Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar

Ref.: 250PGH23081800007

A LA MESA DEL PARLAMENT

Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per
millorar les condicions de les cambreres de pis, per tal que sigui substanciada
davant la comissió corresponent, amb el text següent:

Exposició de motius

La indústria del turisme és un dels pilars de l'economia catalana. Les perspectives que es preveuen per a aquesta temporada turística són positives, si bé
aquests beneficis no es traslladen en benestar pels treballadors i treballadores,
tot el contrari.

I entenem com a benestar no només la revisió de les condicions econòmiques
de les plantilles, sinó també assegurar que les condicions de treball no perjudiquen la seguretat i salut dels nostres treballadors i treballadores.

La situació de les cambreres de pis, dedicades a la neteja d’habitacions i altres
espais, és un clar exemple de la precarietat que ha generat la reforma laboral, i
com milers de treballadors/es pateixen en carn pròpia la devaluació de les
condicions de treball. Les condicions de la contractació s’han vist deteriorades,
tenen més parcialitat i temporalitat, i les subcontractacions han generat diferent salari a igual feina. La pressió i les càrregues de treball a les que estan
sotmeses posen en risc la seva salut, i moltes vegades les malalties que se’n
deriven no són reconegudes com d’origen professional.

Recentment ha sorgit diversos col·lectius i campanyes per tal de denunciar
l’explotació que pateixen, i creiem que el Parlament de Catalunya ha de tenir
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un paper actiu per tal d’atacar aquesta explotació. Parlem d’un col·lectiu que
algunes fonts xifren en unes 15.000 persones, algunes d’elles cobrant 300 o
400 euros al mes quan, abans de la reforma laboral, cobraven 1.000€. A més,
l’hosteleria és el sector que més hores extra no retribuïdes acumula.

Cal emprendre accions decidides per reduir la càrrega de treball, acabar amb la
degradació de les condicions de treball que viuen milers de treballadores o
incrementar la prevenció de riscos laborals per limitar l’efecte sobre la salut de
les treballadores, ... amb una tasca efectiva de la inspecció de treball.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presenta la següent:

Proposta de resolució

1.

Instar al Govern a vigilar que la càrrega de treball per a les cambreres de
pis sigui adequada, de manera que no suposi un dany per a la seva salut.
Per d’establir el límit màxim de càrrega laboral, tenint en compte les condicions dels diferents establiments i l’ergonomia dels mateixos, s'haurà
de comptar amb la participació dels agents socials a través dels comitès
de salut i seguretat laboral.

2.

Instar el Govern a que l'Institut de Seguretat i Salut Laboral (ISSL), dugui a
terme un estudi tècnic per analitzar les condicions d'ergonomia i els sobreesforços de treball de les cambreres de pis.

3.

Instar el Govern a impulsar un acord entre la patronal i els sindicats, per
tal d'arribar a un pacte urgent que limiti les unitats màximes de càrrega
de feina per a les cambreres de pis, per tal de garantir les condicions necessàries per assolir uns nivells de seguretat i salut laboral adequats.

4.

Instar al Govern a que, en les seves competències, posi en marxa una
campanya específica de la ITSS amb els següents objectius:
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A.

Examinar les possibles cessions il·legals de treballadors/es
per part de les empreses anomenades “de serveis”.

B.

Revisar les avaluacions de risc i obligar a establir els ritmes
màxims en funció de les condicions de treball.

C.

Exigir les responsabilitats en matèria preventiva a les empreses principals, on té lloc la realització del treball.

D.

Eradicar el frau en les ampliacions no declarades dels contractes a temps parcial no voluntaris.

5.

Instar al Govern a tenir present la perspectiva de gènere en accions que es
desenvolupin.

6.

Desenvolupar les mesures necessàries per acompanyar el desplegament
del “Plan Director por un Trabajo Digno” posat en marxa pel Govern de
l’Estat.

7.

Estudiar l’aplicabilitat a Catalunya de les mesures posades en marxa pel
Govern balear en matèria de lluita contra les irregularitats en el mercat de
treball, especialment en el sector de l’hostelería.

Palau del Parlament, 23 d’agost de 2018

Eva Granados Galiano
Portaveu del GP PSC-Units
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Pol Gibert Horcas
Diputat del GP PSC-Units
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