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DENÚNCIA D'UGT DAVANT LA INSPECCIÓ DE TREBALL
En la lluita contra la xacra que suposa les hores extrordinàries il·legals realitzades en el nostre
sector, UGT de CATALUNYA (en concret la Federació de Serveis) va decidir fa uns mesos
presentar denúncia sobre aquests fets davant la Inspecció de Treball. Un dels bancs
denunciats ha estat DEUTSCHE BANK.
Us recordem que la llei marca un màxim d'hores extres que es poden fer en una empresa i que
està en funció del nombre de treballadors. D'aquestes hores s'ha de portar un control per part
de l'empresari i han de ser remunerades expressament per aquest concepte. El fet de no
portar-ne aquest control, no declarar-les i / o fer-ne hores extraordinàres per sobre de les que
marca la llei suposa un frau a la Seguretat Social i a Hisenda, per part de l'empresa causant
d'aquest fet.
Us adjuntem l'escrit de la nostra federació on s'informa de la situació de la denúncia:

Rebeu una cordial salutació.

U.G.T. - FEDERACIÓ DE SERVEIS DE CATALUNYA
Sector Financer
Rambla del Raval, 29-35, 4ª pl
08001-Barcelona
Les denúncies presentades per la FES UGT davant la Inspecció de Treball de
Catalunya i que han comportat la intervenció en 14 centres de treball de la
província de Barcelona de Bankia han estat resoltes amb l'inici d'un procediment
sancionador i amb l'emissió d'un REQUERIMENT d’acompliment immediat i permanent
a l'empresa.
El requeriment que s'exigeix a l'empresa comporta la implantació d'un adequat i
efectiu sistema de control i registre de les hores realitzades pels
treballadors,
l'abonament
o
compensació
de
les
hores
extraordinàries
realitzades, l'informe mensual i per escrit al Comitè d'Empresa sobre el nombre
d'hores extres, mesures per garantir la voluntarietat de la prestació d'hores
extraordinàries i la implantació de mesures a adoptar en matèria de riscos
laborals derivats de les avaluacions realitzades per l'empresa en els centres
inspeccionats i que s'han de dur a terme amb la participació dels delegats de
prevenció.
L'actuació d'UGT a aquest procés evidencia el treball minuciós i efectiu
realitzat pel nostre Sindicat, allunyant-se d'actes propagandistes i escarafalls
més freqüents en altres sindicats que no porten a cap fi. Mentre a la UGT
denunciem les jornades irregulars que s'imposen, altres sindicats signen acords
en alguna entitat per adaptar els horaris a les insaciables pretensions de la
patronal.
La

FeS UGT de Catalunya té en marxa altres processos pendents de resolució:
· BANC POPULAR

· DEUTSCHE BANK
· BANC BILBAO VIZCAYA
· BANC SABADELL.
Esperem que els futurs dictamens emesos per Inspecció de Treball segueixin en la
mateixa linia i ajudin a eradicar de socarrel aquesta xacra que fa tant temps
que arrosseguem.

UGT continuarà amb les seves actuacions, ferms i decidits en la defensa de les
condicions laborals dels treballadors i treballadores del Sector Financer.
ALLARGAR LA JORNADA ESCURÇA LA QUALITAT DE VIDA

