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16 de març del 2021

Iniciativa presentada per

Els/Les diputats/des :

Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA
Autor/a de la iniciativa : Enric CASANOVA I PEIRÓ
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT

Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI POPULAR
Autor/a de la iniciativa : María Salomé CABRERA I ROSELLÓ
Càrrec de l'autor/a : DIPUTADA

Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI UNIDAS PODEMOS
Autor/a de la iniciativa : Antonia MARTÍN I PERDIZ
Càrrec de l'autor/a : DIPUTADA

Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI CIUDADANOS
Autor/a de la iniciativa : Patricia GUASP I BARRERO
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU TITULAR

Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA
Autor/a de la iniciativa : Joan Josep MAS I TUGORES
Càrrec de l'autor/a : DIPUTAT

Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS
Autor/a de la iniciativa : Josep MELIÀ I QUES
Càrrec de l'autor/a : PORTAVEU SUPLENT

Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MIXT
Autor/a de la iniciativa : Sílvia TUR I RIBAS
Càrrec de l'autor/a : DIPUTADA

Grup parlamentari : GRUP PARLAMENTARI MIXT
Autor/a de la iniciativa : Patrícia FONT I MARBÁN
Càrrec de l'autor/a : DIPUTADA

Assabentament per part del/s portaveu/s :

PORTAVEU: Pilar COSTA I SERRA (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
SOCIALISTA)

PORTAVEU: Gabriel COMPANY I BAUZÁ (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
POPULAR)

PORTAVEU: Alejandro LÓPEZ I SORIA (PORTAVEU TITULAR del GRUP PARLAMENTARI
UNIDAS PODEMOS)

PORTAVEU: Miquel ENSENYAT I RIUTORT (PORTAVEU TITULAR del GRUP
PARLAMENTARI MÉS PER MALLORCA)
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PORTAVEU: Josep CASTELLS I BARÓ (PORTAVEU SUPLENT del GRUP PARLAMENTARI
MIXT)

Organ de debat: COMISSIÓ DE TURISME I TREBALL

Tipus d'iniciativa : PROPOSICIÓ NO DE LLEI

Regulació : Articles 181 i següents del Reglament del Parlament de les Illes Balears

Tramitació pel procediment d'urgència .
Motivació del procediment d'urgència: Davant la imminent resolució per part de l'administrador
concursal cal fer una crida urgent per una resolució adient per als treballadors i treballadores de
Majorica.

Títol de la iniciativa :
Solucions per a la situació de l’empresa Majorica.

Contingut de la iniciativa :

L’empresa Majorica ha estat als darrers 130 anys de la seva història un referent industrial i
comercial per a Manacor i el llevant mallorquí. Des de 1890 ha anat consolidant-se com una
marca i un símbol que s’ha anat lligant a la imatge turística de l’illa de Mallorca. Aquest camí al
llarg del temps ha fet que aquesta empresa s’hagi convertit en un dels principals motors
econòmics del municipi i en un referent de la incorporació del treball femení al sector industrial de
les Illes Balears.

Al llarg de tot aquest llarg període de temps, l’empresa Majorica ha passat per diferents situacions
de feblesa empresarial i econòmica però que han pogut superar-se sense desarrelar-se de la
localització inicial i sense incidir greument en el mercat laboral de Manacor . Mantenint la seva
activitat amb caràcter tractor per a altres activitats que la complementaven de caràcter comercial y
turístic a la comarca de Llevant.

Ara, després d’aquest recorregut, aquesta empresa ha entrat en concurs de creditors i, per part de
l’administració concursal s’ha obert la possibilitat de la seva venda, cosa que obre la porta a una
possible compra per algun grup de joieria radicat en altres llocs de l’estat i la seva deslocalització
de la producció i la seva comercialització. Aquesta possibilitat pot incidir de forma molt negativa en
el mercat laboral del poble de Manacor i, de manera indirecta, a la resta de la comarca del llevant
mallorquí, agreujant la situació general de feblesa empresarial i laboral generada per la crisi
sanitària de la Covid-19 al darrer any.

És per tot això que els grups parlamentaris sotasignants proposen la següent Proposició no de
llei

1.- El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de cercar una solució a la situació de
l’empresa Majorica que sigui beneficiosa per a la situació laboral de les treballadores i treballadors
d’aquesta empresa i, en conseqüència per al mercat laboral de la comarca.

2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, per a què, conjuntament
amb l’Ajuntament, treballadors i representants sindicals es treballi per arribar a una resolució
d’aquesta situació i s’arribi a garantir el manteniment de la producció, comercialització i
administració de l’empresa en el municipi de Manacor, així com assegurar el manteniment dels
llocs de feina .
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Enric CASANOVA I PEIRÓ María Salomé CABRERA I
ROSELLÓ Antonia MARTÍN I PERDIZ

Patricia GUASP I BARRERO Joan Josep MAS I TUGORES Josep MELIÀ I QUES
Assabentament grup,

Sílvia TUR I RIBAS Patrícia FONT I MARBÁN Pilar COSTA I SERRA
Assabentament grup, Assabentament grup, Assabentament grup,

Gabriel COMPANY I BAUZÁ Alejandro LÓPEZ I SORIA Miquel ENSENYAT I RIUTORT
Assabentament grup,

Josep CASTELLS I BARÓ
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