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Veiem llum al final del túnel… 
…però no ens fem il·lusions. 

 

 
Per ara, és la llum d'una espelma, no un sol radiant, encara que sí és molt més del que podíem albirar 
mesos enrere: foscor total. 

A la reunió del passat 17 de febrer es va arribar a la conclusió que el camí pres fins ara no anava a 
treure'ns del túnel pel qual transitem des de 2010: la negociació del Conveni Col·lectiu Estatal 
d'empreses consultores de planificació, organització d'empreses i comptable, empreses de serveis 
d'informàtica i d'estudis de mercat i de l'opinió pública. 

D'una banda, unes patronals (AEC i ANEIMO) enrocades en postures restrictives, quan no, regressives, i 
de l'altre, les organitzacions sindicals que apostem per un nou conveni que reculli les realitats dels 
sectors implicats (TIC i Estudis de Mercat). 

Per tal de tractar de sortir d'aquest túnel, les parts van convenir a presentar noves propostes en les que 
només es recollissin els aspectes mínims i obligatoris que permetessin arribar a un acord. Això suposa 
acceptar un conveni de transició en què no quedin recollits, ni grans canvis, ni grans novetats. És a dir, 
ajornem de moment la negociació de temes com: Guàrdies i Disponibilitats, Dietes i Despeses de 
Desplaçament, Torns, etc. 

A la reunió del dijous 5 de març vam tenir l'ocasió de conèixer la proposta simplificada de l'AEC que, 
segons ells, "recull els aspectes mínims que els permetrien arribar a un acord". 

Durant el transcurs de la reunió, CC.OO. es va abstenir de fer cap valoració sobre aquesta proposta. Ens 
hem compromès a presentar la nostra pròpia proposta simplificada, que abordarà aquests i altres temes, 
que igualment, considerem aspectes mínims per arribar a un acord. Quan estigui acabada, li donarem la 
màxima difusió.  

La propera reunió tindrà lloc el 26 de març. Durant la mateixa, previsiblement se signarà una nova 
pròrroga de la negociació. 

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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