
  

    

 

 

 

L’economia de les Illes Balears té el creixement més alt de l’Estat.  Així ho afirmen 

diferents agents i analistes econòmics públics i privats i sembla que es mantindrà en 

aquesta línia sense grans problemes. La nostra economia genera ocupació com mai i 

atreu inversions i projectes. Per això, per als socialistes no serveix, no volem créixer per 

créixer  sinó general les condicions que permetin millorar la vida de la gent, la distribució 

de la riquesa i un major benestar social. 

 

Ara, els temps comencen a canviar. El Partit Socialista vol donar l’enhorabona a les 

organitzacions sindicals per la signatura de convenis col·lectius que permetin començar 

a distribuir la riquesa que es genera en aquesta terra, a les empreses per haver estat 

generoses i entendre el moment a on ens trobem, i també agrair a un govern pro actiu 

per a mediar per a que això es produeixi. La signatura dels convenis de Comerç (que 

afecta a 68.000 treballadors i suposa una pujada del 6,5% amb efectes retroactius al 1 

de gener)  i d’Hoteleria (que afecta a 137.000 treballadors i suposa una pujada d’un 17% -

en quatre anys-) marquen el camí i són un exemple no tan sols a les nostres illes sinó per 

al conjunt de l’Estat. Aquests dos convenis afecten a un 40% dels assalariats de la 

comunitat que veuran com el seus sous augmentin.  

 

Per altre costat, las dades de la EPA d’aquest tercer trimestre de 2017 confirmen el 

procés de creació d’ocupació i sintonitzen amb l’alt creixement de l’economia balear. De 

fet, s’han recuperat els nivells d’ocupació anteriors a la crisi. Per primera vegada es 

superen els 580.000 ocupats, aconseguint un màxim històric. Per altre banda, la taxa 

d’atur ha baixat al 9,25% (sent la primera comunitat autònoma que es situa per baix dels 

10 punts). 

 

Ens trobem, doncs, amb una dades de la EPA que són un reflex del creixement econòmic 

tot i que els reptes ara s’han de centrar en qualitat en la ocupació. 

 

Amb tot, i encara que ens trobem davant una millora important de l’economia i 

l’ocupació, els i les socialistes pensem que s’ha de continuar i potenciar la realització de 

polítiques que suposin un repartiment de la riquesa produïda i una millora de la situació 

de milers de persones que encara es troben en situacions de precarietat. Encara hi ha 



  

    

 

 

 

molta gent que s’ha quedat per el camí i ens obliga a mantenir polítiques valents que 

permetin la seva reinserció al món laboral.  

 

Per això, els socialistes de les Illes Balears organitzarem una campanya d’informació 

sobre les millores de les condicions laborals a la nostra terra i les mesures que s’haurien 

d’adoptar per a combatre la precarietat laboral.  

 

Per altre banda, els i les socialistes de les Illes Balears instem als nostres representants 

públics: 

 

1. A mantenir la lluita contra la precarietat laboral. 

2.  A promoure la realització polítiques actives que facilitin l’accés a una ocupació 

lluitant pel increment dels fons (Conferència Sectorial, fons europeus...) adreçats 

a finançar aquests tipus de polítiques.  

3. Establir polítiques específiques per als col·lectius més desfavorits per la crisi 

econòmica: aturats de llarga durada i joves.  

4. Establir programes específics per a les dones víctimes de violència de gènere. 

5. Afavorir les condicions per a que signin convenis col·lectius que permetin una 

millor distribució de la riquesa.  

6. Derogar la reforma laboral de l’any 2012 


