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Xecs restaurant
A partir de l’1 de gener, en Montoro ha canviat la fiscalitat dels xecs restaurant. Fins el
2017 el màxim lliure de tributació pel que fa als xecs restaurant era de 9€/dia. El nou
màxim l’han pujat a 11€/dia.
Silk Aplicacions ja ha comunicat la decisió d’augmentar el valor dels xecs a 11€/dia a
partir de l’1 de juliol.
El C.E. va demanar a R.H. aquest petit augment i van comentar-nos que estan estudiant el
tema i ens diran alguna cosa en breu.

Hipoteques
El C.E. va recordar a R.H. que després de la signatura del contracte amb IBM, ITnow
(abans SILK) va perdre totes les condicions financeres que teníem amb CaixaBank.
Vàrem demanar si s’hi podia fer alguna cosa i la resposta de R.H. va ser que no tenim
suficient poder de negociació amb entitats financeres per tenir condicions avantatjoses.

Condicions ambientals
Arrel de diverses peticions de companys, en la darrera reunió del Comitè de Seguretat i
Salud vàrem demanar a l’empresa que mesurés els diferents factors ambientals per
verificar que l’oficina està dins els paràmetres recomenats pels diferents estaments
reguladors. En el cas que no ho estigui, l’empresa haurà de fer els ajustaments oportuns en
el sistema de climatització de la nostra oficina.
Es va acordar que es farien les mesures abans d’estiu. El C.E. estem a l’espera dels
resultats de les mateixes.

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
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Vaga 8M per la igualtat

Recordeu l’aturada del 8 de març a les 11:30h de 2 hores 1 minut i 36 segons (temps
addicional que una dona ha de treballar cada dia per cobrar el mateix que un home).
Vull fer més, per on començo?
•

Explica les raons de la vaga al teu lloc de treball

•

Parla de la situació laboral de les dones

•

Comparteix les situacions que consideris injustes

•

Organitza assemblees

•

Comparteix idees: “Si no és sí, és no”, “No callem”, #VagaFeminista

•

Compra on tractin bé a les dones i al homes per igual

•

No consumeixis productes amb publicitat sexista o, millor, demana que la retirin

•

Utilitza el teu vot per escollir representants compromesos amb la igualtat

•

Exigeix el compliment d’aquests compromisos!

•

I tot allò que se t'acudeixi per ser motor del canvi que es necessita

•

Tots els punts anteriors apliquen per igual a homes i dones!

En aquests enllaços web podeu trobar més informació sobre la mateixa vaga i futures
actuacions planificades:
https://vagafeminista.cat/
https://www.internationalwomensday.com/
http://caladona.org/

Manifestació 8M
Convocada una gran manifestació el 8 Març
Hora de sortida: 18:30
Lloc de sortida: Plaça Universitat (Barcelona)

