
 
 
 
 
 
 
Moció de la CUP-PC per desincentivar  la feminització de la precarietat i per a la 
internalització del servei de neteja dels edifiis municipals. 
 
 

- Atès que el servei de neteja dels edificis municipals, entre ells les escoles, és un servei completament imprescindible per 
al bon funcionament diari dels equipaments i la salubritat i higiene dels usuari 

- Atès que aquest servei era de gestió directa fins al  2005 quan es va  externalitzar, i per tant  algunes de les treballadores 
fa més de vint anys que treballen  a l’Ajuntament. 

 
- Atès que en diverses ocasions el comitè d’empresa ha avisat de la vulneració del plec de clàusules administratives on 

s’especifica que almenys el 25% de les contractacions han de ser a persones amb risc d’exclusió social. 
 

- Atès que la divergència en la interpretació del conveni, va generar queixes i mobilitzacions contra les rotacions que 
pretenia l’empresa i que argumentava que eren  per evitar la familiaritat de les treballadores amb els centres, criteris que 
no tenen cap tipus de validesa en eficiència i no estan reconeguts al conveni. (El conveni col.lectiu és d’àmbit autonòmic i 
per tant, les interpretacions només es poden realitzar en comissió paritària dels firmants del conveni) 

 
- Atès, que  algunes de les treballadores que fent ús del dret a protesta varen ser amenaçades per la pròpia empresa, 

acusant-les d’íl.licit laboral 1         

 
- Atès que la cronificació de la divisió sexual del treball, segueix sotmetent a les dones a una doble jornada laboral no 

remunerada i invisibilitzada. 

 
- Atès que han sigut les dones  les que han sofert la cara més dura de la crisi, amb les retallades en les pensions, l’educació 

, la sanitat, la no implementació de la llei de dependència. 

 
- Atès que el volum de dones amb  contractes a temps parcial, jornades laborals més curtes,percepció de salaris de fins a 

un 26% per sota dels homes, un menor reconeixement de la feina, en permeten parlar d’una feminització de la precarietat 
generalitzada.2 

 
- Atès que les dones es concentren en aquelles ocupacions que tenen relació amb els rols i estereotips que tradicionalment 

se’ls hi han  atribuït , i que a més es produeix un efecte pervers de que algunes són activitats que es menyspreen 
precisament perquè les desenvolupen dones i això es reflecteix en les condicions laborals I que aquestes professions són 
les que tenen a veure amb les cures , la sanitat,la neteja, l’ensenyament, el comerç o l’atenció al públic com dibuixa  la 
Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística (INE). 3 

 
- Atès que el servei de neteja d’equipaments té un homòleg de servei encarnat en la Brigada d’obres i manteniment de la 

ciutat, que aquesta sí és de gestió directa. 

 

                                                
1 https://elcugatenc.cat/drets/tensen-negociacions-clece-ajuntament  
 https://www.cugat.cat/noticies/tags/clece  
2    Sector feminitzats: Són aquells on el percentatge de dones, supera el percentatge general de dones (que és un 41.30%) 
en un 15%. és a dir , són sectors feminitzats aquells on el percentatge de dones és superior al 56,30% 
3 http://www.ine.es/prensa/epa_prensa.htm 



- Atès que aquest Plenari va aprovar al febrer de 2018 continuar  treballant des de l’ajuntament de Sant Cugat per eradicar 
la precarietat social, laboral i salarial al municipi prioritzant les polítiques actives d’ocupació i d’igualtat. 

 
- Atès  l’Informe del Tribunal de Cuentas de fiscalització del sector públic de l'exercici 2011  assenyala que els sobrecostos 

en l’externalització del serveis són de mitjana en servei d’aigua un sobrecost del 22%, en servei de recollida de residus un 
sobrecost del 27% i en el cas dels serveis de neteja el sobrecost que significa per a l’administració ( l’IVA, el marge  
empresarial, sobrecostos) s’enfila fins a un insostenible 71% de mitjana. 

 
Per tots aquests motius,  no trobem causa suficient ni explicació per a què un servei municipal  imprescindible no estigui garantit i 
gestionat  directament per l’Ajuntament, tot afavorint les condicions de les traballadores, podent fer uns seguiment estricte del 
servei i alhora estalviant-se recursos públics. 
 
A més, creiem que falta fer un seguiment més escrupulós de les eventuals retallades i precaritzacions a les que estan sotmeses els 
conjunt dels treballadors en empreses externes. En aquest cas a més, detectem una relació amb la desvalorització de la feina 
feminitzada i creiem que aquest ajuntament si vol fer passos ferms cap a la igualtat efectiva de drets , ha d’investigar proactivament 
la precarietat que  genera. 
 
Per tot això el Ple de Sant Cugat acorda: 
 
APLICAR la mirada i la perspectiva de gènere no només en l’àmbit de l’empoderament i l’augment de dones en les preses de 
decisions sinó també en la contractació i en la lluita contra la precarització laboral. 
 
DISGREGAR les dades per sexe, tal i com recomanava insistentment el  passat Pla d’Igualtat,  i aplicar-ho també als indicadors 
de contractació. Per tal conèixer  quins dels serveis que presta l’ajuntament estan feminitzats i si aquests efectivament pateixen 
bretxa salarial i/o precarització 
 
APROVAR per ple l’inici del procediment per a la gestió directa del  servei de neteja dels edificis municipals. 
 
FER UN ESTUDI de viabilitat i un expedient que acrediti l’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera d’internalitzar el 
Servei de neteja dels equipaments municipals. 


