
Moció presentada pels grups municipals d’ERC-JxP-AM, Crida Premianenca–AMUNT i 

Premià en Comú-Podem per a la municipalització 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 

es va optar per l’externalització a través del Consell Cmarcal. Un conveni que els grups 

proponents ja vam expressar que ens generava dubtes sobre la seva idoneïtat. 

Atès que al Ple d’abril de 2021 es va aprovar una moció perquè l'Ajuntament de Premià de 

Mar s'impliqués en la dignificació de les condicions laborals de les treballadores del Servei 

d'Atenció Domiciliària a proposta de Premià en Comú Podem. Text que incloïa entre els 

acords: “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”. Un acord que no va arribar-se a 

complir. 

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 i vetllar per la situació laboral de les 

treballadores i treballadors que, de forma efectiva, presten els serveis. 

Atès que recentment ha estat rescindit, de mutu acord, el conveni amb el Consell Comarcal 

de delegació de competència del servei del SAD i el govern ha treballat per oferir el servei 

amb l ‘empresa Accent Social, que és l empresa que  ho gestionava anteriorment a entrar al 

Consell Comarcal. Una contractació feta mitjançant una ordre de continuÏtat de servei donat 

que el SAD és un servei essencial de la cartera dels serveis socials. 

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 el SAD és un servei on es constata la feminització de la plantilla, i on les 

externalitzacions tenen com a efecte la precarització d’aquestes tasques essencials i, per tant, 

la feminització de la pobresa. 

Defensem que cal remunicipalitzar aquest servei com a garantia d’universalitat, qualitat i 

millora de les condicions laborals de les treballadores i treballadors que el duen a terme. 

  

Per tot això, els grups signants proposen al Ple de Premià de Mar l’adopció dels 

següents acords: 



Primer: no es realitzarà cap nova licitació del Servei d’Atenció Domiciliària ni es farà efectiva 

cap pròrroga de l’actual contracte. 

Segon: S’iniciarà d’immediat la confecció d’un grup de treball que comptarà amb la 

participació de tècnics de l’Ajuntament, representants de les treballadores del SAD i grups 

municipals amb l’objectiu d’internalitzar el servei garantint la subrogació de les treballadores 

i millorant-ne les condicions laborals. Si es creu convenient es convidarà a participar-hi a 

experts externs en el camp de les municipalitzacions. 

Tercer: L’Ajuntament de Premià de Mar convocarà, amb la màxima brevetat possible, una 

reunió amb els sindicats i les treballadores del SAD per tal d’informar-los d’aquests acords. 
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