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Secretariado Permanente
del Comité Confederal de la CGT
C/ Sagunto, 15, 1º - 28010 Madrid
spcc.cgt@cgt.es / Tel.: 91 447 57 69
CGT - Confederación de Andalucía
C/ Alcalde Isacio Contreras, 2B,
local 8 - 41003 Sevilla
andalucia@cgt.es / Tel.: 95 456 42 24
CGT - Confederación de Aragón
y La Rioja
C/ Coso, 157, local izquierda
50001 Zaragoza
cgtaragon@cgt.es / Tel.: 976 29 16 75
CGT - Confederación de Asturias
C/ Sanz Crespo, 3, 3º y 5º
33207 Gijón (Asturias)
cgt-asturias@cgt.es / Tel.: 98 534 34 67
CGT - Confederació de les Illes
Balears
Camí de Son Rapinya, s/n
Centre comercial Los Almendros, 2º
07013 Palma de Mallorca
sp@cgt-balears.org / Tel.: 971 79 14 47
CGT - Confederación de las Islas
Canarias
C/ Tomás Morales, 1
35003 Las Palmas de Gran Canaria
cgtlaspalmas@cgt.es / Tel.: 928 36 90 79

CGT - Confederación de Castilla
y León
C/ Dos de Mayo, 15, entreplanta
47004 Valladolid
castillayleon@cgt.es / Tel.: 983 39 91 48
CGT - Confederació de Catalunya
Via Laietana, 18, 9è - 08003 Barcelona
spccc@cgtcatalunya.cat
Tel.: 93 310 33 62

Per uns serveis
públics socials
i de qualitat

CGT-LKN Confederación de Euskadi
y Nafarroa
C/ Bailén, 7, Entslo., dptos. 2, 3 y 4
48003 Bilbao
cgtbilbao@cgtbizkaia.grupouni2.com
Tel.: 94 416 95 40
CGT - Confederación de Galícia
C/ Urzaiz, 73 - entresuelo dcha.
36204 Vigo (Pontevedra)
cgtgalicia@gmail.com
Tel.: 986 43 14 76
CGT - Confederación de MadridCastilla La Mancha
C/ Alenza, 13, bajo - 28003 Madrid
cgtmadrid@terra.es
CGT - Confederació del País Valencià
i Murcia
Avinguda del Cid, 154, baixos
46014 València
sec.general@cgtpv.org

CGT - Confederación de Cantabria
federacionregional@cgtcantabria.org

www.cgt.es
www.rojoynegro.info

PRIVATITZACIONS

EXTERNALITZACIONS
DEGRADACIÓ
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CGT en defensa de la gestió i titularitat
pública de tots els serveis públics

D

ES de fa anys s’està desmantellant i privatitzant la xarxa de serveis
públics que ens pertanyen a tots i totes, i que hem anat aconseguint amb molt d’esforç i lluita tant de la societat com de la classe
treballadora.

La privatització, sota qualsevol de les seves formes, és un atac al nostre dret a
disposar d’uns serveis públics, universals i de qualitat (municipals, sanitaris,
educatius, socials, transports, correus, aigua, habitatge, comunicacions...) que
garanteixin unes cotes mínimes de benestar social per a la totalitat de la
població.
Els administradors públics de tots el colors polítics, en complicitat amb les
empreses i els sindicats institucionals, pacten dia rere dia, d'esquenes a la
societat i contra els seus interessos, la privatització de tots aquests serveis
públics a la recerca de beneficis econòmics, convertint-los en un negoci i deixant de ser un dret. Aquesta és la norma del neoliberalismes: els serveis públics
són un sector més amb el que guanyar diners... Que els pagui qui tingui diners,
i la resta de la ciutadania, que els...!
La integració a la Unió Europea està significant assumir les directives neoliberals que ataquen directament al manteniment dels serveis públics com, per
exemple, la directiva Bolkestein, segons la qual tots els serveis públics hauran
de liberalitzar-se i sotmetre’s a les lleis del mercat capitalista, sota criteris de
competitivitat i de beneficis empresarials. Així, i després d’una planificada campanya de desprestigi i deteriorament dels serveis públics, es procedeix a la
privatització.
L’argumentació per privatitzar sempre està basada en la farsa de que el que és
privat funciona millor que el que és públic, quan la realitat de tots aquests processos privatitzadors es tradueix en pèrdua de llocs de treball, precarietat dels
nous contractes, pèrdua de drets laborals, socials i econòmics, una major
explotació i l’encariment per la ciutadania del propi servei.

Des de CGT ens rebelem i seguim lluitan per:
• Mantenir i millorar els serveis públics i socials universals i de qualitat sota
gestió pública. Recuperar els serveis externalitzats i/o privatitzats.
• Garantir un accés objectiu i transparent als llocs públics de treball, amb unes
condicions laborals, socials i econòmiques dignes: a igual treball, igual salari.
Erradicació de la cada cop més elevada precarietat laboral en els serveis
públics i socials.
• Recuperar el poder adquisitiu perdut en els últims anys pels treballadors
públics, mitjançant augments linials, i la instauració per llei de la clàusula de
revisió salarial.
• Augment significatiu de la despesa i treball públic, i dels serveis socials i de
protecció als col·lectius més desfavorits, en contraprestació als danys socials
generats per les polítiques neoliberals.

CGT defensa els serveis públics per què:
− L’objectiu d’aquests serveis és la rendibilitat social, no és econòmic, i persegueix la satisfacció de les necessitats de les persones, mentre que la gestió o titularitat privada cerca el benefici econòmic de l'empresariat.
− El servei públic buscar la protecció social i la redistribució de la riquesa de
manera col·lectiva mentre que la gestió privada busca la rendibilitat, l’eficàcia i la competitivitat des de l’interés individualista. El servei públic garantitza
drets salarials, laborals, socials, repartiment de la riquesa, una major justícia,
igualtat i solidaritat social, cosa que no farà mai la gestió privada.
− Privatitzar un servei públic significa reconéixer el fracàs de la gestió administrativa pública, per la qual cosa la recepta ha de ser el cessament dels
gestors públics, i no la privatització, externalització o la gestió privada.

