
 

 

 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL COMITÈ INSULAR DE LA FSE-PSOE SOBRE LA MILLORA DE 

L’OCUPACIÓ A L’ILLA D’EIVISSA 

 

Amb l’aprovació del Reial decret llei 32/2021 de reforma laboral en el Congrés dels Diputats el passat 

3 de febrer es va obrir un nou paradigma laboral, apostant per una ocupació de qualitat i que ha 

dignificat milions de llocs de treball.  

 

En l’àmbit estatal, l'afiliació a la Seguretat Social ha tancat el mes d'abril de 2022 amb una xifra de 

20.098.119 persones, després d'augmentar en l'últim mes en 33.244 treballadors respecte al mes 

anterior. Per primera vegada en la història se supera la barrera dels 20 milions d'afiliats.  

 

A les Illes Balears hi ha 518.222 persones treballant. A més, 8 de cada 10 nous contractes han estat 

indefinits i s'han creat 87.256 llocs de feina en un any.  

 

A l’Illa d’Eivissa, ses dades en aquest abril de 2022 han mostrat una creació de 9.243 llocs de feina 

indefinits, amb el qual el 90% de contractació que es genera és indefinida, el qual era del 20% fa 

exactament un any, i una reducció del 61,6% de l’atur respecte del mateix mes de l’any passat, el qual 

representa la reducció més grande l’atur de la comunitat autònoma i de l’Estat Espanyol.  

 

S’han recuperat, per tant, a la nostra illa 6.554 llocs de feina respecte del mes d’abril de 2021 i la xifra 

d’aturats és actualment de 4.261 persones, el qual representa un mínim històric, ja que es troba per 

davall de dues xifres de temporades rècord a l’Illa d’Eivissa (4.911 en 2007 i 5.450 en 2019). Tot això 

ens situa al capdavant de la reducció de l’atur i confirma la intensa reactivació econòmica d’Eivissa.  

 

L’estratègia seguida pels governs progressistes davant el vessant econòmica de la COVID-19 sempre 

ha estat evitar la destrucció d’ocupació -a través dels ERTOs, principalment-, i promoure la solvència 

de petites i mitjanes empreses -a través dels 855 milions d’ajudes directes rebudes de l’estat a les Illes 

Balears i dels crèdits ICO i ISBA- per tal que la recuperació econòmica fos ràpida en tant que la situació 

sanitària s’hagués recuperat. Els socialistes d’Eivissa, amb les dades recentment conegudes podem 

confirmar que aquesta estratègia ha estat un èxit.  

 

Aquestes dades mostren com els governs progressistes estam treballant per solucionar un dels 

principals problemes d’aquesta terra, i que tanta importància té per a les persones, i que mantenim 

el nostre ferm compromís amb els treballadors de la nostra terra, com a valor fonamental i fundacional 

de la nostra organització, a la vegada que demostrem que els socialistes sabem gestionar l’economia 

posant per davant a les persones, sense renunciar al creixement econòmic.   

 

Però no hem de defallir, ja que tot i que l’atur és gairebé paritari (55% de l’atur són dones i el 45% 

restant són homes), i que l’atur juvenil marca dades favorables (només hi ha 293 menors de 25 anys 

a Eivissa a l’atur), queda molta feina a fer en quant a l’estabilitat i la diversificació del nostre model 

econòmic, com a garant d’oportunitats de futur per al nostre jovent i com a motor de canvi cap a un 

model econòmic de major valor afegit, més innovador i més resilient.  

 



 

 

Per tot l’anterior, el Comitè Insular de la Federació Socialista d’Eivissa:   

 

1. Davant les dades favorables d’ocupació d’abril de 2022 a l’illa d’Eivissa, constata l’èxit de la 

reforma laboral del Govern de l’Estat Espanyol i de les polítiques actives d’ocupació del Govern 

de les Illes Balears que estan suposant que l’illa d’Eivissa sigui líder en creació d’ocupació 

digna, estable i de qualitat. 

 

2. Considera que les dades favorables d’ocupació a l’illa d’Eivissa d’abril de 2022, consoliden la 

ràpida recuperació econòmica després de la recuperació sanitària i confirmen l’èxit de la xarxa 

de suport creada pels governs progressistes durant la pandèmia de la COVID-19, especialment 

amb el sistema d’ERTES, les ajudes directes a empreses i autònoms i el sosteniment de rendes 

baixes.  

 

3. Es compromet a continuar treballant en favor d’una ocupació estable i de qualitat a l’illa 

d’Eivissa, especialment per a les dones, els joves i les persones més vulnerables, amb especial 

atenció sobre l’augment de l’ocupació qualificada a dins i a fora del sector turístic. 

 

 

 

 


