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RECORDEU:
Jornada de 35 hores setmanals durant els mesos de juliol i agost
Nova web www.comiteitnow.com
Ens plau presentar-vos la nova web del Comitè d’Empresa d’ITnow. La web té un nou disseny
amb més continguts i agrupats de manera més natural. Entre d’altres coses podeu trobar-hi: tots
els butlletins que us lliurem en paper, diferents enllaços d’interès i articles i noticies.
Per cert! S’adapta a qualsevol terminal mòbil!!

Bonus fidelització
Ens hem assabentat que des de l’inici de 2015 està en marxa un acord de fidelització que
bonifica la permanència a l’empresa durant tres anys. Els beneficiaris d’aquest acord han estat
seleccionats discrecionalment per la Direcció.
Per exercir les nostres funcions, hem sol·licitat la quantitat de persones beneficiades i distribució
per gènere, però R.H. no ha cregut oportú proporcionar aquesta informació.
Lamentem la manca de transparència de R.H. en tot aquest assumpte.

Conveni. Article 14. Bossa d’estudis.
Todos los trabajadores podrán solicitar a la empresa una bolsa anual de 218,10 euros, para su
formación profesional, que les será reconocida en función del aprovechamiento anterior y del
interés de los estudios para la empresa.
Aquest article estipula una bossa de 218,10€/any per cada treballador per a formació
relacionada amb el seu lloc de treball. Si l’empresa us està pagant formació és a càrrec
d’aquesta bossa, per tant, no podeu demanar fer-la servir. Si no rebeu formació per part de
l’empresa esteu en ple dret de demanar aquests diners per formació.

E.T. Article 23.3. Promoció i formació professional en el treball
Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa tienen derecho a un
permiso retribuido de veinte horas anuales de formación profesional para el empleo, vinculada
a la actividad de la empresa, acumulables por un periodo de hasta cinco años.
L’article 23.3 del E.T. estipula un permís retribuït de 20 hores/any per cada treballador per a
formació relacionada amb el seu lloc de treball, acumulables en períodes de 5 anys. Si heu fet
formació a càrrec de l’empresa, esteu consumint aquesta bossa. Si, en canvi, no heu fet
formació, penseu que podeu demanar-ne i fer-la en horari laboral a càrrec d’aquesta bossa
d’hores.
El C.E. està a la vostra disposició per resoldre dubtes sobre aquests temes o qualsevol altre tema
que us pogués sorgir.
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

