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LA PATRONAL SEGUEIX SENSE FER ELS SEUS DEURES
En la reunió de mesa de conveni mantinguda el 20 de juny, la patronal segueix
sense fer els seus deures. Pràcticament es ratifica en la seva proposta inicial
sobre contractació.
Després de diverses reunions en les quals es van comprometre a elaborar una proposta
assumible per totes les parts, avui es presenten, de nou, amb una proposta que
únicament inclou com millora la recuperació de continguts que ja apareixen en el tercer
conveni, i que ells mateixos havien eliminat de forma unilateral. Novament ignoren o
ometen les nostres propostes.
Davant aquesta actitud, des de COMFIA-CCOO hem estat molt clars en els nostres
plantejaments. Per abordar el tema de contractació és imprescindible modificar la base
sobre la qual està construït el nostre sector; és a dir, passar del fet que el contracte
d'Obra i servei sigui el més comú dintre del personal d'Operacions en les nostres
empreses, a què ho sigui el contracte indefinit, transformar l'actual 30% en un 60%, el
que suposaria doblegar la contractació indefinida.
Només amb aquest canvi radical podríem abordar la seva proposta de flexibilitzar els Art.
17 i 18 de l'actual conveni.
Donada la complexitat que representa la redacció de l'articulat referent a Contractació,
hem acordat avançar en la resta de capítols del conveni com: Temps de treball, Formació,
Salut Laboral, etc., amb la intenció de no seguir estancats en aquest tema tan complex i
progressar en altres aspectes on sigui més fàcil acostar posicions.
La pròxima reunió es celebrarà el 4 de juliol, i esperem, com novetat, que puguem parlarvos d'acords.
Us seguirem informant.

Vosaltres sou la nostra força, AFILIA'T
http://www.comfia.net/telemarketing/
Fitxa d’afiliació
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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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
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