LA UGT AL TERRITORI :
Denúncies davant la Inspecció de Treball. Any 2017

Lleida, 18 de desembre de 2017

La UGT de les Terres de Lleida ha interposat un total de 32 denuncies davant la
Inspecció de Treball durant l’any 2017.
Especificar que en 12 denuncies s’ha inclòs més d’un motiu.
Per aquest informe, els motius s’han classificat en sis grans grups : motius econòmics,
condicions de treball en matèria laboral, mobbing laboral, àmbit de la Seguretat Social,
acció sindical i la Seguretat i Salut en el treball.
Aquesta CLASSIFICACIÓ PER MOTIUS posa de manifest que :
•

Els motius econòmics han generat 16 denuncies. L’impagament de salaris, de
complements, hores extres i plusos diversos són els motius majoritaris d’aquest
grup i del total de les denuncies interposades.

1 denúncia de cada 2 ha estat interposada per motius econòmics
•

En un segon apartat s’han agrupat les causes vinculades a les condicions de
treball en matèria laboral. El recompte per

subgrups de motius afins

reflecteixen les següents dades :

- en 15 denúncies, un dels motius ha estat la distribució irregular de la jornada,
l’incompliment del calendari laboral, irregularitats en els quadrants i/o
l’incompliment en els torns de descans.
- L’incompliment de conveni en sentit ampli ha generat 5 denúncies.
- les modificacions substancials de condicions de treball i les vinculades a les
tasques i funcions segons categories, s’han inclòs en 4 denúncies .
- Les condicions d’habitatge o la mancança d’allotjament han estat motius en 3
denúncies.
- En matèria de contractes, la contractació irregular o inexistent ha esta la
motivació en un total de 2 denúncies.
- La inadequada dotació d’eines pel desenvolupament de la feina ha estat
denunciat en 1 ocasió.

Les irregularitats en la jornada han estat el 2n motiu de denúncia

•

El mobbing laboral s’ha al·legat en un total de 5 denúncies.

•

Per temes relacionats amb l’àmbit de la Seguretat Social, bàsicament
mancances en la cotització, s’han registrat 5 denúncies.

•

L’àmbit sindical, bé per assetjament i persecució per ser representant sindical
o bé per omissió d’aquesta representació en la relació empresa-treballador/a,
s’ha inclòs en 4 denúncies.

•

L’àmbit de la Seguretat i la Salut en el Treball ha generat un total de 9
denúncies. L’omissió de l’aplicació de les normes de prevenció en sentit ampli
s’ha inclòs en 4 denúncies, 4 fan referència a deficiències en la dotació dels EPI
i 1 a les condicions dels espais de descans.
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La CLASSIFICACIÓ PER SECTORS obre un ventall de fins a 12 sectors diferents.
Les empeses emmarcades en el conveni agropecuari i les empreses del conveni de
serveis d’atenció a les persones dependents, acumulen 6 denuncies cadascun, la majoria
amb diversos motius dins la mateixa denúncia.
Les denúncies a empreses corresponents al sector de l’hostaleria han estat 4.
El sector dels transports, tant de viatgers com de mercaderies, també ha enregistrat 4
denúncies.
En el sector de comerç hi emmarcaríem 3 denúncies.
2 de les denúncies s’han interposat per irregularitats en magatzems de fruita i 2 en
escorxadors.
Els sectors amb 1 denúncia, serien sectors com el del metall, el químic, la neteja, la
distribució de publicitat i de l’administració autonòmica en diferents àmbits.

Sectors amb salaris molt baixos i amb condicions molt precàries
han generat 6 de cada 10 denúncies de la UGT de Lleida davant
la Inspecció de treball.

