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Els fraus a l’ombra del MWC
A escassos dies de que el MWC obri portes, des de la UGT de Catalunya posen de manifest i
denunciem els fraus que es cometen, en matèria d’ocupació i contractació, a l’ombra
d’aquest congrés sobre el món de la comunicació mòbil que és considerat, recordem, un dels
més importants del món en aquest sector.
Fent recerca en els diferents portals d’ocupació que hi ha internet, hem identificat diferents
fraus que es cometen en matèria d’ocupació i contractació. Els principals fraus són els que a
continuació detallem:
1. L’opacitat i la falta d’informació en les ofertes de treball.
2. Requisits discriminatoris d’accés a les ofertes.
3. Sous baixos i maratonianes jornades.

El primer frau: l’opacitat i la falta d’informació en les ofertes de treball.
No és la primera vegada que ho fem públic i ho denunciem i és que les ofertes que es
publiquen als portals d’internet són majoritàriament poc transparents i els hi manca
informació imprescindible i els elements bàsics per a la informació de les persones
candidates, com l’horari, el sou o el tipus de contracte, entre d’altres.
En alguns casos fins i tot, com és el cas del portal JOB TODAY, si la persona interessada en
l’oferta no es registra al portal, aquesta no té accés a tot el contingut de l’oferta.
Aquests portals juguen amb l’opacitat en un mercat de treball amb molta gent, sobretot gent
jove, amb necessitat de treballar i fan augmentar l’angoixa de les possibles persones
candidates, al no tenir clares les condicions de les ofertes a les que es presenten.
A continuació detallem algunes de les ofertes publicades amb falta d’informació:
Oferta 1. Vista el passat 08 de febrer on no s’especifica ni el tipus de contracte o ni tant sols
l’adreça del lloc de treball ofertat:
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Oferta 2. Vista el 20 de gener amb poquíssima informació sobre el lloc de treball ofertat:

Oferta 3. Vista el 08 de febrer. En aquesta no hi consta la retribució i a més s’indica que “els
salaris es concretaran en l’entrevista”.

Davant d’aquesta situació la UGT de Catalunya exigeix...
La UGT de Catalunya reclama una vegada més, la modificació de la Llei d’ocupació per tal de
que es regulin els portals d’ofertes de treball.
És necessari que es reguli el contingut mínim obligatori de les ofertes: salari, contractació,
horari, experiència requerida i formació.
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El segon frau: requisits discriminatoris d’accés a les ofertes.
Els requisits discriminatoris publicats als anuncis d’ofertes de treball, enguany es tornen a
repetir.
Tot i els esforços que ha fet la UGT de Catalunya per lluitar i aconseguir ofertes de feina
neutres i eradicar les males pràctiques i malgrat les actuacions i les denúncies a la Inspecció
de Treball contra aquelles empreses que impedien un accés lliure a les ofertes de feina, els
requisits discriminatoris en les ofertes de treball, una edició més es tornen a repetir.
No només es repeteixen alguns requisits discriminatoris, sinó que a més se’n generen de
nous. Aquest any apareix en escena una nova forma de discriminació derivada de la
pandèmia ocasionada per la Covid-19 i que respon a la necessitat de tenir, per part de la
persona candidata, el certificat Covid, requisit que la llei no estableix per a poder accedir a
un lloc de treball.

A continuació detallem els requisits discriminatoris que hem trobat:
1. Discriminació per motius de salut.
Com ja hem avançant, algunes ofertes que hem trobat als portals de feina d’internet,
exigeixen el passaport covid com a requisit imprescindible per optar al lloc de treball ofertat.

A continuació detallem algunes de les ofertes publicades on es demana com a requisit tenir el
certificat Covid:
Oferta 1. Vista el passat 08 de febrer on es demana tenir el passaport covid com a requisit per
treballar com a personal de neteja:
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Oferta 2. Vista a finals del mes de gener i on s’especifica com a imprescindible, tenir el
passaport Covid per a cobrir llocs de treballs d’hostes i hostesses:

Oferta 3. Vista el passat 09 de febrer. Com a requisit imprescindible es determina tenir el
passaport Covid:
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2. Discriminació per alçada.
Algunes ofertes que busquen a hostes i hostesses, demanen com a requisit una alçada mínima
de 1,72 metres en el cas de les noies, i 1,8 metres en el cas dels nois. Aquest requisit és
discriminatori i més si tenim en compte que l’alçada mitjana de la població femenina a
Catalunya és de 1,62 metres i 1,76 metres en el cas de la població masculina.
A continuació detallem algunes de les ofertes publicades on apareix la discriminació per
alçada:
Oferta 1. Vista el passat 11 de febrer, on s’especifica que la imatge és molt important i que les
noies candidates han de tenir una alçada mínima d’1,72 metres i 1,80 metres en el cas dels
nois:

Oferta 2. Oferta publicada el passat 9 de febrer. Aquesta oferta demana com a requisits una
bona imatge i una alçada mínima, només exigible per a noies, d’1,75 metres (descalces):
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3. Per raó de gènere.
És indubtable que l’acció de la UGT de Catalunya durant el Mobile de l’any 2019 ha donat
bons resultats en aquest aspecte. Les denúncies que vam presentar el 2019 davant la
Inspecció de Treball per ofertes de feina sexistes han fet que aquest any, els portals telemàtics
que publiquen ofertes de feina hagin tingut en compte les nostres reclamacions hi hagin
incorporat majoritàriament, elements neutres en les categories ofertades.
Ara bé, la UGT de Catalunya segueix exigint ofertes de feina neutres, on no apareguin ni
preferències ni atributs físics. Ha de prevaldre, per sobre de tot, la vàlua de la persona
candidata i no el gènere ni les atribucions socials que s’han establert per a cadascun dels
gèneres.
Malgrat l’avenç, encara seguim trobant ofertes orientades només a un sexe concret, com és el
cas que a continuació us detallem i que vam trobar a internet el 17 de febrer:

Aquestes ofertes de feina que hem trobat en algunes de les agències de contractació de
personal no tenen en consideració, ni la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes ni
el dret constitucional de no discriminació, reconegut a l’article 14 d’aquest text normatiu.
Des de la UGT de Catalunya considerem que no només vulneren certs drets reconeguts, sinó
que aquestes ofertes contribueixen a seguir perpetuant en la nostra societat, els estereotips
de gènere.
Malgrat els intents de la UGT de Catalunya per fer públics els requisits discriminatoris i
sexistes de les ofertes que es van publicar en algunes de les agències de contractació de
personal en edicions anteriors del MWC, i malgrat les denúncies i les multes que va imposar
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la Inspecció de Treball, el sistema d’intermediació del nostre mercat de treball segueix sense
garantir el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats en l’accés a l’ocupació.
La UGT de Catalunya denuncia, la falta d’esmena dels errors comesos pel sistema
d’intermediació i la falta de garanties que permetin un accés a l’ocupació lliure de sexismes i
de discriminacions.
La UGT de Catalunya reclama trencar amb les pràctiques socials acceptades que perpetuen
les discriminacions en l’accés a l’ocupació.

Davant d’aquesta situació la UGT de Catalunya exigeix...
L’accés lliure, sense discriminacions, als llocs de treball. No podem permetre que el físic
segueixi determinant l’accés a l’ocupació o que un certificat sanitari limiti l’accés de les
persones candidates. Per això, tornarem a denunciar davant la Inspecció de Treball les
ofertes que constitueixin un atemptat contra la igualtat de les persones treballadores.
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El tercer frau: Sous baixos i maratonianes jornades
Els llocs de treball que majoritàriament crea aquest Congrés són precaris. La feina es concreta
en 4 dies i això es tradueix en jornades molt llargues i intenses en quan a càrregues de treball,
que fins i tot en alguns casos, no respecten els descansos entre jornades i tot això, per sous
generalment baixos.
A continuació detallem algunes de les ofertes publicades on apareixen alguns dels elements de
precarietat que hem comentat:
Oferta 1. Oferta vista el passat 08 de febrer on per 4 dies d’intens treball, amb horari de 7.30 a
19 hores es paga 380€:

Oferta 2. Vista també el 08 de febrer on s’oferta feina per 4 dies per poc més de 260 euros:
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Oferta 3. Publicada l’11 de gener. Es busca gent per treballar entre 8 i 12 hores cada dia a 10
euros l’hora:

Oferta 4. Vista el 20 de gener, s’indica que s’ha de tenir disponibilitat per tot el dia:

Oferta 5. Es busquen vigilant de seguretat per 12 hores diàries. No especifica sous però si la
roba que per es requereix per prestar alguns serveis:
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El tip de la UGT
Ofertes de feina neutres: ni preferències ni atributs físics.
En una oferta de feina, a banda de detallar el lloc de treball que es necessita cobrir, el més
comú és especificar, entre d’altres: el títol o formació de la persona candidata, els requisits
necessaris per a realitzar les funcions, les condicions laborals que s’ofereixen (com el tipus de
contracte i jornada, les condicions econòmiques,...) i informació relativa a l’empresa.
L’apartat que genera més controvèrsia és el relacionat amb els requisits necessaris per a
realitzar les funcions del lloc de treball que es necessita cobrir. En una oferta de feina és lícit
trobar detallat, les habilitats i les qualificacions requerides (sempre objectives) per a cobrir
un determinat lloc de treball. Ara bé, el que no compleix cap lògica i es considera il·legal per
ser discriminatori és demanar certs atributs físics, com ara, tenir una determinada talla o
mesurar una alçada concreta, entre d’altres.
Trobar ofertes de feina referides a només un dels gèneres, és per si sol discriminatori perquè el
nostre ordenament jurídic (l’article 14 de la Constitució Espanyola, l’article 17.1 de l’Estatut
dels Treballadors i el paràgraf primer de l’article 5 de la Llei Orgànica per a la igualtat efectiva
de dones i homes) prohibeix les discriminacions, directes o indirectes per raó de sexe en les
condicions d’accés a l’ocupació, inclosos els criteris de selecció i les condicions de
contractació, qualsevol que sigui el sector de l’activitat; així ho determina també, l’article 14.1
de la Directiva 2006/54/CE, de 5 de juliol de 2006, relativa a l’aplicació del principi d’igualtat
d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en assumptes de treball i ocupació.
Aquesta prohibició, fins i tot, abasta el moment de la publicació i de la difusió de l’oferta de
feina.
Cal recordar doncs, que les ofertes de feina han de ser sempre neutres, així com tot el procés
que esdevindrà després de penjar l’oferta. Per tant, cal establir unes garanties mínimes que
determinin que la selecció i la contractació posterior, també seran neutres i que ha de
prevaldre, per sobre de tot, la vàlua de la persona candidata i no el gènere ni les atribucions
socials que s’han establert per a cadascun dels gèneres.
Per tant, el conjunt de preguntes que es poden arribar a fer en una entrevista de feina i que
són, clarament personals, com ara el teu estat civil o els teus plans sobre planificació familiar,
també són discriminatòries i atempten contra la privacitat de les persones candidates.
Des de la UGT de Catalunya, creiem que cal fer valer el marc normatiu existent de protecció i
establir l’element de neutralitat com un dels factors claus per a garantir una selecció, un
accés i una contractació totalment desvinculats dels gèneres i dels atributs subjectius.
Un any més hem de posar de manifest la falta de control en les ofertes de treball del MWC i
la precarietat de l’ocupació que genera
Un any més hem d’exigir a organitzadors i administració pública que es compleixi amb la
normativa vigent i posem les mesures necessàries per tal de que aquest congrés a més de un
referent mundial en matèria de tecnologia ho sigui també en matèria de relacions laborals i
garanteixi condicions de treball dignes, lliures de precarietat i de discriminació.
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