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Títol de la iniciativa :
REGULACIÓ NORMATIVA DEL TELETREBALL.
Contingut de la iniciativa :
L’estructura demogràfica, laboral i econòmica actual ens demostra que existeixen necessitats de
flexibilitat entre treball, família i d’altres ocupacions, que molt difícilment poden ser conciliades per
la ciutadania en el seu dia a dia. En aquest context, una de les eines que aporta solucions
factibles és el teletreball. Prova d’això és la necessitat sobrevinguda en multitud de negocis arrel
de la crisi econòmica derivada de la pandèmia del Covid19, que ha empès a molts negocis per
necessitat a un camí al que començaven a optar per flexibilitat laboral.
En una comunitat autònoma econòmicament depenent del turisme i amb els riscos que implica la
dependència del monocultiu, és convenient la creació d’un entorn favorable i atractiu per al
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desenvolupament de sectors productius de caire tecnològic i innovador, que a més doni sortida al
gran talent existent a les Illes Balears, com queda evidenciat amb el Parc Bit, la Universitat de les
Illes Balears o l’IDISBA, entre d’altres. I per a aquest fi, una sòlida implantació del teletreball pot
esser un avantatge competitiu que obri la porta a l’augment de la implantació d’aquest tipus
d’iniciatives empresarials.
Però la modalitat de teletreball o treball telemàtic no es consolidarà ni podrà aportar les seves
virtuts socials i laborals fins que existeixi una seguretat sòlida per a empleadors i per a empleats
sobre les condicions que han de regir aquesta modalitat i per tant es fa palesa la necessitat d’una
regulació normativa que abasti la regulació de tots els condicionants vinculats a les mesures de
treball flexible, ja que les escasses regulacions existents són del tot insuficients per a aportar un
context de seguretat i estabilitat.
Atesa la estructura demogràfica i laboral actual en les Illes Balears i les necessitats de conciliació
de la ciutadania.
Atès l’impuls al teletreball que ha comportat en multitut de negocis les restriccions de mobilitat i el
confinament dictat per l’estat d’alarma declarat arrel de la pandèmia Covid-19.
Atesos aquests antecedents, els grups parlamentaris PSIB-PSOE, Unidas Podemos i MÉS
per Mallorca, presenten la següent Proposició No de Llei:
1.

2.

3.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a incloure en les
agendes de les meses de treball sectorials amb sindicats, patronals i associacions
empresarials el debat i presa d’acords consensuats sobre les bases i les necessitats de
totes les parts en quant al teletreball i d’altres possibles mesures de flexibilitat laboral.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a la redacció i tramitació
d’un projecte normatiu sobre el Teletreball en tots els sectors productius, que determini
les condicions d’aquesta modalitat de treball a fi d’aportar seguretat en la relació laboral
a distància.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a promoure, juntament amb
sindicats i patronals, la consideració de mesures de teletreball i de les regulacions
normatives que puguin aprovar-se al respecte, en la renovació dels convenis col·lectius
d’àmbit estatal, autonòmic i empresarial que es vagin produint.
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