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SOGETI 
secció sindical 
 

Comunicat   11/2007 

En CCOO no ens anem de vacances per tal de preparar: 

La tornada al CCOOle …  
 
La Secció Sindical de CCOO en Sogeti duu setmanes preparant la tornada al curs sindical en 
Sogeti. Però sembla que no a tothom l’interessa començar el nou curs 2007/2008 pel que fa a 
relacions laborals: 
 
Fa més d’un mes i mig (des del dia 4 d'Agost) que sol·licitem a l'empresa la informació 
necessària per a poder treballar en MATÈRIA SALARIAL i en el desenvolupament d'un PLA 
D'IGUALTAT en Sogeti.  
 
Creiem que el termini des de la primera sol·licitud és més que suficient per a, si es vol, lliurar 
l’esmentada documentació. A data d'avui no se'ns ha lliurat ni tan sols una dada de les 
sol·licitades sobre aquests temes. 
 
A més a més hem tornat a sol·licitar, ja que actualment no existeix mesa de negociació alguna, 
la creació d'una Mesa Estable de Relacions Laborals, que permeti un treball continuat i fluid 
en la resolució dels problemes, actuals i futurs, entre la Direcció de Sogeti i els sindicats 
presents en l'empresa. 
 
Degut a la urgència de certs temes a tractar (salaris, pla d'igualtat, signatura dels beneficis 
socials,…) hem considerat que l’esmentada taula hauria de constituir-se com més aviat 
millor, per la qual cosa hem instat a una convocatòria de constitució de taula abans de la 
finalització del present mes. 
 
No és la primera vegada que escoltem i llegim que els treballadors i treballadores són molt 
importants per a aquesta empresa, per això esperem, en benefici de tots, que la Direcció de 
Sogeti faci un pas decidit cap endavant, lliurant la documentació i comprometent-se a treballar 
en aquest sentit en una taula de negociació en el més curt termini posible. 
 
 
Com sempre, us seguirem informant…. 

Secció Sindical Estatal de CC.OO. 
sogeti@comfia.ccoo.es 

 
 
 
 
 
 
 
  

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 
“PROTECCIÓ 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.

Fitxa de afiliació  data   …………………..….. 
 
Nom i cognoms       ................................................................................................................................................................................... 
 
DNI .…….....…….......................................    Telèfon  ….......................................…........ T. mòbil ......................................................... 
 
Adreça   ..................................................................................................................................................................................................... 
 
Població  ..............................................................................................................................    Codi postal   .......................................... 
 
Empresa/centre de treball  ...................................................................................................................................................................... 
 
Domiciliació bancària: Entitat  ___ ___ ___ ___  Oficina ___ ___ ___ ___  DC ___ ___  Compte___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___      
 
Adreça electrònica ……………………………………....…...................................…...... Firma: 

 
 
(Lliura-la als teus representants de COMFIA-CCOO o envia-la directament al FAX 93 310 71 17)


