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RESUM
El capítol II es divideix en dos apartats, mercat de treball i relacions laborals, d’una banda, i
Seguretat Social, de l’altra, per mitjà dels quals es fa una anàlisi exhaustiva d’aquests dos
àmbits, no tan sols des de la perspectiva de la nostra comunitat autònoma, que constitueix el
principal objecte d’aquest estudi, sinó també per posar en relació les dades obtingudes de l’any
2007 a les Illes Balears amb els resultats aconseguits a la resta d’Espanya.
Així, i en relació amb el mercat de treball i les relacions laborals, s’analitzen el nombre de treballadors afiliats a la Seguretat Social, que al llarg del 2007 han estat, de mitjana, 455.694.
Aquests resultats són els millors que s’han donat fins ara, ja que mai en tota la historia de la
sèrie no hi havia hagut tantes persones que cotitzassin a les nostres illes. A més, en l’anàlisi de
la població ocupada per branques d’activitat observam que hi ha un increment en tots els sectors econòmics, tret del sector industrial.
La creació d’ocupació d’aquest any 2007 s’ha concentrat en el sector de la construcció, mentre que el sector agrícola i ramader és el segon amb l’augment més important. Així mateix, s’ha
d’assenyalar la importància creixent del col·lectiu de treballadors estrangers, en especial els de
països de fora de la Unió Europea. El total de la població estrangera afiliada a la Seguretat
Social al llarg del 2007 ha estat com a mitjana de 80.716 persones, xifra que suposa un increment del 9,5% respecte de l’any passat, amb un pes del 17,7%. A més, quant a la taxa d’atur,
cal dir que durant l’any 2007 s’ha situat en el 7%, com a mitjana: mig punt per sobre de la taxa
del 2006. En el rànquing per comunitats autònomes, les Illes Balears se situen en la vuitena
posició pel que fa a la taxa d’atur més baixa.
Amb referència als índexs de qualitat del treball, s’ha duit a terme una revisió dels indicadors
que varen servir de base a l’estudi publicat l’any 2004, revisió que ha permès una millor anàlisi de la situació del mercat de treball actual. D’aquesta manera, amb l’incorporació de nous
indicadors es pot apreciar que les variables en què les Illes Balears estan millor situades respecte de la resta de comunitats autònomes es concentren en els indicadors relacionats amb les
relacions laborals, la igualtat de gènere, la cohesió social i el benestar i protecció socials. Una
anàlisi dels indicadors de l’Estratègia europea per a l’ocupació ens mostra, un any més, que les
Illes Balears, si bé es troben en una posició millor que la resta de l’Estat, encara no compleixen
els objectius establerts per la Comissió Europea a la Cimera de Lisboa.
Quant a les característiques bàsiques de la negociació col·lectiva a les Balears, cal reiterar que
es tracta d’una estructura de caire sectorial. Els nostres convenis col·lectius sectorials més
importants pel nombre de treballadors que ocupen i per les empreses a les quals afecten són
els de l’hoteleria, la construcció i el comerç.
Respecte de l’activitat del Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes Balears (TAMIB), al llarg
del 2007 el nombre d’expedients tramitats és de 6.592, i tots són de conciliació/mediació.
Globalment considerada, l’activitat del TAMIB s’ha incrementat en 975 expedients, és a dir, un
17,36%, percentatge considerablement superior al de l’any passat.
Finalment, en l’àmbit de la prevenció de riscs laborals, s’hi analitzen les principals accions dutes
a terme per la Direcció General de Salut Laboral, la Inspecció de Treball, la Fiscalia i les mútues
d’accidents de treball i malalties professionals, així com l’àmbit de la negociació col·lectiva.
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Quant a la sinistralitat laboral, continua com a factor que mereix una atenció especial, ja que
s’incrementa un 2,7%.
La recaptació líquida de la Seguretat Social a les Illes Balears durant l’exercici del 2007 ha
estat de 2.645,37 milions d’euros, xifra que representa un increment del 7,39% respecte de
l’any anterior.
El nombre total de pensions contributives que s’han percebut a les Illes Balears l’any 2007 és
de 158.432, la qual cosa representa l’1,9% del nombre total de pensions contributives de
l’Estat espanyol. La contrapartida monetària del total de pensions contributives ha arribat al
valor de 1.345,59 milions d’euros, amb un increment del 7,94%. Per comparació a les dades
relatives als valors mitjans de les pensions de les diferents comunitats autònomes, les pensions mensuals de les Illes Balears tenen un valor de 614,04 euros i s’han situat per sota la
mitjana nacional. Només se situen per sota de les Balears: Múrcia, Extremadura i Galícia. Ara
bé, per províncies de l’arc mediterrani, només se situen per sobre de les Balears: València,
Màlaga i Tarragona.
La pensió contributiva mitjana de Mallorca és de 620,59 euros; la de Menorca, de 621,80 euros;
la d’Eivissa, de 593,65 euros, i la de Formentera, de 533,65 euros.
La mitjana mensual de les pensions de jubilació és de 688,37 euros; la de les pensions de
viduïtat, de 449,49 euros; la de les d’incapacitat permanent, de 698,43 euros; la de les d’orfandat, de 269,72 euros, i les que són a favor dels familiars, de 305,48 euros.
L’import anual dels subsidis ha estat de 127,50 milions d’euros amb un increment en relació
amb l’any anterior del 4,15%.
Quant a la protecció per atur, la despesa relativa a les prestacions per atur és de 433,4 milions
d’euros, xifra que significa una variació del 8,03% i un increment en el nombre de beneficiaris del 5,2%. A més, durant l’exercici del 2007 també ha augmentat la cotització de la
Seguretat Social l’11,6%, de manera que s’ha arribat a una quantia total de 119,51 milions
d’euros.
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