
 

   

 

 

               FMB.FMB-TS-IB-SECCION-SINDICAL-CGT@t-systems.com

 

 
Bon dia Companys/es. 
 
Com molts de vosaltres ja sabeu, ahir es va constituir finalment la 
d'aplicació a tota l'empresa T-Systems ITC SLU.
  
La composició de la mateixa estarà formada per 13 representants legals dels treballadors i 8 de l'empresa juntament amb 
els seus assessors, concedint 2 representants a CGT segons el percentatge de representants existents.
  
Aquesta composició ha estat fruit d'una tàctica m
una composició més favorable en el nombre de representants, malgrat l'abstenció d'UGT i l'oposició de CGT i USO. Que 
apostàvem per una Taula de Negociació més equilibrada i d'igual nombre
representants) i respectant la possibilitat de participació d'altres sindicats amb menor representació, però amb delegats en 
T-Systems. 
  
No obstant això, des de la secció de CGT farem tot el possible perquè el nou c
les millores que necessitem els treballadors de T
  
Com ja sabeu, la nostra forma de fer i d'entendre el sindicalisme difereix molt de la resta de Seccions Sindicals, per la 
qual cosa la vostra participació és imprescindible i així podrem recollir les necessitats de tots els treballadors / es de T
Systems i aportar-los en la negociació del nou Conveni.
  
Esperem rebre totes les vostres propostes, bé per correu o en qualsevol de les sales de la Secció Si
i 28 @. 
  
Restem a la vostra disposició. 
  

  

¡¡ DEFENSA EL TEU LLOC DE TREBALL I ELS TEUS DRETS!! | ¡¡DEFIENDE TU PUESTO DE 
TRABAJO Y TUS DERECHOS!!

¡¡SI NOS TOCAN A UN@, NOS 
TOQUEN A TOTS I TOTES!!

 

systems.com                                                            https://twitter.com/CGT_TSystems

Com molts de vosaltres ja sabeu, ahir es va constituir finalment la Taula Negociadora per tractar el nou conveni 
Systems ITC SLU. 

la mateixa estarà formada per 13 representants legals dels treballadors i 8 de l'empresa juntament amb 
els seus assessors, concedint 2 representants a CGT segons el percentatge de representants existents. 

Aquesta composició ha estat fruit d'una tàctica matemàtica de CCOO que com a sindicat majoritari a impost, per obtenir 
una composició més favorable en el nombre de representants, malgrat l'abstenció d'UGT i l'oposició de CGT i USO. Que 

de Negociació més equilibrada i d'igual nombre de components que l'anterior taula (11 
representants) i respectant la possibilitat de participació d'altres sindicats amb menor representació, però amb delegats en 

No obstant això, des de la secció de CGT farem tot el possible perquè el nou conveni, no suposi un retrocés i reculli totes 
les millores que necessitem els treballadors de T-Systems. 

Com ja sabeu, la nostra forma de fer i d'entendre el sindicalisme difereix molt de la resta de Seccions Sindicals, per la 
pació és imprescindible i així podrem recollir les necessitats de tots els treballadors / es de T

los en la negociació del nou Conveni. 

Esperem rebre totes les vostres propostes, bé per correu o en qualsevol de les sales de la Secció Sindical de CGT 

DEFENSA EL TEU LLOC DE TREBALL I ELS TEUS DRETS!! | ¡¡DEFIENDE TU PUESTO DE 
TRABAJO Y TUS DERECHOS!! 

  

  

¡¡SI NOS TOCAN A UN@, NOS TOCAN A TOD@S!! | ¡¡ SI ENS TOQUEN A UN @, ENS 
TOQUEN A TOTS I TOTES!! 

 

https://twitter.com/CGT_TSystems 

Negociadora per tractar el nou conveni 

la mateixa estarà formada per 13 representants legals dels treballadors i 8 de l'empresa juntament amb 
 

atemàtica de CCOO que com a sindicat majoritari a impost, per obtenir 
una composició més favorable en el nombre de representants, malgrat l'abstenció d'UGT i l'oposició de CGT i USO. Que 

de components que l'anterior taula (11 
representants) i respectant la possibilitat de participació d'altres sindicats amb menor representació, però amb delegats en 

onveni, no suposi un retrocés i reculli totes 

Com ja sabeu, la nostra forma de fer i d'entendre el sindicalisme difereix molt de la resta de Seccions Sindicals, per la 
pació és imprescindible i així podrem recollir les necessitats de tots els treballadors / es de T-

ndical de CGT al 22 @ 

DEFENSA EL TEU LLOC DE TREBALL I ELS TEUS DRETS!! | ¡¡DEFIENDE TU PUESTO DE 

SI ENS TOQUEN A UN @, ENS 


