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PRESENTACIÓ
Des que la tardor de 2002 es va presentar la primera Memòria sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears, any rera any, el Consell Econòmic i
Social de les Illes Balears resta fidel al seu compromís de presentar la realitat econòmica, laboral i social de les nostres Illes. Enguany us presentam la
corresponent a 2007.
I també, com cada any, hem de deixar ben palès, des de l’agraïment, que aquesta Memòria és fruit de l’esforç i dels coneixements dels integrants dels tres
grups que conformen el CES: representants del món empresarial, de les associacions sindicals i d’institucions de la societat civil organitzada; a més del
conjunt de més d’un centenar de col·laboradors.
Aquesta Memòria vol ser un fotograma més d’aquesta pel·lícula que es va bastint, juntament amb les sis Memòries precedents, que té com a protagonista
destacada la mateixa societat transitant pels carreranys de l’economia i altres factors determinants del benestar social.
És cert que en presentar aquesta Memòria, avui, pot semblar que visualitzam una foto feta amb un objectiu desenfocat, però no; de fet la nostra Memòria
detecta, amb dades de l’any 2007, un canvi de cicle econòmic, que avui ja es reconeix com l’ull d’un cicle de forta desacceleració econòmica, els efectes del
qual avui en som tots plenament conscients. Sense cap mena de dubtes, aquesta Memòria representa, avui per avui, la informació, retrospectiva, és cert,
però més exhaustiva sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears. O el que és el mateix, mesurar en xifres quin fou l’estat de l’economia, quin
tipus de treball tenien i de quina qualitat de vida gaudien els nostres conciutadans. La Memòria del CES 2007 presenta una sèrie de novetats respecte de les
Memòries dels anys anteriors, que crec interessant sintetitzar.
Així, pel que fa al capítol 1: s’ha dut a terme una anàlisi detallada de la crisi econòmica internacional que està afectant el sistema financer internacional i que
és la causa principal de la forta desacceleració econòmica del creixement de l’economia mundial. L’apartat de turisme introdueix una major desagregació pel
que fa a les estades, les quals ens permeten estudiar el desglossament per temporades, nacionalitats, tipus d’allotjament i per illes. Així, l’anàlisi del turisme
enguany és molt més complert que en edicions anteriors, per la qual cosa s’ha inclòs un nou apartat 8.9 on es presenta el “diagrama-esquemaresum” de
totes aquestes variables que determinen el comportament de la despesa turística per temporades i per nacionalitats. Finalment, s’ha inclòs també un apartat
sobre l’Agenda per un turisme sostenible i competitiu on es recullen les principals conclusions de la Declaració sobre turisme sostenible de l’Assemblea Anual
de la Comissió de les Illes de la Conferència de Regions Perifèriques i Marítimes d’Europa, que va en la línia del Dictamen 5/2007 del CES sobre els
indicadors de sostenibilitat per la gestió integrada de les zones costaneres (GIZC). I es continua en la tasca d’actualitzar el valor de l’Índex de posició
competitiva turística de Balears, que són dades que només es poden trobar a les Memòries del CES.
L’anàlisi dels pressupostos públics de la CAIB, consells insulars i ajuntaments de les Illes Balears inclou per primera vegada l’anàlisi sobre la càrrega fiscal
per comunitats autònomes, per illes i per municipis, on es comprova que es dóna conjuntament una situació de dèficit fiscal que pateixen les Illes Balears,
juntament amb una major pressió fiscal amb relació al PIB per càpita, que és la més alta de l’Estat.
Finalment, l’apartat de la societat del coneixement i de la informació inclou una col·laboració especial sobre la Llei d’accés electrònic dels ciutadans als
serveis públics i sobre laLlei de mesures d’impuls de la societat de la informació, que estableixen un nou marc
jurídic que ha de facilitar la promoció i l’impuls de la nova societat del coneixement i de la informació a casa nostra i, molt especialment, fan referència als
compromisos que l’Administració Pública ha de satisfer per facilitar-ho.
Pel que fa el capítol 2: s’han actualitzat els índexs del CES sobre la qualitat del treball, que mostren la bona situació relativa de Balears respecte a la resta de
comunitats autònomes. Cal dir que aquesta actualització dels índexs s’ha fet a partir d’un nou estudi que el CES ha fet sobre els índexs de la qualitat del
treball per comunitat autònoma i que properament serà presentat. Aquest estudi amplia el nombre d’indicadors i el nombre de dimensions a partir dels quals
es calculen els índexs i, per tant, les dades que presentem enguany s’ajusten molt millor a la realitat del mercat de treball de les Illes Balears.
L’apartat de la Seguretat Social inclou informació fins ara no existent pel que fa a les pensions per intervals d’edat, per gènere i per tipus de prestació.
Pel que fa el capítol 3: s’han ampliat i millorat els indicadors sobre els nivells de benestar a partir de l’Enquesta de condicions de vida (ECV) de l’INE, a partir
de la qual s’ha pogut aportar informació sobre les desigualtats entre les llars balears en termes de les condicions d’habitatge, de l’estat de salut i del nivell
educatiu dels seus membres. Igualment, en l’anàlisi general de la taxa de llars en risc de pobresa s’afegeix, de manera complementària, un indicador
específic de pobresa infantil.
També s’ha fet un esforç per ampliar la informació de l’apartat de salut. Per això, s’ha constituït un grup de treball de salut que, entre les millores d’aquest
apartat, presenta un millor desglossament de dades entre la sanitat pública i privada a les Illes Balears, així com les col·laboracions especials que s’inclouen
sobre la situació del sector privat en l’atenció especialitzada i l’anàlisi de la situació dels serveis de salut a Menorca.
A l’apartat dedicat als serveis socials, s’ha fet un estudi monogràfic per valorar els primers resultats sobre l’aplicació de la Llei de dependència, on es pot
destacar que el CES ha jugat un rol impulsor per fer front a les dificultats que representa la preparació d’un sistema d’informació que permeti comprendre,
valorar i planificar l’actuació sobre les situacions de dependència.
També cal destacar un nou apartat 10 dedicat als indicadors de gènere de la dona. És aquesta una més de les informacions que el lector només podrà trobar
compendiada a aquesta Memòria.
No voldria acabar aquest breu comentari sobre les novetats de la Memòria del CES 2007 sense fer esment a una reflexió més global i comprensiva sobre la
difícil situació econòmica que travessa avui en dia l’economia espanyola i balear. De fet, la nostra Memòria ja detecta amb dades de l’any 2007 un canvi de
cicle econòmic, que es pot visualitzar perfectament si el lector dóna un cop d’ull a l’indicador global d’activitat del sector de la construcció, amb una caiguda
negativa del 3,7% respecte al 2006, i a la caiguda de la despesa turística d’un 6,6%, amb una pèrdua de 736,3 milions d’euros respecte a l’any anterior.
Per acarar aquesta nova situació de crisi es fa necessari defensar i promoure un nou model productiu més centrat en la millora del nostre capital humà. En
aquest sentit, vull fer esment que el CES ja està en fase d’acabament de l’estudi sobre el sistema educatiu de les Illes Balears, el qual es recolza en la major
enquesta que s’ha fet mai a Balears sobre els professionals, familiars i alumnes del nostre sistema educatiu i que estic segur ens haurà de donar llum per fer
propostes innovadores que permetin millorar els seus resultats.
Un dels temes pendents que el CES té plantejats és reflexionar sobre la millora del nostre estat de benestar, tema candent en la situació difícil que avui ens
toca afrontar. En aquest sentit també els hi vull anunciar que, de cara a l’exercici 2009, el CES té pensat poder realitzar, amb coordinació amb la Conselleria
de Salut i Consum, un estudi molt ambiciós sobre l’estat del nostre sistema de salut. No cal dir que disposar d’un eficient i equitatiu
sistema de salut és un factor determinant per a la millora dels nostres indicadors sobre desenvolupament humà, en la mateixa línia dels que elaboren les
Nacions Unides.
I, finalment, recordar que un altre dels pilars bàsics del benestar de les nostres societats és l’habitatge, tema al què el CES ha dedicat un esforç considerable
amb la publicació enguany de l’estudi sobre el sector de la construcció a les Illes Balears, el qual s’ha reconegut com un dels estudis més complerts i
rigorosos que s’ha fet a Balears sobre aquesta activitat principal de la nostra economia i que determina l’aprovisionament d’un dels béns de primera
necessitat per a la nostra població com és l’habitatge.
Per acabar, i encara que pugui semblar reiteratiu, vull posar en valor el consens que reflecteix cadascun dels comentaris continguts en aquesta Memòria, fruit
del debat i la reflexió de tots els que hi han col·laborat. Aquest consens és un dels valors més preuats d’aquest CES, així com també d’aquesta Memòria. Un
consens que es produeix entre els representats de la vida econòmica i social, els mateixos actors que han de projectar la pràctica del diàleg social en uns
moments fins i tot menys plaents que els viscuts al llarg de 2007.
Per tot això, des del compliment d’un dels mandats estatutaris que fonamenten la nostra actuació com a institució al servei dels ciutadans de les Illes Balears,
posam al vostre abast aquesta Memòria del CES 2007 amb l’ànim d’haver contribuït a fer un diagnòstic que pugui ser útil per poder encertar en les
prospectives de futur, si més no, en les més immediates.
Llorenç Huguet Rotger
President del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears
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COMISSIÓ

DE TREBALL D’ECONOMIA,

DESENVOLUPAMENT REGIONAL I MEDI AMBIENT

TITULARS

SUPLENTS

- José Oliver Marí
- Vicenç Tur Tur*
- Baltasar Piñeiro Pico
- Llorenç Pou Garcías
- Esteve Bardolet Jané
- Macià Blàzquez Salom

(GRUP I, CAEB)
(GRUP I, CAEB)
(GRUP II, CC.OO)
(GRUP II, UGT)
(GRUP III, Govern)
(GRUP III, medi ambien)

- Miquel Vidal Fullana
- Alfonso Meaurio Flamen
- ————————————————- Juan Herranz Bonet
- Pedro Bofill Contreras
- —————————————————

(GRUP I, CAEB)
(GRUP I, CAEB)
(GRUP II, CCOO)
(GRUP II, UGT)
(GRUP III, CIM)

* President
La sessió d’aprovació de la proposta inicial del capítol I: Panorama econòmic, de la Memòria del CES 2007 sobre l’economia, el treball
i la societat de les Illes Balears, té lloc el 23 de juliol de 2008

COMISSIÓ

DE TREBALL D’OCUPACIÓ I

RELACIONS LABORALS

TITULARS

SUPLENTS

- Isabel Guitart Feliubadaló
- Manuel Gómez López
- Rafael Borràs Enseñat
- Manuel Pelarda Ferrando
- Javier Tejero Isla
- Pere Albertí Huguet*

(GRUP I, CAEB)
(GRUP I, CAEB)
(GRUP II, CCOO)
(GRUP II, UGT)
(GRUP III, CIMe)
(GRUP III, economia social)

- Miquel Perelló Quart
- Gabriel Rosselló Homar
- ————————————- Joana Mª Alorda Fiol
- —————————————- —————————————-

(GRUP I, CAEB)
(GRUP I, CAEB)
(GRUP II, CC.OO)
(GRUP II, UGT)

* President
La sessió d’aprovació de la proposta inicial del capítol II: Mercat de treball i Seguretat social, de la Memòria del CES 2007 sobre l´
economia, el treball i la societat de les Illes Balears, té lloc el 21 de juliol de 2008.

COMISSIÓ

DE TREBALL D’ÀREA

SOCIAL

TITULARS

SUPLENTS

- Jaume Vidal Ladaria
- Gabriel Rosselló Homar
- —————————————————
- Mª Carme Orte Socías*
- Miquel Alenyà Fuster
- Claudia de Haro Porres

(GRUP I, CAEB)
(GRUP I, CAEB)
(GRUP II, CCOO)
(GRUP II, UGT)
(GRUP III, Govern)
(GRUP III-Consumidors)

- Jaime Bauzá García
- Salvador Servera Jaume
- Agustina Canosa Valdomar
- Margarita Bárez Moreno
- Pilar Sánchez-Cuenca López
- —————————-

(GRUP I, CAEB)
(GRUP I, CAEB)
(GRUP II, CCOO)
(GRUP II, UGT)
(GRUP III, CIM)

* Presidenta
La sessió d’aprovació de la proposta inicial del capítol III: Qualitat de vida i protecció social, de la Memòria del CES 2007 sobre l´ economia, el treball i la societat de les Illes Balears, té lloc el 28 de juliol de 2008.

COMISSIÓ

DE TREBALL DE LA MEMÒRIA DEL

TAT DE LES ILLES

CES 2007

SOBRE L’ECONOMIA, EL TREBALL I LA SOCIE-

BALEARS*

- Antoni Llull Gilet
- Isabel Guitart Feliubadaló
- Sr. Miquel Vidal Fullana

(GRUP III, UIB)
(GRUP I, CAEB)
(GRUP I, CAEB)

- Sr. Llorenç Pou Garcías
- Sr. Rafael Borràs Ensenyat
- Sr. Esteve Bardolet Jané

(GRUP II, UGT)
(GRUP II, CCOO)
(GRUP III, Govern)

* President

IGUALMENT,

PARTICIPEN EN AQUESTA COMISSIÓ, AMB VEU I SENSE VOT:

- Vicenç Tur Tur
- Pere Albertí Hugue
- Carme Orte Socias

(GRUP I, CAEB), president de la Comissió de Treball d’Economia, Desenvolupament Regional i Medi Ambient
(GRUP III), Economia social), president de la Comissió de Treball d’Ocupació i Relacions Laborals UGT
(GRUP II, UGT), presidenta de la Comissió de Treball d’Àrea Social

La sessió d’aprovació de l’índex i col·laboradors de la Memòria té lloc el dia 4 de febrer de 2008 i les sessions d’aprovació de la proposta del capítols tenen lloc els dies 4, 10 i 11 de setembre de 2008.
La Memòria del CES sobre l’Economia, el Treball i la Societat 2007 és aprovada, pel Ple en la sessió de 24 de setembre de 2008.
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ÍNDEX MEMÒRIA
CAPÌTOL I. PANORAMA ECONÒMIC
1. PANORAMA INTERNACIONAL
1.1. L’evolució econòmica internacional i de les grans regions econòmiques
1.2. Els Estats Units
1.3. La Unió Europea
1.4. El Japó
1.5. La resta del món
2. UNIÓ EUROPEA
2.1. Introducció
2.2. Perspectives econòmiques
2.3. La política econòmica i monetària
2.3.1. El segon informe del Programa Nacional de Reformes (PNR)
2.3.2. Anàlisi de la política monetària i l’evolució de l’euro
2.4. El balanç de l’estratègia europea d’ocupació, el diàleg social i la protecció social
2.4.1. El balanç de l’estratègia europea d’ocupació
2.4.2. El diàleg social i les relacions laborals
2.4.3. La protecció social
2.5. Les polítiques de cohesió
2.6. La política regional
2.7. El programa operatiu 2007-2013 per a les Illes Balears
3. ECONOMIA ESPANYOLA
3.1. Evolució econòmica
3.2. Els sectors productius
3.2.1. El sector primari
3.2.2. La indústria i l’energia
3.2.3. La construcció
3.2.4. Els serveis
3.3. La inflació
3.4. El sector públic
3.5. La recerca, el desenvolupament i la innovació
4. LES BALEARS: ANÀLISI REGIONAL I PER ILLES
4.1. Introducció
4.2. L’anàlisi de l’oferta productiva
4.2.1. L’anàlisi de l’oferta productiva de les Illes Balears i per illes
4.2.2. L’anàlisi de l’oferta productiva de les Illes Balears i per comunitats autònomes
4.3. L’anàlisi de la demanda de les Illes Balears i per comunitats autònomes
4.4. La inversió estrangera
4.5. Els preus
4.6. L’evolució de la renda real per càpita i els seus determinants
4.6.1. L’evolució de la renda real per càpita
4.6.2. L’evolució dels factors determinants de l’evolució de la renda real per càpita: la productivitat i els factors demogràfics
4.7. L’estalvi, la inversió i la capacitat de finançament
4.8. La distribució funcional de la renda
5. EL SECTOR PRIMARI
5.1. Introducció
5.2. Els recursos humans en el sector primari
5.3. El subsector agrari
5.3.1. Els trets generals
5.3.2. L’agricultura
5.3.3. La ramaderia
5.4. El subsector forestal
5.5. El subsector pesquer
6. SECTOR INDUSTRIAL
6.1. Introducció
6.2. L’evolució de les empreses industrials
6.3. L’evolució de l’ocupació
6.4. L’evolució de les branques industrials
6.4.1. L’energia
6.4.2. Les indústries relacionades amb el sector de la construcció
6.4.3. El comerç exterior i la indústria exportadora
6.4.4. Les indústries relacionades amb la demanda interiorn de consum
6.5. El grau d’utilització de la capacitat productiva i la inversió
7. CONSTRUCCIÓ
7.1. Introducció
7.2. Factors de producció
7.2.1. Materials de construcció
7.2.2. L’ocupació
7.2.3. Els costs dels factors
7.3. La producció
7.3.1. La inversió pública
7.3.2. La inversió privada
8. TURISME
8.1. Introducció
8.2. Evolució dels principals mercats turístics internacionals competidors de les Balears
8.3. L’índex de posició competitiva turística de les Balears (IPCTB)
8.4. L’evolució de les Balears en relació amb les comunitats autònomes competidores de les illes en turisme nacional i internacional
8.4.1. L’evolució de les Balears en relació amb les comunitats autònomes competidores de les illes en turisme nacional
8.4.2. L’evolució de les Balears en relació amb les comunitats autònomes competidores de les illes en turisme internacional
8.5. Anàlisi sintètica dels principals indicadors de demanda a les Illes Balears: despesa total, turistes arribats, estada mitjana,estades totals i
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despesa per turista i dia
8.6. La demanda turística a les Balears des del punt de vista de les arribades
8.6.1. El nombre de turistes arribats a les Balears
8.6.2. Els mitjans de transport dels turistes arribats i la distribució per illes
8.6.3. El hub de l’aeroport de palma i el transport aeri de baix cost i baix preu
8.6.4. Les arribades turístiques per nacionalitats, per via aèria i per illes
8.7. La demanda turística a les Balears des del punt de vista de les estades
8.7.1. L’estada mitjana diürna per temporada alta, mitjana i baixa, per illes, per nacionalitats i per tipus d’establiment
8.7.2. L’anàlisi de les estades
8.8. La despesa turística de les Balears
8.8.1. La despesa dels turistes per mercats d’origen
8.8.2. La despesa dels turistes per usos del paquet turístic
8.8.3. La despesa dels turistes per zones de destinació
8.9. Dades resum de les arribades, estades i despesa turística per les Balears i per illes
8.9.1. Dades resum de les Balears
8.9.2. Dades resum de Mallorca
8.9.3. Dades resum de Menoría
8.9.4. Dades resum de les Pitiüses
8.10. L’estacionalitat
8.10.1. L’estacionalitat dels turistes a les Balears
8.10.2. L’estacionalitat dels turistes per illes
8.10.3. L’estacionalitat per mitjans de transport
8.10.4. Els programes desestacionalitzadors
8.11. El perfil del turista
8.12. El nivell de fidelització i de satisfacció dels turistes nacionals arribats a les Balears
8.13. L’oferta turística a les Balears
8.13.1. La capacitat de l’oferta d’allotjament per illes
8.13.2. El nivell d’ocupació dels establiments turístics
8.13.3. La rendibilitat dels hotels i de les empreses turístiquesa les Balears
8.13.4. El «tot inclòs»
8.13.5. L’oferta complementària
8.13.6. La diversificació dels productes turístics
8.13.7. El turisme urbà a Palma
8.14. L’ocupació laboral en el sector de l’hostalatge i la restauració
8.15. L’agenda per a un turisme europeu sostenible i competitiu
9. COMERÇ
9.1. Introducció
9.2. Estructura empresarial del sector comercial
9.3. Els centres comercials
9.4. Principals agregats del sector comercial
9.4.1. Grans trets del sector del comerç a les Illes Balears i a l’Estat Espanyol
9.4.2. Anàlisi del sector del comerç a les Illes Balears
9.5. Evolució conjuntural del comerç al detall
10. TRANSPORTS I COMUNICACIONS
10.1. Introducció
10.2. Els transports
10.2.1. El transport de viatgers
10.2.2. El transport de mercaderies
10.2.3. Altres activitats annexes al transport
10.2.4. Anàlisi comparativa de les branques del transport
10.3. Les activitats postals
10.4. Anàlisi de la conjuntura de l’any 2007
10.4.1. El transport marítim
10.4.2. El transport aeri
10.4.3. El transport terrestre
10.4.4. Les activitats postals
10.4.5. Les telecomunicacions
11. INSTITUCIONS FINANCERES
11.1. Introducció
11.2. Les entitats bancàries
11.2.1. La dimensió de la xarxa d’oficines
11.2.2. El servei bancari
11.2.3. El crèdit dels bancs, les caixes d’estalvis i les cooperatives de crèdit a les Balears
11.2.4. Els dipòsits en els bancs, en les caixes d’estalvis i en les cooperatives de crèdit a les Balears
11.2.5. El flux financer de les Balears
11.2.6. La productivitat de les entitats bancàries
11.3. La Societat de Garantia Recíproca (ISBA)
11.4. El mercat de la borsa
12. ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I FINANÇAMENT AUTONÒMIC
12.1. Anàlisi pressupostària
12.2. La comunitat autònoma
12.2.1. Introducció
12.2.2. L’àmbit del pressupost
12.2.3. El pressupost de l’administració general
12.2.4. El deute acumulat
12.3. Els consells insulars
12.4. Els ajuntaments
12.5. L’Administració de l’Estat
12.6. Les balances fiscals
12.7. La càrrega fiscal
12.7.1. La pressió fiscal a Balears i per comunitats autònomes
12.7.2. La pressió fiscal local per illes i municipis
13. MEDI AMBIENT
13.1. Els informes sobre el canvi climàtic i el pla d’acció per a la lluita contra el canvi climàtic del Govern de les Illes Balears
13.2. L’anàlisi del medi ambient a les Illes Balears
13.2.1. Els recursos naturals
13.2.2. Els residus
13.2.3. El litoral
13.2.4. El patrimoni natural
13.2.5. Altres àmbits
13.3. Els indicadors de sostenibilitat per a la Gestió Integrada de la Zona Costanera (GIZC)
14. SOCIETAT DEL CONEIXEMENT I DE LA INFORMACIÓ
14.1. Introducció
14.2. Anàlisi del sistema d’innovació de les Illes Balears
14.2.1. Recerca i desenvolupament tecnològic
14.2.2. Innovació

file://C:\Documentació\MEMORIA 2007\Memoria en partes\Índex llibre.htm

05/11/2008

Memòria 2007. Consell Econòmic i Social de les Illes Balears. CES.

Página 3 de 5

14.2.3. Tecnologies de la comunicació i la informació
14.3. Els resultats de la política d’R+D+I
14.3.1. Programa de potenciació de recursos humans
14.3.2. Programa de reforçament de la base científica
14.3.3. Programa de foment de l’articulació del sistema d’innovació de les Illes Balears
14.3.4. Programa de suport a la innovació i a la creació d’empreses innovadores
14.3.5. Programa de difusió de la cultura científica
14.3.6. Projectes relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació
Col·laboració: Canvis legislatius per afavorir la societat de la informació.Josep Lluís Ferrer Gomila

CAPÌTOL II. MERCAT DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL
1. MERCAT DE TREBALL I RELACIONS LABORALS
1.1. Panorama general del mercat de treball
1.1.1. Anàlisi de les dades d’afiliació a la Seguretat Social
1.1.2. Anàlisi dels ocupats segons l’enquesta de població activa
1.1.3. Anàlisi comparada de les taxes d’activitat, d’ocupació i d’atur de les Balears i d’altres comunitats autònomes
1.1.4. L’Índex de Qualitat del Treball (IQT)
1.1.5. Indicadors d’avaluació per a l’Estratègia Europea d’Ocupació (EEO)
1.1.6. Indicadors de gènere
1.2. Anàlisi del mercat de treball de les Illes Balears
1.2.1. L’ocupació per situacions laborals
1.2.2. L’estacionalitat
1.2.3. La temporalitat
1.2.4. Els ocupats per tipus de jornada, per gènere i persector econòmic
1.2.5. L’atur i les demandes d’ocupació
1.2.6. La contractació
1.2.7. Les accions formatives i l’ocupació
1.3. La negociació col·lectiva
1.3.1. Anàlisi comparada de les Balears en relació amb Espanya
1.3.2. La negociació col·lectiva a les Illes Balears
1.4. L’evolució de l’activitat del Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes Balears
1.5. La seguretat i la salut laboral
1.5.1. Introducció
1.5.2. L’activitat de la Direcció General de Salut Laboral
1.5.3. Les actuacions de la Inspecció de Treball a les Balears en matèria de prevenció de riscs laborals
1.5.4. Les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social com a serveis de prevenció aliens
1.5.5. Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia
1.5.6. La negociació col·lectiva i la prevenció de riscs laborals
1.5.7. La sinistralitat laboral
2. SEGURETAT SOCIAL
2.1. Introducció
2.2. La recaptació de la Seguretat Social
2.3. Les despeses de la Seguretat Social
2.3.1. Anàlisi comparativa de les pensions contributives per comunitats autònomes, per províncies i per municipis de les Balears
2.3.2. Anàlisi de les pensions contributives segons els diferents règims
2.3.3. Anàlisi dels subsidis
2.4. La protecció per atur
2.5. Les mútues asseguradores d’accidents de treball

CAPÌTOL III. QUALITAT DE VIDA I PROTECCIÓ SOCIAL
1. BENESTAR ECONÒMIC I DISTRIBUCIÓ DE LA RENDA
1.1. Introducció
1.2. El nivell i la distribució de rendes
1.3. La relació entre les desigualtats de renda, les condicions de l’habitatge, l’estat de salut i el nivell educatiu
1.4. La pobresa a les Illes Balears
2. DEMOGRAFIA I LLAR
2.1. La dinàmica de la població
2.2 Els components de la dinàmica demogràfica
2.2.1. La natalitat i la fecunditat
2.2.2. La nupcialitat
2.2.3. La mortalitat
2.2.4. La immigració
3. SALUT I SERVEIS SOCIALS
3.1. Panorama de la salud
3.1.1. La mortalitat
3.1.2. La morbiditat
3.1.3. Els accidents de trànsit
3.1.4. Les malalties de declaració obligatòria
3.1.5. La sida
3.1.6. Les interrupcions voluntàries de l’embaràs
3.2. Els serveis sanitaris
3.2.1. Legislació i normativa
3.2.2. Finançament de la salud
3.2.3. L’assegurança sanitària
3.2.4. Els recursos assistencials
3.2.5. L’activitat assistencia
Col·laboració
El sector privat en l’atenció especialitzada / Joan Carrió
La situació dels serveis de salut a Menorca / Maties torrent
4. EDUCACIÓ
4.1. El sistema escolar de les Illes Balears
4.1.1. La situació educativa a les Illes Balears
4.1.2. L’escolarització de l’alumnat estranger
4.1.3. El treball legislatiu de la comunitat autònoma de les Illes Balears
4.2. Els estudis universitaris a les Illes Balears, 2007-2008
4.2.1. Evolució de la matrícula en els darrers anys
4.2.2. Alumnat que estudia fora de les balears
4.2.3. La UNED i la UOC en l’oferta i la demanda de l’alumnat de les balears
4.2.4. Estudis de tercer grau a la UIB
4.2.5. Professorat de la UIB
4.2.6. Personal d’administració i serveis
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4.2.7. Pressupost
5. CULTURA, LLENGUA I PATRIMON
5.1. Introducció
5.2. Els pressuposts
5.3. Les arts plàstiques
5.3.1. La programació institucional, les fundacions i els museus
5.4. La música
5.4.1. Els festivals
5.4.2. «Un hivern a Mallorca»
5.4.3. La Fundació La Caixa
5.4.4. La Fundació Sa Nostra
5.4.5. Discogràfiques
5.4.6. La fira del disc
5.4.7. La música al Teatre Principal de Palma
5.4.8. Entitats vinculades a la música
5.5. L’edició
5.6. El teatre
5.6.1. L’activitat als teatres i auditoris
5.6.2. La projecció a l’exterior
5.7. Cinema
5.7.1. El cinema comercial
5.7.2. El cinema promocionat per les fundacions
5.8. Els mitjans de comunicació
5.8.1. Els mitjans de comunicació escrits
5.8.2. La ràdio
5.8.3. La televisió
5.9. El patrimoni
5.10. La llengua
5.10.1. Coneixements del català
5.10.2. Llengua inicial, llengua pròpia i llengua habitual
5.10.3. Usos familiars i transmissió intergeneracional
5.10.4. Usos fora de l’àmbit familiar
5.10.5. Mitjans de comunicació
5.10.6. OCB: 45 anys
6. HABITATGE
6.1. La situació de l’habitatge a l’Estat Espanyol
6.1.1. La situació residencial i del mercat de l’habitatge a Espanya
6.1.2. Novetats en la política d’habitatge i canvis normatius
6.1.3. Qualitat, accés i condicions de l’habitatge
6.2. L’evolució de l’habitatge a les Illes Balears
7. JUSTÍCIA I ARBITRATGE
7.1. Introducció
7.2. Els jutjats i els tribunals
7.2.1. El tribunal superior de justícia de les Illes Balears
7.2.2. L’audiència Provincial
7.2.3. El Partit Judicial de Palma
7.2.4. Partit Judicial d’Inca
7.2.5. Partit Judicial de Manacor
7.2.6. Partit Judicial d’Eivissa
7.2.7. Partit Judicial de Maó
7.2.8. Partit Judicial de Ciutadella
7.2.9. Oficina d’Investigació Patrimonial
7.2.10. Oficina d’ajuda a les víctimes del delicte
7.3. La fiscalia
7.3.1. L’àmbit penal
7.3.2. Els judicis ràpids
7.3.3. La vigilància penitenciària
7.3.4. La jurisdicció de menors
7.3.5. La Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta
7.3.6. L’activitat de la Fiscalia
7.4. L’arbitratge
7.4.1. La Direcció General de Consum
7.4.2. La Direcció General de Transports
7.4.3. La Cambra de Comerç
8. ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA
8.1. Introducció
8.2. Productors de mercat
8.2.1. Les cooperatives
8.2.2. Les societats laborals
8.2.3. Les confraries de pescadors
8.2.4. L’ocupació registrada
8.3. Les institucions financeres socials
8.3.1. El Mont de Pietat de Balears
8.3.2. L’estalvi ètic
8.3.3. La Caixa Rural
8.3.4. L’obra social de les caixes d’estalvi
8.4. Els asseguradors d’economia social
8.4.1. Mutualitats de previsió social
8.4.2. Les empreses asseguradores
8.5. Les iniciatives de responsabilitat social corporativa
8.6. Les fundacions
8.7. Els productors de no-mercat
8.7.1. Les iniciatives de Comerç Just
8.7.2. Les iniciatives mediambientals i d’inserció sociolaboral
8.7.3. Les iniciatives laborals d’integració de persones amb discapacitats
8.7.4. Les iniciatives de caràcter humanitari
8.7.5. La Xarxa d’Economia Alternativa i Solidària (REAS)
8.7.6. Els Fons de Cooperació i Solidaritat
9. NECESSITATS I SERVEIS SOCIALS. LES ORGANITZACIONS ASSOCIATIVES
9.1. Introducció
9.2. Persones grans
9.2.1. Ajudes per als centres d’estades diürnes i adaptació de residències per atenció de dia
9.2.2. La creació i la millora dels centres per a persones grans
9.3. Discapacitat i dependencia
9.3.1. Convenis per finançar diverses actuacions socials i de suport psicològic
9.3.2. La millora dels centres per a les persones amb discapacitats
9.3.3. El suport a les associacions i a les entitats
9.3.4. L’atenció a les situacions de dependència
9.4. Programes d’integració social
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9.5. Vulnerabilitat i exclusió social a les Illes Balears
9.5.1. El treball: l’eix fonamental
9.5.1. El treball: l’eix fonamental
9.5.3. L’habitatge
9.5.4. La ciutadania i la participació política. La necessitat de la intervenció pública, la millora dels indicadors socials i els programes de lluita
contra l’exclusió social i de garantia d’ingressos
9.6. Les organitzacions associatives
9.6.1. El dret d’associació al nostre país
9.6.2. L’evolució de les associacions registrades
9.6.3. Les associacions juvenils
9.6.4. Les associacions amb voluntariat
9.7. Immigració
9.7.1. Anàlisi del permís o targeta de residència
9.7.2. L’ocupació i la immigració
9.7.3. La immigració i la salu
9.7.4. Novetats institucionals amb relació a la immigració
10. POLÍTIQUES D’IGUALTAT I INDICADORS DE GÈNERE
10.1. Introducció
10.2. El marc normatiu i competencial per al desplegament de les polítiques de gènere a les Illes Balears
10.3. Indicadors de gènere
10.3.1. Indicadors de gènere demogràfics
10.3.2. Indicadors de gènere de poder i presa de decisions
10.3.3. Indicadors de gènere de conciliació de la vida laboral, familiar i personal
10.3.4. Indicadors de gènere del mercat laboral
10.3.5. Indicadors de gènere de violència de gènere
10.3.6. Indicadors de gènere d’educació

TORNAR
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