
 

Companys y companyes. 

Us presentem un resum de les negociacions iniciades al Març de 2010 amb el Conveni de TES i 

que van donar lloc, al Juny de 2013, a la signatura de la primera part del I Conveni de Grup 

Tecnocom. 

Negociació I Conveni de Grup 
- Març 2010 a Gener de 2012.  

o Diverses reunions per a la renovació del Conveni TES. 

- Gener 2012 a Març 2012. 
o TTE treballa en la presentació de la plataforma per al conveni TTE. 
o Firma del II Acord Nacional d'Ocupació. 
o Negociació amb l'empresa, que posposa futures reunions per assimilar la 

Reforma Laboral. 
o Previsió de mals resultats i anunci d'acomiadaments i baixades de salari . 

-  Abril 2012 a Juny 2012. 
o Explicació situació de la Companyia i previsió futura. Publicació resultats a la 

CNMV. Tecnocom 600.000 € de benefici net. 
o L’Empresa torna a demanar Conveni de Grup. 
o Negociació de la flexibilitat horària. 

-  Juliol 2012 a Setembre 2012. 
o Negociació revisió salarial. Inclusió COMPASS per part de l’Empresa. Negativa 

de COMFIA - CCOO. 
o S'aprova definitivament el text de la Reforma Laboral. 
o Estudi de les assessories jurídiques (part social i econòmica) sobre la flexibilitat 

horària. 
o Estabilitat en l'ocupació . Es proposa crear una comissió paritària per al 

seguiment de dessasignats buscant feina (“Comisión de Empleabilidad”). 

- Octubre 2012 a Desembre 2012. 

o Es continua negociant la flexibilitat horària i les categories professionals. 
o S’arriba a acord i se sotmet a votació entre el treballadors de Tecnocom.  

- Gener 2013 a Març 2013. 
o Es continua amb el procés de votació de l’acord als diversos territoris on té 

presència Tecnocom. 
o Inici de l’ERTO a Tecnocom. 

- Abril 2013 a Juny 2013 
o Inici del procés de signatura del I Conveni de Grup Tecnocom. 
o Publicació al BOE de la primera part del I Conveni de Grup Tecnocom. 

- Juliol 2013 a Setembre 2013. 
o Signatura del reglament de la CE. 
o Es continua la negociació amb els temes pendents de la segona part del 

I Conveni De Grup Tecnocom. 
 

 

https://twitter.com/TecnocomCCOO  

http://www.comfia.net/tecnocom/ 
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