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CCOO reivindica un conveni digne a la Diada 

de les TIC al CosmoCaixa de Barcelona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Avui es celebrava la Diada de les TIC, un esdeveniment organitzat per l’Associació GrausTIC i l’Associació 
de Professionals TIC de Catalunya que reuneix a centenars de professionals i empreses del sector i ens ha 
semblat que era una bona oportunitat per anar-hi a explicar i a reivindicar la signatura d'un conveni digne pel 
nostre sector.  
 
Hi hem anat i hem repartit més de 500 octavetes entre els assistents i hem tingut oportunitat d'explicar la 
precarització creixent del nostre sector, amb un conveni que no s'actualitza des del 2009. Podeu veure les 
imatges a l’enllaç: https://www.ccoo-servicios.es/serveistecnics/html/40608.html 
 
Com bé diuen en la presentació d'aquestes jornades:  

"El procés de transformació digital que estem vivint, és només l’inici de grans canvis que tenim a 
tocar, canvis que sense dubte afecten i afectaran a la societat en el sentit més ampli de la 
paraula (ciutadans, empreses, administracions…), en definitiva no ens queda una altra que 
preparar-nos bé per poder, no només viure aquest canvi, sinó ser -ne el motor." 

 
Doncs bé, si de debò s'ho creuen les empreses, ja és hora que apostin d'una manera decidida per prestigiar 
el sector dotant-lo d'un conveni i unes condicions dignes d'aquest motor que hem de ser, o bé acabaran 
gripant-lo. 
 
Abans d'ahir, a Madrid, els nostres companys i companyes van fer un altre acte de reivindicació, i on podeu 
trobar-ne les imatges al següent enllaç: https://www.ccoo-servicios.es/tic/html/40597.html 
 
A CCOO estem decidits a fer el que calgui per treure aquest conveni endavant però en front de l'inmobilisme 
de la patronal, necessitarem la força de tots els treballadors y treballadores del sector. 
 
Per a més informació, podeu seguir els nostres canals de difussió: 

Twitter:  https://twitter.com/ConvenioTIC 

 #ConvenioTICdigno 

Telegram:  https://t.me/ccooserviciosTIC 

Web:  https://www.ccoo-servicios.es/tic/ 
 https://www.ccoo-servicios.es/serveistecnics/ 

 
Continuarem informant de les properes mobilitzacions. Sumant forces som més forts! 

CCOO PER UN #ConvenioTICdigno 
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