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El 12 de maig CCOO i UGT ens concentrem a la porta de 
l'AEC a Madrid 

Aquestes últimes setmanes haureu pogut veure als diferents mitjans i en xarxes socials com, 
des de CCOO i UGT, hem estat denunciant algunes de les propostes inacceptables que la 
Asociación de Empresas de Consultoría (AEC) i els seus associats havien  presentat a la 
mesa negociadora del Conveni. 

Parlem de plantejaments com que treballem gratis els dissabtes (sense cap compensació) o 
ampliar-nos la jornada màxima diària permesa fins a les 12 hores efectives. 

Quina ha estat la resposta de l'AEC en fer públiques les seves intencions? Trencar les 
negociacions i acusar-nos de mentir i tergiversar les seves paraules. 

En vista d'aquesta actitud per la seva banda, el nostre següent pas va ser dirigir-nos per 
escrit als grups parlamentaris i demanar el seu suport perquè l'AEC retirés les seves 
propostes i asseure-la de nou per avançar cap a l'objecte final de tot això, que no és altre 
que el d'aconseguir un Conveni digne.   

Pensem que ha arribat el moment de donar un pas més, no es pot tolerar que l'única 
resposta rebuda per part de la patronal i els seus membres hagi estat faltar a la veritat 
(negant les propostes que ens van traslladar el 15 de març passat), acusar-nos de 
tergiversar les seves paraules i el bloqueig de les negociacions. 

És hora de mobilitzar-se! 

Per aquest motiu hem convocat les i els delegats del sector (qui vulgui acudir serà 
benvingut) a una concentració el proper dijous, 12 de maig, a les 12:00 del migdia a  la 
Seu de l'AEC, C/ Monte Esquinza, 34 de Madrid. 

Volem deixar clar a l'AEC i a les seves empreses associades que no pararem fins que 
aconseguim uns condicions decents per a un sector que porta anys en una dinàmica de 
precarització que no podem permetre. 

Recorda que pots continuar contribuint a que retirin la seva proposta signant aquesta petició 
en "Change.org" https://bit.ly/NOPrecaryTIC, t'hi apuntes? 

I no oblidis de donar-li màxima difusió en xarxes socials #ConvenioTICdigno #NoPrecaryTIC 

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

https://bit.ly/NOPrecaryTIC
https://www.ccoo.cat/afiliat/

