada del nostre 

sistema de salut, que més que convivència és parasitació. De tot el pressupost de 

sanitat, un 70% acaba en mans d’empreses i organismes privats. Del 30% que es 

destina a l’Institut Català de la Salut (nom que rep el sistema de sanitat realment 

públic) una part també va a parar a mans privades mitjançant serveis externalitzats o 

proves complementàries. És important entendre que mentre no tinguem un 

sistema de salut de gestió, titularitat i provisió públiques el que tindrem és un 

sistema clientelar, corruptible, poc eficient i en definitiva mercantilitzat, que 

prioritza els beneficis privats a la salut del conjunt de la població.

Per això, com a Plataforma en Defensa del Serveis Públics lluitarem en contra de les 

privatitzacions, les adjudicacions i els concerts, i del model mercantilista en general, i 

defensarem la necessitat del model 100% públic que hem exposat a l’inici d’aquest 

comunicat. En concret pel que fa a l’Atenció Primària exigim: 

 Tots els recursos sanitaris, també els privats, a disposició lliure dels serveis 

públics.

 Protecció per a les treballadores: EPIs, tests i compliment de drets laborals.

 Obertura, dotació i coordinació de tots els CAPs de la xarxa d’Atenció Primària 

tancats, recuperació de la visita presencial i que aquesta sigui amb la metgessa 

o infermera de capçalera en menys de 48h.
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 Gestió del «post-COVID19» i la recuperació de l’activitat posposada amb la 

dotació de recursos que garanteixin el descans de professionals exhausts i 

emocionalment afectats, i que evitin l'augment de les llistes d’espera.

 Atenció sanitària als CAPs les 24 hores per evitar el col·lapse dels centres 

hospitalaris.

 Priorització de la despesa sanitària per a l’Atenció Primària amb dotació 

econòmica que arribi al 25% del pressupost de Sanitat, tal i com recomana 

l’OMS.

Perquè la salut no ha de ser un negoci, perquè els seus beneficis són les nostres 

morts i perquè la salut no té preu. USUÀRIES I TREBALLADORES UNIDES EN 

DEFENSA DE LA SANITAT PÚBLICA.
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