secció sindical caixa tarragona

CAL COMPUNTAR TOTS ELS CONTRACTES
TEMPORALS A EFECTES DE PROMOCIÓ
Ens hem adreçat novament a la Direcció, amb la carta que us
adjuntem més avall, igual que ja varem fer el passat 11-04-07, però
en aquest cas tenint ja sentència ferma del Tribunal Suprem de 19
de desembre de 2007, en relació amb el conflicte col.lectiu
presentat per Comfia-CCOO contra Caixa Laietana, i que té efectes
sobre tot el sector.
La importància d’aquesta Sentència rau en el reconeixement del
temps de permanència a efectes d’ascensos (o antiguitat): es
computen tots els períodes en el quals la persona ha estat
contractada a la Caixa, amb independència del temps transcorregut
entre contracte i contracte, i de la modalitat d’aquest, excepte els
d’ETT, de moment. En demandes posteriors intentarem que
aquests també computin.
En una gran quantitat de casos, l’aplicació d’aquesta Sentència pot
suposar l’augment immediat de la categoria actual en un nivell, a
banda de la diferència salarial de l’últim any entre ambdues
categories.
En converses amb els responsables del Departament de Recursos
Humans, ens han manifestat la seva preocupació per la complexitat
que els representa l’obtenció de les dades per tal actualitzar-les;
per tant, tots els que considereu que us podeu trobar en aquesta
situació, només cal que s’adreceu a nosaltres i ens envieu
fotocòpia de la vida laboral (l’envia la Seguretat Social cada any) i
de l’última nòmina. Nosaltres, tal com ja hem concertat amb
Recursos Humans, els facilitarem la feina.

AMB CCOO, TU HI GUANYES

Josep Lluís Lara Fernandez
Relacions Laborals
Tarragona, 22 de gener 2008
Senyor,
Amb data 19 de desembre de 2007, el Tribunal Suprem va confirmar la Sentència de
5-2-2007 de l’Audiència Nacional en relació amb la demanda de conflicte col·lectiu
interposada per COMFIA-CCOO. Aquesta Sentència reconeix el
dret dels
treballadors/ores de la Caixa d’Estalvis Laietana, enquadrats en els nivells retributius en
què el Conveni col·lectiu de caixes d’estalvis ha previst la promoció per experiència,
que els siguin computats, a efectes de l’esmentada promoció, tots els períodes en els
quals han estat contractats mitjançant contracte de treball temporal, amb
independència del lapsus de temps que hi hagi hagut entre contracte i contracte.
Com que creiem que aquesta circumstància s’ha anat produint a la nostra Caixa, i com
que ens afecta la mateixa normativa jurídica segons la qual s’ha dictat la Sentència, és
a dir, el Conveni col·lectiu de caixes d’estalvis, ens adrecem a vostè perquè es
reconegui aquest mateix dret a les persones de la nostra plantilla afectades per
aquesta mateixa circumstància.
Amb la finalitat de determinar el col·lectiu laboral afectat i l’abast que tindrà el
reconeixement d’aquest dret, ens posem a la seva disposició a fi d’establir les
converses que calgui per tal d’aplicar correctament els criteris que es dedueixen de la
Sentència esmentada.
Molt atentament,
Francesc Mauri Casas
Secretari general

Tarragona, 7 de febrer de 2008

Nom i cognoms _________________________________ centre treball__________
pots enviar-la a:

Butlleta d’afiliació a CCOO:

FRANCESC MAURI CASAS
RAMON VICENS FONTANA
FRANCESC X. VELLIDO VALLS
ISABEL ALVAREZ CALDERON
JOSEP P. AUDI SALVADO
JOSEP DOÑATE FERRER
JOAN J. HERMIDA JANEIRO
AINOHA JORDI GUERRA
TOMAS MALLAFRE GISPERT
JOSÉ MARTIN FERNANDEZ

500 CCOO
500 CCOO
500 CCOO
046 TORREDEMBARRA
132 XERTA
636 CENTRE HIPOTECARI BCN
281 CASTELLAR DEL VALLÈS
711 CRÉDITS
299 OPERACIONS
289 MÓSTOLES

FERMIN PASCUAL FONTANILLO
MONTSERRAT PEIRO ROSELLO
JOAN M. PLAZAS CIPRÉS
ANNA PUGES PIGUILLEM
JOSÉ A. RODRIGUEZ GALVEZ
VICENTE RUBIO HERRERO
RAMON SABATE ARQUE
ISABEL SALVADÓ PADRENY
PEDRO L. VENTOSA PEREZ

218 HOSPITALET - PRIMAVERA
188 LLEIDA - RONDA
232 BARCELONA - GRACIA
274 BARCELONA - BALMES
919 ZONA MADRID
265 GRANOLLERS
032 LA FATARELLA
703 SERVEIS BANCARIS
233 BARCELONA - FERRAN

Visita la nostra web: www.comfia.net/caixatarragona/
correu electrònic: caixatarragona@comfia.ccoo.es i telèfons: 977235890/645796948
Estar al dia@dia.net t’interessa. Si vols rebre las notícies del sector gratuïtament,
subscriu-t’hi: http://www.comfia.info

