Comunicat TIC
16 de juny de 2022

CCOO convoca 3 dies de cibermobilitzacions pel
desbloqueig del conveni de consultoria

Com ja sabeu, l'AEC (Asociación de Empresas de Consultoría), patronal del sector,
va tornar el passat 30 de maig a la mesa negociadora del conveni, i ho va fer amb
una nova proposta que mantenia la línia de precarització absoluta de l'anterior.
Des de CCOO estem farts de la falta d'interès de l'AEC per garantir unes condicions
dignes a unes plantilles que els fan guanyar quantitats ingents de diners
precisament a les mateixes empreses associades a aquesta patronal i a la resta de
grans consultores. Aquests enormes beneficis s'han de reflectir en una millora
proporcional de les condicions laborals de les seves plantilles ¿No et sembla?
És per això que, continuant amb el calendari de mobilitzacions dels darrers mesos,
convoquem les nostres delegades i delegats i a tot aquell que vulgui unir-s’hi, a 3
dies de cibermobilitzacions, des del proper dilluns 20 de juny fins al
dimecres 22, per exigir la retirada de les propostes que la patronal ha presentat
a la mesa del conveni.
Els clients de les consultores han de conèixer les condicions laborals que aquestes
empreses pretenen aplicar a les plantilles que els presten el servei, i ens
assegurarem que així sigui.
No estem disposats a permetre que la patronal ens arrabassi els drets que tant ha
costat aconseguir ¿i tu? SUMA’T A LES CIBERMOBILITZACIONS

AQUEST COP ENS HAURAN 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 màxima difusió a les xarxes socials #ConvenioTICdigno
#NoPrecaryTIC
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