PROPOSTA INICI ACCIONS PER AL PACTE LOCAL
PER L’OCUPACIÓ D’ARTÀ
Els Pactes Locals per a l’ocupació es fonamenten en l’Estratègia Europea per a l’Ocupació que
recomana la concertació entre les administracions i els agents econòmics i socials per afavorir
l’adequació i l’efectivitat de les polítiques d’ocupació. El Pla d’Ocupació de les Illes Balears
2014-2017 i l’estratègia Europa 2020 són pilars inspiradors d’aquests Pactes.
L’Estratègia Europa 2020 constitueix una visió de l’economia social de mercat d’Europa per al
segle XXI i proposa tres prioritats que es reforcen mútuament: — Un creixement intel·ligent
per mitjà del desenvolupament d’una economia basada en el coneixement i la innovació. — Un
creixement sostenible, mitjançant la promoció d’una economia que faci un ús més eficaç dels
recursos, més verd i competitiu. — Un creixement integrat, per mitjà del foment d’una
economia amb un alt nivell d’ocupació que tingui cohesió social i territorial.
Artà té un teixit empresarial dinàmic, un teixit associatiu participatiu i una població amb una
taxa d’ocupació al 2017 del 67,30 %1; una taxa d’activitat del 74,12 % i una taxa d’atur del
9,21%. Per poder arribar a l’objectiu de la taxa d’ocupació del 75 % en el 2020 que estableix el
Pla d’Ocupació de les Illes Balears és necessari conjuntar esforços en el camí ja traçat de
generar riquesa sostenible i compartida.
El creixement econòmic i la creació d’ocupació depenen en gran mesura de l’esforç sostingut;
en aturar l’abandó educatiu dels joves, en l’impuls de l’autoocupació, en la formació per a
l’ocupació i el reciclatge professional.
L’any 2017 Artà va finalitzar amb 1055 afiliats al règim general de la Seguretat Social, 806
afiliats al règim autònom i 68 afiliats a la resta de règims (llar, agrari, de la mar). L’hostaleria, la
construcció i el comerç varen esser el motor de l’economia.
Les dones tingueren durant el 2017 un 11,95% més d’atur.
Un 17’72 % del total de contractes varen esser indefinits. L’estacionalitat és important com a la
resta de les Illes Balears
Els joves menors de 30 anys i els majors de 55 anys són els segments per edat que tenen la
taxa d’ocupació més baixa.
La qualitat de l’ocupació i la millora de la competitivitat de les empreses, amb una sòlida
societat del coneixement i una formació per a la qualificació professional dels treballadors i les
treballadores haurien de ser elements estratègics per aconseguir la igualtat d’oportunitats
laborals i socials i la cultura de la plena ocupació.
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Taxa d’ocupació: població ocupada/població en edat de treballar *100
Taxa d’activitat: població activa/població en edat de treballar *100
Taxa d’atur: població aturada/població activa *100
Població activa: població ocupada + població en atur
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El suport a la petita i mitjana empresa, així com els autònoms i la creació d’empreses han de
trobar un escenari favorable a Artà.
És urgent desenvolupar actuacions concretes que prioritzin joves, dones, persones aturades de
llarga durada i majors de 55 anys en situació d’atur.
Per tot això exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Artà que
ACORDI:
1.- Començar a treballar de manera conjunta per al desenvolupament i millora de l’ocupació a
Artà.
2.- Impulsar la qualitat i estabilitat del treball, la conciliació familiar, la formació i
l’emprenedoria i crear el marc que faci créixer l’economia productiva del municipi.
3.- Establir els criteris i fer una proposta sobre la resta de parts, tant del sector públic com
privat, que puguin participar de manera activa en la redacció, definició d’objectius i línies de
treball del document final de Pacte Local per l’Ocupació.

Artà, 20/02/18

Bartomeu Gili
Regidor Promoció econòmica
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