Presentació del Pla contra la Precarietat Laboral a Formentera
dijous, 20 de juliol de 2017 22:14

La directora general de Treball, Economia Social i Salut Laboral, Isabel Castro, ha presentat
avui a Formentera el Pla contra la Precarietat en el Treball que du endavant a Formentera
durant aquest període estival. Li ha acompanyat en l'acte, que s’ha celebrat a la sala d'Actes
del Consell de Formentera, la vicepresidenta tercera i consellera de Territori i Turisme,
Alejandra Ferrer.

La directora ha agraït la col·laboració del Consell de Formentera per facilitar l’allotjament als
inspectors i que així puguin pernoctar a Formentera i dur endavant inspeccions també en horari
nocturn. El Pla de Lluita contra la Precarietat en el Treball, que s'està duent a terme des
d'aquest mes de juliol, permet disposar de 2 inspectors més i realitzar 80 actuacions
addicionals, amb l'objectiu de reforçar l'activitat de vigilància de la temporalitat i la parcialitat
dels contractes de treball a Formentera.

La consellera ha recordat que des de Formentera sempre s’ha sol·licitat que a banda
d’aquestes accions planificades també hi hagi una “fulla en blanc” perquè els inspectors facin
accions en establiments que no troben dins les seves bases, sinó amb la feina de camp.

La directora general ha explicat que les accions previstes en el Pla de Lluita contra la
Precarietat estan orientades a aconseguir una ocupació de qualitat, ja que permetran
transformar en indefinits els contractes temporals que no tenen una causa real, o els falsos
contractes a temps parcial per contractes a temps complet.

El d'aquest any és el tercer Pla de Lluita contra la Precarietat que la Conselleria de Treball,
Comerç i Indústria posa en marxa, amb uns resultats destacats que han posat en evidència la
necessitat de la seva execució. Després de la seva implantació els últims dos anys, 560
treballadors de Formentera van veure millorades les seves condicions laborals amb la
conversió de contractes temporals en indefinits, l'ampliació de les seves jornades de treball i
noves altes.

Només el 2016 es van convertir 361 contractes temporals en indefinits a Formentera, és a dir,
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que més d'1 de cada 3 contractes temporals revisats es van transformar en indefinits. A més,
per efecte d'aquest pla extraordinari es van produir 37 ampliacions de jornada.

En el conjunt de les Illes Balears les dues últimes edicions del Pla van aconseguir millorar les
condicions laborals de 9.500 persones.

A la presentació s’ha recordat que durant tot l’any es fan inspeccions de treball a Formentera,
però que aquesta és l’especial del període estival.
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