
  

 

 
 

CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 

 
 
Després de mesos de sol·licitar aquesta informació, ara se’ns diu que la pròpia CEO facilitarà 
informació al respecte a través del nou Canal CEO. 
 
Hem d’esperar a rebre la informació de detall dels contractes a través del plasma? 
 

Manca de respecte a la plantilla 
Se’ns parla meravelles del Cloud, cap a on apunta el futur de la tecnologia de la informació a curt 
termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
reciclatge. 
 
Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
 
Simplement és una manca de respecte a la plantilla colossal. 
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PÀGINA 2 COMITÈ D’EMPRESA D’ITNOW 

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 

 

Manca de resposta a les iniciatives més simples 
Fa mesos que insistim a R.H. que cal buscar solucions al problema de l’excés de soroll a les plantes 3 i 
4. I una proposta que hem fet és la de tancar amb portes els Coffee Corners. 
 
Es tracta d’una mesura relativament econòmica, perfectament factible, que milloraria l’ambient de 
treball (qui hagi de treballar prop d’un Coffee Corner sap perfectament del que parlem). 
 
Doncs després de reclamar-ho des de fa mesos, ara ens assabentem que per a les obres previstes a 
la segona quinzena d’Agost, aquesta millora no està contemplada! 
 
I quan diem que no està contemplada volem dir que a la persona encarregada de valorar i 
gestionar les obres la petició ni li ha arribat. 
 
A veure ... es pot saber per a què serveix parlar amb R.H. si les propostes més raonables, simples i 
barates d’implementar no s’acaben de prendre ni en consideració? 
 

Manca de reconeixement del que és la R.L.T. 
Ens hem adreçat a de R.H. per tal d’interessar-nos per les possibilitats de regular el teletreball. 
 
Ens assabentem que hi ha una proposta de reglament que es presentarà als treballadors que 
participin en un primer “pìlot”. 
 
Quan demanem conèixer el redactat per poder donar el nostre punt de vista sobre el mateix, se’ns 
contesta que no, que ja el sabrem quan estigui aprovat pel Comitè de Direcció. 
 
Però a veure ... no és més intel•ligent intentar consensuar el contingut abans de presentar-ho al 
Comitè de Direcció per assegurar-se que no entrem en conflicte? 
 
Es considera millor per a les relacions laborals el mètode “lentejas“?  
 
Els membres del Comitè d’Empresa d’ITnow no som persones dogmàtiques, ni encegades en la lluita 
de classes. Som gent dialogant, pragmàtica i responsable que només volem garantir els drets dels 
treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 
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Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 



  

 

 
 

CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 
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informació al respecte a través del nou Canal CEO. 
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Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
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No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
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estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
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Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
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CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 

 
 
Després de mesos de sol·licitar aquesta informació, ara se’ns diu que la pròpia CEO facilitarà 
informació al respecte a través del nou Canal CEO. 
 
Hem d’esperar a rebre la informació de detall dels contractes a través del plasma? 
 

Manca de respecte a la plantilla 
Se’ns parla meravelles del Cloud, cap a on apunta el futur de la tecnologia de la informació a curt 
termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
reciclatge. 
 
Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
 
Simplement és una manca de respecte a la plantilla colossal. 
 

NÚMERO 17 

Comitè d’Empresa d’ITnow 
www.comiteitnow.com 

9 / juny / 2017 



 

 

PÀGINA 2 COMITÈ D’EMPRESA D’ITNOW 

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 

 

Manca de resposta a les iniciatives més simples 
Fa mesos que insistim a R.H. que cal buscar solucions al problema de l’excés de soroll a les plantes 3 i 
4. I una proposta que hem fet és la de tancar amb portes els Coffee Corners. 
 
Es tracta d’una mesura relativament econòmica, perfectament factible, que milloraria l’ambient de 
treball (qui hagi de treballar prop d’un Coffee Corner sap perfectament del que parlem). 
 
Doncs després de reclamar-ho des de fa mesos, ara ens assabentem que per a les obres previstes a 
la segona quinzena d’Agost, aquesta millora no està contemplada! 
 
I quan diem que no està contemplada volem dir que a la persona encarregada de valorar i 
gestionar les obres la petició ni li ha arribat. 
 
A veure ... es pot saber per a què serveix parlar amb R.H. si les propostes més raonables, simples i 
barates d’implementar no s’acaben de prendre ni en consideració? 
 

Manca de reconeixement del que és la R.L.T. 
Ens hem adreçat a de R.H. per tal d’interessar-nos per les possibilitats de regular el teletreball. 
 
Ens assabentem que hi ha una proposta de reglament que es presentarà als treballadors que 
participin en un primer “pìlot”. 
 
Quan demanem conèixer el redactat per poder donar el nostre punt de vista sobre el mateix, se’ns 
contesta que no, que ja el sabrem quan estigui aprovat pel Comitè de Direcció. 
 
Però a veure ... no és més intel•ligent intentar consensuar el contingut abans de presentar-ho al 
Comitè de Direcció per assegurar-se que no entrem en conflicte? 
 
Es considera millor per a les relacions laborals el mètode “lentejas“?  
 
Els membres del Comitè d’Empresa d’ITnow no som persones dogmàtiques, ni encegades en la lluita 
de classes. Som gent dialogant, pragmàtica i responsable que només volem garantir els drets dels 
treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 



  

 

 
 

CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 

 
 
Després de mesos de sol·licitar aquesta informació, ara se’ns diu que la pròpia CEO facilitarà 
informació al respecte a través del nou Canal CEO. 
 
Hem d’esperar a rebre la informació de detall dels contractes a través del plasma? 
 

Manca de respecte a la plantilla 
Se’ns parla meravelles del Cloud, cap a on apunta el futur de la tecnologia de la informació a curt 
termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
reciclatge. 
 
Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
 
Simplement és una manca de respecte a la plantilla colossal. 
 

NÚMERO 17 

Comitè d’Empresa d’ITnow 
www.comiteitnow.com 

9 / juny / 2017 



 

 

PÀGINA 2 COMITÈ D’EMPRESA D’ITNOW 

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 

 

Manca de resposta a les iniciatives més simples 
Fa mesos que insistim a R.H. que cal buscar solucions al problema de l’excés de soroll a les plantes 3 i 
4. I una proposta que hem fet és la de tancar amb portes els Coffee Corners. 
 
Es tracta d’una mesura relativament econòmica, perfectament factible, que milloraria l’ambient de 
treball (qui hagi de treballar prop d’un Coffee Corner sap perfectament del que parlem). 
 
Doncs després de reclamar-ho des de fa mesos, ara ens assabentem que per a les obres previstes a 
la segona quinzena d’Agost, aquesta millora no està contemplada! 
 
I quan diem que no està contemplada volem dir que a la persona encarregada de valorar i 
gestionar les obres la petició ni li ha arribat. 
 
A veure ... es pot saber per a què serveix parlar amb R.H. si les propostes més raonables, simples i 
barates d’implementar no s’acaben de prendre ni en consideració? 
 

Manca de reconeixement del que és la R.L.T. 
Ens hem adreçat a de R.H. per tal d’interessar-nos per les possibilitats de regular el teletreball. 
 
Ens assabentem que hi ha una proposta de reglament que es presentarà als treballadors que 
participin en un primer “pìlot”. 
 
Quan demanem conèixer el redactat per poder donar el nostre punt de vista sobre el mateix, se’ns 
contesta que no, que ja el sabrem quan estigui aprovat pel Comitè de Direcció. 
 
Però a veure ... no és més intel•ligent intentar consensuar el contingut abans de presentar-ho al 
Comitè de Direcció per assegurar-se que no entrem en conflicte? 
 
Es considera millor per a les relacions laborals el mètode “lentejas“?  
 
Els membres del Comitè d’Empresa d’ITnow no som persones dogmàtiques, ni encegades en la lluita 
de classes. Som gent dialogant, pragmàtica i responsable que només volem garantir els drets dels 
treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 



  

 

 
 

CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 

 
 
Després de mesos de sol·licitar aquesta informació, ara se’ns diu que la pròpia CEO facilitarà 
informació al respecte a través del nou Canal CEO. 
 
Hem d’esperar a rebre la informació de detall dels contractes a través del plasma? 
 

Manca de respecte a la plantilla 
Se’ns parla meravelles del Cloud, cap a on apunta el futur de la tecnologia de la informació a curt 
termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
reciclatge. 
 
Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
 
Simplement és una manca de respecte a la plantilla colossal. 
 

NÚMERO 17 

Comitè d’Empresa d’ITnow 
www.comiteitnow.com 

9 / juny / 2017 



 

 

PÀGINA 2 COMITÈ D’EMPRESA D’ITNOW 

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 

 

Manca de resposta a les iniciatives més simples 
Fa mesos que insistim a R.H. que cal buscar solucions al problema de l’excés de soroll a les plantes 3 i 
4. I una proposta que hem fet és la de tancar amb portes els Coffee Corners. 
 
Es tracta d’una mesura relativament econòmica, perfectament factible, que milloraria l’ambient de 
treball (qui hagi de treballar prop d’un Coffee Corner sap perfectament del que parlem). 
 
Doncs després de reclamar-ho des de fa mesos, ara ens assabentem que per a les obres previstes a 
la segona quinzena d’Agost, aquesta millora no està contemplada! 
 
I quan diem que no està contemplada volem dir que a la persona encarregada de valorar i 
gestionar les obres la petició ni li ha arribat. 
 
A veure ... es pot saber per a què serveix parlar amb R.H. si les propostes més raonables, simples i 
barates d’implementar no s’acaben de prendre ni en consideració? 
 

Manca de reconeixement del que és la R.L.T. 
Ens hem adreçat a de R.H. per tal d’interessar-nos per les possibilitats de regular el teletreball. 
 
Ens assabentem que hi ha una proposta de reglament que es presentarà als treballadors que 
participin en un primer “pìlot”. 
 
Quan demanem conèixer el redactat per poder donar el nostre punt de vista sobre el mateix, se’ns 
contesta que no, que ja el sabrem quan estigui aprovat pel Comitè de Direcció. 
 
Però a veure ... no és més intel•ligent intentar consensuar el contingut abans de presentar-ho al 
Comitè de Direcció per assegurar-se que no entrem en conflicte? 
 
Es considera millor per a les relacions laborals el mètode “lentejas“?  
 
Els membres del Comitè d’Empresa d’ITnow no som persones dogmàtiques, ni encegades en la lluita 
de classes. Som gent dialogant, pragmàtica i responsable que només volem garantir els drets dels 
treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 



  

 

 
 

CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 

 
 
Després de mesos de sol·licitar aquesta informació, ara se’ns diu que la pròpia CEO facilitarà 
informació al respecte a través del nou Canal CEO. 
 
Hem d’esperar a rebre la informació de detall dels contractes a través del plasma? 
 

Manca de respecte a la plantilla 
Se’ns parla meravelles del Cloud, cap a on apunta el futur de la tecnologia de la informació a curt 
termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
reciclatge. 
 
Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
 
Simplement és una manca de respecte a la plantilla colossal. 
 

NÚMERO 17 

Comitè d’Empresa d’ITnow 
www.comiteitnow.com 

9 / juny / 2017 



 

 

PÀGINA 2 COMITÈ D’EMPRESA D’ITNOW 

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 

 

Manca de resposta a les iniciatives més simples 
Fa mesos que insistim a R.H. que cal buscar solucions al problema de l’excés de soroll a les plantes 3 i 
4. I una proposta que hem fet és la de tancar amb portes els Coffee Corners. 
 
Es tracta d’una mesura relativament econòmica, perfectament factible, que milloraria l’ambient de 
treball (qui hagi de treballar prop d’un Coffee Corner sap perfectament del que parlem). 
 
Doncs després de reclamar-ho des de fa mesos, ara ens assabentem que per a les obres previstes a 
la segona quinzena d’Agost, aquesta millora no està contemplada! 
 
I quan diem que no està contemplada volem dir que a la persona encarregada de valorar i 
gestionar les obres la petició ni li ha arribat. 
 
A veure ... es pot saber per a què serveix parlar amb R.H. si les propostes més raonables, simples i 
barates d’implementar no s’acaben de prendre ni en consideració? 
 

Manca de reconeixement del que és la R.L.T. 
Ens hem adreçat a de R.H. per tal d’interessar-nos per les possibilitats de regular el teletreball. 
 
Ens assabentem que hi ha una proposta de reglament que es presentarà als treballadors que 
participin en un primer “pìlot”. 
 
Quan demanem conèixer el redactat per poder donar el nostre punt de vista sobre el mateix, se’ns 
contesta que no, que ja el sabrem quan estigui aprovat pel Comitè de Direcció. 
 
Però a veure ... no és més intel•ligent intentar consensuar el contingut abans de presentar-ho al 
Comitè de Direcció per assegurar-se que no entrem en conflicte? 
 
Es considera millor per a les relacions laborals el mètode “lentejas“?  
 
Els membres del Comitè d’Empresa d’ITnow no som persones dogmàtiques, ni encegades en la lluita 
de classes. Som gent dialogant, pragmàtica i responsable que només volem garantir els drets dels 
treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 



  

 

 
 

CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
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No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
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Simplement és una manca de respecte a la plantilla colossal. 
 

NÚMERO 17 

Comitè d’Empresa d’ITnow 
www.comiteitnow.com 

9 / juny / 2017 



 

 

PÀGINA 2 COMITÈ D’EMPRESA D’ITNOW 

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 

 

Manca de resposta a les iniciatives més simples 
Fa mesos que insistim a R.H. que cal buscar solucions al problema de l’excés de soroll a les plantes 3 i 
4. I una proposta que hem fet és la de tancar amb portes els Coffee Corners. 
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Es considera millor per a les relacions laborals el mètode “lentejas“?  
 
Els membres del Comitè d’Empresa d’ITnow no som persones dogmàtiques, ni encegades en la lluita 
de classes. Som gent dialogant, pragmàtica i responsable que només volem garantir els drets dels 
treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 



  

 

 
 

CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 

 
 
Després de mesos de sol·licitar aquesta informació, ara se’ns diu que la pròpia CEO facilitarà 
informació al respecte a través del nou Canal CEO. 
 
Hem d’esperar a rebre la informació de detall dels contractes a través del plasma? 
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Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
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reciclatge. 
 
Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
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Ens assabentem que hi ha una proposta de reglament que es presentarà als treballadors que 
participin en un primer “pìlot”. 
 
Quan demanem conèixer el redactat per poder donar el nostre punt de vista sobre el mateix, se’ns 
contesta que no, que ja el sabrem quan estigui aprovat pel Comitè de Direcció. 
 
Però a veure ... no és més intel•ligent intentar consensuar el contingut abans de presentar-ho al 
Comitè de Direcció per assegurar-se que no entrem en conflicte? 
 
Es considera millor per a les relacions laborals el mètode “lentejas“?  
 
Els membres del Comitè d’Empresa d’ITnow no som persones dogmàtiques, ni encegades en la lluita 
de classes. Som gent dialogant, pragmàtica i responsable que només volem garantir els drets dels 
treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 



  

 

 
 

CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 

 
 
Després de mesos de sol·licitar aquesta informació, ara se’ns diu que la pròpia CEO facilitarà 
informació al respecte a través del nou Canal CEO. 
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termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
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Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
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gestionar les obres la petició ni li ha arribat. 
 
A veure ... es pot saber per a què serveix parlar amb R.H. si les propostes més raonables, simples i 
barates d’implementar no s’acaben de prendre ni en consideració? 
 

Manca de reconeixement del que és la R.L.T. 
Ens hem adreçat a de R.H. per tal d’interessar-nos per les possibilitats de regular el teletreball. 
 
Ens assabentem que hi ha una proposta de reglament que es presentarà als treballadors que 
participin en un primer “pìlot”. 
 
Quan demanem conèixer el redactat per poder donar el nostre punt de vista sobre el mateix, se’ns 
contesta que no, que ja el sabrem quan estigui aprovat pel Comitè de Direcció. 
 
Però a veure ... no és més intel•ligent intentar consensuar el contingut abans de presentar-ho al 
Comitè de Direcció per assegurar-se que no entrem en conflicte? 
 
Es considera millor per a les relacions laborals el mètode “lentejas“?  
 
Els membres del Comitè d’Empresa d’ITnow no som persones dogmàtiques, ni encegades en la lluita 
de classes. Som gent dialogant, pragmàtica i responsable que només volem garantir els drets dels 
treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 



  

 

 
 

CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 

 
 
Després de mesos de sol·licitar aquesta informació, ara se’ns diu que la pròpia CEO facilitarà 
informació al respecte a través del nou Canal CEO. 
 
Hem d’esperar a rebre la informació de detall dels contractes a través del plasma? 
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Se’ns parla meravelles del Cloud, cap a on apunta el futur de la tecnologia de la informació a curt 
termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
reciclatge. 
 
Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
 
Simplement és una manca de respecte a la plantilla colossal. 
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Es tracta d’una mesura relativament econòmica, perfectament factible, que milloraria l’ambient de 
treball (qui hagi de treballar prop d’un Coffee Corner sap perfectament del que parlem). 
 
Doncs després de reclamar-ho des de fa mesos, ara ens assabentem que per a les obres previstes a 
la segona quinzena d’Agost, aquesta millora no està contemplada! 
 
I quan diem que no està contemplada volem dir que a la persona encarregada de valorar i 
gestionar les obres la petició ni li ha arribat. 
 
A veure ... es pot saber per a què serveix parlar amb R.H. si les propostes més raonables, simples i 
barates d’implementar no s’acaben de prendre ni en consideració? 
 

Manca de reconeixement del que és la R.L.T. 
Ens hem adreçat a de R.H. per tal d’interessar-nos per les possibilitats de regular el teletreball. 
 
Ens assabentem que hi ha una proposta de reglament que es presentarà als treballadors que 
participin en un primer “pìlot”. 
 
Quan demanem conèixer el redactat per poder donar el nostre punt de vista sobre el mateix, se’ns 
contesta que no, que ja el sabrem quan estigui aprovat pel Comitè de Direcció. 
 
Però a veure ... no és més intel•ligent intentar consensuar el contingut abans de presentar-ho al 
Comitè de Direcció per assegurar-se que no entrem en conflicte? 
 
Es considera millor per a les relacions laborals el mètode “lentejas“?  
 
Els membres del Comitè d’Empresa d’ITnow no som persones dogmàtiques, ni encegades en la lluita 
de classes. Som gent dialogant, pragmàtica i responsable que només volem garantir els drets dels 
treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 



  

 

 
 

CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 

 
 
Després de mesos de sol·licitar aquesta informació, ara se’ns diu que la pròpia CEO facilitarà 
informació al respecte a través del nou Canal CEO. 
 
Hem d’esperar a rebre la informació de detall dels contractes a través del plasma? 
 

Manca de respecte a la plantilla 
Se’ns parla meravelles del Cloud, cap a on apunta el futur de la tecnologia de la informació a curt 
termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
reciclatge. 
 
Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
 
Simplement és una manca de respecte a la plantilla colossal. 
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Manca de resposta a les iniciatives més simples 
Fa mesos que insistim a R.H. que cal buscar solucions al problema de l’excés de soroll a les plantes 3 i 
4. I una proposta que hem fet és la de tancar amb portes els Coffee Corners. 
 
Es tracta d’una mesura relativament econòmica, perfectament factible, que milloraria l’ambient de 
treball (qui hagi de treballar prop d’un Coffee Corner sap perfectament del que parlem). 
 
Doncs després de reclamar-ho des de fa mesos, ara ens assabentem que per a les obres previstes a 
la segona quinzena d’Agost, aquesta millora no està contemplada! 
 
I quan diem que no està contemplada volem dir que a la persona encarregada de valorar i 
gestionar les obres la petició ni li ha arribat. 
 
A veure ... es pot saber per a què serveix parlar amb R.H. si les propostes més raonables, simples i 
barates d’implementar no s’acaben de prendre ni en consideració? 
 

Manca de reconeixement del que és la R.L.T. 
Ens hem adreçat a de R.H. per tal d’interessar-nos per les possibilitats de regular el teletreball. 
 
Ens assabentem que hi ha una proposta de reglament que es presentarà als treballadors que 
participin en un primer “pìlot”. 
 
Quan demanem conèixer el redactat per poder donar el nostre punt de vista sobre el mateix, se’ns 
contesta que no, que ja el sabrem quan estigui aprovat pel Comitè de Direcció. 
 
Però a veure ... no és més intel•ligent intentar consensuar el contingut abans de presentar-ho al 
Comitè de Direcció per assegurar-se que no entrem en conflicte? 
 
Es considera millor per a les relacions laborals el mètode “lentejas“?  
 
Els membres del Comitè d’Empresa d’ITnow no som persones dogmàtiques, ni encegades en la lluita 
de classes. Som gent dialogant, pragmàtica i responsable que només volem garantir els drets dels 
treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 



  

 

 
 

CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 

 
 
Després de mesos de sol·licitar aquesta informació, ara se’ns diu que la pròpia CEO facilitarà 
informació al respecte a través del nou Canal CEO. 
 
Hem d’esperar a rebre la informació de detall dels contractes a través del plasma? 
 

Manca de respecte a la plantilla 
Se’ns parla meravelles del Cloud, cap a on apunta el futur de la tecnologia de la informació a curt 
termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
reciclatge. 
 
Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
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estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
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Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
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Manca de resposta a les iniciatives més simples 
Fa mesos que insistim a R.H. que cal buscar solucions al problema de l’excés de soroll a les plantes 3 i 
4. I una proposta que hem fet és la de tancar amb portes els Coffee Corners. 
 
Es tracta d’una mesura relativament econòmica, perfectament factible, que milloraria l’ambient de 
treball (qui hagi de treballar prop d’un Coffee Corner sap perfectament del que parlem). 
 
Doncs després de reclamar-ho des de fa mesos, ara ens assabentem que per a les obres previstes a 
la segona quinzena d’Agost, aquesta millora no està contemplada! 
 
I quan diem que no està contemplada volem dir que a la persona encarregada de valorar i 
gestionar les obres la petició ni li ha arribat. 
 
A veure ... es pot saber per a què serveix parlar amb R.H. si les propostes més raonables, simples i 
barates d’implementar no s’acaben de prendre ni en consideració? 
 

Manca de reconeixement del que és la R.L.T. 
Ens hem adreçat a de R.H. per tal d’interessar-nos per les possibilitats de regular el teletreball. 
 
Ens assabentem que hi ha una proposta de reglament que es presentarà als treballadors que 
participin en un primer “pìlot”. 
 
Quan demanem conèixer el redactat per poder donar el nostre punt de vista sobre el mateix, se’ns 
contesta que no, que ja el sabrem quan estigui aprovat pel Comitè de Direcció. 
 
Però a veure ... no és més intel•ligent intentar consensuar el contingut abans de presentar-ho al 
Comitè de Direcció per assegurar-se que no entrem en conflicte? 
 
Es considera millor per a les relacions laborals el mètode “lentejas“?  
 
Els membres del Comitè d’Empresa d’ITnow no som persones dogmàtiques, ni encegades en la lluita 
de classes. Som gent dialogant, pragmàtica i responsable que només volem garantir els drets dels 
treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 



  

 

 
 

CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
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Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 
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Se’ns parla meravelles del Cloud, cap a on apunta el futur de la tecnologia de la informació a curt 
termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
reciclatge. 
 
Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
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personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
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Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
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Manca de resposta a les iniciatives més simples 
Fa mesos que insistim a R.H. que cal buscar solucions al problema de l’excés de soroll a les plantes 3 i 
4. I una proposta que hem fet és la de tancar amb portes els Coffee Corners. 
 
Es tracta d’una mesura relativament econòmica, perfectament factible, que milloraria l’ambient de 
treball (qui hagi de treballar prop d’un Coffee Corner sap perfectament del que parlem). 
 
Doncs després de reclamar-ho des de fa mesos, ara ens assabentem que per a les obres previstes a 
la segona quinzena d’Agost, aquesta millora no està contemplada! 
 
I quan diem que no està contemplada volem dir que a la persona encarregada de valorar i 
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A veure ... es pot saber per a què serveix parlar amb R.H. si les propostes més raonables, simples i 
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Manca de reconeixement del que és la R.L.T. 
Ens hem adreçat a de R.H. per tal d’interessar-nos per les possibilitats de regular el teletreball. 
 
Ens assabentem que hi ha una proposta de reglament que es presentarà als treballadors que 
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Els membres del Comitè d’Empresa d’ITnow no som persones dogmàtiques, ni encegades en la lluita 
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treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
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Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
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Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
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Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
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Hem d’esperar a rebre la informació de detall dels contractes a través del plasma? 
 

Manca de respecte a la plantilla 
Se’ns parla meravelles del Cloud, cap a on apunta el futur de la tecnologia de la informació a curt 
termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
reciclatge. 
 
Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
 
Simplement és una manca de respecte a la plantilla colossal. 
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seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
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contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 

 
 
Després de mesos de sol·licitar aquesta informació, ara se’ns diu que la pròpia CEO facilitarà 
informació al respecte a través del nou Canal CEO. 
 
Hem d’esperar a rebre la informació de detall dels contractes a través del plasma? 
 

Manca de respecte a la plantilla 
Se’ns parla meravelles del Cloud, cap a on apunta el futur de la tecnologia de la informació a curt 
termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
reciclatge. 
 
Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
 
Simplement és una manca de respecte a la plantilla colossal. 
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CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
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Després de mesos de sol·licitar aquesta informació, ara se’ns diu que la pròpia CEO facilitarà 
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Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
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estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
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Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
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4. I una proposta que hem fet és la de tancar amb portes els Coffee Corners. 
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Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
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Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 



  

 

 
 

CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 
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informació al respecte a través del nou Canal CEO. 
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treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
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Es considera millor per a les relacions laborals el mètode “lentejas“?  
 
Els membres del Comitè d’Empresa d’ITnow no som persones dogmàtiques, ni encegades en la lluita 
de classes. Som gent dialogant, pragmàtica i responsable que només volem garantir els drets dels 
treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 



  

 

 
 

CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 

 
 
Després de mesos de sol·licitar aquesta informació, ara se’ns diu que la pròpia CEO facilitarà 
informació al respecte a través del nou Canal CEO. 
 
Hem d’esperar a rebre la informació de detall dels contractes a través del plasma? 
 

Manca de respecte a la plantilla 
Se’ns parla meravelles del Cloud, cap a on apunta el futur de la tecnologia de la informació a curt 
termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
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Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
 
Simplement és una manca de respecte a la plantilla colossal. 
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participin en un primer “pìlot”. 
 
Quan demanem conèixer el redactat per poder donar el nostre punt de vista sobre el mateix, se’ns 
contesta que no, que ja el sabrem quan estigui aprovat pel Comitè de Direcció. 
 
Però a veure ... no és més intel•ligent intentar consensuar el contingut abans de presentar-ho al 
Comitè de Direcció per assegurar-se que no entrem en conflicte? 
 
Es considera millor per a les relacions laborals el mètode “lentejas“?  
 
Els membres del Comitè d’Empresa d’ITnow no som persones dogmàtiques, ni encegades en la lluita 
de classes. Som gent dialogant, pragmàtica i responsable que només volem garantir els drets dels 
treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 



  

 

 
 

CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 
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gestionar les obres la petició ni li ha arribat. 
 
A veure ... es pot saber per a què serveix parlar amb R.H. si les propostes més raonables, simples i 
barates d’implementar no s’acaben de prendre ni en consideració? 
 

Manca de reconeixement del que és la R.L.T. 
Ens hem adreçat a de R.H. per tal d’interessar-nos per les possibilitats de regular el teletreball. 
 
Ens assabentem que hi ha una proposta de reglament que es presentarà als treballadors que 
participin en un primer “pìlot”. 
 
Quan demanem conèixer el redactat per poder donar el nostre punt de vista sobre el mateix, se’ns 
contesta que no, que ja el sabrem quan estigui aprovat pel Comitè de Direcció. 
 
Però a veure ... no és més intel•ligent intentar consensuar el contingut abans de presentar-ho al 
Comitè de Direcció per assegurar-se que no entrem en conflicte? 
 
Es considera millor per a les relacions laborals el mètode “lentejas“?  
 
Els membres del Comitè d’Empresa d’ITnow no som persones dogmàtiques, ni encegades en la lluita 
de classes. Som gent dialogant, pragmàtica i responsable que només volem garantir els drets dels 
treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 



  

 

 
 

CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 

 
 
Després de mesos de sol·licitar aquesta informació, ara se’ns diu que la pròpia CEO facilitarà 
informació al respecte a través del nou Canal CEO. 
 
Hem d’esperar a rebre la informació de detall dels contractes a través del plasma? 
 

Manca de respecte a la plantilla 
Se’ns parla meravelles del Cloud, cap a on apunta el futur de la tecnologia de la informació a curt 
termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
reciclatge. 
 
Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
 
Simplement és una manca de respecte a la plantilla colossal. 
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Es tracta d’una mesura relativament econòmica, perfectament factible, que milloraria l’ambient de 
treball (qui hagi de treballar prop d’un Coffee Corner sap perfectament del que parlem). 
 
Doncs després de reclamar-ho des de fa mesos, ara ens assabentem que per a les obres previstes a 
la segona quinzena d’Agost, aquesta millora no està contemplada! 
 
I quan diem que no està contemplada volem dir que a la persona encarregada de valorar i 
gestionar les obres la petició ni li ha arribat. 
 
A veure ... es pot saber per a què serveix parlar amb R.H. si les propostes més raonables, simples i 
barates d’implementar no s’acaben de prendre ni en consideració? 
 

Manca de reconeixement del que és la R.L.T. 
Ens hem adreçat a de R.H. per tal d’interessar-nos per les possibilitats de regular el teletreball. 
 
Ens assabentem que hi ha una proposta de reglament que es presentarà als treballadors que 
participin en un primer “pìlot”. 
 
Quan demanem conèixer el redactat per poder donar el nostre punt de vista sobre el mateix, se’ns 
contesta que no, que ja el sabrem quan estigui aprovat pel Comitè de Direcció. 
 
Però a veure ... no és més intel•ligent intentar consensuar el contingut abans de presentar-ho al 
Comitè de Direcció per assegurar-se que no entrem en conflicte? 
 
Es considera millor per a les relacions laborals el mètode “lentejas“?  
 
Els membres del Comitè d’Empresa d’ITnow no som persones dogmàtiques, ni encegades en la lluita 
de classes. Som gent dialogant, pragmàtica i responsable que només volem garantir els drets dels 
treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 



  

 

 
 

CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 

 
 
Després de mesos de sol·licitar aquesta informació, ara se’ns diu que la pròpia CEO facilitarà 
informació al respecte a través del nou Canal CEO. 
 
Hem d’esperar a rebre la informació de detall dels contractes a través del plasma? 
 

Manca de respecte a la plantilla 
Se’ns parla meravelles del Cloud, cap a on apunta el futur de la tecnologia de la informació a curt 
termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
reciclatge. 
 
Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
 
Simplement és una manca de respecte a la plantilla colossal. 
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Manca de resposta a les iniciatives més simples 
Fa mesos que insistim a R.H. que cal buscar solucions al problema de l’excés de soroll a les plantes 3 i 
4. I una proposta que hem fet és la de tancar amb portes els Coffee Corners. 
 
Es tracta d’una mesura relativament econòmica, perfectament factible, que milloraria l’ambient de 
treball (qui hagi de treballar prop d’un Coffee Corner sap perfectament del que parlem). 
 
Doncs després de reclamar-ho des de fa mesos, ara ens assabentem que per a les obres previstes a 
la segona quinzena d’Agost, aquesta millora no està contemplada! 
 
I quan diem que no està contemplada volem dir que a la persona encarregada de valorar i 
gestionar les obres la petició ni li ha arribat. 
 
A veure ... es pot saber per a què serveix parlar amb R.H. si les propostes més raonables, simples i 
barates d’implementar no s’acaben de prendre ni en consideració? 
 

Manca de reconeixement del que és la R.L.T. 
Ens hem adreçat a de R.H. per tal d’interessar-nos per les possibilitats de regular el teletreball. 
 
Ens assabentem que hi ha una proposta de reglament que es presentarà als treballadors que 
participin en un primer “pìlot”. 
 
Quan demanem conèixer el redactat per poder donar el nostre punt de vista sobre el mateix, se’ns 
contesta que no, que ja el sabrem quan estigui aprovat pel Comitè de Direcció. 
 
Però a veure ... no és més intel•ligent intentar consensuar el contingut abans de presentar-ho al 
Comitè de Direcció per assegurar-se que no entrem en conflicte? 
 
Es considera millor per a les relacions laborals el mètode “lentejas“?  
 
Els membres del Comitè d’Empresa d’ITnow no som persones dogmàtiques, ni encegades en la lluita 
de classes. Som gent dialogant, pragmàtica i responsable que només volem garantir els drets dels 
treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 



  

 

 
 

CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 
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informació al respecte a través del nou Canal CEO. 
 
Hem d’esperar a rebre la informació de detall dels contractes a través del plasma? 
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Se’ns parla meravelles del Cloud, cap a on apunta el futur de la tecnologia de la informació a curt 
termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
reciclatge. 
 
Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
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estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
reciclatge. 
 
Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
 
Simplement és una manca de respecte a la plantilla colossal. 
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Manca de resposta a les iniciatives més simples 
Fa mesos que insistim a R.H. que cal buscar solucions al problema de l’excés de soroll a les plantes 3 i 
4. I una proposta que hem fet és la de tancar amb portes els Coffee Corners. 
 
Es tracta d’una mesura relativament econòmica, perfectament factible, que milloraria l’ambient de 
treball (qui hagi de treballar prop d’un Coffee Corner sap perfectament del que parlem). 
 
Doncs després de reclamar-ho des de fa mesos, ara ens assabentem que per a les obres previstes a 
la segona quinzena d’Agost, aquesta millora no està contemplada! 
 
I quan diem que no està contemplada volem dir que a la persona encarregada de valorar i 
gestionar les obres la petició ni li ha arribat. 
 
A veure ... es pot saber per a què serveix parlar amb R.H. si les propostes més raonables, simples i 
barates d’implementar no s’acaben de prendre ni en consideració? 
 

Manca de reconeixement del que és la R.L.T. 
Ens hem adreçat a de R.H. per tal d’interessar-nos per les possibilitats de regular el teletreball. 
 
Ens assabentem que hi ha una proposta de reglament que es presentarà als treballadors que 
participin en un primer “pìlot”. 
 
Quan demanem conèixer el redactat per poder donar el nostre punt de vista sobre el mateix, se’ns 
contesta que no, que ja el sabrem quan estigui aprovat pel Comitè de Direcció. 
 
Però a veure ... no és més intel•ligent intentar consensuar el contingut abans de presentar-ho al 
Comitè de Direcció per assegurar-se que no entrem en conflicte? 
 
Es considera millor per a les relacions laborals el mètode “lentejas“?  
 
Els membres del Comitè d’Empresa d’ITnow no som persones dogmàtiques, ni encegades en la lluita 
de classes. Som gent dialogant, pragmàtica i responsable que només volem garantir els drets dels 
treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 



  

 

 
 

CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 
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informació al respecte a través del nou Canal CEO. 
 
Hem d’esperar a rebre la informació de detall dels contractes a través del plasma? 
 

Manca de respecte a la plantilla 
Se’ns parla meravelles del Cloud, cap a on apunta el futur de la tecnologia de la informació a curt 
termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
reciclatge. 
 
Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
 
Simplement és una manca de respecte a la plantilla colossal. 
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personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
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Manca de resposta a les iniciatives més simples 
Fa mesos que insistim a R.H. que cal buscar solucions al problema de l’excés de soroll a les plantes 3 i 
4. I una proposta que hem fet és la de tancar amb portes els Coffee Corners. 
 
Es tracta d’una mesura relativament econòmica, perfectament factible, que milloraria l’ambient de 
treball (qui hagi de treballar prop d’un Coffee Corner sap perfectament del que parlem). 
 
Doncs després de reclamar-ho des de fa mesos, ara ens assabentem que per a les obres previstes a 
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Ens hem adreçat a de R.H. per tal d’interessar-nos per les possibilitats de regular el teletreball. 
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Quan demanem conèixer el redactat per poder donar el nostre punt de vista sobre el mateix, se’ns 
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Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
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Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
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contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
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Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
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Hem d’esperar a rebre la informació de detall dels contractes a través del plasma? 
 

Manca de respecte a la plantilla 
Se’ns parla meravelles del Cloud, cap a on apunta el futur de la tecnologia de la informació a curt 
termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
reciclatge. 
 
Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
 
Simplement és una manca de respecte a la plantilla colossal. 
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contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 

 
 
Després de mesos de sol·licitar aquesta informació, ara se’ns diu que la pròpia CEO facilitarà 
informació al respecte a través del nou Canal CEO. 
 
Hem d’esperar a rebre la informació de detall dels contractes a través del plasma? 
 

Manca de respecte a la plantilla 
Se’ns parla meravelles del Cloud, cap a on apunta el futur de la tecnologia de la informació a curt 
termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
reciclatge. 
 
Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
 
Simplement és una manca de respecte a la plantilla colossal. 
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Manca de resposta a les iniciatives més simples 
Fa mesos que insistim a R.H. que cal buscar solucions al problema de l’excés de soroll a les plantes 3 i 
4. I una proposta que hem fet és la de tancar amb portes els Coffee Corners. 
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treball (qui hagi de treballar prop d’un Coffee Corner sap perfectament del que parlem). 
 
Doncs després de reclamar-ho des de fa mesos, ara ens assabentem que per a les obres previstes a 
la segona quinzena d’Agost, aquesta millora no està contemplada! 
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treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 
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personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
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treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
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CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 
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informació al respecte a través del nou Canal CEO. 
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termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
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Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
 
Simplement és una manca de respecte a la plantilla colossal. 
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seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
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Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 
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Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 



  

 

 
 

CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 

 
 
Després de mesos de sol·licitar aquesta informació, ara se’ns diu que la pròpia CEO facilitarà 
informació al respecte a través del nou Canal CEO. 
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personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
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No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
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Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
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treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
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Es considera millor per a les relacions laborals el mètode “lentejas“?  
 
Els membres del Comitè d’Empresa d’ITnow no som persones dogmàtiques, ni encegades en la lluita 
de classes. Som gent dialogant, pragmàtica i responsable que només volem garantir els drets dels 
treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 



  

 

 
 

CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 

 
 
Després de mesos de sol·licitar aquesta informació, ara se’ns diu que la pròpia CEO facilitarà 
informació al respecte a través del nou Canal CEO. 
 
Hem d’esperar a rebre la informació de detall dels contractes a través del plasma? 
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Se’ns parla meravelles del Cloud, cap a on apunta el futur de la tecnologia de la informació a curt 
termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
reciclatge. 
 
Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
 
Simplement és una manca de respecte a la plantilla colossal. 
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treball (qui hagi de treballar prop d’un Coffee Corner sap perfectament del que parlem). 
 
Doncs després de reclamar-ho des de fa mesos, ara ens assabentem que per a les obres previstes a 
la segona quinzena d’Agost, aquesta millora no està contemplada! 
 
I quan diem que no està contemplada volem dir que a la persona encarregada de valorar i 
gestionar les obres la petició ni li ha arribat. 
 
A veure ... es pot saber per a què serveix parlar amb R.H. si les propostes més raonables, simples i 
barates d’implementar no s’acaben de prendre ni en consideració? 
 

Manca de reconeixement del que és la R.L.T. 
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treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
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participin en un primer “pìlot”. 
 
Quan demanem conèixer el redactat per poder donar el nostre punt de vista sobre el mateix, se’ns 
contesta que no, que ja el sabrem quan estigui aprovat pel Comitè de Direcció. 
 
Però a veure ... no és més intel•ligent intentar consensuar el contingut abans de presentar-ho al 
Comitè de Direcció per assegurar-se que no entrem en conflicte? 
 
Es considera millor per a les relacions laborals el mètode “lentejas“?  
 
Els membres del Comitè d’Empresa d’ITnow no som persones dogmàtiques, ni encegades en la lluita 
de classes. Som gent dialogant, pragmàtica i responsable que només volem garantir els drets dels 
treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 



  

 

 
 

CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
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gestionar les obres la petició ni li ha arribat. 
 
A veure ... es pot saber per a què serveix parlar amb R.H. si les propostes més raonables, simples i 
barates d’implementar no s’acaben de prendre ni en consideració? 
 

Manca de reconeixement del que és la R.L.T. 
Ens hem adreçat a de R.H. per tal d’interessar-nos per les possibilitats de regular el teletreball. 
 
Ens assabentem que hi ha una proposta de reglament que es presentarà als treballadors que 
participin en un primer “pìlot”. 
 
Quan demanem conèixer el redactat per poder donar el nostre punt de vista sobre el mateix, se’ns 
contesta que no, que ja el sabrem quan estigui aprovat pel Comitè de Direcció. 
 
Però a veure ... no és més intel•ligent intentar consensuar el contingut abans de presentar-ho al 
Comitè de Direcció per assegurar-se que no entrem en conflicte? 
 
Es considera millor per a les relacions laborals el mètode “lentejas“?  
 
Els membres del Comitè d’Empresa d’ITnow no som persones dogmàtiques, ni encegades en la lluita 
de classes. Som gent dialogant, pragmàtica i responsable que només volem garantir els drets dels 
treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 



  

 

 
 

CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 

 
 
Després de mesos de sol·licitar aquesta informació, ara se’ns diu que la pròpia CEO facilitarà 
informació al respecte a través del nou Canal CEO. 
 
Hem d’esperar a rebre la informació de detall dels contractes a través del plasma? 
 

Manca de respecte a la plantilla 
Se’ns parla meravelles del Cloud, cap a on apunta el futur de la tecnologia de la informació a curt 
termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
reciclatge. 
 
Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
 
Simplement és una manca de respecte a la plantilla colossal. 
 

NÚMERO 17 

Comitè d’Empresa d’ITnow 
www.comiteitnow.com 

9 / juny / 2017 



 

 

PÀGINA 2 COMITÈ D’EMPRESA D’ITNOW 

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 

 

Manca de resposta a les iniciatives més simples 
Fa mesos que insistim a R.H. que cal buscar solucions al problema de l’excés de soroll a les plantes 3 i 
4. I una proposta que hem fet és la de tancar amb portes els Coffee Corners. 
 
Es tracta d’una mesura relativament econòmica, perfectament factible, que milloraria l’ambient de 
treball (qui hagi de treballar prop d’un Coffee Corner sap perfectament del que parlem). 
 
Doncs després de reclamar-ho des de fa mesos, ara ens assabentem que per a les obres previstes a 
la segona quinzena d’Agost, aquesta millora no està contemplada! 
 
I quan diem que no està contemplada volem dir que a la persona encarregada de valorar i 
gestionar les obres la petició ni li ha arribat. 
 
A veure ... es pot saber per a què serveix parlar amb R.H. si les propostes més raonables, simples i 
barates d’implementar no s’acaben de prendre ni en consideració? 
 

Manca de reconeixement del que és la R.L.T. 
Ens hem adreçat a de R.H. per tal d’interessar-nos per les possibilitats de regular el teletreball. 
 
Ens assabentem que hi ha una proposta de reglament que es presentarà als treballadors que 
participin en un primer “pìlot”. 
 
Quan demanem conèixer el redactat per poder donar el nostre punt de vista sobre el mateix, se’ns 
contesta que no, que ja el sabrem quan estigui aprovat pel Comitè de Direcció. 
 
Però a veure ... no és més intel•ligent intentar consensuar el contingut abans de presentar-ho al 
Comitè de Direcció per assegurar-se que no entrem en conflicte? 
 
Es considera millor per a les relacions laborals el mètode “lentejas“?  
 
Els membres del Comitè d’Empresa d’ITnow no som persones dogmàtiques, ni encegades en la lluita 
de classes. Som gent dialogant, pragmàtica i responsable que només volem garantir els drets dels 
treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 



  

 

 
 

CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 

 
 
Després de mesos de sol·licitar aquesta informació, ara se’ns diu que la pròpia CEO facilitarà 
informació al respecte a través del nou Canal CEO. 
 
Hem d’esperar a rebre la informació de detall dels contractes a través del plasma? 
 

Manca de respecte a la plantilla 
Se’ns parla meravelles del Cloud, cap a on apunta el futur de la tecnologia de la informació a curt 
termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
reciclatge. 
 
Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
 
Simplement és una manca de respecte a la plantilla colossal. 
 

NÚMERO 17 

Comitè d’Empresa d’ITnow 
www.comiteitnow.com 

9 / juny / 2017 



 

 

PÀGINA 2 COMITÈ D’EMPRESA D’ITNOW 

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 

 

Manca de resposta a les iniciatives més simples 
Fa mesos que insistim a R.H. que cal buscar solucions al problema de l’excés de soroll a les plantes 3 i 
4. I una proposta que hem fet és la de tancar amb portes els Coffee Corners. 
 
Es tracta d’una mesura relativament econòmica, perfectament factible, que milloraria l’ambient de 
treball (qui hagi de treballar prop d’un Coffee Corner sap perfectament del que parlem). 
 
Doncs després de reclamar-ho des de fa mesos, ara ens assabentem que per a les obres previstes a 
la segona quinzena d’Agost, aquesta millora no està contemplada! 
 
I quan diem que no està contemplada volem dir que a la persona encarregada de valorar i 
gestionar les obres la petició ni li ha arribat. 
 
A veure ... es pot saber per a què serveix parlar amb R.H. si les propostes més raonables, simples i 
barates d’implementar no s’acaben de prendre ni en consideració? 
 

Manca de reconeixement del que és la R.L.T. 
Ens hem adreçat a de R.H. per tal d’interessar-nos per les possibilitats de regular el teletreball. 
 
Ens assabentem que hi ha una proposta de reglament que es presentarà als treballadors que 
participin en un primer “pìlot”. 
 
Quan demanem conèixer el redactat per poder donar el nostre punt de vista sobre el mateix, se’ns 
contesta que no, que ja el sabrem quan estigui aprovat pel Comitè de Direcció. 
 
Però a veure ... no és més intel•ligent intentar consensuar el contingut abans de presentar-ho al 
Comitè de Direcció per assegurar-se que no entrem en conflicte? 
 
Es considera millor per a les relacions laborals el mètode “lentejas“?  
 
Els membres del Comitè d’Empresa d’ITnow no som persones dogmàtiques, ni encegades en la lluita 
de classes. Som gent dialogant, pragmàtica i responsable que només volem garantir els drets dels 
treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 



  

 

 
 

CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 

 
 
Després de mesos de sol·licitar aquesta informació, ara se’ns diu que la pròpia CEO facilitarà 
informació al respecte a través del nou Canal CEO. 
 
Hem d’esperar a rebre la informació de detall dels contractes a través del plasma? 
 

Manca de respecte a la plantilla 
Se’ns parla meravelles del Cloud, cap a on apunta el futur de la tecnologia de la informació a curt 
termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
reciclatge. 
 
Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
 
Simplement és una manca de respecte a la plantilla colossal. 
 

NÚMERO 17 

Comitè d’Empresa d’ITnow 
www.comiteitnow.com 

9 / juny / 2017 



 

 

PÀGINA 2 COMITÈ D’EMPRESA D’ITNOW 

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 

 

Manca de resposta a les iniciatives més simples 
Fa mesos que insistim a R.H. que cal buscar solucions al problema de l’excés de soroll a les plantes 3 i 
4. I una proposta que hem fet és la de tancar amb portes els Coffee Corners. 
 
Es tracta d’una mesura relativament econòmica, perfectament factible, que milloraria l’ambient de 
treball (qui hagi de treballar prop d’un Coffee Corner sap perfectament del que parlem). 
 
Doncs després de reclamar-ho des de fa mesos, ara ens assabentem que per a les obres previstes a 
la segona quinzena d’Agost, aquesta millora no està contemplada! 
 
I quan diem que no està contemplada volem dir que a la persona encarregada de valorar i 
gestionar les obres la petició ni li ha arribat. 
 
A veure ... es pot saber per a què serveix parlar amb R.H. si les propostes més raonables, simples i 
barates d’implementar no s’acaben de prendre ni en consideració? 
 

Manca de reconeixement del que és la R.L.T. 
Ens hem adreçat a de R.H. per tal d’interessar-nos per les possibilitats de regular el teletreball. 
 
Ens assabentem que hi ha una proposta de reglament que es presentarà als treballadors que 
participin en un primer “pìlot”. 
 
Quan demanem conèixer el redactat per poder donar el nostre punt de vista sobre el mateix, se’ns 
contesta que no, que ja el sabrem quan estigui aprovat pel Comitè de Direcció. 
 
Però a veure ... no és més intel•ligent intentar consensuar el contingut abans de presentar-ho al 
Comitè de Direcció per assegurar-se que no entrem en conflicte? 
 
Es considera millor per a les relacions laborals el mètode “lentejas“?  
 
Els membres del Comitè d’Empresa d’ITnow no som persones dogmàtiques, ni encegades en la lluita 
de classes. Som gent dialogant, pragmàtica i responsable que només volem garantir els drets dels 
treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 



  

 

 
 

CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 

 
 
Després de mesos de sol·licitar aquesta informació, ara se’ns diu que la pròpia CEO facilitarà 
informació al respecte a través del nou Canal CEO. 
 
Hem d’esperar a rebre la informació de detall dels contractes a través del plasma? 
 

Manca de respecte a la plantilla 
Se’ns parla meravelles del Cloud, cap a on apunta el futur de la tecnologia de la informació a curt 
termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
reciclatge. 
 
Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
 
Simplement és una manca de respecte a la plantilla colossal. 
 

NÚMERO 17 

Comitè d’Empresa d’ITnow 
www.comiteitnow.com 

9 / juny / 2017 



 

 

PÀGINA 2 COMITÈ D’EMPRESA D’ITNOW 

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 

 

Manca de resposta a les iniciatives més simples 
Fa mesos que insistim a R.H. que cal buscar solucions al problema de l’excés de soroll a les plantes 3 i 
4. I una proposta que hem fet és la de tancar amb portes els Coffee Corners. 
 
Es tracta d’una mesura relativament econòmica, perfectament factible, que milloraria l’ambient de 
treball (qui hagi de treballar prop d’un Coffee Corner sap perfectament del que parlem). 
 
Doncs després de reclamar-ho des de fa mesos, ara ens assabentem que per a les obres previstes a 
la segona quinzena d’Agost, aquesta millora no està contemplada! 
 
I quan diem que no està contemplada volem dir que a la persona encarregada de valorar i 
gestionar les obres la petició ni li ha arribat. 
 
A veure ... es pot saber per a què serveix parlar amb R.H. si les propostes més raonables, simples i 
barates d’implementar no s’acaben de prendre ni en consideració? 
 

Manca de reconeixement del que és la R.L.T. 
Ens hem adreçat a de R.H. per tal d’interessar-nos per les possibilitats de regular el teletreball. 
 
Ens assabentem que hi ha una proposta de reglament que es presentarà als treballadors que 
participin en un primer “pìlot”. 
 
Quan demanem conèixer el redactat per poder donar el nostre punt de vista sobre el mateix, se’ns 
contesta que no, que ja el sabrem quan estigui aprovat pel Comitè de Direcció. 
 
Però a veure ... no és més intel•ligent intentar consensuar el contingut abans de presentar-ho al 
Comitè de Direcció per assegurar-se que no entrem en conflicte? 
 
Es considera millor per a les relacions laborals el mètode “lentejas“?  
 
Els membres del Comitè d’Empresa d’ITnow no som persones dogmàtiques, ni encegades en la lluita 
de classes. Som gent dialogant, pragmàtica i responsable que només volem garantir els drets dels 
treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 



  

 

 
 

CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 

 
 
Després de mesos de sol·licitar aquesta informació, ara se’ns diu que la pròpia CEO facilitarà 
informació al respecte a través del nou Canal CEO. 
 
Hem d’esperar a rebre la informació de detall dels contractes a través del plasma? 
 

Manca de respecte a la plantilla 
Se’ns parla meravelles del Cloud, cap a on apunta el futur de la tecnologia de la informació a curt 
termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
reciclatge. 
 
Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
 
Simplement és una manca de respecte a la plantilla colossal. 
 

NÚMERO 17 

Comitè d’Empresa d’ITnow 
www.comiteitnow.com 

9 / juny / 2017 



 

 

PÀGINA 2 COMITÈ D’EMPRESA D’ITNOW 

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 

 

Manca de resposta a les iniciatives més simples 
Fa mesos que insistim a R.H. que cal buscar solucions al problema de l’excés de soroll a les plantes 3 i 
4. I una proposta que hem fet és la de tancar amb portes els Coffee Corners. 
 
Es tracta d’una mesura relativament econòmica, perfectament factible, que milloraria l’ambient de 
treball (qui hagi de treballar prop d’un Coffee Corner sap perfectament del que parlem). 
 
Doncs després de reclamar-ho des de fa mesos, ara ens assabentem que per a les obres previstes a 
la segona quinzena d’Agost, aquesta millora no està contemplada! 
 
I quan diem que no està contemplada volem dir que a la persona encarregada de valorar i 
gestionar les obres la petició ni li ha arribat. 
 
A veure ... es pot saber per a què serveix parlar amb R.H. si les propostes més raonables, simples i 
barates d’implementar no s’acaben de prendre ni en consideració? 
 

Manca de reconeixement del que és la R.L.T. 
Ens hem adreçat a de R.H. per tal d’interessar-nos per les possibilitats de regular el teletreball. 
 
Ens assabentem que hi ha una proposta de reglament que es presentarà als treballadors que 
participin en un primer “pìlot”. 
 
Quan demanem conèixer el redactat per poder donar el nostre punt de vista sobre el mateix, se’ns 
contesta que no, que ja el sabrem quan estigui aprovat pel Comitè de Direcció. 
 
Però a veure ... no és més intel•ligent intentar consensuar el contingut abans de presentar-ho al 
Comitè de Direcció per assegurar-se que no entrem en conflicte? 
 
Es considera millor per a les relacions laborals el mètode “lentejas“?  
 
Els membres del Comitè d’Empresa d’ITnow no som persones dogmàtiques, ni encegades en la lluita 
de classes. Som gent dialogant, pragmàtica i responsable que només volem garantir els drets dels 
treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 



  

 

 
 

CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 

 
 
Després de mesos de sol·licitar aquesta informació, ara se’ns diu que la pròpia CEO facilitarà 
informació al respecte a través del nou Canal CEO. 
 
Hem d’esperar a rebre la informació de detall dels contractes a través del plasma? 
 

Manca de respecte a la plantilla 
Se’ns parla meravelles del Cloud, cap a on apunta el futur de la tecnologia de la informació a curt 
termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
reciclatge. 
 
Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
 
Simplement és una manca de respecte a la plantilla colossal. 
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Manca de resposta a les iniciatives més simples 
Fa mesos que insistim a R.H. que cal buscar solucions al problema de l’excés de soroll a les plantes 3 i 
4. I una proposta que hem fet és la de tancar amb portes els Coffee Corners. 
 
Es tracta d’una mesura relativament econòmica, perfectament factible, que milloraria l’ambient de 
treball (qui hagi de treballar prop d’un Coffee Corner sap perfectament del que parlem). 
 
Doncs després de reclamar-ho des de fa mesos, ara ens assabentem que per a les obres previstes a 
la segona quinzena d’Agost, aquesta millora no està contemplada! 
 
I quan diem que no està contemplada volem dir que a la persona encarregada de valorar i 
gestionar les obres la petició ni li ha arribat. 
 
A veure ... es pot saber per a què serveix parlar amb R.H. si les propostes més raonables, simples i 
barates d’implementar no s’acaben de prendre ni en consideració? 
 

Manca de reconeixement del que és la R.L.T. 
Ens hem adreçat a de R.H. per tal d’interessar-nos per les possibilitats de regular el teletreball. 
 
Ens assabentem que hi ha una proposta de reglament que es presentarà als treballadors que 
participin en un primer “pìlot”. 
 
Quan demanem conèixer el redactat per poder donar el nostre punt de vista sobre el mateix, se’ns 
contesta que no, que ja el sabrem quan estigui aprovat pel Comitè de Direcció. 
 
Però a veure ... no és més intel•ligent intentar consensuar el contingut abans de presentar-ho al 
Comitè de Direcció per assegurar-se que no entrem en conflicte? 
 
Es considera millor per a les relacions laborals el mètode “lentejas“?  
 
Els membres del Comitè d’Empresa d’ITnow no som persones dogmàtiques, ni encegades en la lluita 
de classes. Som gent dialogant, pragmàtica i responsable que només volem garantir els drets dels 
treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 



  

 

 
 

CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 

 
 
Després de mesos de sol·licitar aquesta informació, ara se’ns diu que la pròpia CEO facilitarà 
informació al respecte a través del nou Canal CEO. 
 
Hem d’esperar a rebre la informació de detall dels contractes a través del plasma? 
 

Manca de respecte a la plantilla 
Se’ns parla meravelles del Cloud, cap a on apunta el futur de la tecnologia de la informació a curt 
termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
reciclatge. 
 
Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
 
Simplement és una manca de respecte a la plantilla colossal. 
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Manca de resposta a les iniciatives més simples 
Fa mesos que insistim a R.H. que cal buscar solucions al problema de l’excés de soroll a les plantes 3 i 
4. I una proposta que hem fet és la de tancar amb portes els Coffee Corners. 
 
Es tracta d’una mesura relativament econòmica, perfectament factible, que milloraria l’ambient de 
treball (qui hagi de treballar prop d’un Coffee Corner sap perfectament del que parlem). 
 
Doncs després de reclamar-ho des de fa mesos, ara ens assabentem que per a les obres previstes a 
la segona quinzena d’Agost, aquesta millora no està contemplada! 
 
I quan diem que no està contemplada volem dir que a la persona encarregada de valorar i 
gestionar les obres la petició ni li ha arribat. 
 
A veure ... es pot saber per a què serveix parlar amb R.H. si les propostes més raonables, simples i 
barates d’implementar no s’acaben de prendre ni en consideració? 
 

Manca de reconeixement del que és la R.L.T. 
Ens hem adreçat a de R.H. per tal d’interessar-nos per les possibilitats de regular el teletreball. 
 
Ens assabentem que hi ha una proposta de reglament que es presentarà als treballadors que 
participin en un primer “pìlot”. 
 
Quan demanem conèixer el redactat per poder donar el nostre punt de vista sobre el mateix, se’ns 
contesta que no, que ja el sabrem quan estigui aprovat pel Comitè de Direcció. 
 
Però a veure ... no és més intel•ligent intentar consensuar el contingut abans de presentar-ho al 
Comitè de Direcció per assegurar-se que no entrem en conflicte? 
 
Es considera millor per a les relacions laborals el mètode “lentejas“?  
 
Els membres del Comitè d’Empresa d’ITnow no som persones dogmàtiques, ni encegades en la lluita 
de classes. Som gent dialogant, pragmàtica i responsable que només volem garantir els drets dels 
treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 



  

 

 
 

CAP ON VA LA POLÍTICA DE RECURSOS HUMANS? 
 
Lamentem haver de ventilar determinats aspectes de la relació entre Recursos Humans i la 
Representació Legal dels Treballadors, però la situació que s’està generant comença a ser més que 
preocupant. 
 

Manca d’informació a la Representació Legal dels Treballadors 
Portem mesos demanant que se’ns faciliti informació sobre els serveis que ITnow pretén sots 
contractar, sense que a hores d’ara se’ns hagi fet arribat cap informació al respecte. 
 
I facilitar aquesta informació no és un caprici del C.E., si no que és una obligació legal! 
 
L‘Estatut dels Treballadors és prou clar quan ho especifica en el seu article 42.4: 
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informació al respecte a través del nou Canal CEO. 
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Se’ns parla meravelles del Cloud, cap a on apunta el futur de la tecnologia de la informació a curt 
termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
reciclatge. 
 
Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
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No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
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Manca de resposta a les iniciatives més simples 
Fa mesos que insistim a R.H. que cal buscar solucions al problema de l’excés de soroll a les plantes 3 i 
4. I una proposta que hem fet és la de tancar amb portes els Coffee Corners. 
 
Es tracta d’una mesura relativament econòmica, perfectament factible, que milloraria l’ambient de 
treball (qui hagi de treballar prop d’un Coffee Corner sap perfectament del que parlem). 
 
Doncs després de reclamar-ho des de fa mesos, ara ens assabentem que per a les obres previstes a 
la segona quinzena d’Agost, aquesta millora no està contemplada! 
 
I quan diem que no està contemplada volem dir que a la persona encarregada de valorar i 
gestionar les obres la petició ni li ha arribat. 
 
A veure ... es pot saber per a què serveix parlar amb R.H. si les propostes més raonables, simples i 
barates d’implementar no s’acaben de prendre ni en consideració? 
 

Manca de reconeixement del que és la R.L.T. 
Ens hem adreçat a de R.H. per tal d’interessar-nos per les possibilitats de regular el teletreball. 
 
Ens assabentem que hi ha una proposta de reglament que es presentarà als treballadors que 
participin en un primer “pìlot”. 
 
Quan demanem conèixer el redactat per poder donar el nostre punt de vista sobre el mateix, se’ns 
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Els membres del Comitè d’Empresa d’ITnow no som persones dogmàtiques, ni encegades en la lluita 
de classes. Som gent dialogant, pragmàtica i responsable que només volem garantir els drets dels 
treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 
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termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
reciclatge. 
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Manca de respecte a la plantilla 
Se’ns parla meravelles del Cloud, cap a on apunta el futur de la tecnologia de la informació a curt 
termini. 
 
Hi ha algú interessat en aprofundir en el tema? En participar activament en un projecte Cloud? 
 
Doncs que busqui fora de l’empresa, perquè per al nou projecte Cloud, ITnow ha decidit buscar 
personal al carrer per aquest projecte i, com que no es troba personal format, ha decidit contractar 
personal júnior (10 persones) i formar-los específicament a posteriori. 
 
No estem en contra de noves contractacions, ni molt menys, però sí que estem totalment en contra 
de que no s’obri l’oportunitat al personal intern de poder-se reciclar en aquestes noves tecnologies. 
 
Sembla d’un miopia extrema i absolutament impròpia d’una empresa que es vanagloria de voler 
estar a la última pel que fa a la tecnologia que no es vulguin aprofitar skills disponibles i fomenti el 
reciclatge. 
 
Cada cop que surti una nova tecnologia més o menys innovadora i/o disruptiva, farà el mateix? 
 
Simplement és una manca de respecte a la plantilla colossal. 
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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 

 

Manca de resposta a les iniciatives més simples 
Fa mesos que insistim a R.H. que cal buscar solucions al problema de l’excés de soroll a les plantes 3 i 
4. I una proposta que hem fet és la de tancar amb portes els Coffee Corners. 
 
Es tracta d’una mesura relativament econòmica, perfectament factible, que milloraria l’ambient de 
treball (qui hagi de treballar prop d’un Coffee Corner sap perfectament del que parlem). 
 
Doncs després de reclamar-ho des de fa mesos, ara ens assabentem que per a les obres previstes a 
la segona quinzena d’Agost, aquesta millora no està contemplada! 
 
I quan diem que no està contemplada volem dir que a la persona encarregada de valorar i 
gestionar les obres la petició ni li ha arribat. 
 
A veure ... es pot saber per a què serveix parlar amb R.H. si les propostes més raonables, simples i 
barates d’implementar no s’acaben de prendre ni en consideració? 
 

Manca de reconeixement del que és la R.L.T. 
Ens hem adreçat a de R.H. per tal d’interessar-nos per les possibilitats de regular el teletreball. 
 
Ens assabentem que hi ha una proposta de reglament que es presentarà als treballadors que 
participin en un primer “pìlot”. 
 
Quan demanem conèixer el redactat per poder donar el nostre punt de vista sobre el mateix, se’ns 
contesta que no, que ja el sabrem quan estigui aprovat pel Comitè de Direcció. 
 
Però a veure ... no és més intel•ligent intentar consensuar el contingut abans de presentar-ho al 
Comitè de Direcció per assegurar-se que no entrem en conflicte? 
 
Es considera millor per a les relacions laborals el mètode “lentejas“?  
 
Els membres del Comitè d’Empresa d’ITnow no som persones dogmàtiques, ni encegades en la lluita 
de classes. Som gent dialogant, pragmàtica i responsable que només volem garantir els drets dels 
treballadors. Però definitivament hi ha qui es pensa que som l’enemic, i a l’enemic, ni aigua, ni 
informació, ni res. Vaja, com al segle XIX. 
 
Ja no sabem si el problema el tenim amb Recursos Humans o amb les polítiques que li arriben des del 
seu superior, però si de debò es pensen que ens quedarem de braços creuats davant aquesta 
política de fets consumats i de manca de diàleg, s’han equivocat. 
 
Demanem des d’aquest comunicat una revisió de la política actual, perquè és perjudicial, no pel 
Comitè d’Empresa, si no per a tots els treballadors d’aquesta empresa. 
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