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Autor/a de la iniciativa : Damià BORRÀS I BARBER
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT
Assabentament per part del/s portaveu/s :
PORTAVEU: Andreu ALCOVER I ORDINAS (PORTAVEU TITULAR del GRUP
PARLAMENTARI SOCIALISTA)
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: Atès que algunes de les principals qüestions tractades en la
Proposició No de Llei impliquen decisions que s’han de prendre de manera consensuada, cosa
que demana temps, així com la realització d’obres que de manera necessària s’han de fer abans
de la temporada IATA d’estiu, es considera necessari tramitar amb caràcter d’urgència la present
Proposició No de Llei.
Organ de debat: PLE DEL PARLAMENT
Títol de la iniciativa :

Sobre millores en les condicions de salut i seguretat laborals en els
aeroports de les Illes Balears.
Contingut de la iniciativa :
Els aeroports són, a cadascuna de les illes, un dels principals centres de treball de les mateixes,
tant pel que fa als treballadors i les treballadores dependents de manera directa d’AENA i ENAIRE
com de les moltes empreses que hi treballen tot prestant serveis als ens públics o bé als usuaris
dels mateixos.
Són reiterades les queixes de molts de treballadors i de moltes treballadores (de manera especial
en temporada d’estiu) sobre les condicions precàries o bé mancades de seguretat o de les
exigibles normes de confort laboral dels seus llocs de feina.
Els dèficits de qualitat i confort en les condicions de feina de les treballadores i treballadors
afecten de manera significativa a la seva salut i seguretat així com a la seva productivitat. És del
tot inadmissible que en centres de treball dependents d’ens públics, que haurien de jugar un paper
exemplar, es donin situacions on s’obligui als treballadors i les treballadores a fer feina en
condicions precàries com ara manca d’espai suficient, mobiliari, vestuari i equips inadequats,
manca de formació i d’instruments suficients, condicions ambientals deficitàries i fins i tot
temperatures per damunt o per davall del que la normativa determina.
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Hauria de ser innecessari haver d’indicar que els molt importants beneficis que generen els
aeroports de les Illes Balears haurien de revertir (endemés de cap a la societat de les Illes
Balears) en les retribucions dels treballadors i les treballadores que fan possibles els guanys així
com en les seves condicions laborals i en la seguretat i salut en els seus llocs de treball.

La insuficiència de les plantilles que ha estat denunciada per aquest Parlament així com el mal ús
i l’abús per part d’AENA i ENAIRE pel que fa a les subcontractacions, que ha estat també
denunciat i tractat per aquest Parlament, tot i la seva gran importància, no han d’obviar la
conveniència també que ens pronunciem sobre les qüestions aquí exposades.
Per tot aço`, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI
1.

2.

3.

4.

5.

El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment i a AENA i ENAIRE a
aplicar de manera rigorosa i immediata les normatives i lleis vigents en matèria de
seguretat i salut laboral, tant si aquestes afecten als llocs de feina dependents de l’Ens
com si impliquen els treballadors o les treballadores de les distintes companyies que
operen en els aeroports de les Illes Balears, en compliment de les obligacions de
coordinació preventiva que té AENA com a titular de les instal·lacions.
El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment i a AENA i ENAIRE a
posar els instruments i equipaments necessaris per a facilitar la conciliació de la vida
familiar i laboral dels treballadors dels aeroports de les Illes Balears, tant si depenen de
l’ens públic com si són treballadors i treballadores de les empreses privades que
operen en els mateixos.
El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment i a AENA i ENAIRE a
respondre de manera immediata i raonada les demandes i reclamacions efectuades
pels delegats sindicals en matèria de prevenció de riscos laborals i a actuar en
conseqüència sobre les mateixes.
El Parlament de les Illes Balears insta al Ministeri de Foment i a AENA i ENAIRE a
realitzar aquells estudis i anàlisis necessaris per garantir que les condicions laborals i
ambientals dels aeroports no comporten elevació de les taxes d’incidència de
determinades malalties, com poden ser processos cancerígens.
El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Foment i a AENA i ENAIRE a
establir de manera immediata una taula de negociació amb els representants legals
dels treballadors i les treballadores de l’ens públic als aeroports de les Illes Balears, així
com amb els principals sindicats que actuïn en representació dels treballadors i
treballadores de les empreses privades que operen en els mateixos, per tal de
consensuar i garantir l’aplicació de manera immediata de totes aquelles mesures en
matèria de prevenció de riscos laborals així com les millores que es considerin
necessàries per a garantir la seguretat i la salut laboral en tots i cadascun dels llocs de
feina dels aeroports.

Assabentament grup,

Damià BORRÀS I BARBER

Andreu ALCOVER I ORDINAS
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