
PLA  DE LLUITA CONTRA 

L’EXPLOTACIÓ LABORAL
ILLES BALEARS ESTIU 2015



Existeix una oferta laboral precària:

• 9 de cada 10 nous contractes a Balears són de caràcter

temporal

• El 70% dels nous contractes són a menys de 20 hores

setmanals

•Es fan jornades excessives de treball

• Contractacions abusives davant situacions de necessitat.

•Es produeixen faltes de cotització o es cotitza per davall de les

hores efectives de treball.

•Frau que implica una minva en pensions, prestacions...

•Tot això redunda en un increment de la competència deslleial.

SITUACIÓ ACTUAL



• Amb aquestes condicions, es generen salaris de pobresa

•La no cotització generen menys prestacions a final de

temporada

• Les pensions de Balears són de les més baixes d’Espanya

•D’altra banda, existeixen empreses que sí presenten un model

basat en ocupació de qualitat, que sí respecte el diàleg social

amb els treballadors, però que veuen minvada la seva

competitivitat a causa de la competència deslleial.

SITUACIÓ ACTUAL: CONSEQÜÈNCIES



• Verificar l’alta a la Seguretat Social

•Vigilar el compliment de les jornades laborals pactades.

•Convertir els “falsos temps parcials” en contractes a temps complet.

• Assegurar unes cotitzacions reals, segons temps treballat.

OBJECTIUS (PER UNA OCUPACIÓ DE MÉS QUALITAT):



•Lluitar contra el frau en la contractació (passar d’eventuals a fixos).

• Reconèixer el model ja existent de les empreses que aposten pel

diàleg, la qualitat, que són complidores i socialment responsables…

• Impulsar una oferta de més qualitat en els productes i serveis.

•Millorar la qualitat en ocupació per obtenir millors productes i serveis

•Afavorir un marc de competència en condicions d’igualtat de regles,

on els referents siguin el diàleg, la qualitat i les bones pràctiques.

OBJECTIUS (PER UNA OCUPACIÓ DE MÉS QUALITAT):



• ESTABLIR PER PRIMER VEGADA UN PLA DE LLUITA CONTRA

L’EXPLOTACIÓ LABORAL a través de la Inspecció de Treball i la

Seguretat Social, amb un reforç extraordinari de 32 inspectors i

subispectors d’altres Comunitats, multisectorial i territorialitzat per

Illes, que realitzaran 1.300 actuacions programades durant la

temporada turística per corregir i sancionar les il·legalitats

detectades.

• CREAR UNA UNITAT DE SEGUIMENT DE LA QUALITAT DE

L’OCUPACIÓ en el SOIB per vigilar les condicions de contractació i

detectar possibles irregularitats.

COM? (PLA DE LLUITA CONTRA L’EXPLOTACIÓ LABORAL)



PLA D’ACTUACIÓ

• El reforç d’inspectors de Treball actuarà en dos àmbits, al llarg de 6

setmanes, a partir del 17 d’agost:

o La vigilància en els contractes temporals (en contraposició

als indefinits).

o La verificació de contractes a temps parcial (no jornada

completa).

• TERRITORIALITZACIÓ

o Mallorca: 16 inspectors, amb més de 650 actuacions

programades.

o Menorca: 8 inspectors, amb 325 actuacions programades.

o Eivissa i Formentera: 8 inspectors, amb 325 actuacions

programades.



UNITAT DE SEGUIMENT DE LA QUALITAT DE L’OCUPACIÓ

• El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) crea una UNITAT

DE SEGUIMENT per anar detectant les noves situacions de

precarietat laboral i establir així mesures correctores.

• La seva principal funció serà vigilar les condicions de contractació, i

generar nous indicadors que permetran dissenyar noves

campanyes de lluita contra l’explotació laboral.

• Aquest nou òrgan del SOIB tindrà CONTINUITAT



PLA DE DIFUSIÓ

• Acció prèvia: reunions amb els principals agents implicats

(patronals, sindicats, Col·legi de Graduats Socials, Col·legi

d’Advocats, Cambra de Comerç, la Comissió Tripartita d’Inspecció de

Treball…) per INFORMAR de la posada en marxa del pla. Algunes

d’elles ja s’han realitzat.

•Reunió tècnica, dia 17 d’agost, amb els inspectors desplaçats.

•Inici de la campanya de difusió en mitjans de comunicació,

mitjançant informació directa i insercions publicitàries.

•Presentació de la campanya a Menorca (dia 14 d’agost), Eivissa (11

d’agost) i Formentera (12 d’agost)

•Jornada tècnica de la DG de Treball, Economia Social i Salut Laboral



•NOVES TECNOLOGIES

• Ús de les xarxes socials,

principalment twitter, que

actuaran de reforç disuassori

amb la publicació de

missatges al llarg de la

campanya.

PLA DE DIFUSIÓ (II)

•DÍPTIC INFORMATIU

• Així mateix, l’IDI, que ha col·laborat amb el disseny de tota la

part gràfica de la campanya, realitza un díptic digital que

romandrà a disposició de sindicats, patronals i col·legis

organismes col·laboradors amb la difusió de la campanya del Pla

de Lluita contra l’Explotació Laboral.



LA PRECARIETAT ENS AFECTA A TOTS

TREBALLAM PER UNA OCUPACIÓ DE QUALITAT

MOLTES GRÀCIES


