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Tramitació pel procediment d'urgència .
Motivació del procediment d'urgència: L'actualització de rendes i salaris resulta imprescindible per
a què gran part de la població pugui recuperar els nivells de benestar que s'han perdut com a
conseqüència de la reforma laboral de 2012 i de les mesures preses per l'empresariat per poder
sortir de la crisi. Ara, ja superada la situació conjuntural que es va donar anys enrere, urgeix el
restabliment de drets, salaris i rendes perdudes per part de treballadors i treballadores i incloure
aquestes millores dins de tots els convenis col·lectius que es puguin negociar.
Organ de debat: PLE DEL PARLAMENT
Títol de la iniciativa :
Pacte de salaris i rendes.
Contingut de la iniciativa :
Ja fa diversos anys en els que Espanya en general, i Balears en particular, estan experimentant
un creixement econòmic molt important, molt per sobre de la mitjana europea. Però aquest
creixement no s’ha estat traslladant a la classe treballadora i no s’ha estat distribuint la riquesa.
Està passant just el contrari: qui tenia més, té més, i aquells que tenien poc, tenen menys.
Balears encapçala el creixement econòmic de l’Estat i la creació d’ocupació. Però el PSIB sempre
ha defensat que més important que el QUANT ho és el COM. No és suficient crear ocupació, ha
de ser de qualitat: estable i amb salaris dignes.
Una de les qüestions més paradoxals de l’actual reactivació econòmica és que enlloc de parlar de
generació de riquesa, del que es parla és de la persistència de les desigualtats econòmiques, de
la devaluació salarial o de la pobresa salarial. Tots aquests conceptes ens recorden que estem
davant una recuperació coixa i asimètrica on els salaris semblen insensibles a la generació de
riquesa.
Una de les qüestions clau és plantejar-se per l’actual incapacitat del salaris per créixer en plena
reactivació econòmica a diferència d’anteriors períodes de recuperació. En aquest sentit, a l’hora
Document generat per l'aplicació EPIweb 2.7 - Parlament de les Illes Balears

Pàgina 1 de 4

Parlament de les Illes Balears
RGE: 13835/2017 - 19/10/2017 12:41

d’afrontar aquest problema, és fonamental esmentar un dels grans problemes d’arrel: la Reforma
Laboral de 2012.
D’aquesta Reforma Laboral deriven una excessiva i quasi sistèmica temporalitat, parcialitat,
rotació laboral, contractes de pocs dies de durada, sinistralitat laboral, infermetats d’origen
professional i, per suposat, un estancament salarial que pateixen tantes i tantes persones.
L’estancament dels salaris i la pèrdua del poder adquisitiu estan directament relacionats amb la
precarietat laboral.
Aquesta Reforma Laboral ha romput l’equilibri entre patronals i sindicats i ha defenestrat la
negociació col·lectiva i els convenis col·lectius sectorials. Ha afavorit i ha permès que les
externalitzacions rebaixin les condicions laborals dels convenis col·lectius sectorials, causant,
entre d’altres, la precarització dels treballadors i la depressió salarial. El marc laboral estatal ha
permès a les empreses passar de competir via qualitat a fer-ho via devaluació salarial.
Precisament per a això, si volem increments salarials, el que s’ha de fer es canviar el marc
normatiu laboral de l’Estat per protegir i retornar l’equilibri a la negociació col·lectiva (negociar
d’igual a igual) i evitar que les externalitzacions, permeses pel Govern de l’Estat, trepitgin els
convenis col·lectius sectorials territorials.
Els salaris han d’augmentar i han de recuperar el poder adquisitiu. Els convenis col·lectius de
cada província o Comunitat han de respectar-se i s’han d’adaptar al context particular. A major
creixement econòmic sectorial al territori, major pujada salarial.
Si atenem a algunes dades de la publicació del Govern, “Quaderns d’Economia”, la pujada salarial
està més que justificada en termes econòmics:
•
•
•
•
•

•

Pèrdua de poder adquisitiu: el salari mitjà ha perdut un 3,4 % de poder adquisitiu entre
2009 i 2015. Les rendes salarials han incrementat un 5,1 % i l’IPC ho ha fet un 8,21 %.
La sortida de la crisi és asimètrica: entre 2009 i 2015, mentre la massa salarial va caure
un 5,6 %, les rendes del capital (EBE) varen augmentar un 5,7 %.
Increment de les desigualtats: el 2008, el 30 % dels assalariats que més cobra cobrava
de mitjana 3,6 vegades més que el 30 % dels assalariats que menys cobra. Set anys
després, el 2015, la diferència s’incrementa fins a 4,2 vegades més.
Salari més baix de l’Estat: en relació al nivell de vida de cada comunitat autònoma, el
salari brut mensual de Balears és el més baix de l’Estat, un 17 % inferior a la mitjana
espanyola.
Abaratiment de l’hora treballada: mentre que a Europa l’increment de productivitat ha
anat acompanyat d’importants increments salarials, a Balears ha crescut la productivitat
i els salaris s’han estancat. Entre 2009 i 2015, l’hora treballada costa un 6,1 % menys,
amb la conseqüent pèrdua de poder adquisitiu de les rendes dels treballadors.
Els col·lectius que han perdut més poder adquisitiu amb la crisi són també els
precaritzats per la reforma laboral: dones, treballadors amb contracte temporal,
treballadors a jornada parcial, treballadors de més edat i aquells amb menor nivell
educatiu.

Arribats a aquest punt, és de justícia social recuperar els valors salarials previs a la crisis ja què la
resta d’indicadors així ho han fet. Un dels grans temes socials de l’actual creixement econòmic és
el de les desigualtats. Sense cap dubte, l’evolució dels salaris és un element central per
aconseguir una reducció d’aquestes desigualtats. És responsabilitat de les institucions i dels
representants polítics engegar mesures per no deixar ningú enrere. Del contrari, ens enfrontaríem
a una crisi de legitimitat del sistema econòmic, però també del sistema polític i social.
És per això que les Administracions, institucions i grups polítics, ja sigui a nivell local, autonòmic i
estatal, tenen el deure de jugar un paper proactiu a l’hora de fixar unes condicions laborals
positives i un marc de negociació col·lectiva que millori les condicions de feina dels treballadors i
treballadores. Així ho ha fet el Govern de les Illes Balears, mediant perquè s’assoleixin acords
entre patronals i sindicats en els convenis col·lectius de comerç i hoteleria, que milloren les
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condicions salarials i de feina, o amb mesures com el Pla de Lluita contra la Precarietat Laboral,
que ha millorat les condicions laborals de més de 9.500 persones en dos anys. Les
Administracions doncs, no poden i no deuen mostrar passivitat quan són qüestions que afecten a
la dignitat i a la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.

Millors salaris significa un major consum intern i de les famílies i, per tant, un major creixement del
conjunt de sectors de l’economia. Signifiquen majors cotitzacions. Signifiquen majors i millors
prestacions i subsidis, i també millors pensions. Significa major estabilitat laboral i qualitat de vida.
Signifiquen majors ingressos per a l’Estat i les Administracions i, per tant, millors serveis públics:
millor educació, millor sanitat, millor transport, millors infraestructures, més polítiques actives
d’ocupació... Significa, en definitiva, un Estat de Benestar més fort, una reducció de les
desigualtats i una major cohesió social, que és precisament el que aquesta societat necessita.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’ Estat Espanyol a :
1. Derogar la Reforma Laboral de 2012.
2. Canviar la normativa laboral estatal per retornar l’equilibri a la negociació col·lectiva i recuperar
el poder de negociació dels treballadors i treballadores.
3. Eliminar la normativa laboral estatal que permet a les externalitzacions de serveis i als convenis
d’empresa rebaixar les condicions laborals i devaluar els salaris fixats i acordats als convenis
col·lectius sectorials entre patronals i sindicats.
4. Mediar i tenir un paper proactiu perquè els salaris s’incrementin progressivament i sempre per
damunt de la inflació, perquè els treballadors i treballadores puguin, com a mínim, mantenir o
augmentar el poder adquisitiu. Els increments salarials s’han d’adaptar al cicle econòmic de cada
sector i territori, amb l’objectiu de recuperar el poder adquisitiu previ a la crisi econòmica i reduir
les desigualtats.
5. Consensuar amb els sindicats un increment gradual del SMI fins arribar als 1000 euros
mensuals al 2020.
6. Adoptar mesures concretes i decidides per reduir l’escletxa salarial de gènere com l’aprovació
d’una llei d’igualtat salarial, que, entre altres, estableixi l’obligatorietat que els salaris i la modalitat
de contractes no tingui diferenciació de gènere i siguin de coneixement públic.
7. Equiparar la pujada salarial dels empleats públics per al 2018 segons l’augment de la inflació i
incorporant complements addicions per poder anar recuperant el poder adquisitiu.
8. Incrementar el nombre d’inspectors i subinspectors a Espanya i Balears del cos de la Inspecció
de Treball i Seguretat Social (ITSS) amb l’objectiu de vetllar i millorar les condicions laborals dels
treballadors i treballadores.
9. Que l’Estat engegui mesures extraordinàries, com el Pla de Lluita contra la Precarietat en el
Treball de Balears, perquè es compleixi la normativa en matèria de contractació indefinida,
temporal, temps parcials, descansos, temps de treball i permisos de maternitat/paternitat.
10. Que l’Estat, a través de l’INS (Institut Nacional de Salut Laboral), realitzi un circuit d’atenció i
estudis de càrregues de feina per afavorir el reconeixement de malalties d’origen professional que
en aquests moments tenen la concepció de dolences o patologies “comuns”, amb especial atenció
d’aquelles de naturalesa múscul-esquelètica i en matèria d’ergonomia.
11. Reforçar el principi de causalitat com a única justificació de la contractació temporal perquè
aquests contractes siguin una eina transitòria i excepcional, de reforç d’estructura. S’ha d’evitar
que la figura del contracte temporal tingui un caràcter estructural i gairebé sistemàtic
Document generat per l'aplicació EPIweb 2.7 - Parlament de les Illes Balears

Pàgina 3 de 4

Parlament de les Illes Balears
RGE: 13835/2017 - 19/10/2017 12:41

12. Modificar la Llei Montoro de pressupostos de 2013 perquè els governs autonòmics i entitats
locals tinguin una major flexibilitat per millorar les condicions laborals dels treballadors i
treballadores de les administracions i empreses públiques.

13. Prendre mesures per eliminar els fenòmens de precarització de “falsos autònoms” i totes les
noves formes de sobre explotació laboral.
14. Que el Govern de l’Estat introdueixi en el seu llenguatge i dintre de les seves prioritats la lluita
contra la “precarietat laboral”, adoptant el punt de vista del treballador, en comptes d’abordar la
qüestió des d’una òptica econòmica, parlant de “frau laboral”.
Assabentament grup,

Enrique CASANOVA I PEIRO

Andreu ALCOVER I ORDINAS
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