
 

 

El conveni d’Empreses Consultores i d’Estudis de Mercat, que és el que regula 
el sector de les TIC, està en ultraactivitat des del 2010. 

Són vuit anys sense actualitzar el conveni i les negociacions a la Mesa no 
avancen, per la manca de voluntat de les empreses del sector. Des de la part 
social s’han fet moviments per acostar les posicions negociadores, però no 
hem vist aquest mateix esforç per l’altre costat. 

Aspectes que són claus en el sector com les disponibilitats o les 
intervencions fora de l’horari laboral no s’estan ni tan sols volent estudiar 
per part de la patronal. El mateix passa amb la reducció de la jornada, al 
conveni hi ha una de les jornades més llarges de tots els convenis, el que és 
especialment greu en un sector que, a més de la jornada ordinària, en molts 
casos ha de fer intervencions o treballar fora d’ella, el que suposa un increment 
addicional de les hores treballades al cap de l’any. 

Els salaris de conveni están congelats també des del 2009, el que suposa 
una pèrdua del valor de les taules salarials de prop del 10% en aquest període. 

I una classificació professional on la patronal preten incloure salaris 
d’entrada per sota del conveni actual. 

En definitiva, un conveni que no regula el sector i una patronal que només 
pretén precaritzar-ho, en comptes de prestigiar-ho amb unes condicions 
mínimes dignes. 

Des del sector diem que ja n’hi ha prou, volem conveni, el volem digne i el 
volem ja!! 

Aquest és l’inici d’unes mobilitzacions per conscienciar de la situació de 
precarietat en la que estem i forçar la negociació d’un nou conveni. Anirem 
incrementant les nostres accions fins a aconseguir-ho. 

Tant les empreses del sector com, indirectament, les empreses clients, tenen la 
responsabilitat i la capacitat de resoldre aquest conflicte en un sector que 
sempre s’ha dit que era clau per sortir de la crisi, però pel que ni la patronal ni 
els clients treballen per donar-li valor. 

La solució del conflicte està a les seves mans. 

PER UN CONVENI TIC DIGNE 
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