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La neteja de les escoles de Lleida no ha de ser un negoci

En els darrers anys el govern de La Paeria ha anat privatitzant serveis de forma contínua. Un dels últims ha estat el
de la neteja dels equipaments municipals, i per tant també ha afectat a totes les escoles públiques de la nostra
ciutat.

Des d'aquesta privatització, a mans de l'empresa Clanser, s'han detectat greus deficiències que qüestionen el servei
que es va licitar en un procés molt dubtós, on les condicions eren tant precàries que fins i tot la pròpia patronal de la
neteja va impugnar el concurs. Després d'aquesta impugnació la Paeria va afegir algunes modificacions però en va
obviar altres tant importants com la prevenció i el tractament de riscos psicosocials i laborals. Per tal d'obtenir encara
més beneficis Clanser va implementar una sèrie de mesures que empitjoraven més les condicions precàries dels i
les treballadores, incomplint parts del contracte establert, com ara el de mantenir les mateixes treballadores en
plantilla.

Davant aquesta situació, i donades les queixes reiterades de mestres i directives de les escoles de Lleida per la
retallada d'hores de neteja, des de la CGT Lleida i la Crida per Lleida-CUP vam decidir emprendre la iniciativa i
dirigir-nos a les escoles de la ciutat i a les pròpies treballadores de l'empresa per tal de copsar les seves impressions
i propostes, i poder així millorar el servei.

Un cop recollida aquesta informació a través d'enquestes del professorat i les treballadores, s'arriba a les següents
conclusions: manquen hores per complir amb els mínims d'higiene i neteja, les treballadores cada cop han d'assumir
més tasques amb menys personal, les neteges a fons són inassumibles, durant els dies que les mestres treballen
però els infants no s'han incorporat la neteja es fa de manera esporàdica i és totalment insuficient. D'altra banda, tots
els centres valoren molt positivament l'eficiència i implicació de les treballadores.

Malgrat tot això, les denuncies que estem duent a terme des del sindicat CGT i la Crida per Lleida-CUP no han
produït cap efecte, i ni l'empresa ni l'Ajuntament han fet cap pas per reunir-se amb les treballadores ni amb les
direccions dels centres per tal de resoldre aquest problema que porta temps produint-se.

Des del nostre punt de vista les solucions passen per eliminar definitivament la concessió de La Paeria amb
l'empresa Clanser, una privatització que ha comportat una reducció dràstica de personal i greus deficiències en la
neteja dels centres escolars, amb el conseqüent risc per a la salut dels infants. I, en aquest sentit, apostem per la
creació d'una cooperativa de treballadores o bé per la remunicipalització del servei, és a dir, que sigui el propi
Ajuntament qui s'encarregui, com ja havia fet anteriorment, del servei de neteja dels centres escolars i altres
equipaments municipals.

Fins llavors, el mínim que aquest Ajuntament hauria de fer és reduir la càrrega de treball a les treballadores actuals,
exigint a l'empresa la contractació de més personal, i solucionar els greus problemes de manteniment i neteja que
s'han detectat a les escoles. Problemes, no oblidem, que afecten la salut i la seguretat dels infants i dels treballadors
i treballadores públics.

Secció Sindical d'Ensenyament CGT Lleida
Grup Municipal de la Crida Per Lleida-CUP

Lleida, 21 de maig de 2018
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