
Jueves, 21 de mayo de 2015 

Solidaritat amb el col·lectiu de tècnics i tècniques en vaga indefinida de 

Telefònica-Movistar  

[Enlace al manifiesto en castellano] 

 
 

 

El col·lectiu de tècnics i tècniques de Telefònica-Movistar va començar una vaga 

indefinida arreu de l’Estat el 7 d’abril, uns dies després que s’iniciés a Madrid (28 de 

març). El desencadenant va ser la intenció de la multinacional de les telecomunicacions 

de rebaixar el preu del treball a les empreses subcontractistes en un moment en què 

aquest personal ja es troba en una situació límit. El personal tècnic depèn de contractes, 

subcontractes o és obligat a fer-se autònom, quan en realitat efectua les mateixes tasques 

que el poc personal que encara forma part de la plantilla. Aquest col·lectiu altament 

precaritzat percep salaris de 500 a 800 € bruts mensuals per treballar fins a 10 hores 

diàries. Aquestes retribucions es poden acabar convertint en uns 400 € perquè han de 

sufragar-se la seguretat social, impostos, vehicle i benzina, entre altres despeses.  

 

Per la seva banda, Telefònica-Movistar s’acull a les lleis neoliberals per dir que aquesta 

vaga no té res a veure amb l’empresa i no reconeix el col·lectiu en vaga com a 

interlocutor vàlid. En realitat, els tècnics i tècniques són la cara visible de Movistar, són 

les persones que van a les llars a instal·lar o arreglar les línies en nom de Telefònica, les 

quals treballen en condicions que anomenen d’esclavatge. Després d’un mes de vaga, 

les avaries s’acumulen per manca de personal, les portabilitats i noves altes estan 

aturades i, malgrat tot, Telefònica-Movistar encara insisteix que “el conflicte és aliè a 

l'empresa”.  

 

 

Sabíeu que...  
 

 

http://teleafonica.blogspot.com.es/2015/05/solidaridad-con-el-colectivo-de.html
http://4.bp.blogspot.com/-IxHCXD9pPqE/VWNCX-INEXI/AAAAAAAAA68/VPDHAPL9zwk/s1600/cartell%2Bgran%2Bfinal.jpg


Recentment, Telefònica ha apujat el preu del seus serveis a tots els usuaris/es 

argumentant millores en la qualitat del servei?  

 

El personal tècnic percep salaris de 500 a 800 € mensuals per treballar fins a 10 hores 

diàries mentre que el president de l’empresa, César Alierta, guanya més de mig milió 

d’euros al mes?  

 

Els membres del consell d'administració de la multinacional, els mateixos que van 

aprovar un ERO que afectava 6.830 treballadores (2011-2013), es van apujar un 20% el 

sou l’any passat?  

 

La vaga de tècnics i tècniques – en un sector estratègic com el de les telecomunicacions 

– pot suposar un punt d’inflexió en la lluita contra la precarietat laboral que s’estendrà a 

d’altres sectors. Es tracta d’un col·lectiu fragmentat en centenars d’empreses i amb 

milers de contractes de falsos autònoms. Malgrat tot, durant les últimes setmanes s’han 

unit per defensar la seva dignitat i reclamar una millora de les condicions laborals.  

 

 

El col·lectiu de tècnics i tècniques en vaga indefinida reclama a Telefònica-

Movistar:  
 

 

 Que reconegui la responsabilitat que té amb el seu personal tècnic i es digni a 

reconèixer el comitè de vaga com a interlocutor vàlid en una taula de negociació. 

Telefònica ha d’actuar de forma responsable per solucionar un conflicte laboral 

que afecta tant a treballadors/es com a clients/es  

 Un nou contracte mercantil entre Telefònica i les empreses contractistes que 

garanteixi uns sous dignes, una jornada de 40 hores setmanals i poder descansar 

dos dies a la setmana  

 Que s’ofereixi als autònoms la possibilitat de tornar formar part de la plantilla de 

les contractes directes  

 Que no hi hagi cap repressió contra els i les vaguistes i que s'aturi la campanya 

de criminalització de la protesta que porta a terme Telefónica-Movistar  

 La configuració d’un conveni de les telecomunicacions i la millora de les 

condicions de seguretat laboral  

Les entitats sotasignants, conscients de la situació de pèrdua creixent de drets 

econòmics i laborals i de precarietat en què es troben col·lectius cada cop més grans de 

la nostra societat, amb les retallades i la desregulació, creiem que la lluita i les 

reivindicacions del col·lectiu de tècnics i tècniques en vaga de Telefònica Movistar 

implica i ens apel·la a totes les persones que treballem per la justícia social i una 

vida digna per a tothom. Per aquest motiu, us convidem a adherir-vos al manifest 

de suport enviant un email a teleafonica@ymail.com 
 

Les entitats sotasignades ja han donat suport a la lluita i les reivindicacions del 

col·lectiu de tècnics i tècniques en vaga de Telefònica Movistar. 
 


