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El nou CE
El passat 14 d’Abril vàrem celebrar les primeres eleccions pel Comitè d’Empresa a ITnow, amb
elles renovàvem els membres del comitè heretat de l’antiga Serveis Informàtics La Caixa.
Per les característiques d’ITnow, el CE ha de ser de 9 membres. Amb 49 vots a favor ens vàreu
donar el suport moral i l’empenta necessària, a la candidatura presentada, per defensar els
vostres drets davant la Direcció de la companyia.
Algunes de les funcions més importants del CE són:
• Representar-vos davant la Direcció
• Vigilar pel correcte compliment de les Lleis i normes en matèria laboral
• Participar en la presa de decisions que afectin al global de la plantilla (p.e. fusions,
deslocalització)
• Vetllar per la igualtat de drets de qualsevol treballador
Podeu trobar als CoffeeCorner de l’entrada de la P3 i P4 el taulell d’informació del CE on hi
hem penjat un full amb els noms dels membres i les respectives funcions. Hi anem penjant
informació del vostre interès. No deixeu de consultar-lo!

Millores
El CE estem treballant aquests temes amb RRHH:
•

Convertir en jornada especial el Dijous Sant, actualment tenim el 6 de Gener, el 23
d’Abril i el 24 i 31 de Desembre com a jornada especial (9h – 15h).

•

Fer extensiu els 2 dies de Permís Retribuït de lliure disposició que actualment gaudeix el
personal procedent de Caixabank a tots els empleats.

•

Revisar conjuntament la normativa de l’empresa (Manual de l’empleat, Procediment per
cobrament de despeses, etc.) per fer-la més entenedora i eliminar tots els punts que
donen peu a malentesos i només fan que deteriorar la relació entre la Direcció i la
plantilla.

Què et preocupa?
A peu de pàgina podeu trobar les nostres vies de comunicació per a que ens comenteu
qualsevol tema que us preocupi, dubtes legals, suggeriments. De totes maneres, no dubteu
mai d’aturar-nos a qualsevol de nosaltres pel passadís.
Estem encantats d’ajudar-vos en tot allò que està a les nostres mans!

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

