
                                                                                                                           
 

Mares i Pares, 

El govern de la Generalitat, mitjançant el Departament d’Economia, ha presentat l’anomenat 

Projecte de llei de contractes de serveis a les persones per a la seva tramitació 

parlamentària. Fins ara, han aconseguit que aquest projecte de llei passi pràcticament 

desapercebut i no arribi a coneixement de l’opinió pública, tot i les gravíssimes 

conseqüències que pot suposar. 

Aquesta nova normativa, que podria ser aprovada al mes de desembre, obre la porta a 

un salt quantitatiu en la privatització de serveis públics essencials. Sota el pretext de 

regularitzar els contractes de serveis d’atenció a les persones, s’estableix el marc jurídic per 

a l’externalització de més de 256 serveis que es presten, des dels àmbits de la sanitat, 

l’educació i els serveis socials, entre d’altres. Això voldria dir que serien empreses 

privades, i no l’administració pública, qui gestionarien molts més serveis bàsics 

dels que ja gestionen actualment. 

En l’àmbit educatiu, aquest projecte de llei suposa un abans i un després en la forma 

d’entendre i prestar el servei educatiu públic, fins ara protegit, en gran part, del negoci de 

les empreses privades. Aquest projecte permet que les empreses privades es puguin lucrar 

gràcies a l’educació de les nostres filles i fills. Entre els serveis que es pretenen deixar en 

mans d’empreses privades es troben: 

● Servei de menjador: Si la llei s’aprova serà la administració qui adjudiqui el servei 
a una empresa privada, a través d’un concurs públic. Les AMPA/AFA no tindrem cap 
capacitat de decisió sobre quina empresa es contracta, el menú o quines 

activitats es realitzaran en el temps del migdia, això sí, el continuarem 
pagant les famílies el 100% del servei de menjador. 

● Serveis de les activitats de lleure educatiu que van més enllà de l’horari lectiu 

(acollida, migdia i extraescolars), serà la administració qui mitjançant la licitació d’un 
contracte públic doni el servei a una empresa privada, les famílies continuarem 
cobrint-ne el cost, però no podrem decidir quina empresa donarà el servei  o 
quines activitats es realitzaran. 

● Serveis d’educació especial: no esmenta quins, però podrien anar des d’aquells 
serveis de suport a la docència ja externalitzats, fins al conjunt de serveis i 

professionals que ara imparteixen educació especial en els seus diferents 
vessants. Això implica que tot el fa referència a l’educació especial és susceptibles 
de quedar en mans de l’empresa privada. 

● Serveis preescolar: Això implica que els ensenyaments de P3, P4 i P5, inclòs tot el 
personal docent, podrien ser externalitzats a empreses privades. Es podria donar el cas 
d’haver d’escolaritzar a les nostres filles i fills en escoles públiques de gestió privada. 

● Serveis d’ensenyament diversos: és un gran sac on hi podria entrar tot, incloent-

hi el professorat, podríem trobar-nos que el professorat sigui contractat per una 
empresa privada, sense que el departament d’educació tingui res a veure en 
el procés. Això tindria greus conseqüències en la participació de les famílies en el 

dia a dia de l’educació de les nostres filles i fills, així com suposaria un gran impacte 
en la qualitat de l’educació pública. 

● Serveis d’ensenyament per a adults: pot establir les bases de la privatització dels 

Centres de Formació d’Adults. 

● Serveis de Tutoria: Les tutories que les nostres filles i fills tenen assignades a 

les escoles i instituts a través del seu professorat, podria ser externalitzat a 
una empresa privada. Això no només impactaria en la qualitat de l’educació sinó que 

http://cgtense.pangea.org/IMG/pdf/av.-llei-contractes-serveis-persones.pdf


                                                                                                                           
l’atenció més personalitzada de les nostres filles i fills es prestaria per una 
empresa privada que no coneix l’alumnat ni les seves necessitats. 

● Serveis escolars diversos / altres serveis d’ensenyament: no concreten res 

més, però òbviament els termes “diversos” i “altres” denoten una ambigüitat 
intencionada i realment preocupant. 

L’externalització de tots aquets serveis suposa una greu vulneració al dret a 
l’educació de les nostres filles i fills ja que l’objectiu de les empreses privades, com 
és normal, és la maximització dels beneficis econòmics i això, lamentablement,  
només pot suposar dues coses: 1) que s’encareixi per a les famílies l’educació que 
rebi l’alumnat o 2) que la qualitat de l’educació de l’alumnat es vegi greument 

afectada. 

 

Davant la gravetat de la situació y la manca de informació publica convoquem a les famílies 
de Cerdanyola del Vallés a un acte informatiu el pròxim 17 desembre a  les 19 hores a la 
sala Enric Granados de la biblioteca central de Cerdanyola del Vallès 


