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Continuen les mobilitzacions del 17 i 18 de novembre, 

després de la reunió amb l'AEC, sense avenços, del dia 15  

 

Després que la patronal AEC (Associación de empresas de Consultoría) sol·licités 

un ajornament de la convocatòria programada per al 10 d'octubre per poder 

preparar una nova proposta, el passat dimarts dia 15 de novembre va tenir lloc 

una nova reunió de la mesa negociadora del conveni de consultoria. 

Hi acudíem, com sempre, amb l'esperança de veure un canvi d'actitud en la 

patronal. Res més lluny de la realitat, l'AEC ha presentat un text francament 

decebedor. Segueixen ancorats en la precarietat, no entenen que les plantilles 

estan fartes de perdre drets, any rere any. 

Continuen oferint salaris propers a l'SMI a titulats superiors, pujades per als 

pròxims anys que, tot i que augmenten lleugerament, continuen sent ridícules, 

entre 1,7% i el 2% per al 2023 i entre l'1,4% i l'1,7% per al 2024, en funció de 

l'àrea professional, AMB L'IPC PELS NÚVOLS!  Són incapaços d'assimilar que el 

cost de la vida no para de créixer, per la qual cosa no es poden mantenir dietes o 

plusos com el de quilometratge, sense pujades des de fa 18 i 21 anys, AIXÍ ÉS 

IMPOSSIBLE ATURAR LA FUGA DE TALENTS. 

Les mobilitzacions continuaran fins que la patronal es prengui seriosament el futur 

del sector TIC i ofereixi unes condicions dignes per al conveni, recorda: 

• 17 de novembre a les 11:00h, Smart Enegy Congress, IFEMA (accés sud, 

Av Partenon 5) Madrid. 

• 18 de novembre a les 10:00h, WomanLiderTIC, seu de Barcelona Activa, 

Carrer de la Llacuna 162, Barcelona. 

ÉS EL MOMENT D'UNIR-NOS PER UN FUTUR PER AL SECTOR TIC 
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Mentre la patronal segueixi tancada a la negociació, les mobilitzacions continuaran, 

i cada vegada té més números la convocatòria d'una nova jornada de vaga a 

principis de desembre. 

AQUESTA VEGADA ENS HAURAN D’ESCOLTAR 

Recorda que pots continuar contribuint a la retirada de la seva proposta signant aquesta 

petició a "Change.org" https://bit.ly/NOPrecaryTIC, t'hi apuntes? 

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

CCOO ÉS EL TEU SINDICAT ARA MÉS QUE MAI.  AFÍLIA'T! 
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