NÚMERO 12

Comitè d’Empresa d’ITnow

www.comiteitnow.com
17 / novembre / 2016

Hola!
El Comitè d’Empresa vol donar la benvinguda a la nova
CEO. Esperem reunir-nos aviat amb ella per poder treballar
conjuntament pel bon funcionament d’ITnow. Des d’aquest
fulletó li desitgem molta sort.

Revisió del contracte amb client
R.H. ha ofert una reunió a tres bandes (R.H., C.O.O. i C.E.) per tal de conèixer amb més
detall la revisió del contracte signat amb el Client. Desitgem que aquesta reunió sigui en
breu per poder esclarir tots els dubtes que hi ha sobre el model de subcontractació.

Represa de negociacions del conveni col·lectiu
El 20 d’octubre s’han reprès les negociacions per la renovació del nostre conveni
col·lectiu (XVI CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA Y ESTUDIOS
DE MERCADOS Y DE LA OPINIÓN PÚBLICA). Aquestes negociacions estaven aturades des
de fa molt temps, bàsicament per la patronal que és la primera interessada en derogar-lo
(fent servir la darrera reforma laboral) i passar-ho tot a l’Estatut dels Treballadors
(document de mínims amb el que perdríem molts dels beneficis socials). Esperem que hi
hagi un acord aviat per poder gaudir d’un nou conveni adaptat als nous temps.

Pujar per baixar
A les hores punta hem arribat al punt d’haver d’entrar
a un ascensor que puja per reservar “plaça” i poder
baixar. Fa un temps vam demanar a R.H. la possibilitat
d’habilitar la segona escala de l’edifici. Ens comenten
que la propietat argumenta un tema de seguretat
que impedeix instal·lar torns al segon vestíbul.
Seguirem insistint en la necessitat de disposar de totes les vies habilitades per poder entrar
o sortir de l’edifici. Per algun motiu l’arquitecte que va dissenyar aquest edifici en va fer
dues, no?

Pots accedir a les notícies i documentació d’interès al web www.comiteitnow.com
També pots contactar amb nosaltres a través de l’e-mail info@comiteitnow.com

