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A patronal AEC decide non escoitar as protestas do sector tras o 

éxito da folga do 23 de xuño e mantén as súas pretensións

 

Onte, 27 de xuño, tivo lugar unha nova reunión da mesa negociadora do convenio de 

consultoría, tras a exitosa folga que CCOO e UXT convocamos o pasado xoves 23. 

A AEC chegara cunha nova proposta á anterior reunión, o 30 de maio, e solicitábanos 

unha resposta á mesma. Desde CCOO reiterámonos e dixemos NON unha vez máis. 

Insistímoslles en que non imos aceptar formulacións que nos fagan perder dereitos e 

esiximos que retiren as súas propostas, deixando ben claro que: 

• Complemento de antigüidade non se toca. 

• De ningún modo aceptarase a regulación do horario de servizo. 

• Non imos permitir que a distribución semanal da xornada pase a regularse por 

pacto individual con cada persoa, sen a intervención da RLPT, para que así 

poidan impoñer xornadas de ata 12 horas efectivas nun mesmo día. 

Ademais, solicitámoslles a súa proposta de actualización de táboas para os próximos 

anos, tendo en conta a dinámica inflacionista actual. 

Doutra banda, desde CCOO acudiamos á mesa coa esperanza de que a AEC, esta vez 

si, entendese a mensaxe que, alto e claro, os seus persoais mandáronlles o pasado 

xoves: Xa abonda de precarizar nosas condicións, queremos un convenio 

xusto! e continuar coa nosa liña de propostas para o novo convenio, sendo algunhas 

delas: 

• Unha clasificación profesional ben coutada e definida, que permita determinar 

claramente a que categoría pertence cada traballador. 

• Unhas táboas salariais acordes á formación dos seus persoais e á 

responsabilidade das súas funcións, que non tomen como punto de partida o 

salario mínimo profesional (SMI). 

• Aumentar o plus de quilometraxe para que se axuste ao custo actual do 

combustible. 

• Reducir de forma considerable as 1800 horas de traballo anual. 
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En definitiva, un convenio que reflicta a realidade do sector. 

Insistimos en que non podemos continuar cun convenio que sexa un copia e pega do 

Estatuto dos Traballadores, no que non se regule absolutamente nada. 

A AEC polo seu lado, regresou á mesa impasible, facendo oídos xordos ás protestas 

dos persoais do sector e mantendo as súas pretensións, sen ter en conta, no máis 

mínimo, a clara mensaxe recibida. 

Unha nova decepción desta patronal que non pensa en máis nada que en aumentar 

os seus beneficios económicos acosta dun persoal, xa ao límite, e que non nos deixa 

máis remedio que continuar co calendario de mobilizacións que se irá endurecendo, 

cada vez máis, ata que escoiten o que temos que dicir. 

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, apúntasche? 

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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