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Contingut de la iniciativa :
La qualitat de l'ocupació i la manca de productivitat és un dels grans problemes que arrossega el
nostre teixit productiu. L'estat espanyol se situa com uns dels països europeus amb menys
productivitat dels seus treballadors, treballadores i les seves empreses.
La relació entre la producció obtinguda i els factors emprats per a obtenir-la és un dels elements
primordials que determinen el grau de competitivitat d'aquestes.
La revolució digital i els nous processos derivats de l'aplicació de les tecnologies que se'n deriven
poden generar noves formes d'organització del treball. Formes que també es fonamenten en
l'aplicació de la innovació. Aquestes sinergies poden dibuixar escenaris laborals nous. Noves
oportunitats per augmentar la capacitat competitiva de treballadors i la competitivitat de les
empreses.
La salut dels treballadors i les treballadores, la conciliació familiar i fins i tot el grau de felicitat amb
el que els treballadors i les treballadores encaren la feina són elements cabdals per augmentar la
seva productivitat i en conseqüència augmentar la competitivitat de les empreses per a les quals
fan feina.
En moltes ocasions la baixa productivitat no és tant dels mateixos treballadors sinó del model
d'organització empresarial. La introducció d'elements de digitalització dins aquests models que
millorin els processos dins l'empresa i que complementin el treball dels empleats i les empleades
han de ser incentivades i promogudes per les administracions públiques.
Els efectes positius d'un mercat laboral més competitiu són entre d'altres l'augment de l'ocupació,
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el creixement econòmic i l'augment de la recaptació fiscal que incentiva el desenvolupament de
polítiques públiques que reverteixen en la qualitat de vida de tota la població i ajuden a defensar
l'Estat del Benestar.

Dins aquest context de millora productiva i competitiva l'estudi de la viabilitat de la implantació de
la jornada laboral de 4 dies pot ser una bona eina per aprofundir en aquestes noves formes
d'organització de la feina. Empreses tan reconegudes com Microsoft ja han realitzat experiències
positives en aquesta direcció.
El passat mes de gener el Ministeri d'Indústria aprovà un pla pilot amb una dotació econòmica de
50 milions d'euros inclòs en els Pressupostos Generals de l'Estat 2021 perquè una sèrie
d'empreses puguin implantar la jornada laboral de 4 dies entre els seus treballadors sense que
impliqui en cap cas la baixada del sou dels treballadors i treballadores. Aquesta iniciativa que està
previst s'implanti en aproximadament unes 200 empreses ha de ser una petita mostra que
representi bona part del teixit productiu de l'estat.
En aquest sentit, el pes del sector l'hostaleria dins l'estat i especialment al nostre territori ha de
bastar perquè aquesta experiència s'apliqui en el sector hostaler principalment a les petites i
mitjanes empreses que són la majoria dins el mateix.
Les condicions laborals dins l'hostaleria són en massa ocasions inadequades pels seus
treballadors. Jornades laborals partides durant 6 dies a la setmana que fan pràcticament inviable
la conciliació laboral i familiar i atempten contra el dret al lleure i la formació fora d'hores de feina
per una part important dels treballadors i treballadores del sector. Sense oblidar els casos
d'explotació en l'obligació de fer un gran número d'hores extraordinàries que fins i tot, a vegades,
ni es paguen ni es retornen en dies de festa.
Les administracions públiques han de ser proactives en la recerca de solucions que ajudin a
eliminar situacions com les anteriorment descrites sigui mitjançant la inspecció de treball o, com
en el cas que ens ocupa, mitjançant l'estudi i aplicació de proves pilot que ajudin a l'aplicació de la
innovació digital per millorar les condicions de treball a les empreses.
L'estudi de la viabilitat en l'aplicació de la jornada laboral de 4 dies és un imperatiu dins el sector
de l'hostaleria balear. Ja existeixen en l'àmbit privat experiències d'èxit dins el mateix Estat
espanyol que demostren que sí és possible establir la jornada laboral de 4 dies dins el sector
serveis.
La reducció de la jornada laboral no implica en si mateixa l'augment de l'ocupació, però sí que pot
influir en l'augment de la productivitat dels treballadors i les treballadores i en conseqüència fer
pujar la competitivitat empresarial, fet que sí que està més que demostrat que augmenta les
dades d'ocupació laboral.
Vivim un moment de canvi profund en l'economia i en el mercat de laboral per motius com la
digitalització dels processos o la transició ecològica cap a una economia verda. La irrupció de la
Covid-19 ha estat un greu trasbals econòmic, vital i humà que ens ha de motivar per cercar
solucions imaginatives i possibles. El teletreball en aquest sentit és un bon exemple de com les
societats avançades han aconseguit adaptar-se a les pitjors circumstàncies.
No tinguem por dels canvis ni escoltem aquells que s'esforcen a repetir que la jornada laboral de 4
dies enfonsaria l'economia. Al llarg de la història tenim exemples de canvis profunds dins el
mercat laboral que van ser titllats d'inoportuns o catastrofistes, però van esdevenir passes
endavant tant econòmicament com en la millora de les condicions de feina dels treballadors i les
treballadores. La implantació de la jornada de 8 hores o la prohibició del treball infantil són bons
exemples.
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Per tot això el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca presenta la següent Proposició no de Llei:

1- El Parlament de les Illes Balears insta el govern de l'Estat a iniciar com més aviat millor l'estudi
de la viabilitat de la implantació a les Illes Balears de la jornada laboral de 4 dies setmanals a
totes les empreses i amb atenció especial a serveis i hostaleria.

2- El Parlament de les Illes Balears insta el govern de l'Estat a posar en marxa un pla pilot per a la
implantació de la jornada laboral de 4 dies setmanals a empreses de les Illes Balears i incloure-hi
el sector hostaler a causa del gran pes que ocupa dins el mercat laboral del nostre territori.
Assabentament grup,

Joan Josep MAS I TUGORES Miquel ENSENYAT I RIUTORT
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