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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

24 de març del 2017

Iniciativa presentada per
El/la portaveu del GRUP PARLAMENTARI PODEM ILLES BALEARS, Laura CAMARGO I
FERNÁNDEZ,
El/La diputat/da :
Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI PODEM ILLES BALEARS
Autor/a de la iniciativa : Carlos SAURA I LEÓN
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT
Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI
Regulació : Articles 172 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears
Tramitació pel procediment d'urgència .
Motivació del procediment d'urgència: La convocatòria de vaga del 3 d'abril
Organ de debat: COMISSIÓ D'ECONOMIA
Títol de la iniciativa :
Suport als treballadors subrogats i acomiadats de Cobra.
Contingut de la iniciativa :
L'1 de febrer l'empresa Cobra va signar el nou conveni del metal de les Illes Balears, on es
contempla la possibilitat de subrogació dels treballadors. Aquest conveni es va fer arribar a la
Conselleria de Treball i abans que es publiqués aquest nou conveni, i per tant, sent invàlid el
mateix, el dia 3 de febrer, l'empresa va comunicar als treballadors que hi hauria una subrogació, ja
que la nova concessió passaria a mans de SparkIbérica. El dia 5 de febrer, l'empresa Cobra havia
donat de baixa als treballadors, entre ells a tres membres del comitè d'empresa, incomplint el Dret
a la informació dels treballadors i el dret del comitè d'empresa i dels representants sindicals de ser
informats adequadament sobre la seva situació i la dels seus companys, fent saber que els
treballadors havien de presentar-se a la nova empresa el dia 6 de febrer.
Segons l'article 64 de l'Estatut dels treballadors "el comitè d'empresa té dret a ser informat i
consultat per l'empresari sobre aquelles qüestions que puguin afectar els treballadors, així com la
situació de l'empresa i l'evolució del treball a la mateixa". Per una altra banda, la Llei de Llibertat
Sindical 11/1985 garanteix als delegats sindicals tenir la mateixa informació que el comitè
d'empresa.
S'entén que el relatiu a les condicions o la possible pèrdua de feina dels treballadors és una
qüestió cabdal, al mateix temps que la informació bàsica per poder defensar els drets dels
treballadors sotmesos a un procés de subrogació. Malgrat això, Cobra, una empresa, amb seu al
Polígon de Son Castelló, que tenia la concessió de la distribució de baixa i mitja tensió
d'electricitat fins a Octubre del 2016, ha emprès un procés de subrogació de 21 treballadors (16 a
Mallorca i 5 a Menorca) de dubtosa regularitat, vulnerant presumptament, els drets dels
treballadors, dels representants sindicals i del comitè d'empresa, ja que entre altres coses va
iniciar aquest procés sense comptar amb el comitè d'empresa.
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Una vegada els treballadors es presentaren a la nova empresa, SparkIbérica va dir que no sabia
res del tema i que els llocs de feina ja estaven coberts. Alguns treballadors sospiten, que a causa
de com s'han donat els esdeveniments, això pugui ser l'inici d'un acomiadament massiu de
treballadors. No s'entén com és possible que hi hagi un procés de subrogació sense que les dues
empreses estiguin coordinades per tal de rebre als treballadors i que no passi el que ha passat.
Aquest procés de subrogació i acomiadament d'algunes persones es fa en la seva gran majoria
amb persones majors de 45 anys, amb la dificultat d'incorporar-se al mercat laboral que això
implica. És el cas dels treballadors que tenen una antiguitat que l'empresa SparkIbérica no està
disposada a assumir. Algunes persones fa més de 30 anys que hi treballaven i altres estaven a
punt de prejubilar-se. Això pot implicar per alguns dels treballadors acomiadats una situació
vertaderament preocupant i dramàtica per ells i les seves famílies. Per això els treballadors han
convocat una vaga el dia 3 d'abril per denunciar, el que a parer seu, és un procés opac i irregular.
Per aquestes raons el Grup Parlamentari Podem Illes Balears presenta la següent Proposició No
de Llei:
1. El Parlament de les Illes Balears mostra el seu suport als treballadors acomiadats i insta al
Govern a fer el mateix amb la sensibilitat necessària en aquesta situació.
2. El Parlament de les Illes Balears insta a què en aquest procés es respectin els drets dels
treballadors de caràcter estructural i a tots aquells que venen desenvolupant les seves funcions
per a diferents adjudicatàries dels serveis a criteri de l'empresa.
3. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la vaga convocada pels treballadors i
extreballadors de Cobra.

4. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de les Illes Balears a què procuri que en tots
els processos similars s'acordi amb el Comitè d'Empresa els criteris de subrogació i es faci amb
l'anticipació necessària.
5. El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l'Estat a respectar el dret de vaga que
tantes vegades ha posat en qüestió.

Laura CAMARGO I
FERNÁNDEZ

Carlos SAURA I LEÓN
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