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L'AEC disfressa ara la seva proposta d'esclavitud laboral 
per mantenir les 12 hores de jornada efectiva diària. 

 

Ahir 30 de maig va tenir lloc una nova reunió de la mesa del conveni de consultoria, 

fruit de les mobilitzacions de les darreres setmanes, que van forçar la patronal AEC 

(Associación de Empresas de Consultoría) a convocar-la. 

Hi acudíem amb l'esperança de verificar si havien captat el missatge de les seves 

plantilles i tornaven amb un tarannà més obert al diàleg. Res més lluny de la 

realitat, l'AEC va convocar i es va presentar sí, però va venir amb ganes de 

"carnaval" i va disfressar el seu discurs per fer-nos creure que havien canviat les 

seves propostes, quan el fons continua sent el mateix, ESCLAVITUD LABORAL. 

En primer lloc, no volen ni escoltar parlar de reduir el més mínim les 1800 hores 

anuals. 

Segon, continuen plantejant unes taules salarials que parteixen pràcticament de 

l'SMI, amb salaris de 14.292,50€ per a l' Àrea 1, grup E nivell II per exemple. 

Tercer, diuen que retiren les seves propostes de jornada quan en realitat 

únicament desisteixen a fer-nos treballar gratis els dissabtes a la tarda. 

Pretenen adaptar a la seva voluntat  l'article 20 del conveni, suprimint l'obligació 

de pactar la distribució de la jornada setmanal amb la RLPT i així poder "acordar-

la" individualment amb la persona treballadora. Això deixa en una situació 

d'absoluta indefensió les plantilles, o accepten la proposta o s'arrisquen a sortir de 

l'empresa amb una indemnització màxima de 9 mesos (article 41 ET). 

En resum: SEGUEIXEN VOLENT QUE TREBALLIS 12 HORES AL DIA. 

Quart, continuen insistint en la implantació de l'horari de servei per poder 

modificar-lo a gust del client amb un simple preavís de 5 dies. 

Cinquè, mantenen el seu model de classificació professional dividida en 4 àrees 

totalment difuses i interpretables. 
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Finalment, fan una proposta de teletreball en la qual s'obren a definir la dotació (a 

més del portàtil, inclouen pantalla, ratolí i algun perifèric) però ni es plantegen el 

plasmar una compensació de les despeses derivades. 

Venien amb ganes de carnaval o no? No ens direu que aquest discurs no val una 

“chirigota”. 

Des de CCOO els hem deixat molt clar que aquest no és el camí i que en cap 

moment donarem per bones propostes que empitjorin el propi Estatut dels 

Treballadors. 

Davant d'aquesta nova decepció no ens queda més remei que continuar amb el 

calendari de mobilitzacions entre les quals no es descarta la convocatòria de vaga 

al juny. 

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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