
CONCELLO DE
SANTIAGO

^ONCÉLl^^^J^O t
'SECRE1'APIAuOPLüK) j

Data| ^m.m
ÍE ^ T "; •*' ^ iwLü£r2—

MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ABERTA PARA APOIAR AS DEMANDAS E
REIVINDICACIÓNS DO COLECTIVO DE TRABALLADORAS 'KELLYS'

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do Concello de

Santiago, presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

Nos últimos anos son varios os conflitos laboráis que lie afectan a traballadoras do servizo de limpeza de

diferentes establecementos hoteleiros da nosa cidade, un colectivo coñecido popularmente co nome de

'Kellys'. A problemática destas traballadoras está, con frecuencia, invisibilizada e silenciada ainda cando se

vulneran, constantemente, os seus dereitos laboráis máis básicos,

As 'Kellys' son vitimas de condicións salaríais, laboráis e sociais moi inferiores ao establecido nos convenios

colectivos, no que se pode considerar unha fórmula de "explotación moderna" das traballadoras. Sofren unha

clara sobrecarga de horas de traballo, moitas veces máis de 12 diarias aínda que nos contratos figuren a

metade; están vinculadas a servizos externalizados, o que lies pode implicar cobrar ata un 40% menos;

padecen moitas doenzas laboráis que non teñen recoñecidas; sofren risco de acoso, mesmo sexual... E todo

nun emprego mal pagado, no que o salario se establece a través de cantidades cobradas por cuarto limpado.

Cantidades que poden ser de entre 2 e 5 euros, de xeito que estas mulleres ferian que limpar ata 400

dormitorios ao mes para poderen ingresar pouco máis de 800 euros.

É por todo isto que nos últimos anos as 'Kellys' estánse a organizar, tanto autónomamente como contando

cos sindicatos de clase, para visibilizar e loitar polas súas demandas. Reivindicacións tan básicas como

rematar coa externalización e subcontratas, que se respecten os convenios colectivos do sector, que se

permita a conciliación laboral, que se recoñeza o seu dereito á xubilación anticipada ou que se recoñezan as

súas duras condicións de traballo.

O modelo de explotación turística que se promociona e se intenta vender á opinión pública desde as propias

administracións públicas é responsable, en boa medida, da situación das "Kellys", e, xa que logo, esas

administracións públicas son tamén culpables da súa situación laboral. Un modelo de explotación que coloca

o foco nos números de turistas e visitantes e nos resultados económicos e de facturación, mais que non

atende aos posibles custes socais e laboráis nin as súas consecuencias.
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As portas dun novo Xacobeo, non podemos seguir mirando para outro lado e compre dar un apoio explícito

ao colectivo das "Kellys", e instar a todas as administracións públicas a que se cumpra a normativa laboral

vixente para protexer á parte máis feble que son as propias traballadoras, Esixindo as empresas que os

salarios e condicións laboráis sexan, como mínimo, as recollidas no convenio colectivo da hostalería. Como

Concello, sendo a administración pública máis próxima á cidadanía, debemos e podemos ser o motor para

mellorar as súas condicións, recoñecendo as empresas non so na calidade do servizo que ofrecen senón

tamén ñas súas practicas laboráis e saciáis.

Por todo o anterior, o Grupo Municipal de Compostela Aberta somete á consideración do Pleno da

Corporación o seguirte

ACORDÓ:

1, Mostrar a solidariedade do Concello de Santiago con todas as traballadoras ou 'Kellys' que sofren

discriminación e incumprimento dos seus dereitos laboráis, asi como dar un apoio manifestó as súas

reivindicacións para a mellora da súa situación,

2. Instar ao órgano competente do Concello de Santiago a estudar a posibilidade de crear un distintivo

ou selo de calidade das condicións laboráis e sociais das empresas de hostelería de Santiago de

Compostela, que recoñeza o cumprimento dos convenios colectivos e normativa laboral nos Hoteis,

Hostais, Albergues, Apartamentos e Pensións de Santiago de Compostela; co obxectivo de promover

Compostela como un destino turístico que sexa social e laboralmente sustentable.

3. Instar á Xunta de Galicia a desenvolver un plano de seguridade laboral con accións específicas e a

non subvencionar ou outorgar axudas a establecementos turísticos que teñan expedientes abortos

relativos ao incumprimento das condicións laboráis das empregadas; e a abrir unha liña de axudas

para aquelas empresas que non externalicen servizos e realicen contracións directas.

4. Instar ao Gobernó do Estado a modificar as condicións de xubilación anticipada atendendo a

peticións do colectivo das 'Kellys', estudando a rebaixa da idade establecida ata os 58 ou 60 anos,

Santiago de Compostela, 18 de Febreiro do 2019
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Concelleira do Grupo Municipal de Compostela Aberta
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