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L’estel de la “la Caixa” orienta el desballestament 

dels serveis públics 

A disposició de tothom es troba a Internet el darrer estudi 
sobre l’economia de Catalunya fet per l’Àrea d’Estudis i 
Anàlisi Econòmica de la “la Caixa”. A banda de les seves 
recomanacions sobre l’articulació de les relacions entre 
Catalunya i Espanya, què és el que ha estat més comentat per 
l’opinió publicada, és prou significatiu constatar que, per 
sobre de desacords polítics, en allò que és fonamental de 
debò no hi cap discrepància.  

Us comentem dos extractes de l’estudi que formen part de 
les Propostes regulatòries i laborals que fa la Caixa d’Estalvis i 

Pensions de Barcelona (“la Caixa”) per a la captura dels 

serveis públics en benefici d’entitats i empreses privades i que 
a l’estudi s’inscriuen en el capítol Balanç estratègic i línies 
d’acció (bonica lliçó de manipulació del llenguatge). 

Llenguatge planer (i insultant) 

En un llenguatge planer l’estudi dóna per fet que un dels 
objectius primordials que estaven en l’origen de la crisi està a 
punt d’assolir-se: convertir en negoci els 
serveis essencials que presten les 
Administracions (excepte la seguretat 
d’ordre públic).  

Els usuaris “entenen la situació” diuen, 
suposem que en referència a que cal què 
acceptem que hem perdut i, per tant, que 
ens toca es pagar per un servei a fi d’“ajustar 
les nostres economies domestiques 
malmeses”. Un llenguatge tan planer que 
ens diu idiotes a la cara. 

També proposa que s’estableixin excepcions fiscals i laborals 
amb les restriccions de drets que calguin per aquestes 
empreses beneficiàries de les privatitzacions (que no es 
poden deslocalitzar), per tal que tinguin beneficis des del 
primer moment. 

Capturant els serveis públics 

S’està consolidant un conglomerat empresarial centrat en la 
prestació de serveis públics de tota mena (i principalment en 
sectors bàsics com la sanitat, l’educació, els serveis socials i 
els transports)  en connivència amb determinats responsables 
polítics sense que els sistemes de control dissenyats puguin  

exercir fefaentment la seva tasca, per la qual cosa, al cap del 
temps, es produeix la “captura” del servei públic per part del 
sector privat amb totes les seves conseqüències, entre elles la 
principal: la pèrdua del control social de les prestacions. 
Pensem, per un instant, què ha representat en el sector 
financer la manca d’una banca pública (privatitzada pel Sr. 
Aznar). 

Conseqüències directes 

La no reposició del personal que es jubila 
i la rescissió d’interinatges que estem 
patint és una condició sine qua non per 
dur a terme aquest desballestament. 

Cansats del “rollo” sobre la mateix 
qüestió que fem des de CATAC – IAC, 
creiem que a vegades ha de ser el 
contrari, l’enemic el que ens obri els ulls, 
el que ens faci veure que les seves 
proposicions de “sacrificis temporals” 

perquè “és el qui hi ha” amaguen un veritable retorn al 
passat. Al passat segle XIX amb les tecnologies de dominació 
del segle XXI. 

La unitat amb les persones que defensen els serveis públics 
des de fora de l’Administració és l’única forma efectiva de 
vèncer en una lluita que no ha de ser (què també) únicament 
per defensar les prestacions de l’estat del benestar, sinó per 
instaurar una societat on  no hi càpiguen institucions (per dir-
les d’alguna manera) fal·laces com “la Caixa”. 

Encara tenim diners gestionats per aquesta entitat en forma 
de Pla de Pensions. Fins a quan?  

 
Intersindical Alternativa de 

Catalunya 

DARRERA HORA 

S’ha produït la primera sentència a favor 

del pagament dels dies devengats de la 

paga de Nadal. El TSJ Madrid ha 

considerat que la paga és salari diferit i 

que es devenga dia a dia.  



 

Extractes de L’economia de Catalunya: diagnòstic estratègic* 

(...)Balanç estratègic i línies d’acció 

(...) • Estímuls normatius i regulatoris perquè les empreses privades puguin participar en la provisió de serveis 

públics per evitar les conseqüències d'un retrocés dels proveïdors públics en front dels ajustos.
1
 (pàg. 133 i 134) 

Per raons històriques i idiosincràtiques, l'economia catalana disposa d'una àmplia base d'empreses capaces de concertar amb 
l'Administració per a la provisió de serveis públics per compte d'aquesta última. En molts d'aquests sectors s'han desenvolupat 
grups empresarials de certa envergadura i models de negoci innovadors

 
que s'estan adoptant fora de la comunitat.

2
 

La societat catalana, d'altra banda, fa ús d'aquesta capacitat 
sense els prejudicis respecte al proveïdor

3
 que poden donar-se 

en altres geografies productives i això determina un 
clima favorable per a la complementarietat estrictament 
privada en moltes àrees dels serveis col·lectius. 

L'amenaça que representa el replegament de l'Administració 
en la provisió de serveis públics davant les greus limitacions 
de recursos financers es pot conjurar si s’afavoreix que la 
iniciativa empresarial existent aporti la seva capacitat, saber fer i presència de mercat.  

Per tal de facilitar, d'altra banda, l'ajust d'unes economies domèstiques malmeses per la crisi a les condicions de mercat de la 
prestació privada substitutòria que pugui donar-se en cada cas (transports, educació, sanitat, etc.),  es podrien formular mesures 
de tipus regulador o administratiu que, sense càrrega per a l'Administració i amb cost limitat per als usuaris, que entenen la 
situació

3
, facilitessin l'exercici de la iniciativa privada dins uns paràmetres de rendibilitat continguda i seguretat jurídica per a 

aquesta.  

(...) •Programa experimental d'excepcions normatives, mercantils i laborals, per afavorir l'emergència d'empreses 

multifuncionals centrades en el coneixement a partir de mitjanes empreses industrials en reconversió com a escut 

enfront de la deslocalització.  (pàg. 133 i 134) 

Si bé causa ansietat generalitzada la desprotecció dels treballadors i la desregulació de les activitats productives, que ha de seguir 
sent objecte d'especial consideració per part de les autoritats, cal admetre que a Catalunya, encara que no en més mesura que en 
altres comunitats autònomes, es dóna un excés de rigidesa procedent tant de l'ordenament estatal com de l’autonòmic, i, 
addicionalment, imposada per la seva instrumentació administrativa, tot i la notable orientació proempresa dels dirigents 
institucionals catalans.  

No seria sobrera, aprofitant la iniciativa de les lleis Òmnibus del Govern, la creació de criteris d'excepcionalitat normativa, 
controlada, limitada i transitòria, perquè certs processos empresarials de determinades característiques, com empreses 
immerses, per exemple, en processos de reestructuració i transformació funcional amb implicacions laborals o tecnològiques, es 

poguessin acollir a aquesta excepcionalitat normativa.
4
 Sota certes contrapartides efectives al cap d'un temps en cas de transició 

reeixida, es podrien emprendre un determinat nombre de casos en què es veiés reflectit el futur potencialment brillant de la 
indústria i l'emprenedoria de coneixement que alberga Catalunya. 

 (...) Agraïments (pàg. 142 i 143) 

(…) expressem a totes les persones que han participat en les entrevistes el nostre agraïment més sincer, confiant que trobin 
encertat i valuós el tractament realitzat sobre la base de la seva participació. (...) • Sr. Josep M. Álvarez, secretari general de la 

UGT de Catalunya (...) • Sr. Joan C. Gallego, secretari general de CCOO de Catalunya.
5 

 

 

*L’economia de Catalunya: diagnòstic estratègic (2012) Col·lecció Comunitats Autònomes.  

Edita ”la Caixa”. Àrea d’Estudis i Anàlisi Econòmica. Director tècnic: Sr. José Antonio Herce,
6
 

http://www.pdf.lacaixa.comunicacions.com/ca/cat/ca070008_cat.pdf  

1
En realitat, Propostes regulatòries i laborals que fa la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (“la Caixa”) per a la captura dels 

serveis públics en benefici d’entitats i empreses privades 

2
models de negoci innovadors

 
que s'estan adoptant fora de la comunitat. Es refereixen, per exemple, al model de negoci del Sr. 

Güemes, ex conseller de la Comunitat de Madrid que va fitxar per una empresa que es va fer amb la concessió de les anàlisis 
clíniques de la sanitat madrilenya. 

3 
sense prejudicis respecte al proveïdor: Volen dir que ens dóna igual pagar l’aigua a 100 quan la subministra un ens públic que a 

300 quan la subministra una empresa privada? 
4
 Per què hem de ser menys que Madrid respecte de l’empresari explotador Adelson?  

5
 Esperem una demanda de rectificació pública a la “la Caixa” per part d’Álvarez i Gallego per manipular la seva participació 

6
 Professor de la Complutense i uns dels principals debel·ladors del sistema públic de pensions. 


