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Es reprenen les negociacions del conveni de consultoria
amb un sector fart de l'immobilisme de l'AEC

El proper 22 de setembre ens reunirem de nou amb l'AEC, patronal del sector, per
reprendre la negociació del conveni de consultoria.
L'escenari actual: Un conveni caducat des del 2019, una patronal inamovible
proposant jornades de 12 hores de treball diari, salaris que freguen l'SMI, suprimir
el complement d'antiguitat o regular l'horari de servei (canvis de jornada a l'antull
del client), entre d'altres, i que ja deixem clar que
NO ACCEPTAREM SOTA CAP CONCEPTE!
A això cal sumar-hi la conjuntura econòmica actual, amb una inflació desbocada,
que ha portat en paral·lel el sindicat a exigir una pujada de salaris generalitzada
que permeti mantenir el poder adquisitiu de les famílies.
Que demanarem nosaltres:
•
•

•
•

Una classificació professional ben acotada i definida, en la qual estigui ben
clar a quina categoria pertany cada treballador.
Unes taules salarials d’acord amb la formació de les seves plantilles i a la
responsabilitat de les seves funcions, que tinguin en compte la inflació
actual.
Un augment del plus de quilometratge per ajustar-lo al cost del combustible.
Una reducció de les 1.800 hores de treball anual.

En definitiva, un conveni que reflecteixi la realitat del sector.
Per descomptat podem assegurar que, de no veure un tarannà renovat i negociador
per part de l'AEC, s'acosta una tardor calenta i amb mobilitzacions immediates.
AQUESTA VEGADA ENS HAURAN D’ESCOLTAR!
Recorda que pots continuar contribuint a reclamar que retirin la seva proposta signant
aquesta petició en "Change.org" https://bit.ly/NOPrecaryTIC, t'hi apuntes?
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I no oblidis donar
#NoPrecaryTIC
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#ConvenioTICdigno

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

Federació de Serveis de CCOO
Web: www.ccoo-servicios.es/tic/
Twitter: twitter.com/TICCOOservicios
Adherida a la unió network international

Correu: tic@servicios.ccoo.es
Telegram: t.me/s/ccooserveisTIC

