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  s’estableix per primera vegada un pla de  
     lluita contra l’explotació laboral a través 
     de la Inspecció de Treball i la Seguretat Social

  un reforç extraordinari de 32 inspectors 
      i subinspectors provinents d’altres Comunitats 

  el Pla constarà d’un mínim de 1.300 actuacions

  multisectorial i territorialitzat per Illes:
     16 inspectors a Mallora, 8 a Menorca 
     i 8 a Eivissa i Formentera 

  durant la temporada turística 

  per corregir i sancionar, si s’escau, 
     les il·legalitats detectades 

  es crea una unitat de seguiment de 
     la qualitat de l’ocupació en el SOIB 
     per vigilar les condicions de contractació 
     i detectar possibles irregularitats
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OBJECTIUS 
(PER UNA OCUPACIÓ DE MÉS QUALITAT)

SITUACIÓ ACTUAL
Existeix una oferta laboral precària:
9 de cada 10 nous contractes a Balears són de 
caràcter temporal, el 70% dels nous contractes 
són de 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 compe-
tència deslleial.

CONSEQÜÈNCIES
Amb aquestes condicions es generen salaris 
baixos. La no cotització genera menys prestació 
a final de temporada, les pensions a les Illes 
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 respecten el diàleg social 
amb els treballadors, però que veuen minvada 
la seva competitivitat a causa de la competència 
deslleial.

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

lluitar contra el frau en la contractació temporal 
(passar d’eventual a fix)

reconèixer el model ja existent de les 
empreses que aposten pel diàleg, la qualitat, 
que són complidores i socialment responsables

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
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