
 

 

 

Compromís de futur, compromesos amb tu. 

En aquest últim comunicat, us presentem un resum del pla de treball inicial per als següents 4 

anys: 

1. Acordar la segona part del conveni de grup que tenim pendent 

- Dietes i desplaçaments.  

- Guàrdies.  

- Teletreball.  

- Treball a torns. 

2. Negociar la situació dels companys desassignats.  

Continuar negociant amb l'empresa per veure com solucionar la problemàtica dels 

treballadors desassignats i amb contracte suspès fins al moment (companys que es 

troben en l'ERTO). 

3. Vigilar l'aplicació del conveni.  

Exigir l'aplicació del conveni en el que a categories professionals es refereix: Has sentit 

a un altre sindicat parlar d'això? o estan molt preocupats a dir com som de dolents? 

4. Resoldre conflictes oberts. 

- Pagament de dietes “backups” i disponibilitats pendents de pagament en els CGP’s. 

- Reorganitzacions. 

- Tutela d'un imminent trasllat d'oficines. 

5. Igualtat. 

- Avenços en el pla d’igualtat y protocol d’assetjament. 

- Negociació millores conciliació vida laboral/familiar. 

- Promocions internes en igualtat d’oportunitats. 

- Regulació y tutela de les reduccions de jornada per guarda legal. 

6. Mantenir el treball de lluita sindical de classe obrera fora de les oficines. 

- Defensa de les pensions.  

- Defensa de drets a l'habitatge.  

- Tot el treball realitzat a COMFIA-TIC. La federació que engloba als delegats de les 

empreses del Sector TIC.  

- Negociació del conveni sectorial TIC. 

 

Tota la informació a la que fem referència en aquest document, la podeu trobar als següents enllaços:   

www.comfia.net/tic (estatal) 

www.comfia.net/tic/catalunya (territorial) 

         

Per  estar informat de les novetats a Tecnocom, segueix-nos en Twitter i Facebook: 

https://twitter.com/TecnocomCCOO  

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

http://www.comfia.net/tic
http://www.comfia.net/tic/catalunya
https://twitter.com/TecnocomCCOO
http://www.comfia.net/tecnocom/


 

 

 

Us recordem que les votacions tindran lloc el proper 
dimarts dia 5 de Novembre del 2013. 

 

Haurà urnes disponibles a ambdós centres on podreu votar indistintament del centre on sigueu censats, 

per dona més facilitat. 

Us recordem que el temps invertit en desplaçar-vos a votar no és recuperable, votar és un dret. 

 

Horaris 

TECNOCOM - Gran Via  

Matí:     9:00 hores a  14:00 hores. 

Tarda: 15:00 hores a 17:00 hores. 

 

TECNOCOM – C/Santander 

Matí:    9:00 hores a  14:00 hores. 

Tarda: 15:00 hores a 16:30 hores.

 
Aquesta és la teva candidatura, 

els teus companys y companyes 
 

SILVIA RECIO LUENGO 

Mª. ANGELS RODRÍGUEZ DE RIVERA CAMPILLO 

JORDI PÉREZ DOMÍNGUEZ 

SERGI CÁNOVAS VERA 

FRANCISCO A. PÉREZ REDONDO 

XAVIER FERNÁNDEZ EGEA 

OSCAR GALINDO VILLANUEVA 

HUGO JAVIER PIVA 

JOSÉ FERNÁNDEZ DELGADO 

JUAN JOSÉ CORTÉS RODRÍGUEZ 

JORDI BRULLAS MUS 

OLGA SÁNCHEZ MARTÍNEZ 

MIGUEL ANGEL GALIANA CRUZ 

ALBERTO LATORRE HERRERA 

MARTHA LUCÍA ARIAS NOREÑA 

OMAR CASTERA BENITEZ 

JONATHAN PRADO MOLARES 

ALBERTO LUIS 

 

 

El vostre suport és la nostra força! 


