Comunicat TIC
21 de novembre de 2022

Resposta contundent a les mobilitzacions per un conveni TIC
digne del 17 i 18 de novembre a Madrid i Barcelona

Després d'una reunió poc fructífera de la mesa del conveni, a la qual la patronal hi
va tornar amb una proposta francament decebedora el passat dimarts 15 de
novembre, vam prendre la determinació de continuar amb les mobilitzacions
programades pel 17 de novembre a les 11:00h, a l'Smart Energy Congress, a
IFEMA, Madrid i pel 18, a les 10:00h, al WomanLiderTIC, a la seu de Barcelona
Activa.
La resposta a la convocatòria ha estat contundent i demostra, una vegada més, la
capacitat organitzativa i de lluita del sector de consultoria. Que la patronal AEC se
n'assabenti ¡NO BAIXAREM ELS BRAÇOS! Estem farts de veure com ens roben
drets i precaritzen les nostres condicions.
Amb sous de 14.375€ a titulats superiors, congelant dietes i el plus de
quilometratge durant 18 i 21 anys o amb pujades d'entre l'1,7% i el 2% per al
2023 i d'entre l'1,4% i l'1,7% per al 2024, sense clàusula de revisió salarial lligada
a l'IPC i AMB LA INFLACIÓ DISPARADA! és impossible retenir el talent TIC.
Volem agrair a totes aquelles persones que participen, una i altra vegada, en les
diferents mobilitzacions convocades, per la seva perseverança i compromís, ja que
sabem el difícil que és continuar acudint, sense dubtar-ho, després de gairebé tres
anys de negociació amb una patronal sense cap empatia per les seves plantilles.
Les mobilitzacions continuaran fins que l'AEC ens escolti i la possibilitat d'una nova
jornada de vaga a principis de desembre agafa cada vegada més força.
AQUESTA VEGADA ENS HAURAN D’ESCOLTAR
Recorda que pots continuar contribuint perque 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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