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APP SOIB.
Contingut de la iniciativa :
La intermediació laboral es basa en la realització de les gestions necessàries per poder satisfer
les necessitats de mà d’obra de les diferents empreses i la recerca d’ocupació per part de
treballadors que estan cercant una feina de manera activa. Ara bé, malgrat la feina feta des del
Servei d’Ocupació, existeix un alt percentatge de persones que han trobat feina o d’empreses
que han cercat treballadors sense utilitzar aquest servei i que ho fan mitjançant la cerca a través
de xarxes familiars o socials al marge del SOIB. Hi ha una estimació que al voltant del 40 % de les
persones que troben feina, ho fan mitjançant les xarxes familiars o a través d’altres canals aliens a
Servei d’Ocupació.
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L’avanç de la telemàtica i les eines informàtiques és imparable dins del món actual, cosa que fa
que a nivell privat apareguin de manera constant aplicacions informàtiques i APP per a
smartphones així com xarxes socials que faciliten les relacions entre diferents grups o col·lectius i
facilitant la satisfacció de necessitats entre persones.

Aquest desenvolupament tecnològic ha fet que apareguin portals privats com poden ser
“Infojobs” que aprofiten aquests espai per a desenvolupar una intermediació entre treballadors i
empreses que, per tenir un caràcter global, moltes vegades s’allunya de les necessitats locals o
no s’ajusta a les necessitats o capacitats dels demandants.
Durant l’estat d’alarma i la situació extraordinària derivada de l’alerta sanitària provocada per la
COVID-19 s’ha fet palès la importància de comptar amb eines telemàtiques que permetin el
desenvolupament de diferents tasques en línia , evitant així, contactes excessius en punts
determinats. A més, també s’ha posat de manifest la necessitat de que tothom tengui unes
competències digitals mínimes per poder realitzar aquelles accions o tràmits en línia necessaris.
El Govern de les Illes Babelars té com a obligació i com a objectiu el desenvolupament de
l’administració electrònica amb la finalitat de facilitar les relacions entre administració i administrat
i reduir així els desplaçaments i les esperes al màxim possible, facilitant les relacions i millorant
la qualitat dels serveis i poder garantir l’atenció necessària en tot moment, sigui quina sigui la
situació sanitària del moment.
Els Serveis d’Intermediació del SOIB, ara més que mai, no pot ignorar aquesta evolució i aquests
canvis i ha de posar a disposició dels usuaris les eines necessàries per a poder desenvolupar els
seus serveis de manera eficaç , ràpida i amb la qualitat desitjada i, per tant, ha de desenvolupar
les eines necessàries per poder realitzar les seves funcions de manera telemàtica.
Ara bé, tampoc no podem oblidar que existeix una escletxa digital que moltes vegades fa que
determinats col·lectius per desconeixement o per manca de formació puguin utilitzar de manera
eficaç aquests eines, quedant exclosos de processos de intermediació online com els que es
donen mitjançant determinades plataformes, APP,s etc.
Per tot això, els grups parlamentaris sotasignants presenten la següent PROPOSICIÓ NO DE
LLEI
1.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de de les Illes Balears a iniciar el
desenvolupament d’una eina telemàtica mitjançant una APP per a smartphones i ordinadors
personals que permeti facilitar la intermediació en línia de manera ràpida i eficaç entre treballadors
i empreses amb la supervisió necessària per assegurar una intermediació ajustada a la normativa
vigent.
2.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a seguir impulsant, en
funció de les possibilitat administratives i jurídiques, la implementació dels processos necessaris
per a què les relacions entre els serveis del SOIB i treballadors es faci de forma electrònica,
avançant en el procés d’impuls de l’Administració electrònica.
3.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a engegar campanyes de
difusió i motivació d’APP i eines electròniques entre els treballadors, així com la realització
d’accions formatives per a facilitar l’ús d’aquestes eines i reduir la possibilitat de generar una
escletxa digital.
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Enric CASANOVA I PEIRÓ
Assabentament grup,

Antonia MARTÍN I PERDIZ
Assabentament grup,

Joan Josep MAS I TUGORES
Assabentament grup,

Silvia CANO I JUAN

Alejandro LÓPEZ I SORIA

Miquel ENSENYAT I RIUTORT
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