Formentera compta amb dos inspectors permanents per lluitar contra la precarietat laboral a l’estiu
dijous, 19 de juliol de 2018 18:31

El conseller de Treball, Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears, Iago Negueruela,
juntament amb la consellera insular de Comerç, Alejandra Ferrer, i la directora general de
Treball, Economia Social i Salut Laboral, Isabel Castro, ha presentat aquesta tarda a
Formentera el Pla de lluita contra la precarietat en el treball d’aquest 2018.

Negueruela ha anunciat que la quarta campanya del Pla de lluita contra la precarietat laboral
compta amb dos inspectors a Formentera. Aquests dos inspectors, que van iniciar la seva feina
el passat 1 de juliol, s’estaran de manera permanent a l’illa fins a finals d’agost i realitzaran al
voltant de 80 actuacions.

El conseller ha explicat que en els tres darrers anys, 1.096 persones han millorat les seves
condicions laborals a Formentera gràcies a l’aplicació de l’esmentat Pla, tot i que “la taxa de
temporalitat amaga una precarietat important i aquest ha de ser l’eix principal d’actuació del Pla
cara a corregir la situació”, ha declarat Negueruela.

Per la seva banda, la consellera de Comerç, Alejandra Ferrer, ha valorat positivament els
resultats de les campanyes precedents, “que han evitat la competència deslleial que hi ha
hagut durant els darrers anys entre les empreses i han permès garantir els drets dels
treballadors i lluitar contra la precarietat laboral”.

Ferrer ha recordat la participació del Consell de Formentera, col·laborant per trobar allotjament
per als inspectors a l’illa, ha permès ampliar el seu horari d’actuació, una mesura necessària
tenint en compte que “són molts els negocis que obren a partir de les vuit del vespre, i la
manera de fer inspeccions que hi havia abans, on l’inspector arribava a la barca de les 10 i
marxava amb la de les sis de la tarda, deixava fora de control un gran percentatge de negocis
de l’illa que sols obren en horari nocturn”, ha declarat la consellera.
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