
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/ 
Vosaltres sou la nostra força. AFILIA’T 

Negociació del IV Conveni col·lectiu 

 
MÉS FLEXIBILITAT, MÉS PRECARIETAT I MENYS GARANTIES
 

En la reunió de la mesa del conveni del 22 de 
maig la patronal ha presentat una proposta de 
redacció del Capítol V del Conveni (CON-
TRACTACIÓ) on volen modificar substan-
cialment l'article 17.  
Entre altres pretensions volen incloure els 
treballadors/es amb contractes indefinits, quan 
en l'actualitat solament afecta als d'obra i servei, 
aquesta modificació és de dubtosa legalitat ja que 
la seva extinció està regulada per Llei, i en el 
nostre sector la utilització dels indefinits en 
diferents campanyes no deixa marge legal per a 
acomiadar per l'article 17 (disminució del volum 
de trucades en UNA CAMPANYA).  

Fent una lectura ràpida, s'aprecien les intencions 
de la nostra patronal. Les seves modificacions 
passen per demanar encara més flexibilitat, 
menor compromís amb els/les treballadors/es, 
i menys exigències a l'hora d'haver de facilitar 
informació sobre les seves actuacions; 
recolzant-se en la deslocalització com excusa a 
les seves pretensions. Passar la contractació 
indefinida d'un 30% a un 38% en quatre anys, 
quan per llei ara haurien de superar amb escreix 
aquest percentatge. Tot això sense variar les 
indemnitzacions per a aquestes sortides, 8 dies 
per a contractes d'obra i servei, i en això si són 
molt generosos, i per als contractes indefinits ens 
ofereixen 21 dies (només 1 dia més del que diu 
l'Estatut dels Treballadors). Tot això amb uns 
“petits requisits” per a aquestes sortides:  

1. Que hi hagi "disminució real o previsió 
de disminució del volum de contractació 
d'una campanya".  

2. Que l'acomiadament pugui fer-se per 
torns i no, com fins ara, per antiguitat.  

3. Que l'emissió es contempli igual que la 
recepció.  

4. Que el període de prova s'ampliï a dos 
mesos en lloc d'un com fins ara.  

I així un llarg etcètera de despropòsits incloent les 
decisions i capritxos del client com a causa 
justificada d'acomiadament.  

Des de COMFIA-CCOO hem manifestat que mai 
admetrem la decisió d'un tercer (previsions, 
capritxos, canvis d'idea sobtats, etc.) com part en 
la negociació d'un conveni.  

La proposta ens sembla més una "carta als Reis 
Mags" que una proposta seriosa, ja que com hem 
dit abans, simplement amb l'aplicació de la llei del 
mercat laboral el nombre de contractació inde-
finida en el sector ha de ser molt superior al 38%. 
Des de COMFIA-CCOO estem disposats a 
negociar la millor manera d'aplicar la llei perquè 
deixi de ser un Sector on preval la temporalitat. 
Ens preocupa la deslocalització, però la nostra 
forma de combatre-la no és competint en 
precarietat i pèrdua de drets, sinó amb la 
professionalització i la formació dels treballa-
dors i treballadores i la qualitat en els serveis.  
La pròxima reunió serà el 5 de juny, i seguirem 
parlant de CONTRACTACIÓ, ja que avui hem 
acabat la reunió amb el compromís de la Patronal 
de donar-li "unes quantes voltes" a la seva 
proposta en un intent d'acostar posicions que en 
aquests moments estan bastant allunyades. 
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