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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

19 de març del 2012

Iniciativa presentada per

El/la portaveu del GRUP PARLAMENTARI PSM-IV-ENTESA I MES PER MENORCA,
Gabriel BARCELÓ I MILTA,

El/La diputat/da :

Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI PSM-IV-ENTESA I MES PER MENORCA
Autor de la iniciativa : Fina SANTIAGO I RODRÍGUEZ
Càrrec de l'autor : DIPUTADA

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: La convocatòria de la vaga general per al proper 29
de març fa urgent un acord d'aquest Parlament en relació a la proposa que seguidament
detallam

Organ de debat:
COMISSIÓ D'ASSUMPTES SOCIALS I DRETS HUMANS

Títol de la iniciativa :
Destinació dels descomptes als empleats públics per vaga general

Contingut de la iniciativa :

Els sindicats majoritaris a l’Estat Espanyol han convocat una vaga general contra el
Real Decret-llei de 3/2012 de 10 de febrer, de mesures urgents per a la reforma del
mercat laboral.

Estan convocats tots els empleats públics de totes les administracions de la
Comunitat Autònoma (funcionaris, interins, contractats laborals temporals o fixos).
Sense dubte, hi haurà un seguiment de la vaga per part d’aquest col·lectiu.
L’administració haurà d’aplicar els descomptes legalment establerts sobre la
nòmina als treballadors i treballadores que es declarin en vaga.

Per altra banda, la crisi econòmica està perjudicant a les famílies d’una manera
molt contundent. Segons dades de diverses entitats sense ànim de lucre a l’àmbit
dels serveis socials i dels propis ajuntaments, la pujada de demanda de les famílies
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que sol·liciten ajudes per alimentació és cada vegada més nombrosa. Són moltes
les famílies que tenen problemes per poder cobrir les necessitats bàsiques
(alimentació, pagament habitatge, transport)

La resposta de la societat civil per manifestar la seva solidaritat i compromís per
intentar donar resposta a aquesta necessitat, ha estat positiva, són molts els
voluntaris i voluntàries que participan en entitats sense ànim de lucre que focalitzen
els seus esforços en la distribució d’aliments.

En el pressupost del Govern de les Illes Balears de l’any 2012, no hi ha cap partida
destinada a subvencionar aquests entitats perquè puguin fer front a la compra
d’aliments bàsics per a la seva posterior distribució.

Per tot això, el grup parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca,
presenta a debat a la comissió d’afers socials la següent

PROPOSICIO NO DE LLEI

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears que tota la
quantia econòmica que es descompti als empleats públics, en motiu de la vaga
general, sigui destinada a subvencionar a totes les entitats sense ànim de lucre
que reparteixen alimentació amb l’objectiu que disposin de productes alimentaris
bàsics per poder distribuir-los entre les persones que ho necessiten.

Gabriel BARCELÓ I MILTA Fina SANTIAGO I
RODRÍGUEZ
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