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AACCCCOORRDD  SSUURR  LLEESS  HHOORRAAIIRREESS  MMOOBBIILLEESS  

LLEE  DDRRÔÔLLEE  DDEE  JJEEUU  DDEE  LLAA  CCFFDDTT  
  

QQuueellllee  nnee  ffûûtt  ppaass  nnoottrree  ssuurrpprriissee,,  vveennddrreeddii  77  jjuuiinn,,  ddee  ddééccoouuvvrriirr  jjuussqquu''àà  qquueell  ppooiinntt  

cceerrttaaiinnss  ssoonntt  ccaappaabblleess  ddee  ttrraavveessttiirr  llaa  rrééaalliittéé  ppoouurr  ttiirreerr  llaa  ccoouuvveerrttuurree  àà  eeuuxx  !!  
  

LLee  ttrraacctt  ddee  llaa  CCFFDDTT  llaaiissssee  eenn  eeffffeett  àà  ppeennsseerr,,  iinnssiiddiieeuusseemmeenntt,,  qquuee  llee  rrééssuullttaatt  ddee  
llaa  rreennééggoocciiaattiioonn  ddee  ll''aaccccoorrdd  ssuurr  lleess  hhoorraaiirreess  mmoobbiilleess  nnee  sseerraaiitt  qquuee  llee  ffrruuiitt  ddeess  

ccaappaacciittééss  ddee  nnééggoocciiaattiioonn  ddee  sseess  sseeuullss  ddéélléégguuééss......  CCeellaa  mméérriittee  ttoouutt  ddee  mmêêmmee  
qquueellqquueess  pprréécciissiioonnss..  
  

SSii  llaa  nnééggoocciiaattiioonn  aa  ééttéé  lloonngguuee,,  ttrrèèss  lloonngguuee,,  cc''eesstt  bbiieenn  eenntteenndduu  qquuee  llee  ssuujjeett  eesstt  

sseennssiibbllee,,  ttaanntt  iill  eesstt  vvrraaii  qquuee  llaa  qquueessttiioonn  iimmppaaccttee  llee  qquuoottiiddiieenn  ddeess  ssaallaarriiééss..  
      
SSii  llaa  nnééggoocciiaattiioonn  aa  ééttéé  lloonngguuee,,  ttrrèèss  lloonngguuee,,  cc''eesstt  aauussssii  eett  ssuurrttoouutt  dduu  ffaaiitt  dduu  

mmaannqquuee  ddee  ccllaarrttéé  eett  ddee  ttrraavvaaiill  ddee  cceerrttaaiinneess  oorrggaanniissaattiioonnss  ssyynnddiiccaalleess  pprréésseenntteess  àà  llaa  

ttaabbllee  ddee  nnééggoocciiaattiioonn  ::  lleess  ppoossiittiioonnss  ccoonnffuusseess,,  ccoonnttrraaddiiccttooiirreess,,  iinneepptteess,,  
iinnffoonnddééeess,,  vvooiirree  ll''aabbsseennccee  ddee  ppoossiittiioonn  ddee  llaa  CCFFDDTT  eett  ddee  llaa  CCFFTTCC,,  ttoouurr  àà  ttoouurr,,  
oonntt  bbiieenn  ffaaiillllii  nnoouuss  rraammeenneerr  aauu  tteemmppss  ddeess  hhoorraaiirreess  ffiixxeess  ppoouurr  ttoouutt  llee  mmoonnddee..  

PPlluuss  eennccoorree,,  àà  ttiittrree  dd''eexxeemmppllee,,  ssii  ll''UUNNSSAA  eett  llaa  CCFFEE--CCGGCC  nnee  ss''yy  ééttaaiieenntt  ppaass  

ddééccllaarrééeess  ccaattééggoorriiqquueemmeenntt  ooppppoossééeess,,  llaa  jjoouurrnnééee  ddee  ttrraavvaaiill  sseerraaiitt  ppaassssééee  ddee  
77hh3366  àà  77hh5511  ppoouurr  ttoouuss,,  eenn  aapppplliiccaattiioonn  dd''uunnee  ppaauussee  ffoorrffaaiittaaiirree  ddee  1155  mmiinn  nnoonn  
rréémmuunnéérrééee..  
  

AA  pplluussiieeuurrss  rreepprriisseess,,  cc''eesstt  bbeell  eett  bbiieenn  ppaarrccee  qquuee  ll''UUNNSSAA  eett  llaa  CCFFEE--CCGGCC  oonntt  ssuu  
mmoonnttrreerr  ddeess  ppoossiittiioonnss  ssttaabblleess  qquuee  cceettttee  nnééggoocciiaattiioonn,,  nnoonn  oobblliiggaattooiirree,,  aa  ppuu  ssee  
ppoouurrssuuiivvrree..  LLee  ddoouubbllee  jjeeuu  eett  llee  vvoollttee--ffaaccee  ppeerrmmaanneenntt  nnee  ssoonntt  ppaass  ddaannss  nnooss  
pprraattiiqquueess  !!  
          
AA  ll''ééppiilloogguuee  ddee  cceettttee  nnééggoocciiaattiioonn,,  llaa  DDiirreeccttiioonn  nnoouuss  aa  ffaaiitt  ppaarrtt  ddeess  ddiiffffiiccuullttééss  

tteecchhnniiqquueess  rreennccoonnttrrééeess  ppoouurr  llaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddee  llaa  ttoottaalliittéé  ddeess  mmeessuurreess  ddee  

ll''aaccccoorrdd  ddaannss  ssoonn  ssyyssttèèmmee  dd''iinnffoorrmmaattiioonn  aavvaanntt  jjaannvviieerr  22001144..  CCoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  llaa  

CCFFDDTT  qquuii  ss''aarrcc--bboouuttee  ssuurr  llaa  ddaattee  dduu  11eerr  ooccttoobbrree  ssaannss  qquuee  ll''oonn  ccoommpprreennnnee  
ppoouurrqquuooii,,  nnoouuss  nn''eenn  ffeerroonnss  ppaass  uunn  ccaassuuss  bbeellllii..  NNoouuss  pprrééfféérroonnss  vvooiirr  cceett  aaccccoorrdd  

ffoonnccttiioonnnneerr  ccoommppllèètteemmeenntt,,  ddaannss  ssoonn  iinnttééggrraalliittéé,,  ssaannss  ggrriippppaaggee  tteecchhnniiqquuee  qquuii  

ffrraaggiilliisseerraaiitt  ssaa  ccoohhéérreennccee  dd''eennsseemmbbllee..  
  

LL''oobbtteennttiioonn  dd''uunn  nnoouuvveell  aaccccoorrdd  ssuurr  llee  mmaaiinnttiieenn  dduu  ddiissppoossiittiiff  ddeess  hhoorraaiirreess  mmoobbiilleess  

eett  lleess  aamméénnaaggeemmeennttss  qquuii  yy  ssoonntt  aappppoorrttééss  ssoonntt  uunnee  vvéérriittaabbllee  bboonnnnee  nnoouuvveellllee,,  nnoouuss  

ssaauurroonnss  aatttteennddrree  qquueellqquueess  mmooiiss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  ppoouurr  ssaa  mmiissee  eenn  aapppplliiccaattiioonn  !!  
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