
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.conc.es. 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.conc.es, 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 D.N.I. 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 del 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@conc.es o trucar al telèfon 934.812.902  

 

 

federació de serveis financers i administratius de 
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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 

 
LA PATRONAL OFEREIX PRECARIETAT COM A 

SOLUCIÓ DAVANT LA DESLOCALITZACIÓ 
 
 

En la reunió de la mesa de negociació del conveni 
mantinguda el dijous dia 26 d'abril hem parlat de 
contractació i, com en reunions anteriors, les 
postures entre ambdues parts estan bastant 
allunyades.  
 
Què diuen ells?  
Referent a indefinits aposten per augmentar la 
contractació indefinida en un 2 % per cada any de 
vigència del conveni (volen que siguin 4 anys), total un 
augment d'un 8 % en 4 anys, quedant un total del 38 % 
de treballadors indefinits.  

Per a la contractació eventual volen que s'ampliïn els 
terminis, podent arribar fins a 12 mesos en un període 
total de 18.  

Quant a la informació que han de facilitar en aplicar 
acomiadaments per disminució del volum de trucades, 
la seva pretensió és que es diferenciï l'emissió de la 
recepció i que l'històric de trucades i el temps de 
presentació de la documentació siguin menors. També 
van apuntar a la necessitat de canviar les condicions 
de sortida en l'aplicació d'aquest article perquè 
l'antiguitat sigui per torns i no en la campanya com fins  
ara.  

Finalment i per si a algú li quedava algun dubte serà un 
conveni difícil, afegeixen que proposen ajustar els 
períodes de prova segons la llei, és a dir que per al 
personal d'operacions serien dos mesos de període de 
prova en lloc d'un com ara.  

Tot això amanit amb un discurs en el qual una vegada 
més apareixia com protagonista la DESLO- 
CALITZACIÓ, repetint que si no flexibilitzem les 

condicions laborals “serà impossible mantenir en 
aquest país la supervivència dels projectes 
empresarials”. 

 

Què diem nosaltres?  
Després de deixar clar que el període de prova no es 
modificarà, en la resta de les propostes, des de 
COMFIA-CCOO vam apuntar que l'estabilitat en 
l'ocupació i la lluita contra la precarietat són 
objectius fonamentals per a aquest sindicat i per a 
aquest conveni.  
En un sector on l'habitual és la inestabilitat en el lloc de 
treball, i la contractació que preval és la temporal, la 
nostra proposta és la transformació, fins a arribar al 
70%, dels contractes del sector en indefinits, que 
dependrà de la voluntat que tingui la patronal de 
flexibilitzar les seves postures i ajudar-nos en l'objectiu 
primordial de tenir treballadors amb contractes més 
estables, on nosaltres podrem flexibilitzar postures en 
la negociació “que garanteixin els seus projectes 
empresarials”.  

La pròxima reunió està prevista per al 22 de maig i 
la patronal s'ha compromès a reflexionar sobre les 
seves propostes i fer-nos una nova oferta per 
escrit.  
Afília’t. Des de COMFIA-CCOO us seguim animant 
que formeu part d'aquest sindicat, ja que l'afiliació és la 
millor manera de defensar els teus drets individuals 
davant l'empresa i de negociar millores i defensar els 
nostres llocs de treball, drets i condicions laborals 
col·lectius. 
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