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Vivim moments complicats a Telefónica. El pla de l'empresa de desempallegar-se de forma paulatina de la
plantilla fixa (i qui sap de quina forma quan quedem poca gent) comporta tot un seguit de mesures que
inclouen ampliació de funcions, augment de la càrrega de treball, concentració forçosa de la gent a centres
tècnics i també externalització.
Aquests dies hem tingut el cas de la gent de Barcelona de I+M i planta exterior que està anant a Tarragona,
Lleida i Girona a fer fusions als raisers. Doncs bé, ha resultat que a Tarragona hi ha una restructuració
forçosa de personal de I+M i Planta Exterior, per nodrir un Centre Tècnic (en endavant CT), amb personal de
carrer, tot externalitzant part de l'activitat que havia de ser desenvolupada per contractes en algunes zones,
cobertes amb personal de Barcelona en d'altres, i augmentant la feina als empalmadors que quedarien allà al
carrer.
Els companys de diversos grups estables, conscients d'aquesta situació, han decidit no anar més de forma
voluntària a Tarragona. Properament, a Manresa i al Maresme, es prendrà una decisió al respecte i des de EC
demanem que sigui també la de no anar més a treballar a fora de la província. Paral·lelament, a Barcelona
l'empresa anuncia una altra restructuració que suposa un altre pas més cap a l'abandonament total de
l'activitat a I+M. Concretament, s'emporta nou mecàniques i mecànics al CT de Loreto, dedicat a Ibercom.
Això suposa gairebé la meitat dels mecànics i mecàniques que quedaven a Barcelona ciutat.
Des d'EnConstrucció, volem manifestar que nosaltres reivindiquem la feina del carrer com a pròpia de la
plantilla de Telefònica, que en volem recuperar l'activitat que n'és pròpia, i si no hi ha prou gent per fer-la,
que es contracti gent per fer-la.
Creiem que és una batalla que cal donar, que potser no guanyarem, o potser sí, però en qualsevol cas ens ha
de servir per dir-li a l'empresa que no volem restructuracions forçoses, que no volem abandonar el carrer i
externalitzar-ne la feina, i que també ens serveix per quedar en millor posició de lluitar cara al futur. Si
acceptem resignadament el tancament als CT, quin serà el proper atropellament que ens depararà la Direcció
de l'Empresa? I també, de la mateixa manera que defensem ràtios adequades de feina als CGP's, també
pensem que no es pot vestir un departament desvestint-ne un altre, i per això volem dir clarament i sense
embuts que ens cal plantilla nova global, gent que entri a treballar a Telefónica. Malgrat sembli un
contrasentit, és la única forma de garantir el nostre futur. No en va, la darrera forma d'acomiadament
col·lectiu ja no és un ERO daurat, sino un incert PSI... això no acabarà bé, si no hi fem res.
Per tot això, emplacem a plantilla i Sindicats, al comitè d'empresa en ple, a plantar denúncies i IRCI's contra
aquestes restructuracions, a negar-nos a anar a treballar a d'altres províncies (si no volem que ens restructurin
a nosaltres, hem de protestar també contra les restructuracions a les províncies properes), a fer una ronda
d'assemblees d'emergència amb l'únic tema "CONTRA ELS PLANS D'ABANDONAMENT TOTAL DEL
CARRER", i a valorar conjuntament amb la plantilla l'adopció de mesures de mobilització per assolir els
nostres objectius sindicals i de plantilla, que haurien de ser els mateixos.
NO A L'EXTERNALITZACIÓ DE LA FEINA.
NO A LA CONCENTRACIÓ ALS CENTRES TÈCNICS.
NO A L'ABANDONAMENT DEL CARRER A MANS DE LES EMPRESES DE CONTRACTES.
PER LA RECUPERACIÓ DE LA FEINA I DELS LLOCS DE TREBALL.
Salut

