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Nou passeig al Sima
Des de COMFIA-CCOO lamentem dirvos que la reunió de Taula de Conveni
d'ahir, 17 de juliol de 2007, ha estat
un passeig més per a veure'ns les
cares novament amb la nostra
patronal, de la qual l'únic que hem
obtingut ha estat una esmena a la
totalitat de les nostres propostes.

De tota la nostra plataforma,
única i exclusivament, han fet
una valoració en costos.
Segons ells les nostres peticions suposen
un augment del 8 %; des de COMFIACCOO no entenem que és el que s'ha
tingut en compte per arribar a aquest
percentatge, ja que moltes de les
propostes no suposaven cost algun per a
la patronal, tals com:
• Reducció del termini de sol·licitud per
als dies solts.

• Temps necessari per acompanyar a
consultes mèdiques a menors de 14 anys,
familiars dependents o discapacitats.
• Que els 3 dies per hospitalització puguin
agafar-se dintre dels 10 dies següents al
fet causant.
• Compensació del dia lliure retribuït
dintre del mateix mes, si no fos així no
podrà ser denegat per l'empresa en la
data en què el treballador ho sol·liciti.
Aquest és el Fruit del compromís adquirit en
la passada reunió del 4 de juliol, on ens van
assegurar que estudiarien profundament les
nostres propostes.
Esperem que en el període estival aquest
Fruit maduri i tinguin en compte a més
dels recursos econòmics, als recursos
humans que som la base de les empreses.
Tornarem a veure'ns el pròxim 5 de
setembre.

Vosaltres sou la nostra força, AFILIA'T
Fitxa d’afiliació

http://www.comfia.net/telemarketing/

Nom i cognoms....................................................................................................................... DNI .…….....……................….....
Adreça...........................................................................................................................................Telèfon……............................
Correu electrònic .……………...........………………………….. Empresa....................................................................................
Domiciliació: Banc__ __ __ __ Oficina __ __ __ __ DC __ __ Compte__ __ __ __ __ __ __ __ __ __
(Fes-la arribar als teus representants de CCOO o envia-la directament al FAX
CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES:

Signatura:

93 310 71 17)

Les teves dades seran incorporades a un fitxer del que es titular la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. També seran incorporades a un fitxer de la Confederación
Sindical de Comisiones Obreras i de la Federació corresponent al sector al que pertany l’empresa en la que treballis i que pots comprovar en www.ccoo.cat. La finalitat del tractament de les teves
dades en aquests fitxers es el manteniment de la teva relació com persona afiliada amb les concretes finalitats establertes en els estatuts. A més aquestes dades podran servir per a enviar-te
informació sobre les activitats i acords de col·laboració als que s’arribi amb altres entitats. Sempre estaràs informat en www.ccoo.cat, o en la web de la CSCCOO, dels acords i de les dades
d’aquestes entitats. Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el seu cas, d’oposició, enviant una sol·licitud per escrit acompanyada de la fotocopia de tu DNI. i indicant
“PROTECCIO DE DADES”, al domicili de la CSCONC, situat en Via Laietana, 16, 08003 Barcelona, per al fitxer de la CSCONC, i al domicili de la CSCCOO, situat en el carrer Fernández de la Hoz, 12,
28010 Madrid, per als fitxers de la CSCCOO i de les Federacions. Si tens algun dubte pots enviar un correu electrònic a lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon 934.812.902
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