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Ahir 12  de maig CCOO i UGT hem exigit a la porta de la 
patronal un Conveni de Consultoria digne  

 

Tal com venim informant les últimes setmanes, la Asociación de Empresas de Consultoría 

(AEC), patronal de sector, va prendre la decisió de trencar les negociacions quan des de 

CCOO vam fer públiques part de les seves propostes, com ara treballar gratis els 

dissabtes o ampliar la jornada màxima efectiva fins a les 12 hores diàries, entre d'altres. 

A causa d'aquest bloqueig per la seva banda, ens vam veure abocats a la convocatòria 

de mobilitzacions, a  la recerca de reprendre la via del diàleg i evitar que es dilati en el 

temps la signatura d'un conveni digne pel sector.  

Ahir, 12 de maig a les 12 hores, les i els delegats de CCOO i UGT de Madrid, ens hem 

concentrat davant l'AEC per exigir el desbloqueig de la negociació i instar la patronal i 

empreses associades a prendre's seriosament d'una vegada les condicions laborals de 

les seves plantilles. 

Com ja esperàvem, la convocatòria ha estat tot un èxit i la resposta dels nostres 

representants davant la crida d'ambdós sindicats ha estat massiva. 

Prop de tres-centes persones ens hem concentrat a les portes de la patronal per dir alt i 

clar JA N’HI HA PROU!  i fer-los veure, que no pararem fins que s'acordin unes 

condicions justes per a un sector altament precaritzat en els últims anys. 

Això no ha fet més que començar, ha estat la primera de moltes mobilitzacions si l'AEC 

no canvia d'actitud. 

AQUESTA VEGADA ENS HAUREU 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-li màxima difusió en xarxes socials #ConvenioTICdigno #NoPrecaryTIC 

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