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Organ de debat: PLE DEL PARLAMENT
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: Davant les declaracions del President del Govern i davant
la necessitat d’accelerar la tramitació d'una llei d'igualtat salarial que faci més real el principi
constitucional d'igualtat sense discriminació per cap raó.
Títol de la iniciativa :
Superació de les diferències salarials per raons de sexe.
Contingut de la iniciativa :
El dret a la igualtat salarial i la no discriminació retributiva entre dones i homes és un dret
reconegut expressament en la Constitució Espanyola (article 35 CE), en la Llei Orgànica 3/2007 ,
de 22 de març (article 5), i en l'Estatut dels Treballadors, l'article 28 disposa:
"l'empresari està obligat a pagar per la prestació d'un treball del mateix valor la mateixa retribució,
satisfeta directament o indirectament, i qualsevol que sigui la naturalesa de la mateixa, salarial o
extrasalarial, sense que pugui produir cap discriminació per raó de sexe en cap dels elements o
condicions d'aquella”.
Dins l’àmbit europeu, també es configura com un dret i un principi fonamental recollit
expressament en l'Article 157 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (antic 141 TCE),
en les directives comunitàries (Directiva 75/117 / CEE, Directiva 79/7 / CEE del Consell, Directiva
86/613 / CEE, Directiva 92/85 / CEE, Directiva 2002/73 / CE, Directiva 2006/54 / CE) i en l'Article
23 de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea, destacant la tasca d'interpretació
desenvolupada pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en relació al concepte d'igualtat
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En l'àmbit internacional, el Conveni 100 de l'Organització Internacional del Treball (OIT), a fi de
promoure i garantir l'aplicació del principi d'igualtat de remuneració per un treball d'igual valor,
commina els Estats a garantir l'aplicació del principi de igualtat de remuneració per un treball
d'igual valor.
Malgrat els importants avenços que hi ha hagut durant els governs socialistes per a la dona en
l'àmbit laboral (com la Llei d'Igualtat que obligava a negociar plans d'igualtat en les empreses), la
realitat és que segueix existint una important bretxa salarial entre dones i homes, que actualment
ronda el 22 per cent.
Corregir les diferències salarials suposa també millorar la jubilació i la protecció social de les
dones. El perjudici que les dones cobrin menys salari que els homes es perllonga al llarg de tota la
seva vida: menys sou quan estan en actiu, menys prestació per desocupació, si en algun moment
es queden a l'atur, i pensions més baixes quan es jubilen.
De mitjana, les dones tenen un 40 per cent de pensió de jubilació menys que els homes, són
majoria a les pensions mínimes i no contributives i més del 60 per cent d'elles, si descomptem els
complements a mínims, perceben menys de 600 euros al mes de pensió de jubilació.
Malgrat tot l'anterior, que segurament ningú podrà discutir, el passat 24 de gener, vam assistir
amb sorpresa a les declaracions del president del govern, el Sr. Mariano Rajoy en un programa de
ràdio que davant la pregunta concreta "¿Ni tan sols dient que si un home i una dona fan el mateix,
haurien de cobrar el mateix? ", ha contestat literalment i textualment: "no ens fiquem en això” ,
evidenciant una absoluta falta de coneixement i compressió d'un problema real, d'una injustícia
flagrant i d'un manifest incompliment del que diu la Constitució Espanyola.
Així, és evident que resulta més necessari que mai seguir l'exemple d'altres països desenvolupats
i impulsar l'aprovació d'una llei que incorpori a l'ordenament laboral la màxima de "a igual treball,
igual salari".
Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten la següent PROPOSICIÓ NO DE
LLEI
1.- El Parlament de les Illes Balears condemna, en els més enèrgics termes, les declaracions del
president del govern d'Espanya en contra de que es respecti el principi: "a igual treball igual
salari”.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta l’Estat Espanyol a assolir un compromís formal i
inequívoc per fomentar el respecte del principi' a igual treball igual salari “ com a part essencial i
fonamental de l'estructura retributiva dels treballadors i treballadores de l’Estat i els seus ens
autònom.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta l’Estat Espanyol a incorporar en les seves activitats
l'impuls del principi 'a igual treball igual salari' en els sectors productius de la societat.
4.-El Parlament de les Illes Balears insta l’Estat Espanyol i als insta els partits polítics amb
representació parlamentària a impulsar la redacció i aprovació d'una Llei d'Igualtat Salarial que
reguli l'aplicació efectiva del principi 'a igual treball igual salari' i que tingui com a pilars
fonamentals la transparència salarial i que valori el treball utilitzant criteris objectius com són els
requisits educatius, professionals de formació, qualificació, esforç i responsabilitat així com
qualsevol altre factor relacionat estrictament amb les capacitats dels treballadors i treballadores i
les condicions de desenvolupament del treball.
5.- El Parlament de les Illes Balears dóna suport a l’aturada feminista convocada per diferents
organitzacions sindicals per al dia 8 de març.
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Assabentament grup,

Enrique CASANOVA I PEIRO

Alberto JARABO I VICENTE
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