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El sector TIC es mobilitzarà de nou els dies 17 i 18 de 

novembre per un conveni de consultoria digne 

 

La manifestació del 3 de novembre a Madrid va demostrar, una vegada més, la 

capacitat organitzativa i la força sindical que hi ha en aquest país. En ella, a més 

de #JusticiaSalarial i el desbloqueig de la negociació col·lectiva com a lluita en 

comú de toda la classe treballadora, CCOO Serveis TIC i altres sectors, vam 

traslladar fins a la Plaza Mayor de Madrid les nostres pròpies reivindicacions. 

PER UN CONVENI TIC DIGNE! 

Aviat ens reunirem de nou amb la patronal i és moment que l'AEC us senti de nou alçar la 

veu als carrers per dir-los ¡JA N’HI HA PROU! 

La patronal continua justificant les dificultats per trobar perfils tecnològics com una falta 

de vocació TIC a les aules, quan tots sabem que Espanya es dessagna tecnològicament 

amb la fuga de talents a l'estranger a la recerca de millors condicions. Recordem que s'han 

perdut 100.000 llocs des del 2008 per l'avarícia de les grans consultores, amb resultats 

econòmics rècord any rere any, però que no estan disposades a repercutir part d'aquests 

ingents beneficis a les responsables d'aquests, les seves plantilles. 

És indignant veure com l'AEC i les seves empreses associades ofereixen salaris de 14.375€, 

pujades mínimes de l'1,7% el 2023 i 1,4% el 2024 ¡AMB LA INFLACIÓ DISPARADA! 

Aquestes empreses es neguen a revisar dietes i plusos com el de quilometratge, congelats 

durant 18 i 21 anys respectivament, mentre la mitjana salarial dels llocs directius a les 

grans consultores assoleix 60 vegades el salari mitjà de les seves plantilles. 

Per tot això, ens mobilitzarem els propers 17 i 18 de novembre a les portes de 

2 esdeveniments de calat al sector TIC: 

El dia 17 a les 11:00 a l'Smart Energy Congress, a IFEMA (accés sud, Av Partenon 

5) a Madrid. 
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El día 18 a les 10:00 al WomanLiderTIC, a la seu de Barcelona Activa, Carrer de 

la Llacuna 162, Barcelona. 

A més de les concentracions, hi haurà una campanya de cibermobilitzacions 

complementària i animem, a tothom qui vulgui sumar-s´hi, a acudir a les protestes 

i ajudar a difondre-les a les xarxes. 

Si no es veu un canvi d'actitud notable a la patronal, les mobilitzacions 

continuaran, i no descartem una nova jornada de vaga a principis de desembre. 

AQUESTA VEGADA ENS HAURAN D’ESCOLTAR 

Recorda que pots continuar contribuint a que retirin la seva proposta signant aquesta 

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

I no oblidis donar màxima difusió a les xarxes socials #ConvenioTICdigno #NoPrecaryTIC 

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