COMUNICAT DE PREMSA

Moviments i entitats socials es reuneixen per aturar la
externalització més gran del Govern en educació, salut i
altres serveis bàsics


L’executiu català pretén aprovar aquesta proposta normativa aquest mes
de juny, que no ha estat rebutjada per cap partit polític excepte la CUP

Barcelona, 4 de juny de 2019.
El Projecte de Llei de Contractes de Serveis a les Persones va avançant a ritme accelerat.
El Govern català pretén portar-lo al Ple del Parlament a finals d’aquest mes de juny. Els diferents
partits polítics ja han fet les esmenes pertinents i cap destinada a eliminar els serveis bàsics
d’educació, salut i serveis socials del llistat d’externalitzacions que preveu aquest projecte. Davant
això, les entitats, associacions i moviments socials afectades, com la FaPaC, es
reuniran aquest divendres 7 de juny, a les 16.30h (C/ Casp 180, Barcelona), per intentar
aturar aquest projecte i evitar que es produeixi la major externalització de serveis bàsics
des de fa molt de temps. Aquesta trobada ha estat impulsada per la CUP, l’únic partit
parlamentari que rebutja el projecte.
Aquest projecte de llei ha estat liderat per Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
La resta de partits polítics, excepte la CUP, l’han rebut de bon grat o no l’han impugnat. Tot
sembla indicar que ERC, Ciutadans i el PP són capaços d’arribar a acords quan es tracta
d’externalitzar serveis tan bàsics com són l’educació, la salut i els serveis socials. El PSC i En Comú
Podem tampoc han fet cap esmena als serveis que aquesta norma pretén externalitzar. Aquest
matí hi ha hagut ponència al Parlament per seguir avançant en l’elaboració de l’informe final.
Des de la FaPaC estem extremadament preocupades per aquest projecte de llei. És un
projecte de Llei que estableix un abans i un després en la forma en què concebem els serveis
més bàsics de la ciutadania catalana, serveis que estan a l’abast de la ciutadania, no per un
caprici, sinó perquè són l’única forma de poder garantir els drets fonamentals més bàsics.
Les forces polítiques estan intentant amagar a l’opinió pública la negociació d’aquest projecte de
llei mentre acorden com repartir-se el pastís entre les empreses i entitats simpatitzants.
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