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Gran resposta a la convocatòria de CCOO i UGT davant 

les Big Four per un conveni de consultoria digne 

 

La Asociación de Empresas de Consultoría (AEC) ha fet marxa enrere després de 

la concentració davant la seva seu el dia 12 d'aquest mes i ha convocat una nova 

reunió de la mesa negociadora del conveni per al proper dilluns 30 de maig. 

Quelcom que CCOO considera positiu però insuficient. 

Continuarem les mobilitzacions fins que retirin la seva proposta de 12 hores de 

treball diari i treballar gratis els dissabtes, entre altres, i per això ens vam 

concentrar ahir dijous 26 de maig a les seus que les quatre grans consultores, les 

"Big Four", KPGM, PriceWaterhouseCoopers (PwC), Deloitte i Ernst & Young (EY) 

tenen repartides per tot el país. 

Ens vam mobilitzar a: Màlaga (EY), Sevilla (Deloitte), Santander (PwC), Barcelona 

(EY), Bilbao (EY), Madrid (EY i Deloitte), València (KPMG i PwC) i a la Plaça de 

l'Escandalera a Oviedo. 

La resposta ha estat tot un èxit a totes les ciutats. Esperem que hagi fet veure a 

la patronal i associats que les seves plantilles estan fartes i que no pararem mentre 

no s'acordin unes condicions dignes per al sector. 

Han de deixar de banda el seu discurs advocant per la "flexibilitat" per estalviar-

se costos explotant les plantilles amb jornades maratonianes que impedeixen 

conciliar vida laboral i social i invertir part dels milers de milions de beneficis que 

obtenen gràcies a ells, no ho oblidem, a millorar les condicions laborals. 

El calendari de mobilitzacions continuarà fins que es vegi un canvi d'actitud real i 

no es descarta la convocatòria de vaga al juny. 

AQUESTA VEGADA  ENS HAUREU D’ESCOLTAR 

Recorda que pots continuar contribuint al fet que retirin la seva proposta signant 

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

I no oblidis donar-li màxima difusió en xarxes socials #ConvenioTICdigno 

#NoPrecaryTIC 

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