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La patronal AEC decideix no escoltar les protestes del sector després 

de l'èxit de la vaga del 23 de juny i manté les seves pretensions 

 

Ahir, 27 de juny, va tenir lloc una nova reunió de la mesa negociadora del conveni de 

consultoria, després de l'exitosa vaga que CCOO i UGT vam convocar el passat dijous 

23. 

L'AEC havia arribat amb una nova proposta a l'anterior reunió, el 30 de maig, i ens 

demanava una resposta. Des de CCOO ens hem reiterat i hem dit NO una vegada més. 

Els hem insistit que no acceptarem plantejaments que ens facin perdre drets i els hem 

exigit que retirin les seves propostes, deixant ben clar que: 

• El complement d'antiguitat no es toca. 

• De cap manera s'acceptarà la regulació de l'horari de servei. 

• No permetrem que la distribució setmanal de la jornada passi a regular-se per 

pacte individual amb cada persona sense la intervenció de la RLPT, perquè així 

puguin imposar jornades de fins a 12 hores efectives en un mateix dia. 

A més, els hem demanat la seva proposta d'actualització de taules per als propers anys, 

tenint en compte la dinàmica inflacionista actual. 

D'altra banda, des de CCOO acudiem a la mesa amb l'esperança que l'AEC, aquesta 

vegada sí, hagués entès el missatge que, alt i clar, les seves plantilles els van enviar el 

passat dijous: Ja n'hi ha prou ja de precaritzar les nostres condicions, volem un 

conveni just!  i continuar amb la nostra línia de propostes per al nou conveni, sent 

algunes d'elles: 

• Una classificació professional ben acotada i definida, que permeti determinar 

clarament a quina categoria pertany cada treballador. 

• Unes taules salarials d'acord amb la formació de les seves plantilles i a la 

responsabilitat de les seves funcions, que no prenguin com a punt de partida el 

salari mínim professional (SMI). 

• Augmentar el plus de quilometratge perquè s'ajusti al cost actual del combustible. 
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• Reduir de forma considerable les 1800 hores de treball anual. 

En definitiva, un conveni que reflecteixi la realitat del sector. 

Hem insistit que no podem continuar amb un conveni que sigui una còpia i enganxa de 

l'Estatut dels Treballadors, en el qual no es reguli absolutament res. 

L'AEC per la seva banda, ha retornat a la mesa impassible, fent oïdes sordes a les 

protestes de les plantilles del sector i mantenint les seves pretensions, sense tenir en 

compte el clar missatge rebut. 

Una nova decepció d'aquesta patronal que no pensa en res més que a augmentar els 

seus beneficis econòmics a costa d’un personal, ja al límit, i que no ens deixa més remei 

que continuar amb el calendari de mobilitzacions que s'anirà endurint, cada vegada 

més, fins que escoltin el que hem de dir. 

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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