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CCOO i UGT traslladem a les seus de les Big Four les 

protestes pel desbloqueig del conveni de consultoria 

 

La  concentració del 12 de maig davant l'ANC per exigir el desbloqueig de la 

negociació i la retirada de la proposta de conveni de la patronal va ser tot un 

èxit. Però l'AEC i associats segueixen els seus tretze, per la qual cosa continuem 

amb les mobilitzacions. 

En aquesta ocasió, traslladem les protestes a tot el territori nacional i canviem 

d'escenari, les seus de les quatre grans consultores, les "Big Four": KPGM, 

PriceWaterhouseCoopers (PwC), Deloitte i Ernst & Young (EY). 

Ja va sent hora que les Big Four comencin a suportar el pes de la seva 

responsabilitat en el conflicte. Els tocarà escoltar el que opinen dels seus 

plantejaments els qui els generen milers de milions en beneficis cada any. 

Si no arriben a complir els objectius amb el client amb el personal de què 

disposen treballant 8 hores al dia, el que necessiten no és flexibilitat, el que 

necessiten no és que puguin treballar 12 hores efectives al dia i els dissabtes 

gratis senyors, el que necessiten és CONTRACTAR MÉS GENT. 

N'HI HA PROU JA DE PRECARITZAR LES CONDICIONS DE LES SEVES 

PLANTILLES 

El 26 de maig les i els delegats de CCOO i UGT, i qui vulgui sumar-s'hi, estarem 

a les portes de les seus de 4 grans consultores a les següents ciutats, ¿t’hi 

apuntes? 

Ciutat Empreses Direcció Horari 

Màlaga EY Passeig de la Farola, 5, 12:30-13:30 

Sevilla Deloitte C/Gonzalo Jimenez de Quesada (Torre Pelli) 12:00-13:00 

Santander PWC C/ Juan de Herrera, 18, 39002 10:00-11:00 

Barcelona EY Avenguda Sarrià, 106, 08017 12:00-13:00 

Bilbao EY Plaça Euskadi 5, 48009 (Torre Iberdrola) 12:00-13:00 
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Madrid EY, Deloitte C/ de Raimundo Fernández Villaverde 65 (Torre Azca), 28003 12:00-13:00 

València KPMG, PWC Passeig de l'Albereda, 35, 46023 (Edifici Mapfre) 11:30-12:30 

Oviedo   Plaça de l' Escandalera  18:00-19:00 

 

AQUEST COP ENS ESCOLTAREU 

Recorda que pots continuar contribuint al fet que retirin la seva proposta signant 

aquesta petició en "Change.org" https://bit.ly/NOPrecaryTIC, t'apuntes? 

I no oblidis donar-li màxima difusió en xarxes socials #ConvenioTICdigno 

#NoPrecaryTIC 

CCOO ÉS EL TEU SINDICAT ARA MÉS QUE MAI.  AFÍLIA'T! 
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