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Contingut de la iniciativa :
Proposició no de Llei sobre estibadors
El passat 11 de desembre de 2014, Brussel·les va fer pública una sentència que considerava la
fórmula de l'estiba espanyola fora de la llei. Des d'aquell moment, Govern i treballadors
treballadores van estar negociant. No obstant això, el diàleg es va trencar de manera unilateral
per part del Govern, anunciant que aplicaria un Decret Llei per regularitzar la liberalització del
sector de l'estiba a l'Estat Espanyol.
La setmana passada el Govern Central va fer marxa enrere a l'aprovació d'aquest Decret Llei i els
treballadors de l'estiba van retirar el preavís de vaga que afectava els dies 20, 22 i 24 de febrer.
En l'actualitat, aquest conflicte s'ha quedat en un període d'espera generant, si cap, encara més
incertesa entre els treballadors de l'estiba.
L’anunciat Reial Decret del Ministre de la Serna que pretén liberalitzar el sector dels estibadors
pot acabar eliminant 6200 llocs de feina a tota Espanya. Més de 100 a Balears, de les quals 76
d’elles fan feina a Palma. Per aconseguir l’objectiu del govern, s’ha posat en marxa una campanya
de demonització i descrèdit cap al sector de l’estiba amb la intenció de condicionar l’opinió
pública que es té sobre uns treballadors que han aconseguit tots els seus drets mitjançant la lluita
sindical i obrera al llarg de molts anys. Els estibadors del nostre estat i les nostres illes no només
són exemple de lluita i solidaritat obrera, sinó també d’eficiència i efectivitat en tot el món.
Amb el reial decret anunciat pel govern es pretén un ERO encobert pagat per l’estat per eliminar
aquesta professió i fer que cada companyia pugui tenir el seu personal, la qual cosa que pot
generar competitivitat a la baixa, rebaixant els drets laborals de les persones que facin feina i fent
que moltes persones puguin perdre el seu treball. Els estibadors han defensat en les diferents
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negociacions que ells volen complir la sentència de la Unió Europea, però no d’aquesta manera.
La força i la solidaritat dels estibadors és exemple de lluita dels treballadors a tot el món i el
govern espanyol pretén acabar amb aquesta força.

Les condicions laborals dels estibadors no és fàcil. Gairebé el 80% del seu sou depèn de la
productivitat i el seu conveni permet que puguin ser informats una hora abans d’haver-se de
presentar al port a fer feina. Això comporta un compromís de treball molt gran per un servei que
ha de poder dur-se a terme els 365 dies de l’any, les 24 hores del dia. A més, no es pot entendre
la liberalització del sector, precisament, en un moment de màxims històrics. L’objectiu de
liberalització del sector, no només suposaria una pèrdua de llocs de feina, sinó també una minva
de les condicions laborals i una falta de seguretat als ports, ja que els estibadors són persones
que compten amb una experiència laboral amplia. Com va passar amb AENA, liberalitzant un
sector amb beneficis, només es pot tenir com a finalitat precaritzar la professió i augmentar els
beneficis de grans empreses. De fet, fons voltor com JP Morgan volen guanyar doblers amb
aquesta operació que extrauria els seus guanys a costa de la rebaixa salarial i de les condicions
de feina de milers de persones.
Per tot això, i per la importància estratègica d'un sector que genera treball als ports de les nostres
illes i sobre la base del compromís per part de les institucions amb l'ocupació digna, presentem, la
següent proposició no de llei:

1. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern Espanyol a no aprovar el Decret anunciat pel
Ministeri de Foment per a liberalitzar l’estiba i a adquirir el compromís que qualsevol modificació
normativa que afecti les condicions laborals de l'estiba compti amb l'aprovació dels mateixos
treballadors.

2. El Parlament de les Illes Balears vol donar suport als treballadors i treballadores de l'estiba i
especialment als treballadors de Balears en les diferents accions que considerin necessàries per
defensar les condicions dels seus llocs de treball.

Laura CAMARGO I
FERNÁNDEZ

Carlos SAURA I LEÓN
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