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A LA MESA DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS 
 
 
D'acord amb el que preveu l'article 163 i següents del Reglament del Parlament 
de les Illes Balears, els grups parlamentaris Bloc per Mallorca i PSM-Verds i el 
Mixt (amb el parer favorable només de la Sra. Marián Suárez i la Sra. 
Esperança Marí) presenten la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI , per a ser 
tractada davant el Ple de la Cambra 
 
 
TITOL: Modificació de la llei general de la Seguret at Social. 
 
 
El  contracte de treball fix discontinu és una resposta legislativa per a 
proporcionar una certa estabilitat a les relacions laborals en les activitats 
econòmiques estacionals, com ara activitats agroalimentàries o les 
relacionades amb el turisme (hoteleria, restauració, transport, etc). A les Illes 
Balears, per la seva especialitat productiva, el treball fix discontinu s’ha 
convertit en un element estructural del mercat de treball.  
 
La situació de crisi romp la dinàmica de combinar temps de treball amb 
prestacions per atur que permetia que aquesta modalitat contractual funcionés 
com un pal·liatiu a  la temporalitat i a la precarietat. Actualment, es cada 
vegada major el nombre de treballadors fixos discontinus que no arriba a 
treballar 180 dies en la temporada i, per tant, no tenen dret a les prestacions 
per atur, ni contributives ni assistencials. 
  
Per altra banda,  la política turística del Govern, consistent en impulsar la 
reconversió de zones turístiques madures provocarà, mentre es realitzen les 
obres de reconversió, que determinades activitats redueixin el temps  anual 
d’activitat econòmica, per la qual cosa és aconsellable flexibilitzar les normes 
d’accés a les prestacions per atur per aquest col·lectiu que, per nombre en el 
conjunt de l’estat, genera un cost econòmic assumible. 
 
L’article 32 de la llei 30/98, de 29 de juliol, sobre el règim especial per a les Illes 
Balears preveu l’adopció de mesures estatals en favor dels fixos discontinus. 
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Per tot això, els grups parlamentaris BLOC per Mallorca i PSM-Verds i 
Mixt(amb el parer favorables de la Sra. Marián Suárez i la Sra. Esperança Marí) 
presenten a la comissió el següent 
 

ACORD 
 
El Parlament de les Illes Balears insta al Govern de l’Estat a promoure la 
modificació de la llei general de la Seguretat Social a fi de millorar l’acció 
protectora de seguretat social dels treballadors fixos discontinus, en especial 
pel que fa a la protecció per desocupació. 
 
A la seu del Parlament, 7 d’abril de 2010 
 
El portaveu del grup parlamentari  El diputat del grup parlamentari  
BLOC per Mallorca i PSM-Verds   BLOC per Mallorca i PSM-Verds  
     
    
 
Gabriel Barceló i Milta    Antoni Alorda i Vilarrub ias 
 
 
La diputada del grup parlamentari   La diputada del grup parlamentari 
Mixt  ,      MIxt 
 

 
 

Marián Suárez Ferreiro    Esperança Marí Mayans  
  
 
Es dóna per assabentada 
La portaveu del grup parlamentari  
Mixt 
            
 
 
 
Maria Antònia Sureda Martí 
 
 


