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SÍNDICA DE GREUGES   
DE BARCELONA 
 
 
NOTA DE PREMSA 
Síndica de Greuges de Barcelona.  5 de setembre de 2007 
 
La Síndica de Greuges de Barcelona, Pilar Malla, demana una millora de 
les condicions de contractació dels Serveis d’Ajuda a Domicili 
 
L’extensió dels serveis que provocarà l’aplicació de la Llei de la dependència 
exigeix una ampliació dels recursos i una planificació adequada. S’ha 
d’assegurar la formació adequada i unes condicions laborals dignes als 
professionals del servei. Cal facilitar l’accés a la contractació a les entitats 
d’iniciativa social. L’externalització del servei s’ha de realitzar garantint un 
control i seguiment estricte de les empreses que l’ofereixen.  
 
 
Aplicació de la Llei de la dependència 
 
La Síndica de Greuges de Barcelona ha fet arribar al govern municipal un breu 
informe amb recomanacions i propostes sobre els serveis municipals 
afectats per la Llei de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les 
persones en situació de dependència, coneguda com a Llei de la dependència. 
 
Amb l’entrada en vigor de la nova llei, alguns serveis que fins ara prestava 
l’Ajuntament en funció de les disponibilitats pressupostàries ara passaran 
a ser serveis universals. L’obligatorietat d’oferir aquests serveis als ciutadans 
que hi tenen dret per la seva situació personal provocarà un augment de la 
demanda. Generalment, aquest servei el presten institucions externes a 
l’Ajuntament. En la seva regulació i planificació hi ha el risc que quedin 
excloses les entitats d’iniciativa social, que les condicions laborals s’anivellin a 
la baixa, o que la qualificació dels treballadors no sigui l’adequada. Tots 
aquests riscos repercuteixen directament en la qualitat del servei que reben els 
afectats. 
 
La gestió d’alguns serveis d’atenció social externalitzats ha estat motiu de 
queixa davant la Síndica de Greuges de Barcelona, tal i com recullen els 
informes anuals del 2005 i del 2006. Per això, l’oficina de la Síndica de 
Greuges de Barcelona ha estudiat l’actual plec de clàusules que regula la 
contractació de la gestió d’un d’aquests serveis, el Servei d’Ajuda a Domicili, i 
planteja les seves recomanacions. 
 
El model de prestació del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) 
 
La prestació del servei la pot realitzar directament el municipi amb personal 
propi o bé mitjançant l’externalització de serveis. En l’externalització, la provisió 
del servei queda en mans de l’Administració i la gestió la realitzen les entitats o 
empreses contractades.  
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Per això, l’externalització de serveis requereix per part de l’Administració un 
control molt rigorós de les empreses. S’ha d’evitar que l’externalització de la 
gestió de serveis comporti precarietat laboral i la declinació de 
responsabilitats per part de l’Administració 
 
D’altra banda, les entitats mercantils i les entitats d’iniciativa social que 
concursen per obtenir la contractació, cal que competeixin per la qualitat i no 
tant per la quantitat i el volum d’atenció que ofereixen. Perquè això sigui 
possible és necessari que els plecs de clàusules no siguin una barrera per 
a l’accés de les entitats d’iniciativa social o del tercer sector. 
 
L’Ajuntament de Barcelona ha optat per una gestió externalitzada del SAD. 
Actualment hi ha quatre empreses que gestionen el servei d’atenció personal i 
de neteja de la llar. Només una d’elles és d’iniciativa social.  
 
 
Les condicions de contractació del SAD. Propostes sobre el plec de 
clàusules. 
 
 
A partir de l’estudi de l’actual plec de clàusules del contracte per la gestió dels 
SAD la Sindica de Greuges ha fet arribar al govern municipal les següents 
consideracions i propostes. 
 
 
 La qualitat del servei requereix que la coordinació entre els diversos serveis 

possibles a domicili: atenció personal, neteja, àpats i bugaderia. Per això, 
seria adequat que la prestació de tots aquests serveis la fes un únic 
proveïdor. Per a l’usuari també seria més eficaç tenir un sol interlocutor. 

 
 Enlloc de l’any i mig actual, seria millor que la durada del contracte de 

gestió fos de quatre anys, prorrogables. Això, facilitaria la planificació de 
les inversions necessàries de les empreses i entitats contractades i  
disminuiria la precarietat laboral del personal i es facilitaria la seva 
professionalització. 

 
 Seria adequat dividir el municipi en zones més reduïdes, per exemple, 

els deu districtes de la ciutat. Això obriria la porta a una major competència i 
afavoriria la presència de les entitats del tercer sector. Les quatre zones en 
les que està dividit actualment la provisió del SAD, fa que pràcticament 
només hi tinguin accés empreses grans amb un volum de gestió i amb 
grans possibilitats de finançament.  

 
 Les condicions econòmiques que contemplen el plec de clàusules són 

massa ajustades. Si, a més, s’afegeix l’oferta d’abaratiment que fan les 
empreses per obtenir més puntuació, això repercuteix òbviament en les 
condicions laborals dels treballadors i en la qualitat del servei. Partint d’una 
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valoració ajustada del cost del servei, el pressupost hauria de ser el que 
marca el plec.  
 

 Seria necessari puntuar aspectes com l’arrelament en el territori, el 
coneixement de la població a qui s’ha d’atendre i l’experiència prèvia en el 
sector.  

 
 Hauria d’estar millor valorada una empresa que tingui sensibilitat vers 

el sector, que tingui com a objectiu el servei a l’usuari i no els guanys 
econòmics o que tingui mecanismes de participació dels treballadors.  

 
 No s’hauria de puntuar igual una empresa que fa un conveni amb una 

entitat de voluntariat o d’inserció social per exigència del plec, que la que té 
col·laboracions consolidades i voluntaris propis que participen en els 
objectius de l’entitat i asseguren, per tant, el servei. En el primer cas, 
ningú pot assegurar que el servei es faci realment. 

 
 Per tal de garantir una major transparència i control hauria de ser el mateix 

Ajuntament qui contracti l’empresa encarregada de la satisfacció dels 
usuaris, i no el proveïdor dels serveis com ara està previst.  

 
 
Finalment, cal tenir en compte el servei d’atenció domiciliària s’adreça tant a 
persones amb dependència com a persones amb dificultats d’adaptació social. 
Això inclou gent gran però també altres col·lectius com els infants, les famílies i 
els adults, que necessiten aquest suport per mantenir i millorar la seva qualitat 
de vida en el seu entorn habitual. L’Ajuntament de Barcelona, i segons el Pla 
d’atenció municipal (2004-2007), té com a objectiu un increment de l’atenció 
domiciliària. Aquest pla fixa arribar a una taxa de cobertura mínima del 4 % de 
la població de gent gran i posar en marxa un model específic d’atenció 
domiciliària per a les famílies amb infants i adolescents. L’increment del nombre 
de persones ateses no pot anar en detriment de la qualitat del servei ni en una 
disminució de les hores necessàries d’atenció. 
 
 
Pilar Malla, Síndica de Greuges de Barcelona. 
 
 
Adjuntem la versió completa d’aquest informe.  
 
Podeu adreçar-vos a l’oficina de la Síndica de Greuges de Barcelona per a més 
informació, aclariments o declaracions sobre el tema. 
 
 
 


