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PROPOSICIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA AO GOBERNÓ LOCAL SOBRE O
SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR E A SÚA PRÓXIMA LICITACIÓN.

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de

Santiago, presenta a seguinte proposición para o seu debate no Pleno. A proposta de acordó ten como

obxectivo manter e reforzar o compromiso do Concello de Santiago coa calidade da prestación, e a suficiente

dotación orzamentaria, do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) no noso termo municipal.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Durante o segundo semestre de 2017 a Concellaria de Políticas Saciáis, dirixida naquel momento por Concha

Fernández, licitou un novo contrato do Servizo de Axuda no Fogar que, posteriormente, comezou a funcionar

en febreiro de 2018 e que aínda agora está vixente.

Naquela altura, o orzamento do contrato do SAF alcanzou os 1.979.656,25 euros ao ano, o que supuxo

duplicar a confia en relación ao anterior contrato de abril de 2015, licitado polo gobernó de Agustín Hernández

e o Partido Popular. Este contrato permitíu atender un total de 121.825 horas ao ano, o dobre que o que se

viña realizando ata aquel momento. Aemais, o contrato foi absolutamente reformado e adaptado as previsións

normativas recentes, co fin de cumprir os compromisos que o gobernó de Compostela Aberta tina adquiridos.

Nos pregas para a licitación do servizo incorporáronse unha serie de melloras de forma obrigatoria que, ata

aquel momento, eran cuestións optativas que podían ou non ofertar as empresas. Asi, obrigouse as empresas

adxudicatarias a por a disposición do servizo camas articuladas, guindastres con arneses e colchóns

antiescaras para perseas con mobilidade reducida. Incorporáronse 4 prazas residenciáis para a súa utilización

polo Concello nos supostos de urxencia; e os servizos de perruquería, podoloxia e limpeza de choque pasaron

a ser de prestación obrigatoria no servizo. Tamén se estableceu que na prestación do servizo non haxa máis

de 2 auxiliares cun mesmo usuario ou usuaria.

Ademáis, o contrato de 2018 garantiu a posibilidade de incrementar as horas de servizo nun 40% no caso de

que a Xunta dera novas altas de usuarios e usuarias, algo que non estaba recollido no contrato anterior de

2015, Isto deulle unha maoce ao Gobernó actual, xa que o orzamento inicial de case 4 millóns de euros para

dous anos puido ser incrementado ata en 1,6 millóns, fronte ao aumento de tan so 250.000 euros que permitía

a anterior adxudicación. O contrato de 2018 foi, ademáis, un dos primeiros en incorporaras cláusulas saciáis

na contratación pública. Deste xeito, o gobernó de Compostela Aberta iniciou un camino que ata aquel

momento non era habitual nos servizos de contratación municipais, para primar a calidade e non so o prezo na

contratación pública no Concello de Santiago.
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Xa neste mandato e diante da nova licitación, Compostela Aberta solicitou o incremento do orzamento do novo

contrato do SAF durante as negociacións dos orzamentos municipais de 2020, No acordó asinado en febreiro

entre CA e PSOE, recóllese o compromiso de "incrementar a dotación orzamentaría para o novo contrato de

Se/v/zo cíe Axuda no Fogar en máis dun 53%", Nos pregas da nova licitación (expediente CON/11/2020),

presentados pola concelleira delegada Mila Castro o pasado 12 de agosto e publicados dous días despois,

recóllese que o importe anual do contrato será de 3,029,138,19 euros,

Uns días despois da aprobación destes novos pregos, o 31 de agosto, a Federación de Servizos do sindicato

CCOO interpuxo un recurso especial en materia de contratación diante do TACgal (Tribunal Administrativo de

Contratación Pública de Galicia). Este Tribunal acordou, o 8 de setembro, a suspensión da licitación como

medida cautelar, aínda que sen afectación ao prazo concedido para a presentación de ofertas ou proposicións

por parte dos interesados. Finalmente, o 30 de setembro, o TACgal resolveu a estimación parcial do recurso

de CCOO, motivado polo cálculo insuficiente da partida destinada á dotación de materiais, con explícita

referencia ao necesario para a realización do seu traballo polo persoal adscrito ao servizo e para a protección

fronte á Covid-19 , E de destacar que o Concello presentou alegacións as demandas presentadas pola central

sindical en relación a esta falta de fondos para a adquisición de material de protección, O gobernó municipal

argumentou que o informe económico era anterior ao estado de alarma (cando os pregas foron publicados no

mes de agosto), cuestionou que fora preciso o material solicitado para todas as traballadoras, indicou que as

empresas podían asumir o custo a cargo da súa marxe de beneficios -reducíndoos entre un 30 ou 50%- ou

que había varias empresas presentadas ao concurso e que ningunha manifestara dúbidas sobre o material

esencia] para as traballadoras,

Alarmados por esta situación, e polos motivos para a estimación parcial do recurso, o Grupo de Compostela

Aberta realizou unha rolda de contactos coas traball adoras do SAF e a súa representación sindical, na que

detectamos un malestar crecente coa falta de control do Concello na prestación do contrato así como da falta

de interlocución da responable politica do departamento; Mila Castro,

Hai que ter en canta que este sector é un dos que máis precarizado e feminizado está polo que se require do

Concello unha especial sensibilidade e atención á situación dun colectivo de traballadoras que ademáis teñen

como obxectivo coidar a quen máis o necesita. E por iso que non se entende por qué a concelleira decidíu

cortar a interlocución coas traballadoras ao acceder a responsabilidades de gobernó, cando consta que

anteriormente -na oposición- as animaba a manifestar a súa opinión .

O propio sindicato CCOO estima que o mal cálculo do Concello na falta de material de protección e EPIs

suporta un desfase no orzamento dun mínimo de 120.000 €, tendo en canta o seu uso diario e a necesaria

almacenaxe ou stock para situacións imprevistas. Este é un material moi sensible nos tempos actuáis, e debe

ser comtemplado e valorado correctamente nos próximos pregos tal e como reivindican as traballadoras, que

ponen énfase nesta cuestión porque nos meses pasados vírense, moitas veces, indefensas ou discriminadas

diante da falta de materiais e sen seren sometidas a probas PCR a pesar da súa evidente situación de risco.

Unha situación que se víu agudizada pola falta de diálogo e control político por parte da concelleira.

Outras reivindicacións do colectivo, que non foron escoltadas, teñen que ver coa súa mobilidade -mellor pago

das kilometraxes, posibilidade de estacionar en zonas verdes,.., -, con maiores medidas de conciliación, que

exista máis coordinación e seguimento para facer as visitas aos domicilios, que se establezan protocolos

claros -e que se cumpran- sobre o coronavirus, que se amplíe a rotación das auxiliares, que se contemple o
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convenio galega como o referente no prego -e polo tanto o complemento salarial que este recolle-, que exista

unha mediación do Concello nos conflitos coas empresas que prestan o servizo tal e como existía

anteriormente, que se incorpore unha inspección especifica para este contrato que recoñeza como se presta

o servizo e as condicións laboráis das traballadoras, que se organicen correctamente as bolsas de horas das

traballadoras, que exista unha información clara e recoñecible por parte da adxudicataria e que esta poida ser

verificada polo Concello, que se respecten os dereitos laboráis e a privacidade das traballadoras, que exista

un plan de formación continua, que se incorpore un plan de riscos laboráis ao servizo, ou que se recoñeza un

plus de perigosidade e toxicidade, entre outras.

En xeral, as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar están a reclamar que desde o departamento

municipal do que depende o contrato se escoite a súa voz para poder conocer mellor e de primeira man como

funciona o servizo e cales son as súas necesidades máis urxentes. Reclamacións, todas elas xustas, as que

se pode acceder a partir do establecemento dunha interlocución directa coas traballadoras.

Asi pois, tendo en canta o anterior, e que o contrato actualmente en vigor, licitado por CA, foi un referente en

Galicia e non debe haber retrocesos nin do punto de vista da prestación e calidade do servizo nin do punto de

vista dos dereitos das traballadoras senón que se debe seguir avanzando no camino aberto durante o pasado

mandato, o Grupo Municipal de Compostela Aberta presenta á consideración do Pleno o seguinte

ACORDÓ:

O Pleno insta ao gobernó local a:

1. Garantir na próxima licitación do contrato do Servizo de Axuda no Fogar a suficiente

dotación orzamentaria para a adquisición de material de protección para as traballadoras

do SAF.

2. Que o departamento de Políticas Saciáis, e a súa responsable política, establezan as

canles de interlocución directa necesarias para recoñecer as demandas do colectivo de

traballadoras do SAF.

3. Que no novo prego do contrato se incorporen, na medida do posible, estas demandas

das traballadoras do SAF.

Santiago de Compostela, 20 de Outubro de 2020

María Roza^PérezÉRUPOMWIIr'"
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Concelleira do Grupo IVI^nicipal de Compostela Aberta

AO ALCALDE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA
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