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Ref.:  AR/ab 
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Assumpte: Moció presentada pels grups municipals  d'ICV-EUiA i PP, sobre la manca de personal i 
necessitat de millora de les condicions de treball de la plantilla del SIE del Baix Llobregat 
(MOCI2018000011) 
 
MOCIÓ 
 
Els Serveis d’Intervenció Especialitzada en violència masclista (SIEs) i els Serveis 
d’Acolliment i Recuperació de la violència (SARVs) són serveis públics que neixen arrel 
de la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista, la qual impulsa 
una xarxa d’atenció i recuperació integral dins de la qual s’inclouen aquests serveis. Els 
equips d’aquests serveis estant integrats per professionals de les disciplines del treball 
social, l’educació social, la inserció social, la psicologia, advocats i advocadesses; així 
com per personal de direcció i administració. 
 
Al febrer de 2014 es va informar que des del Departament de Benestar Social i Família, 
es volia reestructurar el model de SIEs i SARVs, el que implicava que a partir del 1 de 
juliol de 2014 es produiria una reducció del nombre de professionals en els serveis al 
conjunt del territori català, afectant els centres de les Terres de l’Ebre, Tarragona, Segrià, 
Alt Urgell, Igualada, Vallès, Barcelonès, Baix Llobregat , Gironès i Salt. 
 
Aleshores, el ple de Sant Feliu de Llobregat va aprovar una moció en la que es 
demanava al Departament de Benestar i Família, el manteniment dels recursos 
personals existents aleshores al SIE del Baix Llobregat, ubicat a Sant Feliu, i que va ser 
aprovada a d’altres municipis de la comarca. La moció també traslladava la preocupació 
de l’Ajuntament davant “la privatització del programa d’inserció laboral i les seves 
conseqüències en l’atenció integral” a les dones. 
 
Avui, l’Ajuntament de Sant Feliu, davant la constatació que les seves demandes no van 
ser escoltades, vol manifestar la seva preocupació davant la situació que denuncien les 
treballadores del Servei d’Intervenció Especialitzada (SIE) del Baix Llobregat, en protesta 
per la degradació de les seves condicions laborals i la manca de personal que dificulta la 
correcta prestació d’un servei de vital importància per a centenars de víctimes de 
violència masclista a la comarca, i que ha donat lloc a una vaga amb aturades que van 
començar el passat 12 de febrer i que de moment tenen lloc tots els dilluns d’11 a 13 h.  
 
Les reivindicacions de la plantilla del SIE han estat assumides per el Sindicat Teresa 
Claramunt, creat per les mateixes companyes del SIE del Baix Llobregat per reunir les 
demandes del seu col·lectiu concret.  
 
Com s’ha dit, hi ha 8 centres com aquest repartits pel territori català en els l’any passat 
es van atendre 4.000 dones i 1.000 nens i nenes; i que tot i ser competència de la 
Direcció General de Famílies de la Generalitat, tots ells estan gestionats per empreses 
privades. Així, l’externalització s’ha establert com a norma en els SIE d’arreu de 
Catalunya. En el cas del SIE baixllobregatí, aquest està gestionat per l’empresa 
Associació Benestar i Desenvolupament, amb la que el sindicat porta negociant 6 mesos 
sense èxit. 2 dels 7 centres catalans homònims ja s’han sumat a la iniciativa sindical. 
 
Arran de les retallades aplicades per la Generalitat l’any 2014, la plantilla del SIE del Baix 
Llobregat va passar d’11 membres a 8. Actualment ha desaparegut la figura de 
l’assistent d’inserció laboral i el reforç a les àrees de psicologia i assessorament jurídic. 
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Això, lluny de suposar una reducció dels casos a atendre, ha generat, a la llarga, un 
panorama establert d’hores extra no retribuïdes, acumulació contínua d’atenció a les 
afectades i reducció dràstica del temps dedicat a les reunions d’equip, segons denuncien 
les treballadores. 
 
Des de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat volem sol•licitar a la Generalitat de 
Catalunya que, com a administració responsable, garanteixi que els drets de les dones 
víctimes de violència masclista, així com els de les treballadores de l'empresa 
concessionària del servei, no es vegin conculcats ni vulnerats. L'aposta per eradicar la 
violència masclista és una necessitat bàsica per a la consecució d'una societat millor. No 
respondre de la manera adequada a aquesta necessitat -només cal fer una ullada a les 
esgarrifoses xifres- és, a més d'irresponsable, no donar correcte compliment a la Llei 
5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista.  
 
Per exemple, el punt 5è de l’article 64 d’aquesta Llei 5/2008, assegura que “la 
Generalitat ha d’establir mesures de suport i cura per a les persones professionals en 
exercici que tractin situacions de violència, per tal de prevenir i evitar els processos 
d’esgotament, confusió i desgast professional”. Una de les reclamacions de la plantilla 
del SIE ubicat a Sant Feliu. 
 
Per tot això, els grups municipals d’ICV-EUiA i PP, proposen al Ple els següents acords: 
 
1. Comunicar mitjançant un escrit al Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies la preocupació de l’Ajuntament de Sant Feliu davant la situació que denuncien 
les treballadores del SIE Baix Llobregat, i sol·licitar que s’arribi a un acord que garanteixi 
el benestar de la plantilla i es doni sortida a les seves demandes. 
 
2. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la dotació pressupostària necessària per 
a garantir l’òptim funcionament del SIE del Baix Llobregat i els drets laborals de la seva 
plantilla. 
 
3. Exigir al Govern de Catalunya el compliment de la Llei 5/2008 del dret de les 
dones a eradicar la violència masclista i que, en la mesura del possible, aquest faci 
arribar al Govern de l’Estat la necessitat de posar en marxa de manera immediata del 
Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere, amb una dotació pressupostària real. 
 
4. Garantir els recursos públics i la dotació pressupostària necessària per a la 
consecució d’una societat equitativa i sense violència masclista. 
 
Els grups municipals ICV-EUiA i PP 
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