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DEMÀ PAREM 
Aquest dijous, 23 de juny, anem a la VAGA. 

 Per un conveni de consultoria just 

 

La campanya de cibermobilitzacions programada per a aquestsdies (20, 21 i 22 de 

juny) és un pas previ necessari perquè els clients de les consultores coneguin de 

primera mà les condicions laborals que pretenen aplicar-nos a les persones que 

els prestem el servei. Però la situació requereix alguna cosa més, ÉS HORA DE 

PARAR! 

Demà, 23 de juny, ANEM A LA VAGA.  Us convoquem una aturada parcial de 2 

hores al final de cada torn de treball. És el moment de dir-li a patronal que JA 

N’HI HA PROU de precaritzar les nostres condicions laborals. 

NO PERMETREM JORNADES MARATONIANES DE 12 HORES DIÀRIES 

NO PERMETREM SALARIS DE 14.292,50€ QUE FREGUEN L'SMI 

NO PERMETREM CANVIS D'HORARI A LA SEVA VOLUNTAT 

Volem un conveni just, d'acord amb la realitat del sector. En el que es reparteixin 

proporcionalment les ingents quantitats de beneficis que les empreses estan 

obtenint gràcies al nostre esforç i compromís diari. 

No t’ho pensis més, aquest dijous 23 de juny tens una cita ineludible per poder 

donar un futur al sector de consultoria.  NO HI POTS FALTAR! 

IMPORTANT: Aquesta aturada parcial ha estat convocada seguint els protocols 

establerts i després de finalitzar sense acord l' acte de mediació en el SIMA. No 

s'ha pactat cap servei mínim. Si tens qualsevol problema amb l'empresa per 

exercir el teu dret a vaga, posa't en contacte amb la teva representació sindical o 

també pots dirigir-te per correu a fed.serveis@serveis.ccoo.cat i t'ajudarem. 

AQUEST COP ENS HAURAN D’ESCOLTAR 
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Recorda que pots continuar contribuint per que retirin la seva proposta signant 

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

I no oblidis donar màxima difusió en xarxes socials #ConvenioTICdigno 

#NoPrecaryTIC 

CCOO ÉS EL TEU SINDICAT ARA MÉS QUE MAI.  AFILIA’T! 
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