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Gran seguiment de les cibermobilitzacions i ÈXIT SENSE 

PRECEDENTS de la primera jornada de VAGA a les TIC 

 

Acabem de viure una JORNADA HISTÒRICA al sector, aquesta ha estat la primera 

vaga que es materialitza a consultoria i no podem estar més satisfets.  HA ESTAT 

TOT UN ÈXIT, ¡ENHORABONA! , això és mèrit vostre. 

D'altra banda, les cibermobilitzacions han estat un autèntic mal de cap per a l'AEC 

(Asociación de Empresas de Consultoría), patronal del sector, i els seus associats, els 

quals han vist com les seves xarxes socials se saturaven amb MILERS de mencions, 

notificacions i preguntes qüestionant si havien mesurat les conseqüències 

econòmiques, en quant a conciliació, per a la salut,  o de qualitat de vida en general, 

que les seves propostes per al conveni provocarien. 

Gràcies a això, els clients de les grans consultores i associats a l'AEC han pogut 

constatar, amb total seguretat, quins són els plantejaments de les empreses 

prestatàries dels seus serveis i, per tant, podran deduir l'impacte directe que aquests 

poden provocar en la qualitat amb què es presten (baixades de rendiment per 

esgotament,  augment de baixes mèdiques, alta rotació de personal buscant unes 

condicions dignes...). 

Esperem que l'AEC hagi vist que estem farts que precaritzin les nostres condicions 

laborals i que això hagi estat suficient perquè decideixin canviar la seva actitud i 

apostin per un conveni d'acord amb la realitat del sector. Si no és així, això serà 

només el principi, i tindrem preparats els nostres abrics per passar tota la tardor als 

carrers si cal. 

AQUESTA VEGADA 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 

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