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El Consell de Govern ha aprovat la creació de la Unitat de Seguiment de la
Qualitat de l’Ocupació, en el marc del Pla de Lluita contra l’Explotació Laboral,
impulsada per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.  L’objectiu d’aquest
organisme és vigilar les condicions de contractació i detectar possibles
irregularitats. Aquesta Unitat, depenent del SOIB, es coordina amb la Direcció
General de Treball, Economia Social i Salut Laboral, i establirà indicadors que
permetran dissenyar nous plans contra la precarietat.
El conseller, Iago Negueruela, ha presentat avui el pla de difusió de la
campanya d’Inspecció, que començarà el 17 d’agost. D’una banda, la setmana
vinent el conseller es traslladarà a Menorca, Eivissa i Formentera per explicar
els detalls de les actuacions dels inspectors de Treball a cadascuna de les illes.
D’altra banda, des de la Conselleria s’han organitzat reunions amb els principals
agents implicats (patronals, sindicats, Col·legi de graduats Socials, Col·legi
d’Advocats, Cambra de Comerç, Comissió Tripartida d’Inspecció de Treball...),
algunes de les quals ja s’han celebrat.
Pel que fa a la difusió pública, la Conselleria utilitzarà internet i les xarxes
socials, com ara Twitter, que actuaran com a reforç comunicatiu dels objectius
de la campanya, que té com a lema principal “Contra la precarietat, una
ocupació de qualitat”.  Val a dir que per al disseny de la part gràfica s’ha
comptat amb la col·laboració de l’Institut de Disseny Industrial (IDI), organisme
que depèn de la pròpia Conselleria.
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