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El dimarts 17 de febrer a la tarda, es va celebrar una nova reunió de negociació del Conveni del sector. 
Com estava previst, lliurem una taula de translació entre la nostra proposta de classificació professional 
amb grups professionals-nivells salarials i les categories actuals de conveni, si bé aquesta translació no 
podrà ser unívoca en tots els casos. També aportem una taula de funcions associades als nous grups 
professionals per àrees d'activitat. 

Insistim en els punts de la proposta de la Patronal que no podem acceptar: 

• No a baixada salarial en les noves taules salarials. 
• L’antiguitat no es toca. 

A més és imprescindible negociar una pujada salarial després de la pèrdua de poder adquisitiu per 
cinc anys de congelació. 

La Patronal no accepta la proposta que li hem presentat, i a la reunió va llançar alguna alternativa, 
insuficient segons els vam transmetre, però cap proposta en ferm i per escrit de moment, que segons 
l'històric d'una negociació plena d’"ahir deia blanc i avui diu negre", són les úniques a tenir en compte. 

Deixant clar els mínims acceptables per la nostra part, ens va proposar refer la seva proposta de 
classificació professional i preparar una nova, amb diferents criteris, que presentarà a la propera reunió 
del dia 5 de març, juntament amb la contestació a la nostra proposta del bloc de jornada. 

Esperem que la nova proposta reculli les nostres reivindicacions, imprescindibles per avançar per la via 
de la negociació. 

A CC.OO. apostem sempre per la negociació i l'acord, però de no produir avenços en la postura de la 
Patronal, no dubtarem a prendre la via de la mobilització i estendre el conflicte a les empreses del 
sector. 

Consulta l'històric de la negociació amb les nostres propostes i les de la Patronal. 

Envia'ns les teves consultes, propostes i comentaris a tic@servicios.ccoo.es 

Accedeix a les raons per afiliar-te, quant costa afiliar-te i afiliació on-line. 

NO A RETALLADES SALARIALS! 
Sí A UNA CARRERA PROFESSIONAL! 

SÍ A UN #ConvenioTIC DIGNE JA! 
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