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Setmana de lluita a les TIC
Cibermobilitzacions del 20 al 22 de juny i ATURADA DE DUES
HORES el dijous 23 per un conveni de consultoria just

CCOO i la UGT us convoquem a una setmana de lluita en el sector:
3 dies de cibermobilitzacions i una vaga de 2 hores el proper 23 de juny per
exigir la retirada de les propostes inacceptables que la Asociación de Empresas de
Consultoría (AEC), patronal del sector, ha portat a la mesa de negociació del conveni.
La cibermobilitzacions estan programades per als dies 20, 21 i 22 de juny, com a
pas previ necessari perquè els clients de les consultores siguin conscients de les
condicions laborals que pretenen aplicar-nos a les persones que els presten el servei.
Però la situació de bloqueig actual requereix d'alguna cosa més, ÉS HORA DE
PARAR!
El proper 23 de juny, ANEM A LA VAGA. Per això, us convoquem a una aturada
parcial de 2 hores al final de cada torn de treball. És el moment de dir-li a la
patronal JA N’HI HA PROU de precaritzar les nostres condicions laborals.
NO PERMETREM JORNADES MARATONIANES DE 12 HORES DIÀRIES.
NO PERMETREM SALARIS DE 14.000€
NO PERMETREM CANVIS D'HORARI A LA CARTA
Volem un conveni just, d'acord amb la realitat del sector. En el que es reparteixin
proporcionalment les ingents quantitats de beneficis que les empreses estan obtenint
gràcies al nostre esforç i compromís diari.
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No t’ho pensis més, el proper dijous 23 de juny tens una cita ineludible per poder
brindar un futur al sector de consultoria. NO POTS FALTAR-HI!

AQUESTA VEGADA ENS HAURAN D’ESCOLTAR
Recorda que pots continuar contribuint al fet que retirin la seva proposta signant
aquesta petició en "Change.org" https://bit.ly/NOPrecaryTIC, t'hi apuntes?
I no oblidis donar
#NoPrecaryTIC
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#ConvenioTICdigno

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