
  
 

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 

 
 

Teletreball 
 
Fa dos mesos que a ITnow va començar oficialment el teletreball. El C.E. estem contents que 
finalment s’hagi implementat a l’empresa, tal i com portàvem reivindicant els darrers anys. 
Nosaltres veiem el teletreball com un benefici per a totes dues parts i valorem molt 
positivament el canvi de cultura de l’empresa. Estem plenament convençuts que 
augmentarà la qualitat de la feina realitzada i millorarà la vida personal de totes i tots. 
 
 

Patinets i bicicletes plegables 
 
De fa uns dies que la prohibició d’entrar a l’oficina amb patinets o bicicletes plegables ja no 
existeix. Ens agrada veure com la Direcció, a partir de les nostres peticions i debats, ha pres 
consciència de la demanda. Tots sabem que l’anomenat mitjà de transport de la darrera 
milla té molts avantatges, però no poder-lo deixar dins de l’oficina els llença tots per terra. 
Amb la normativa publicada queda del tot clar com podem emmagatzemar-lo dins de 
l’oficina per no causar cap inconvenient a la resta de companyes i companys. 
 
 

Condicions laborals de les Empreses del Grup 
 
Recentment, i fruït d’un pacte amb la representació laboral, les treballadores i treballadors 
de GDS Cusa han vist incrementats els seus beneficis socials que ofereix la companyia. A partir 
de l’1 de gener de 2019 disposaran, entre d’altres beneficis, de: 

 Pla de pensions 
 Premi per 25 anys d’antiguitat a l’empresa 
 Plans de pre-jubilació 
 Ajudes per natalitat 
 Ajudes per fills amb discapacitat 
 Ajudes per la llar d’infants 
 Ajudes pels estudis dels fills 
 Bonificació a l’hipoteca 
 Increment de les dietes segons conveni 
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