El PSIB-PSOE reclama un protocol d'intervenció preferent del Govern amb l'objectiu d'evitar perdre més l
dijous, 20 de febrer de 2014 16:18

Joana Barceló: "En els darrers dos anys, Balears ha perdut mil llocs de feina en la indústria
manufacturera, principalment pel tancament d'empreses de calçat, fusta, bijuteria i mobles." El
PP vota en contra al Parlament.

El PSIB-PSOE ha proposta l'elaboració urgent d'un protocol àgil d'intervenció preferent per a la
mediació en els processos de reestructuració, deslocalizació, subrogació o tancament
d'empreses a Balears. "Aquest protocol és la garantia de que el Govern actuï en tots els casos,
oferint alternatives que facilitin la viabilitat –total o parcial- de les empreses i dels seus
treballadors", ha argumentat la diputada Joana Barceló.

En la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans, Barceló ha explicat que, "evidentment,
això no garanteix que les empreses no tanquin, però al manco assegura una major implicació
del Govern en tots els processos, amb l'objectiu de mantenir el màxim nombre de llocs de
treball a les nostres illes".

"En els darrers dos anys, Balears ha perdut mil llocs de feina en la indústria manufacturera,
principalment pel tancament d'empreses de calçat, fusta, bijuteria i mobles" ha explicat Barceló.
En concret, el nombre de llocs de feina en indústria manufacturera ha baixat de 15.841 en 2011
a 14.845 en 2013. El nombre d'empreses ha davallat un 11% en el sector calçat, un 19% en
fusta, un 36% en bijuteria i un 20% en mobles, segons dades oficials.
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Joana Barceló ha recordat que Balears ha perdut 572 empreses del règim general entre el
2011 i el 2013; i el nombre de treballadors afectats per EROS d'extinció ha passat de 693 en
2011 a 800 en 2013. "Les promeses de que la Reforma Laboral aturaria la destrucció
d'empreses i la extinció de contractes, no ha estat certa. Només ha estat una excusa per a la
rebaixa salarial i dels drets dels treballadors", ha explicat Barceló. "La sangria de la destrucció i
deslocalització d'empreses no ha aturat", ha apuntat. "Ahir era Trablisa, avui Coca-Cola, i
també hem passat per Orizonia i Globalia. Tot i la tasca del TAMIB, segueix essent necessària
la intervenció del Govern", ha apuntat.

El PP no ha donat suport a la iniciativa, que per tant no ha sortit endavant.
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