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Continúan as mobilizacións do 17 e 18 de novembro, tras 

unha reunión coa AEC, sen avances, o pasado día 15 

 

Despois de que a patronal AEC (Asociación de empresas de Consultoría) solicitase 

un receso á convocatoria programada para o 10 de outubro, para poder preparar 

unha nova proposta, o pasado martes, día 15 de novembro, tivo lugar unha nova 

reunión da mesa negociadora do convenio de consultoría. 

Acudiamos, como sempre, coa esperanza de ver un cambio de actitude na 

patronal. Nada máis lonxe da realidade, a AEC presentou un texto francamente 

decepcionante. Seguen ancorados na precariedade, non entenden que os persoais 

están fartas de perder dereitos, ano tras ano. 

Continúan ofrecendo salarios próximos ao SMI a titulados superiores, subidas para 

os próximos anos que, aínda que aumentan lixeiramente, seguen sendo ridículas, 

entre 1,7 e o 2% para 2023 e entre o 1,4 e o 1,7% para o 2024, en función da 

área profesional, CO IPC POLAS NUBES! Son incapaces de asimilar que o custo 

da vida non para de crecer, polo que non se poden manter dietas ou pluses como 

o de quilometraxe, sen subidas desde fai 18 e 21 anos, ASÍ É IMPOSIBLE DETER 

A FUGA DE TALENTOS. 

As mobilizacións van continuar ata que a patronal tómese en serio o futuro do 

sector TIC e ofreza unhas condicións dignas para o convenio, lembra: 

• 17 de novembro ás 11:00h, Smart Enegy Congress, IFEMA (acceso sur, Av 

Partenon 5) Madrid. 

• 18 de novembro ás 10:00h, WomanLiderTIC, sede de Barcelona Activa, 

Carrer da Llacuna 162, Barcelona. 

 

É O MOMENTO DE UNIRNOS POR UN FUTURO PARA O SECTOR TIC 
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Mentres a patronal siga pechada á negociación, as mobilizacións continuarán, e 

cada vez gaña máis enteiros a convocatoria dunha nova xornada de folga a 

principios de decembro. 

ESTA VEZ VANNOS  ESCOITAR! 

Lembra que podes continuar contribuíndo a que retiren a súa proposta asinando esta 

petición en "Change.org" https://bit.ly/NOPrecaryTIC, apúntaste? 

E non esquezas dar máxima difusión en redes sociais #ConvenioTICdigno #NoPrecaryTIC  

CCOO É O TEU SINDICATO AGORA MÁIS QUE NUNCA. AFÍLIATE! 
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