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Recentment, s'han concedit els trasllats extraordinaris que l'empresa havia dissenyat per poder tancar algunes centrals,
i de pas fotre-li una bona tisorada al que queda de I+M. Malgrat les recomanacions d'algunes forces sindicals, entre elles
la nostra, de no demanar voluntari, el cert és que alguna gent sí que ho ha fet, i és clar, han estat totes 13 peticions ateses.
No són gaires, si comptem el total de gent afectada, però sí que es concentren bàsicament en el grup estable de Cornellà.
Volem destacar que tant CCOO com UGT han estat a missa i repicant, dient que és un procés que està mal fet, però en
cap cas han contemplat cap mesura de cara a impugnar-lo o tirar-lo enrere. Això malgrat que la gent, incloent-hi la que
ha demanat voluntàriament «per si de cas», havia estat favorable a que el comitè s'hi oposés amb tot el que tingués a
mà. No ha estat possible, un cop més, el bloqueig efectiu del funcionament per part d'aquestes forces sindicals (no
responent, dilatant, posant pegues) del comitè ha impedit que poguéssim tirar endavant alguna mesura de força o pressió
per a que aquest procés s'anul·lés.
I per què calia anul·lar-lo? Per diverses raons relacionades entre elles. Perquè parteix d'una premissa que no es compleix.
La empresa no dona el pla d'activitat, que era un requisit imprescindible recollit en conveni i que els seus signants no
tenen cap intenció de fer-lo complir, atès que accepten totes les barrabassades sense alçar un sol dit.
Sense pla d'activitat, no es pot donar per bona cap explicació ni pretesa garantia sobre el nostre futur, residència o
formació. Ara ens diuen que això és bo per no anar a petar a Barcelona, però més aviat sembla el pas previ a que això
acabi passant. Concentració de personal, amb vagues perspectives d'una feina suposadament de més valor afegit (ja ens
explicaran per què), però el cas és que abandonem el carrer quan el que cal és recuperar activitat i personal subcontractat
que ja està treballant en això mateix.
No ens els podem creure. Han mentit al conveni i continuen mentint. Si no hi ha pla d'activitat, tot això només sona a
moviment curtplacista per a sortir o no a determinada foto per part d'alguna jefatura i para de comptar. Improvisació,
curtplacisme i xambonada...o tot el contrari? Planificació, secretisme i mobbing col·lectiu?
Com a primera mesura, totes les persones que tenien demanat trasllat ordinari, han vist trepitjats els seus drets per una
convocatòria feta expressament i de mala manera. Animem a totes les persones que tenien demanat Cornellà, Vilafranca,
Mataró, Barcelona, que presentin IRCI's demanant explicacions i que es tinguin en compte prioritàriament i amb caràcter
retroactiu llurs peticions.
Però també emplacem al Comitè a denunciar novament, i si cal, anar a Magistratura, atès que les resolucions d'Inspecció
no fan bellugar massa a Telefónica en aquesta qüestió, (s'hi deu jugar molt, pel que sembla), per a obligar la Direcció a
presentar el pla d'Activitat.
I això ho diem perquè continua plenament vigent la necessitat de conèixer aquest pla. Aquests dies, hem sabut d'una
reestructuració a Manresa on tota la gent de I+M passa a formar un centre de suport tècnic al CG Mediterrani (antic
CGP Clot), on recordem la plantilla està que no pot més, després de diverses vagues que van aconseguir algunes
incorporacions de plantilla però que no han resolt les necessitats de reforç, (formació, gent suficient per a torns,
incorporació del personal de contracta ja format a la plantilla de Telefónica...etc).
Aquesta nova reestructuració, ha estat presentada sense donar informació de com seran els torns, quina serà la feina,
quina la formació, si hi haurà guàrdies, disponibilitats, ambdues coses...etc. Ni tan sols hi han assignat a l'encarregat de
I+M de Manresa (reestructuren tot el grup excepte a ell), i no sabem si portaran un coordinador o un encarregat de fora,
fent les coses a dit, novament...
Creiem que el comitè d'empresa, a més de demanar el pla d'activitat, ha de demanar també la suspensió o paralització
d'aquestes reestructuracions i trasllats extraordinaris a Inspecció de Treball. Així ens consta que es farà des d'una força
sindical a Tarragona (a Reus han obert un altre centre de suport al CG Mediterrani, en idèntiques condicions de
desinformació i desgavell).
Seguirem informant aviat de com evoluciona això. Mentrestant, recordem a la gent que faci IRCI's per aquestes
qüestions, que ens faci arribar-ne còpia.

