PRECARIOUS
WORK CONGRESS

Barcelona, 22 de febrer de 2019

“Precarious Work Congress”
o altrament dit, Mobile World Congress

El Mobile World Congress, que enguany se celebra l’última setmana de febrer, concretament
del 25 al 28 de febrer, arriba ja a la 14a edició. Aquest congrés sobre el món de la comunicació
mòbil és considerat un dels més importants del món en aquest sector.

A continuació, detallem algunes de les dades de l’impacte del Congrés:







Impacte econòmic: 473 milions d’euros (8 milions més que l’any passat).
107.000 assistents (mateix nombre que l’any passat) de 200 països.
Ocupació total de la fira: 100.000 m2.
170 delegacions governamentals.
2.400 empreses expositores.
Creació de 13.900 llocs precaris de feina (700 llocs més que l’any passat).

Podem quedar-nos només amb les abundants xifres que el Congrés dona a conèixer; o bé, fer
l’exercici de veure què hi ha realment al darrere de tot plegat, i ens adonarem que el Mobile
World Congress és, en realitat, un “Precarious Work Congress”.
El gran impacte econòmic que genera aquest Congrés al nostre país és a costa d’aixafar i
precaritzar les condicions laborals dels milers de persones treballadores que durant aquests
dies hi prestaran serveis.

Abans d’entrar a analitzar les condicions laborals dels llocs de treball que s’estan oferint als
portals de feina durant aquests dies previs al Congrés, detallem un parell de dades que ens
donen una visió del que és en realitat aquest Congrés:



Només el 27% dels assistents de l’any passat van ser dones i,
Aquest any està previst que només un 30% de les conferenciants siguin dones.
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Però, quins són els principals llocs de feina que genera directament el Mobile World
Congress?
D’entrada, podem afirmar rotundament, que els llocs de treball que crea directament el
Precarious Work Congress són precaris, discriminatoris i sexistes.
Les ofertes de feina que hem cercat en algunes de les agències de contractació de personal per
al MWC no tenen en consideració ni la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes ni el
dret constitucional de no discriminació per raó de gènere, reconegut a l’article 14 d’aquest
text normatiu. Però no és només que vulneri determinats drets reconeguts, sinó que aquestes
ofertes contribueixen a seguir perpetuant els estereotips de gènere i a seguir cosificant la
dona com a mer objecte, i això per a nosaltres és violència de gènere i cal denunciar-ho i
aturar-ho.
Es tracta també d’ofertes de feina opaques, amb extenses jornades de treball, sense a penes
descansos i amb salaris de misèria.
A continuació detallem les principals ofertes de treball que hem trobat en els portals de feina:

1. HOSTESSES/HOSTES MODELS
Tot i que alguns portals tenen la decència de registrar l’oferta en tots dos gèneres (d’altres ni
això) i busquen hostesses i hostes, només es tracta d’un pur formalisme, ja que si ens fixem en
el detall dels requisits, molts homes no hi encaixarien:
Requisits:






Idiomes: anglès , xinès, coreà , àrab
Per a les noies que han d’atendre les zones VIP de la Fira, els requisits específics
són aquests:
o Talla 36/38
o Faldilla curta
o Mitges primes
o Maquillatge obligatori
o Sabates de taló 5 de cm
Alçada mínima d’1,75 metres
Algunes ofertes demanen hostesses llestes.

Condicions:



Jornada laboral: 12 hores consecutives amb 20 minuts de pausa per dinar.
Sou: Qui diu que la mida no importa? Doncs, en aquest cas, sí que és un element a
tenir a compte, ja que les hostesses més altes d’1,75 metres cobren més que la
resta de companyes que estan per sota d’aquesta mida:
o Per a les hostesses de més d’1,75 metres, el sou és el següent:
7,2 euros bruts/hora, 70 euros bruts/jornada, 300 euros bruts / tota la fira.
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Per a les hostesses de menys d’1,75 metres d’alçada, el sou és el següent:
6,2 euros bruts/hora, 295 euros bruts/tota la fira.

Conveni i condicions laborals de referència:
Conveni col·lectiu de treball per les
promotores/promotors de venda de Catalunya:



empreses

Jornada: 1.736 hores anuals.
Sou: 805,77 euros mensuals (taula salarial 2017).

Ofertes:
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2. CAMBRERS
Requisits:






Disposar d’un uniforme propi.
Idiomes.
Experiència prèvia en la restauració en hotels de 4 o 5 estrelles.
Tolerància a l’estrès.
Acostumats a grans volums de feina.

Condicions:


Sou: 9,77 euros/hora bruts.

Conveni i condicions laborals de referència:
Conveni col·lectiu interprovincial del sector de la indústria d’hostaleria i turisme de
Catalunya:



Jornada: 1.791 hores anuals.
Sou: serveis extraordinaris 2019: 84,69 euros.

Ofertes:
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3. PERSONAL DE MANTENIMENT
Les dades que exposem són dels processos de selecció de l’any passat, ja que fa setmanes
que van tancar la selecció i la contractació d’aquest col·lectiu.
Requisits: Com majoritàriament, qui ocupa aquesta activitat són homes, no se’ls hi
demana requisits específics, ni alçada ni talla concreta.
Condicions:



Jornada: 12 hores de feina i fins a un total de 188 hores en 4 dies de feina.
Sou: entre 9 i 10 euros bruts l’hora.

Conveni i condicions laborals de referència:
Conveni col·lectiu de treball del sector de la indústria siderometal·lúrgica de la província de
Barcelona per als anys 2018 -2019:



Jornada: 1.750 hores anuals.
Sou: 13,86 euros l’hora.

Altres llocs de treball que genera indirectament el Mobile World Congress són:
1. Cambreres de pis en hotels.
S’incrementa la seva ràtio (habitació per determinat temps de treball). I l’habitació
surt a 1,5 euros, durant més de 12 hores atès el gran volum d’hostes. Es doblen torns i
cal tenir paciència per atendre les exigències més selectes dels clients VIP.
2. Xofers (ofertes dirigides especialment a homes).
https://www.primerempleo.com/primer-empleo/barcelona/chofer-mobile-worldcongress-25-al-28febrero/1360475?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
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La nostra acció:
Ja fa anys que denunciem públicament l’ús fraudulent i discriminatori de la contractació que
es genera al voltant del prestigiós Mobile World Congress, rebatejat per la UGT de Catalunya,
com a Precarious Work Congress.
Enguany, la situació de precarietat, discriminació i sexisme de les ofertes que es publiciten en
algunes de les agències de contractació de personal per al MWC es repeteixen.
És per aquest motiu que des de la UGT de Catalunya diem “Prou!”:




Prou d’oferir llocs de treball precaris, discriminatoris i sexistes.
Prou de condicions de treball precàries i salaris de misèria.
Prou a la passivitat i tolerància de tots els partners i patrocinadors del MWC.

Exigim tolerància zero sobre la cosificació de la dona!

Per tot això, des de la UGT de Catalunya:
1. Denunciem els casos davant la Inspecció de Treball. Denunciarem les ofertes de
feina que constitueixen un atemptat contra la igualtat de dones i homes i
denunciarem els possibles abusos que puguin patir les persones treballadores
durant el Congrés, com l’incompliment de conveni col·lectiu, les jornades per
sobre d’allò que marca la legislació, la vulneració dels descansos entre jornada i
jornada, entre altres.
2. Denunciem que el Mobile World Congress és un reflex més del treball precari
que ofereix el nostre mercat de treball, basat en la temporalitat, les feines a
temps parcial i per hores i els salaris de misèria.
3. Denunciem l’opacitat dels mecanismes d’intermediació i la falta de control sobre
les ofertes de treball que es publiquen en portals telemàtics: no inclouen els
elements bàsics per a la informació de les persones candidates, juguen a l’opacitat
en un mercat de treball amb molta gent disposada a treballar, augmenten
l’angoixa de la possible persona candidata perquè no té clar a quina i en quines
condicions es presenta a una oferta.
4. Exigim la regulació i la transparència de les ofertes de feina amb uns mínims
requisits que incloguin: salari, contractació, horari, experiència i formació, i en què
no aparegui cap signe de discriminació per raó de sexe.
5. Reclamem la derogació de les reformes laborals que han donat lloc al treball
precari i sense drets.
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6. Exigim a les administracions competents, la creació d’un espai al MWC, semblant
als “punts liles”. Aquests punts de trobada han de servir per informar, assessorar i
fer costat a totes aquelles persones treballadores que puguin patir algun tipus
d’assetjament, físic o verbal, durant els dies del Congrés.
7. Reclamem la implicació de totes les parts. Demanem a tots els partners i
patrocinadors de la Fira, entre els quals destaquem la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona, que deixin de ser còmplices i passin a l’acció. No
podem fer veure que no passa res, quan el que realment està passant és que
s’estan prostituint les condicions de treball de milers de persones i en especial, la
de milers de noies joves.
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