
 

 

El grup municipal MÉS a l’Ajuntament de Palma presenta al proper Plenari, previ dictamen 
de la Comissió Informativa Serveis a la Ciutadania la següent PROPOSICIÓ relativa a: 
 

Ocupació decent, assignatura pendent. 
Menys atur registrat no significa més ocupació de q ualitat  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Fa uns dies Cort va anunciar les dades d’atur i contractació de Palma del més de setembre. 
Deien que era la primera vegada que l’atur baixava en 4 anys. Aquestes dades s’anunciaven 
com un canvi de tendència de la crisi-estafa que vivim. Però que hi ha darrera aquestes 
estadístiques?  No ens podem deixar enlluernar per les dades i interpretar-les segons els 
nostres interessos. Hi ha una realitat dramàtica que demana solucions a les 
administracions . I aquest Ajuntament no pot quedar al marge, s'ha de responsabilitzar de la 
situació i impulsar polítiques serioses i valentes per crear les condicions necessàries per a 
que les persones que volen treballar ho puguin fer. I ho facin amb condicions de dignitat, no 
d'explotació. 

Com es defineixen els contractes que tenim a Palma el més de setembre1? 

A Palma s’han registrat un total de 12.913 contractes laborals. 

Aquest setembre hi ha hagut 2.165 més persones contractades que el setembre 2012.  

D’aquestes persones treballadores “noves”,  

• 1.175 són dones i 990 homes. 
• 1.725 són de nacionalitat espanyola i 440 estrangera. La població estrangera 

ocupada suposa el 21,7% del total de contractes. El 2008 aquest percentatge 
suposava quasi el 30%. Així doncs, el percentatge de gent estrangera contractada ha 
disminuït considerablement.  

• El 73,5% dels contractes són al sector serveis.  
• 2.174 són contractes temporals, el 94% dels contractes. La inestabilitat dels llocs de 

treball incrementa.  
• No hi ha dades sobre els salaris de les persones treballadores de Palma, però sabem 

del cert que els sous han baixat. A hores d'ara, una persona contractada cobra menys 
per fer la mateixa feina. 

Quines condicions laborals tenen aquestes persones contractades?  Podem dir que hi 
ha més persones contractades i amb millors condicions laborals que l’any passat? Tenen 
millors sous, millors horaris? Són feines més estables, sense tanta temporalitat? Treballen a 
empreses social i ambientalment més responsables?... En definitiva, quina és la qualitat dels 
llocs de treball remunerat que tenim avui? 

Des de MÉS corroboram que hi ha més persones a les llistes de la seguretat social amb 
contracte. Però tenir feina no significa garanties de dignitat soci al, no significa 
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necessàriament tenir ingressos suficients per arribar a final de mes. A més a més, amb les 
darreres reformes laborals s'han legalitzat sisteme s nous  de precarització laboral .  

Les estadístiques que tenim entre mans avui han de ser llegides tenint en compte la realitat 
del món laboral actual, no valen els mateixos paràmetres d'anàlisi que s’usaven fa uns anys. 
S'han de construir indicadors i dades que reflexin millor la realitat laboral de la població. Amb 
dades més fiables per poder realitzar diagnòstics quantitatius i qualitatius podrem dissenyar 
millors polítiques actives d'ocupació per totes aquelles persones que volen exercir el seu 
dret al treball. Val a dir que a Palma hi ha cada dia més treballador i treballadores 
pobres . Molta gent que no arriba a final de mes amb el que cobra per un treball precari a 
jornada parcial i mal pagat.   

Com ens diuen les estadístiques que són les persones aturades2? 

El mes de setembre hi havia 32.958 persones aturades  registrades a Palma, 1.968 
persones aturades menys que el setembre del 2012.  

Si miram les dades per edats, veim com han baixat el nombre d’aturades entre la gent de 
menor de 45 anys. Però és a partir d’aquesta edat on trobam que l’atur puja.  

Segons les dades del Govern de les Illes Balears (no hi ha dades municipals), del total de 
persones aturades el mes de setembre d’enguany, el 38’6% eren persones que duien més 
de 12 mesos sense ser contractades .  

MÉS aposta de forma decidia per un canvi de model e conòmic , que millori del mercat 
laboral, on les persones i el medi ambient siguin els eixos centrals. Volem construir una 
economia arrelada al territori i garant del dret a la dignitat i a la felicitat. Un model on 
l’especulació i l’explotació quedin fora. Per crear un model diferent hem de fer política 
diferent, tant pels objectius a assolir com per les formes de construir-les.  

Per això, el grup municipal MÉS  presenta la següent: 

PROPOSTA D’ACORD 

 

1. L’Ajuntament Ple insta al SOIB a introduir noves variables d’anàlisi a les dades 
estadístiques sobre ocupació  per tal de reconèixer indicadors de la qualitat dels 
llocs de treball remunerat a Palma. Entre d’altres, demanam que la informació 
mensual incloguin, també,: 

A. les xifres de l’atur registrat segons el temps en demanda d’ocupació, 
B. les dades referides al tipus de jornada dels contractes laborals, 
C. totes les dades segmentades per sexe, 
D. totes les dades segmentades per edat. 
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2. L’Ajuntament Ple insta a l’equip de govern a realitzar un “Pla Local d’Ocupació:  
Palma pel treball decent” . Aquest Pla es posarà en marxa dins el primer trimestre 
del 2014. 

Aquest pla constarà de dos programes: 

A. Programa d’ocupació  especialment dirigit a les persones aturades de 
llarga durada : 

i. El programa definirà un tractament individualitzat per millora 
l’ocupabilitat, usant diferents mecanismes ocupacionals: orientació, 
formació, experiència laboral, i suport individual a la inserció, creant un 
itinerari ocupacional i integral.  

B. Programa Pilot  a dues barriades o pobles de Palma per crear un esp ai 
d’intel·ligència col·lectiva per a la creativitat e conòmica . Aquest programa 
impulsarà polítiques actives d’ocupació i iniciatives economico-socials.  

i. Les barriades a realitzar es seleccionaran d’acord amb la realitat 
sociolaboral i demogràfica de la barriada o poble.  

ii. Palma Activa destinarà els recursos humans, materials i econòmics per 
a definir i implementar aquest pla. 

iii. El programa crearà un espai d’intel·ligència col·lectiva destinat a 
persones aturades, treballadores, emprenedores econòmiques i socials, 
autònomes, ONGs, activistes, creatives,... per tal d’impulsar la 
cooperació horitzontal entre persones actives en la construcció d’una 
economia solidària, local i productiva. Aquest espai tendrà com a finalitat 
l’intercanvi de coneixements i projectes per tal d’afavorir sinèrgies entre 
els diferents participants i construir alternatives ocupacionals. 

C. Es crearà una Comissió de Seguiment i Avaluació d’aquest Pla. Aquesta 
comissió estarà formada per organitzacions sindicals, empresarials, de 
l’economia social i solidària, entitats dels barris implicats i els grups polítics 
amb representació a l’Ajuntament de Palma, entre d’altres. Aquesta comissió, 
entre d’altres, haurà de consensuar les línies de treball per definir l’espai 
d’intel·ligència col·lectiva, així com els barris o pobles on realitzar el pla pilot.  

Palma,  17 d’octubre de 2013 
 
 
 
 
 
 

Antoni Verger Martínez 
Portaveu del Grup Municipal 

MÉS 

 

 
 


