
12.7/ Moció presentada pel grup municipal d’ERC-Avancem-AM a favor de la
ratificació del conveni 189 de l’OIT i per la dignificació del treball de la llar i les
cures

El regidor Sr. Jordi Ortiz, portaveu del grup municipal d’ERC-Avancem-AM, llegeix la
moció, el text literal de la qual és el següent:

«Atès que el treball de la llar s’ha associat a l’àmbit de reproducció, atribuït històricament a
les dones,  que no ha estat  considerat  treball  i  s’ha deslligat  dels  processos productius.
Aquesta  percepció  social  condiciona  el  marc  legal  i  laboral,  i  per  tant,  les  condicions
laborals i les situacions d’explotació que es donen al sector. A més, una part molt important
d’aquestes  treballadores  són  estrangeres  i  moltes  es  troben  en  situació  irregular.  Això
agreuja la seva situació i precaritza encara més la seva relació laboral. 

Atès que les reformes legals del 2011 i del 2012 reconeixien el caràcter laboral del treball de
la llar, però van desaprofitar l’oportunitat d’equiparar les treballadores de la llar a la resta de
treballadors i treballadores del Règim General. La inclusió com a Sistema Especial dins del
Regim General  de la  Seguretat  Social  comporta  aspectes  clarament  discriminatoris:  es
manté el desistiment voluntari en comptes de garantir el dret a un acomiadament motivat i
se les exclou de la Llei de prevenció de riscos laborals, del Fons de Garantia Salarial i molt
especialment de la prestació d’atur. 

Atès que altres mancances vinculades amb l’especificitat del treball de la llar afecten les
pensions  dignes  per  a  aquestes  treballadores  o  la  possibilitat  de  denunciar  els
incompliments de la  normativa,  ja  que el  fet  que el  centre de treball  coincideix  amb el
domicili del contractador impossibilita l’acció de la Inspecció de Treball.  D’altra banda, la
soledat de les treballadores i el desconeixement dels seus drets agreugen la seva situació
de precarietat i afecten la seva capacitat d’organitzar-se i de reivindicar els seus drets. 

Atès que fins al moment, l’Estat espanyol no ha ratificat el conveni 189 de l’Organització
Internacional del Treball (OIT) sobre el treball digne de les treballadores de la llar, tot i que
sí ho han fet altres països de la Unió Europea, com ara Bèlgica, Portugal, Irlanda, Itàlia,
Finlàndia o Alemanya. 

Per  tots  aquests  motius,  el  grup  d’Esquerra  Republicana  a  l’Ajuntament  de  Riudoms
proposa d’adopció dels següents 

ACORDS 

Primer. Que un cop aprovada aquesta moció de suport a la dignificació del treball de la llar i
les cures i a favor de la ratificació del conveni 189 de l’OIT, s’insti  al  Govern de l’Estat
espanyol a ratificar-lo de manera immediata per poder garantir l’equiparació dels drets de
les  treballadores  i  treballadors  de  la  llar  i  les  cures  als  de  la  resta  de  treballadors  i
treballadores del Règim General de la Seguretat Social. 
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Segon.  Instar  al  Govern  de l’Estat  espanyol  a  legislar  per  tal  de  garantir  el  dret  a  un
acomiadament  motivat,  la  seva  inclusió  en  el  marc  de  la  Llei  de  prevenció  de  riscos
laborals, del Fons de Garantia Salarial i molt especialment de la prestació d’atur. 

Tercer.  Instar  al  govern  de  l’Estat  espanyol  a  explorar  la  viabilitat  i  l'impacte  de  vies
alternatives al sistema actual de contractació de treballadores de la llar, com ara el sistema
dels xecs serveis, vigent en diferents països de la Unió Europea i que ha mostrat la seva
efectivitat en la creació d'ocupació i per fer aflorar l'economia submergida. 

Quart.  Que es promoguin les iniciatives socials, econòmiques i polítiques necessàries per
millorar i dignificar el treball de la llar i les cures en el municipi. 

Cinquè.  Que aquests acords es traslladin al Govern de la Generalitat de Catalunya, a la
mesa del  Parlament  de Catalunya,  a la  mesa del  Congrés dels  Diputats,  al  Govern de
l’Estat  espanyol,  organitzacions  sindicals  i  als  col·lectius  de  treballadores  domèstiques
constituïts». 

El Ple de l’Ajuntament acorda, per unanimitat, aprovar el contingut de la moció.
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