
Fitxa d’afiliació 
Nom i cognoms....................................................................................................................... DNI .…….....……................….....
Adreça...........................................................................................................................................Telèfon……............................
Correu electrònic .……………...........………………………….. Empresa....................................................................................
Domiciliació:   Banc__ __ __ __ Oficina __ __ __ __ DC __ __ Compte__ __ __ __ __ __ __ __ __ __      Signatura: 

 (Fes-la arribar als teus representants de CCOO o envia-la directament al FAX 93 310 71 17) 
CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES: 
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  

 

 

federació de serveis financers i administratius de 
Via Laietana, 16, 2n - 08003 - BARCELONA - Tel. 93 481 27 45 - Fax 93 310 71 17 

correu electrònic: comfia-cat@comfia.ccoo.es - url: http://www.comfia.cat 
adherida a  

agrupació de telemàrqueting 

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

Negociació del IV Conveni col·lectiu – Comunicat núm. 13 

  
LA PATRONAL NO TÉ INTENCIÓ D'AVANÇAR 

 
 
En la reunió de taula de conveni mantinguda el dia 26 de setembre, la Patronal, després d'una llarga 
espera, ens presenta la seva “reelaborada” proposada sobre modificació dels articles 17 i 18 en el 
capítol de contractació, alguna cosa al que s'havien compromès allà pel mes de juny. Esperàvem que 
després de tant temps de reflexions haguessin modificat les seves propostes inicials substancialment, 
recollint així les nostres objeccions i apostant per un acostament de postures. No ha estat així, 
mantenen la seva inacceptable proposta del 10% d'augment d'indefinits per a un conveni de tres anys.  
 
Des de COMFIA-CCOO mantenim la necessitat de treure endavant les nostres principals reivindicacions:  
 

• Millorar el nostre poder adquisitiu amb increment salarial i el manteniment de la clàusula de 
revisió. 

• L'Estabilitat en l'Ocupació, a través de l'augment de la contractació indefinida. 
• Millorar les expectatives de Carrera Professional. 
• Seguir millorant en Salut Laboral, amb la inclusió d'un temps entre cridada i cridada, tant en 

emissió com en recepció.  
• Millorar les condicions del Temps de treball, mitjançant la reducció de la jornada laboral.  
• Introducció de Polítiques d'Igualtat, així com la instauració de mesures per a una millor conciliació 

de la vida familiar i laboral.  
 
COMFIA-CCOO s'ha tornat a reafirmar en el que ja va dir en la reunió del passat 5 de juny “per un 40% 
d'indefinits en tres anys no modifiquem una menjo de l'articulat actual de contractació”.  
 
La Patronal una vegada més ens demostra amb aquesta proposta que la voluntat negociadora és nul·la 
sense intenció d'arribar a cap acord, i mostrant el seu veritable propòsit: allargar “sine die” les 
negociacions. 
  
La voluntat d'aquest sindicat és la d'arribar a acords ferms i creïbles que recullin nostres mes importants 
reivindicacions per al conjunt dels/as treballadors/as de Telemarketing, tot això sense perllongar-nos en el 
temps, apostant per un tancament de conveni abans de desembre d'aquest any . Si la patronal no ho entén, 
amb la vostra ajuda l'hi farem entendre.  
 
La pròxima reunió se celebrarà el 10 d'octubre i esperem que canviin d’actitud en  les seves propostes 
fent-les creïbles   


