Torna Municipalitzem!
la Plataforma per l’Ocupació Pública a Barcelona
L’any 2015, en el context de les eleccions
locals i de la formació del nou govern
municipal a Barcelona, la necessitat de
municipalitzar serveis públics va centrar una
part important del debat públic. Veient que les
promeses
de
Barcelona
en
Comú
d’internalitzar serveis no es portaven a la
pràctica, el 2016 va néixer la plataforma
Municipalitzem. En aquell moment es
calculava que de les 30.000 persones que
treballen en la gestió i la prestació de tots els
serveis i equipaments públics municipals, la
meitat no ho fan com a treballadores
municipals, sinó a través d’empreses, en
nombroses externalitzacions i licitacions.
Avui
reactivem
la
plataforma
Municipalitzem
a
l’Ajuntament
de
Barcelona per denunciar i mostrar el
nostre rebuig a les polítiques de
contractació municipal privatitzadores i
externalitzadores del govern de Barcelona
en Comú i el PSC. Cal dir alt i clar que
l’externalizació es tradueix en precarització
d'uns serveis en mans fins ara del capital o
de falses cooperatives. Alhora suposa un
distanciament i una pèrdua de control públic
sobre el funcionament tècnic i assistencial
dels serveis municipals. La situació de
pandèmia ha tornat a posar-ho encara més
de manifest, amb conseqüències intolerables
sobre les treballadores d’aquests serveis i
sobre els sectors de població més
vulnerables que s’atenen des dels serveis

socials municipals. Les residències, el Servei
d’Inserció Social (SIS), el Centre d’Urgències
i Emergències Socials (CUESB), el Servei
d’Atenció Domiciliària (SAD), teleassistència
(SAT), serveis d’atenció i acollida a persones
migrades
(SAIER,
SOAPI...),
Servei
d'Intervenció Social de Famílies amb Menors
(SISFAM), Serveis d’atenció a la Violència de
Gènere, etc. Professionals que, com sempre
hem dit, s'han confirmat com a essencials per
l'atenció a les persones, no només aquelles
en situacions vulnerables com assenyalem
abans, sinó a tota la ciutadania, a través de
serveis de proximitat com els centres cívics o
casals de barri, tants pròxims els veïns i
veïnes, les sales d’estudi, el 010, les oficines
d’habitatge, l’OAC de la plaça Sant Miquel,
les cuineres de les escoles bressol o les
consergeries dels serveis municipals. El llistat
de serveis externalitzats que precaritzen la
vida de les seves treballadores i
comercialitzen amb serveis essencials per les
veïnes és interminable i inacceptable.
La
mostra
més
palpable
d’aquesta
mercantilització dels serveis i diners públics
l’hem vist fa poc amb l’adjudicació del
Servei d'Atenció Domiciliària a Servisar,
filial que pertany al grup Domus Vi, el
principal accionista del qual és el fons
d'inversió Intermediate Capital Group,
amb matriu al paradís fiscal de l’illa de
Jersey. El contracte, de 2 anys de durada,
és de 96'3 milions d'euros. Les justificacions

legals del consistori han estat desmentides
per la pròpia agència tributària on apareix
Jersey com un paradís fiscal, segons ha
informat la premsa.
Per això, és més necessari que mai
reprendre la lluita del conjunt
de
treballadors/es
municipals
externalitzats
perquè a Barcelona aquests serveis siguin
100% públics. Per lluitar contra aquestes
polítiques privatitzadores que desvien les
nostres contribucions com a treballadores i
ciutadanes cap al capital privat, cal tornar i
continuar, totes plegades, a exigir a
l’administració municipal de Barcelona un pla
de municipalització.

Tornem també per donar-nos suport els
uns als altres en el dia a dia més quotidià,
per denunciar les injustícies laborals i
socials de cada dia i reivindicar un
municipalisme valent que aposti per un
model just no només als noms i als
discursos, un model que sostingui les
seves paraules en accions i deixi de ser
un ninot buit que no interpel·la ni modifica
cap estructura.
És per això que treballadores de molts
serveis externalitzats diferents hem decidit
rellançar la Plataforma Municipalitzem.
Tornem i ho fem per:

► Combatre la precarietat dels serveis externalitzats i de les seves treballadores.
► Acabar amb l’enriquiment d’empreses privades a costa del capital públic.
► L’equiparació a un mateix conveni col·lectiu i la supressió d’escales salarials i
diferències professionals (mateixa feina, mateixes condicions).
► La transparència i la democratització de la gestió dels serveis públics (creació
d’espais reals de participació d’usuaris i treballador/es).
► Avançar cap a uns serveis municipals de gestió, provisió i titularitat 100% pública.
Així, reclamem a l’Ajuntament de Barcelona que de forma urgent:
► Compleixi de forma diligent les sentències judicials que el condemnen per cessió
il·legal de treballadors i l’obliguen a internalitzar professionals externalitzades.
► Publiqui un informe actualitzat dels serveis externalitzats i les seves treballadores.
► Elabori un Pla que estableixi la municipalització progressiva de serveis.

Amb Municipalitzem,
contra la mercantilització dels serveis públics!
Març 2021

LLISTA DE SUPORTS A AQUEST COMUNICAT:
Treballadores (totes o una part) de tots aquests serveis externalitzats:
Servei d'Atenció Domiciliària (SAD)
Oficina d’Atenció Ciutadana de plaça Sant Miquel
Dels 52 Centres Cívics i Casals de Barri
Serveis de Joventut (Punts InfoJove, JIP, SAIF i Espais Joves)
Sales d'estudi
Centre Municipal d'Acolliment d'Urgència per Violència Masclista (CMAU-VM)
Servei d’Atenció als Homes (SAH)
Servei d'Intervenció Social de Famílies amb infants a càrrec (SISFAM)
Servei d'inserció social - Tractament (ara SISSEC)
Servei d'Atenció Social al Sensellarisme (SASSEP)
Servei d’Atenció Socioeducativa (SAS - ABITS)
Servei d'Orientació i Acompanyament per a Persones Immigrades (SOAPI)
Programa municipal d'Interculturalitat
Servei de Prevenció Intervenció i Mediació en Habitatge (SPIMH)
Cuineres d'escoles bressol municipals
Seccions sindicals de la CGT a les empreses que gestionen aquests serveis:
Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB)
Servei de Teleassistència (SAT)
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)
També s’hi sumen treballadores dels Serveis Socials Bàsics
Així com les següents seccions sindicals de l’Ajuntament de Barcelona, sindicats a nivell
general, col·lectius de treballadores i plataformes socials:
Comissions Obreres de l’Ajuntament.
CGT Ajuntament
Intersindical-CSC Ajuntament
Co.Bas, Comissions Obreres de Base
CGT Sector Social.
Municipalitzem APC. Plataforma per la municipalització dels educadors i educadores de
carrer.
Plataforma “Stop subcontractacions”

