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GRUP DE TREBALL A LA LLAR I CURA DE LES PERSONES: 

SEGUIMENT, PREVISIONS I CALENDARI. 

Presentació al Plenari del CMIB de 5 de juliol de 2017.  
 
 
Aquest grup de treball es constitueix en el marc de la temàtica global acordada pel CMIB 
per a l’any 2017 -  Dignificació i sensibilització social del Treball de la Llar i de les cures a 
les persones -  i per donar resposta al Pla de treball, creant grups consultors i de treball 
que proposin respostes a les dificultats que tenen les persones migrades en l’exercici dels 
seus drets. 
 
El dia 20 de març es va reunir per primer cop el grup de treball, format per entitats 
membres del CMIB i altres que treballen la temàtica, i  es van definir els següents 
objectius: 

 Elaborar un document de Propostes del CMIB per a la Dignificació del Treball de 

la llar i les cures, amb argumentació i propostes adreçades a les diferents 

administracions  

 Altres accions: 

- Manifest del Consell i Declaració institucional del Ple de l’Ajuntament. 

- Accions de sensibilització... 

 
Es partia del treball realitzat el darrer any per diferents entitats, algunes del Consell, que 
s’han constituït com a taula i han iniciat un procés de denúncia. Un dels objectius 
principals és el reconeixement dels drets laborals i de salut, la millora de la situació 
laboral, el reconeixement de la centralitat del treball de la llar i de les cures, així com la 
lluita contra l’economia submergida, tenint en compte el paper del finançament públic.  
 

A partir d’aquest grup ampli es va proposar fer un grup de treball més operatiu que s’ha 
dividit en dos subgrups (A. Laboral i seguretat social. // B. Reconeixement social, salut i 
formació / empoderament). S’ha convidat a d’altres entitats implicades, de la taula 
d’entitats i de la Xarxa per un treball de la llar just, i treballa amb metodologia 
participativa, amb aportacions per part d’especialistes en qüestions diverses.  
 
El grup te un calendari de reunions entre maig i octubre de 2017 i està elaborant:  

 una proposta de Manifest a presentar a la Trobada de la BCN ciutat diversa (22-
10-2017)  

 un esborrany del document de propostes a presentar i aprovar al Plenari de 30-
11-2017. 
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Ambdós es presentaran prèviament a les entitats membres del CMIB perquè hi puguin fer 
aportacions. S’han realitzat 6 reunions fins el moment i se’n preveuen algunes més, que 
podeu consultar al calendari que consta al final. 
 
A més estem col·laborant amb dues mesures de govern que afecten directament al tema 
que treballa el grup: 

 Mesura de Govern per una democratització de la cura. Comissionat d’Economia 
Cooperativa, social i solidària i consum amb el colideratge de la Regidoria de 
Feminismes i LGTBI (participen en el grup de treball) 

 Mesura de Govern per afavorir l’accés a la regularitat i prevenir la irregularitat 
sobrevinguda. Direcció d’Atenció i acollida a immigrants. 

 

GUIÓ DOCUMENT DE PROPOSTES 

El document se centra en el treball de la llar i està previst que s’estructuri de manera 
similar a al de les 67 propostes, incorporant un glossari. Cada apartat compta amb un 
argumentari: 

ÍNDEX 

INTRODUCCIÓ 

GLOSSARI 

PRIMERA PART 

RECULL DE PROPOSTES 

QUADRE RESUM (ACTORS IMPLICATS I PROPOSTES) 

SEGONA PART 

PREÀMBUL 

PROPOSTES DESENVOLUPADES 

1. Règim laboral i Seguretat Social 

2. Estrangeria i migració 

3. Salut 

4. Reconeixement social i sensibilització 

5. Formació i Empoderament 
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PRINCIPALS PROPOSTES  

Podem fer un avanç de les principals propostes, que van relacionades amb l’atenció i 

millora a la situació laboral, de salut  i als drets de les persones treballadores de la llar:  

 Instar a l’Estat espanyol a la ratificació del conveni 189 de la OIT 

 Proposar la incorporació de la garantia de cobrament de les prestacions 

contributives (l’atur, la incapacitat laboral...) i els subsidis equiparant-los als 

persones treballadores del Règim general  i d’altres millores en la situació laboral i 

de seguretat social  

 Proposar millores i canvis en l’atenció de salut (per ex.: classificació de les 

malalties professionals per al reconeixement de les baixes i el dret a les 

prestacions en cas d’accident laboral...) 

 Instar a les administracions corresponents a aplicar millores en relació a llei 

estrangeria (ex: exempció del contracte per a la renovació de la residència i 

treball, etc.) 

 Instar a les administracions corresponents a tenir una especial atenció i aplicar les 
mesures oportunes en el tema del tràfic de persones i de la vulneració de drets 
dins del treball de la llar. 

 Mesures per al reconeixement social, campanyes de sensibilització de la societat 

(famílies, empreses, administracions…) perquè es respectin els drets de les 

persones contractades.  

 Formació i empoderament, acreditació professional... 

 
 
CALENDARI I PLA DE TREBALL 

Disposeu al document d’un annex amb el calendari previst. Destaquem, en síntesi, les 
principals fases i la previsió de moments clau cara resultats esperats: 
 

 Reunions dels GT entre maig i octubre 2017 

 Trobada de BCN ciutat diversa, 22 octubre.  

 Taula rodona sobre Treball llar i cures. Auditori. 

 Lectura del Manifest 

 Possibilitat accions reivindicatives.  (recollida signatures conveni 189 

OIT) 

 Presentació i aprovació del document de propostes al Plenari de 30-11-2017. 

 Dia del Migrant, 18 de desembre (acte lliurament premi). Lectura del Manifest.  

 Preparació de Declaració Institucional, a presentar al Plenari municipal. 


