
 
 

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DE PREMIÀ EN COMÚ PODEM PERQUE L’AJUNTAMENT DE 

PREMIÀ DE MAR S’IMPLIQUI EN LA DIGNIFICACIÓ DE LES CONDICIONS LABORALS DE LES 

TREBALLADORES DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA (SAD) 

ATÈS que el model actual de provisió del Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) mostra signes d’esgotament 

tant pel que fa a la qualitat del servei com a les condicions de treball de les professionals. Aquests situació 

s’ha posat encara més en evidència amb la pandèmia del Covid-19.  

ATÈS que el SAD és un servei de titularitat pública municipal, però per a la prestació recentment s’ha optat 

per la externalització a través del consell comarcal. 

ATÈS que és responsabilitat de l’ajuntament de mantenir la fiscalització del servei vetllant per una bona 

qualitat en l’atenció oferta per l’empresa. 

ATÈS que  és responsabilitat de l’ajuntament vetllar per la situació laboral de les treballadores i treballadors 

que, de forma efectiva, presten els serveis. 

ATÈS que és responsabilitat de l’ajuntament la coordinació entre la gestió dels serveis per part de l’empresa 

i el control de les condicions laborals de les treballadores. 

ATÈS que la COVID-19 ha posat de manifest la necessitat de reconèixer les cures com un servei essencial i 

de dignificar la feina dels i les que cuiden.  

ATÈS que el servei assistencial que presta el SAD és un servei essencial sense el qual la vida de molts usuaris 

i usuàries no tindria els mínims de dignitat.  

ATÈS que des de que el Consell Comarcal ha externalitat el servei a l’actual empresa les condicions laborals 

de les treballadores han sofert un greu deteriorament.  

El grup municipal de Premià en Comú Podem proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

1. Instar a l’equip de Govern de l’Ajuntament de Premià de Mar a reunir-se amb l’empresa 

concessionària del servei en el termini de 30 dies, per tal d’exigir que siguin respectades les 

condicions laborals que les treballadores disposaven amb l’anterior empesa concessionària. 

2. Instar a l’equip de Govern de l’Ajuntament de Premià de mar a que traslladi el resultat de la reunió 

amb la concessionària del servei als representants dels grups municipals.  

3. Crear una taula de seguiment i treball, amb la participació d’un representant de cada grup 

municipal i de la representació sindical de les treballadores del servei, per tal de revisar que les 



 
 

demandes de les treballadores siguin respectades i figurin com a exigències a la següent licitació 

prevista pel segon semestre del 2021. 

4. Instar a l’actual empresa concessionària responsabilitzar-se que la totalitat de les treballadores del 

servei rebin la vacunació de la COVID19.  

5. Comunicar els presents acords al Consell Comarcal, a l’empresa concessionària del servei i a les 

representants sindicals de les treballadores.   
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