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Digues-li alt i clar a la Patronal AEC, JA N’HI HA PROU de 

precaritzar el sector de consultoria, signant aquesta petició 

 

El nostre company, Raúl de la Torre, demana que l'ajudem a aturar la fuga de talents a 

altres països fugint de l'extrema precarització de les seves condicions laborals signant la 

seva petició a Change.org: Http:// bit.ly/NOPrecaryTIC 

Com ja sabeu, portem uns mesos mobilitzant-nos perquè la patronal AEC (Asociación de 

Empresas de Consultoría) retiri la seva proposta inacceptable per al conveni, amb 

jornades màximes de 12 hores efectives al dia o amb la regularització de “l'horari de 

servei” que els permetria canviar-nos la jornada al seu antull i fer que treballem dissabtes, 

diumenges o en l'horari que vulguin amb un simple preavís de 5 dies, entre altres perles. 

Però la patronal i els seus associats continuen aliens a la realitat de les seves plantilles i 

centren la seva estratègia a precaritzar, encara més, les condicions laborals i obtenir 

així el major rèdit econòmic possible sense empatitzar el més mínim amb les persones 

que treballem en el sector, que perdem drets cada any, sabent-nos els veritables 

artífexs dels milers de milions de beneficis que les seves empreses associades obtenen. 

El resultat, la desesperació absoluta del sector davant la incapacitat de tenir una vida 

digna, i la més gran de les frustracions en veure que la bretxa salarial entre llocs de 

direcció i plantilla és cada vegada més gran. Això ha provocat que molts professionals es 

cansin d'esperar un canvi d'actitud en les seves empreses i vegin, com a única sortida, 

emigrar a altres països a la recerca d'una ocupació de qualitat i justament remunerada. 

És per tot això que us demanem que doneu suport a aquesta iniciativa signant la 

petició. No baixeu els braços i lluiteu pels vostres drets, que l'AEC senti cada firma 

com el que és, una veu que crida amb fermesa: 

JA N'HI HA PROU DE PRECARITZAR LES TIC! 

CCOO no pararem fins a aconseguir unes condicions dignes per al més de mig milió de 

persones afectades per aquest conveni, però el vostre suport i aquestes iniciatives, es fan 

indispensables perquè la patronal senti que darrere tenim el suport de tot el sector. 

AQUESTA VEGADA ENS HAURAN D’ESCOLTAR! 

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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