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NO ES COMPLEIXEN LES PERSPECTIVES 
DE MILLORA EN EL MERCAT DE TREBALL 
 
 
 
El número 5 de Panorama Sociolaboral GADESO aprofundeix en el relat no 
conjuntural de com han percebut i analitzat la crisi econòmica i social les distintes 
institucions i entitats que l’estudien. Aquesta lectura reposada dels estudis més 
rellevants del mercat laboral balear és el nostre principal objectiu i creiem que és el 
servei que podem oferir als nostres lectors i lectores i al conjunt de la societat. Les 
informacions creuades i, en molts de casos, complementàries i les anàlisis fetes des 
de mirades diverses ens permeten treure conclusions estratègiques. 
 
Com és ja habitual, a les pàgines següents hi trobareu la lectura comentada del que 
s’ha publicat sobre el mercat laboral de les Illes Balears des de la publicació del 
darrer número de Panorama (8 de juliol de 2011). 
  
Al final de la revista plantejarem les nostres conclusions, però ja en podem avançar 
una de principal: La crisi del mercat laboral és molt intensa i no s’albira una 
sortida ni fàcil ni molt manco ràpida. Suggerim, idò, un fort impuls a la cultura 
del consens social i polític, a la política de pactes de llarga mirada. Els  
excessius i indiscriminats retalls de despesa pública per mor de la crisi 
pressupostària poden ser contradictoris amb l’objectiu de millora del mercat 
de treball. La creació d’ocupació amb una certa estabilitat laboral és clau per 
poder revitalitzar la  capacitat de consum  i, alhora, fer que l’economia torni a 
uns nivells de dinamisme adients. Per aquesta tasca ningú hi sobra. 
 
 

Clicant sobre els enllaços (en blau i subratllats) accedireu als distints estudis i informes 
 
 
 
 

Podeu trobar les dades actualitzades del mercat laboral a l’ 
ESPAI SOCIOLABORAL GADESO 

http://www.gadeso.org/index.php?contenido_servicio_tabla=sociolaborals&ln=ca


PANORAMA SOCIOLABORAL GADESO. Nº5 
 

 
1.- MÉS INFORMES DE L’ANY 2010 
 
Iniciam aquest apartat amb un document singular. La Memòria Anual del Tribunal 
d’Arbitratge i Mediació de les Illes Balears (TAMIB) no pretén ser un document 
d’anàlisi del mercat laboral, però és una font d’informació interessant per observar el 
seu tarannà. Cal recordar que el TAMIB és un organisme nascut de l'acord entre els 
agents socials i econòmics més representatius per tal de fer les funcions de 
mediació i arbitratge de la conflictivitat laboral, singularment a les extincions de les 
relacions laborals i dels conflictes col·lectius, com ara, les vagues. La funció d’aquest 
tribunal és la resolució autònoma d’aquesta conflictivitat sense tenir que arribar a la 
via judicial. Per això, tal com indica el propi organisme, la memòria és un document 
que reflecteix “la realitat social que dibuixa el conflicte laboral”.  
 
La informació que ens interessa ressaltar és la relativa als acomiadaments. Durant 
2010 s’han tramitat 4.377 expedients, però el TAMIB informa que, en relació a l’any 
2009, hi ha hagut una reducció del 9,5% d’aquestes extincions de relacions laborals, 
mentre que han augmentat en un 4,04% les reclamacions de quantitats. Si reparam 
en les causes dels acomiadaments, és plausible pensar que l’ajust d’ocupació 
per la via de l'acomiadament es moderà durant l’any 2010 (el gruix s’havia fet 
durant els primers anys de la crisi) i que augmenten els problemes de liquiditat 
de les empreses. 
 
Entrant en els estudis de mercat laboral stricto sensu, hem de fer referència a 
l’Informe del Mercado de Trabajo Estatal que en dos volums ha publicat 
l’Observatorio de las Ocupaciones . El primer dels volums està dedicat a la 
informació general de 2010 i no aporta massa informació nova sobre dades 
quantitatives, però és molt interessant el capítol 6 dedicat a l’anàlisi de les Polítiques 
Actives d’Ocupació.  El segon volum ens aporta una acurada informació del mercat 
de treball de cada un dels col·lectius (estrangers, joves, major de 45 anys, dones i 
persones amb discapacitats). Volem cridar l’atenció sobre el darrer dels apartats, per  
dues raons: la primera, perquè és el col·lectiu menys present a la informació sobre 
mercat laboral, i la segona i més  important, perquè aporta la dada que les Balears 
tenen una de les taxes més baixes del conjunt de l’estat en contractació 
d’aquest col·lectiu de persones amb discapacitats.  
 
Per acabar aquest conjunt de materials referits a l’any passat, volem comentar 
l’Anuari estadístic municipal de les Illes Balears que ha publicat l’Observatori del 
Treball de les Illes Balears. Aquest document ens permet observar els principals 
indicadors sociolaborals (demografia i mercat de treball) a tots els pobles de les illes. 
La principal conclusió és, al nostre parer, òbvia: cada municipi de les illes s’ha 
comportat de manera diferent, segons predominin unes o altres activitats 
econòmiques en la seva estructura productiva, i per això cal emfatitzar que els 
municipis de les Pitiüses han presentat en conjunt el creixement poblacional 
més gran, una certa estabilitat en el seu teixit productiu i un petit increment en 
l’ocupació laboral. En canvi, Mallorca i Menorca estabilitzen la seva població 
(perdent residents fins i tot en alguns municipis costaners) i segueixen 
davallant en nombre d’empreses. 
 
 

http://www.tamib.es/memoria_tamib.pdf
http://www.sepe.es/contenido/conocenos/publicaciones/pdf/IMT_2011_Datos2010_Estatal_General.pdf
http://www.sepe.es/contenido/conocenos/publicaciones/pdf/IMT_2011_Datos2010_Estatal_Colectivos.pdf
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST282ZI105661&id=105661
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2.-  CONJUNTURA AL LLINDAR DEL PRIMER SEMESTRE DE 2011 
 
Tot i que ja avançam cap al quart  trimestre de l’any,  es segueixen publicant 
documents referits als mesos de abril, maig i juny. És el cas de CCOO, que  publica 
les Dades trimestrals del Mercat de Treball del segon trimestre. És habitual en 
aquest informe trimestral que el sindicat, a més de l'anàlisi dels grans  trets posi el 
focus, en alguns aspectes del mercat laboral. En aquesta ocasió, amb l’objectiu 
d’avaluar la reforma laboral de mitjans de 2010, aprofundeix en l’anàlisi d’algunes 
dades sobre la contractació i inclou un apartat dedicat a la població jove. Els 
autors/es del treball són categòrics a l’hora de treure’n conclusions: referint-se a 
l'impacte de la llei que reformà el mercat de treball afirmen que “la destrucció de 
l’ocupació indefinida i el nou creixement de l’ocupació temporal suposen un 
empitjorament de la dualitat del nostre mercat de treball i un increment del nombre 
de treballadors i treballadores que es troben en una situació de precarietat, la qual 
cosa dificulta el desenvolupament d’una carrera professional, l’adquisició de 
competències, la mobilitat professional i l’increment del valor treball.”  La conclusió 
sobre la situació laboral de la població jove no es manco contundent: “Davant les 
elevades taxes d’atur i la incidència de la temporalitat i la precarietat no és 
d’estranyar que la població jove iniciï un nou corrent d’emigració cap a l’estranger”.  
Més enllà del palès biaix de l'informe de CCOO, les dades semblen tossudes i 
reforcen la idea del fracàs de les institucions laborals i econòmiques per reduir 
la temporalitat  i propiciar la inserció de la gent jove a la vida laboral activa.  
 
El  document  Conjuntura Econòmica de les Illes Balears, publicat el mes de juliol 
per part de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació del 
Govern de les Illes Balears analitza les dades del primer trimestre de 2011. Aquest 
retràs en l’anàlisi –per mor de les eleccions autonòmiques del 22 de maig i la 
posterior presa de posició del nou Govern- descontextualitza l’informe de conjuntura 
governamental. En qualsevol cas, aquest informe no aporta res de nou sobre el 
mercat de treball, si exceptuam que, per una banda, destil·la un optimisme poc comú 
i, per un altra, aporta una dada molt important en matèria de costos laborals. 
 
L’optimisme queda reflectit en el seguen paràgraf literal: “Les Illes Balears presenten 
un creixement moderat en el primer trimestre de 2011, mentre que fa un any hi havia 
caigudes de més de dos punts percentuals. Les Pitiüses són la regió amb una taxa 
de creixement major, impulsada principalment pel bon comportament del sector dels 
serveis en aquestes illes. Menorca s’estanca en els primers tres mesos de 2011 i 
Mallorca mostra sols un lleuger revifament (+0,1%). Les bones perspectives per a 
la temporada turística fan preveure que les taxes de creixement d’enguany 
seran cada cop més positives”. 
 
Per una altra banda l’informe del Govern ens recorda que en el darrer trimestre de 
2010 el cost laboral per treballador arribà a les Illes Balears a una mitjana de 
2.609,37 €, la qual cosa representa un increment respecte al mateix trimestre de 
2009 (1,9%), mentre que  l’evolució del conjunt d’Espanya  és d’un –0,3% interanual. 
Una diferència que requeriria una anàlisi molt acurada si aquesta tendència es 
consolida. 
 

http://www.ib.ccoo.es/comunes/temp/recursos/12/1015331.pdf
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST227ZI103398&id=103398
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A continuació farem menció a tres informes del primer semestre de 2011 que tenen 
una particular rellevància per la seva autoria i la proximitat de la dada de tall de la 
informació que inclouen.  
 
El primer és el de Conjuntura Econòmica elaborat per la Associació Empresarial  
CAEB. Com és habitual, els informes de la patronal són molt descriptius i poc 
analítics. No obstant, amb una lectura atenta és fàcil observar quins aspectes 
emfatitzen els autors/es: estimació de creixement moderadament positiu del 0,7% 
del PIB i, pel que fa al mercat laboral, les altes a la Seguretat Social, que reflecteixen 
un moderat ascens. En qualsevol cas, mentre augmenta el nombre d'afiliats al règim 
general disminueix el dels autònoms i, encara que es millora, la taxa d'empreses 
inscrites a la Seguretat Social continua sent negativa. Per tant, la demografia 
empresarial segueix patint el efectes negatius de la crisi.  
 
L’Informe de Conjuntura Laboral de les Illes Balears que UGT  publica cada mes 
d’agost és un clàssic dels estius. El to de l'informe sindical és tan pessimista que 
avalua com d'extrema debilitat  l'activitat econòmica de les Illes Balears al llarg del 
primer semestre de 2011. Els autors/es no hi veuen cap bri de millora del mercat de 
treball, ans al contrari. La principal conclusió és que el nostre mercat de treball pateix 
alts nivells de desocupació, una elevada taxa de precarització i una contínua 
destrucció de llocs de treball i pensions per sota de la mitjana nacional. UGT 
responsabilitza d’aquesta  situació a que “la política econòmica té com a únic 
objectiu reduir el dèficit públic” i a que “des de maig del 2010 la reducció del dèficit 
públic ha estat l'objectiu central de tota política econòmica, a causa de les exigències 
dels mercats.” 
 
Per acabar l’apartat d’informacions dels primers sis mesos hem triat el document 
Reflexiones sobre la Situación Económica Actual, que la Cambra de Comerç de 
Mallorca ha fet públic molt  recentment (tancat el 02-09-2011). Aquest informe, que 
combina anàlisi i prospectiva, conclou que la situació econòmica ha repuntat 
lleugerament gràcies al bon comportament del sector de serveis turístics, però 
aquesta millora no es trasllada al mercat laboral. De fet, l’avaluació de 
l’ocupació segueix sent preocupant. 
 
 
 
3.-  INFORMES MONOGRÀFICS 
 
A Panorama Sociolaboral GADESO observam amb especial atenció tot el que es 
mou a l'àmbit  sociolaboral del sector turístic. En aquest cas hem de fer referència al 
document d'EXCELTUR Balance empresarial del segundo trimestre de 2011 y 
perspectivas para el verano (tercer trimestre) y el conjunto del año 2011. El 
turisme estranger cap a Espanya ha tornat a exercir de gran dinamitzador de 
l'activitat turística i, en aquest context, a Balears es registren en el segon trimestre 
de l’any dades positives en vendes i beneficis i, alhora, s'espera un bon estiu, amb 
creixements en vendes, preus i beneficis. Aquest informe d’EXCELTUR no inclou 
cap balanç ni cap perspectiva en matèria de mercat de treball, però les bones 
expectatives albiren millores, al manco quantitatives, en contractació laboral i baixa 
de l'atur per sobre de l’efecte estacional. Cosa que, a la llum de les darreres 
informacions, no s‘ha confirmat.  

http://www.caeb.es/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=158
http://www.ugtbalears.com/Documents/Informe%20de%20Coyuntura%20enero%20junio%202011.pdf
http://www.cambramallorca.com/documentos/Desp_3211.pdf
http://www.exceltur.org/excel01/contenido/portal/files/presentacion_informe_perspectivas_num_37.pdf
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Aquest mesos hi ha hagut poca producció d’informes monogràfics per això 
únicament podem analitzar el publicat per l’Observatorio de las Ocupaciones del 
Ministeri de Treball i Immigració amb les dades de 2010 sobre mobilitat en el sí 
del mercat de treball espanyol. Aquesta informació és molt rellevant per entendre el 
funcionament dels mercats laborals. Balears tingué l’any passat una  taxa del 8,73 
de mobilitat del seu mercat de treball (tres punts i mig inferior a la mitjana estatal). 
Aquesta baixa mobilitat és conseqüència d’una davallada del 3,71% de les 
entrades i l’increment del 3,21% de les sortides; una bona prova de les  
dificultats per superar la crisi. 
 
 
4.- CONCLUSIONS I OPINIÓ DE LA FUNDACIÓ GADESO 
 
A l'iniciar-se l’any hi havia controvèrsia entre els organismes, entitats, investigadors i 
agents socials i econòmics  sobre les perspectives futures de la situació econòmica  i 
del mercat laboral illenc. Uns albiraven millores moderades i afirmaven que es 
començaria a veure la llum al final del túnel de la crisi (els bolletins de Conjuntura 
Econòmica de  la Direcció General d’Economia del Govern de les Illes Balears que 
s’han anat comentant a Panorama Sociolaboral GADESO en són un bon exemple). 
Uns altes palesaven pessimisme i pronosticaven, en el  millor dels casos, una 
desacceleració dels indicadors negatius (a tall de exemple, cal citar l’Informe de 
perspectives de la Cambra de Comerç de Mallorca). Així doncs, una vegada 
analitzada la informació disponible, sembla que els pessimistes tenien raó. Tot 
indica que la crisi és lluny d’escampar i que en matèria d’ocupació serà molt 
prolongada. 
 
Les primeres informacions i anàlisis del tercer trimestre –uns mesos claus que 
coincideixen amb el cim de la temporada turística- no són encoratjadors ja que 
s’observa un estancament en els sectors econòmics no turístics i un lleuger 
creixement en els ingressos turístics però amb una minsa associació amb  la 
creació de treball. Com és lògic, en el nostre mercat laboral la contractació 
estiuenca és absolutament estacional i per això ja hi  ha qui  augura  que en el 
proper mes de novembre l’atur registrat es situarà entorn les 92.000 persones. 
 
Davant aquesta situació, des de  la Fundació Gadeso, insistim en les propostes que  
fèiem  al Nº4  de Panorama Sociolaboral GADESO, i plantejam les següents:  
 

1. Un fort impuls a la cultura del consens social i polític, a la política  de 
pactes de llarga mirada. Els excessius i indiscriminats retalls de despesa 
pública per mor de la crisi pressupostària poden ser contradictoris amb 
l’objectiu de millora del mercat del treball. La creació d’ocupació amb una 
certa estabilitat laboral és clau per poder revitalitzar la capacitat de consum  i, 
alhora, fer que l’economia torni a uns nivells de dinamisme adients.  

http://www.sepe.es/contenido/conocenos/publicaciones/pdf/DatosBasicosMovilidad_2011_Datos2010.pdf
http://www.cambramallorca.com/documentos/Desp_2751.pdf
http://www.gadeso.org/sesiones/gadeso/web/socio_docs/ca_4.pdf
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2. En la nostra opinió, és urgent que les Administracions Autonòmiques, Insulars 
i Municipals i les organitzacions empresarials i els sindicats, negociïn un 
acord contra l’exclusió social i econòmica provocada per la crisi. Cal 
recordar que l’atur de llarga durada afecta cada vegada a més gent i que 
augmenten les llars amb tots el seus membres en atur. L’austeritat no hauria 
de ser sinònim d'insolidaritat. 

3. Consideram que el Govern de les Illes Balears hauria d’avançar, abans 
d’acabar l’any, els criteris i disponibilitat econòmica per la renovació del Pla 
d’Ocupació de les Illes Balears (POIB) per l’any 2012. S’ha de recordar que el 
pla vigent finalitza enguany. El POIB –que el Govern Autonòmic ha de pactar 
amb les organitzacions empresarials i sindicals més representatives- hauria 
de ser una programació integral d’accions i programes de Polítiques Actives 
d’Ocupació que garanteixi una millora de l’ocupabilitat de les persones 
aturades i d'itineraris específics per als col·lectius amb dificultats especials. La 
inserció laboral de les persones amb  discapacitats no hauria de frenar-se per 
mor de la crisi. 

http://www.caib.es/govern/archivo.do?id=514271

