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AIXÍ NO ANEM ENLLOC
La nova Direcció, després d’un any i mig de del seu nomenament, no ha tret TVC de la paràlisi que viu
d’ençà que es va aprovar la nova llei de la CCMA. La direcció d’aquell moment va viure una pròrroga
darrera l’altra en les seves funcions i va deixar de prendre decisions davant els problemes importants.
Ja fa ben bé tres anys que l’empresa no reacciona davant una situació que precisament reclama actuacions decidides.
La negociació per a un nou contracte programa, que estableixi el marc de finançament i objectius empresarials a partir de l’any vinent, ha quedat avortada. El desplegament de nous canals per a la TDT
s’ha ajornat “sine die”, no produïm continguts suficients per nodrir-los d’una programació digna. I a
més a més la direcció vol reduir la plantilla a través de prejubilacions.
En la negociació del conveni col·lectiu, la direcció es nega a aplicar l’augment del 2% dels salaris,
aprovat en el pressupost del 2009, a pesar que en altres empreses de la Corporació sí que s’està aplicant.
La integració de la redacció del Portal de notícies de la CCMA, amb treballadors en part provinents
de Catalunya Ràdio i Interactiva, amb els serveis informatius de TV3 crea una situació insostenible de
doble escala salarial per les mateixes feines.
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E D I T O R I A L
Hem pogut llegir als diaris les declaracions de la directora de la Corporació, Rosa Mª Cullell, anunciant
la congelació de salaris per TV3. Les congelacions
salarials habitualment les decreta el Govern, per Llei
i quan no és així preval el resultat de la negociació
col·lectiva amb els representants sindicals.
En els pressupostos d’enguany figura un increment
del 2% dels salaris que, pel que sembla, la Direcció
té pensat dedicar a altres despeses. Davant la baixada
dels ingressos publicitaris i els retalls en les subvencions de la Generalitat, no és una mesura gens original apuntar als sous dels treballadors, ni aporta cap
solució a un model de finançament en crisi profunda
dins les actuals coordenades del mercat publicitari
associat a la comunicació televisiva, més fragmentat,
i que inclou Internet.
La, ja no tan nova, Direcció no ha aportat encara cap
avenç estratègic, i ni tan sols una idea clara de per on
hem d’anar a TV3. No és suficient excusar-se en els
problemes pressupostaris, aquest és un moment en
què cal actuar. El també recentment nomenat director general de RTVE ha presentat la dimissió pels
obstacles econòmics que el govern li estava posant
a la seva gestió, després d’una reducció de plantilla
i a pesar dels bons resultats de TVE en la recuperació d’audiència i en incrementar la seva oferta de
programació pels canals de TDT. També les cadenes
privades, sobretot Antena 3 i La sexta, actuen per
assegurar-se una bona posició.
Les negociacions, entre el Govern de la Generalitat
i la direcció de la CCMA, per acordar un nou contracte programa, tal com estableix la nova llei de la
Corporació, s’han suspès i s’aprovarà un pressupost
extraordinari de transició pel 2010. El contracte programa en vigor fins 2009, insistia en el paper vertebral que la CCMA hi havia de jugar en la nova societat de la informació. No s’han complert els objectius;
les subvencions es van retallar, i a les conseqüències
de la fragmentació de l’audiència es va afegir la crisi
financera i la davallada de la publicitat.
És urgent projectar un pla pels pròxims anys per
l’empresa, amb vies de finançament garantides, per
desenvolupar una estratègia d’expansió cap als nous
canals de difusió, incrementant la producció de continguts i les ofertes de servei públic. Aquesta és la feina i la responsabilitat de la Direcció i no constrenyir
les seves capacitats productives i el patrimoni que els
seus treballadors signifiquen, considerant-los simplement una oportunitat per retallar despeses.

CONVENI 2009:
MOMENTS DECISIUS
NEGOCIACIÓ I MOBILITZAcIÓ
El Conveni 2009 ha entrat en una fase decisiva.
La direcció va començar amb un plantejament tancat en
la línia del més dur de la CEOE: congelació salarial per
dos anys, negant-se a aplicar el 2% d’increment salarial
pressupostat pel 2009, rebaixes i congelació de la nòmina variable, no més contractes fixos i prejubilacions. Un
panorama molt decebedor al que s’afegia una manca total de sintonia de negociació per part dels representants
de la direció.
La convocatòria de les assembees parcials, la participació dels treballadors en les reunions i el grau d’indignació
que s’ha anat produint ha portat la direcció a modificar
lleument la seva proposta.
Han acceptat la revisió salarial segons IPC i, d’una manera encara volàtil i confusa, el 2% d’increment, però
no amb efectes des de gener del 2009 tal com està pressupostat: la direcció parla d’un Conveni de 4 anys on es
podrien incrementar els salaris en el conjunt dels anys
per la suma de les Lleis de Pressupostos, o la suma dels
IPC si aquests fossin superiors.
Encara queda camí per recórrer en la negociació. Però
el temps no és etern i ja fa dos anys que els salaris no
s’han actualitzat. S’acosta Nadal i, si la direcció manté
les ambigüitats i no afluixa, caldrà mostrar la unitat i la
determinació dels treballadors d’aconseguir mantenir el
poder adquisitiu, completar la mitja paga dins el període
de vigència del conveni, un bon pacte per a la producció
interna i l’aplicació de la llei de conciliació de la vida
laboral i personal de la Generalitat. Caldrà mostrar-ho
amb la mobilització ben aviat.

Cinc empreses, tres convenis
La redacció del Portal de notícies de la CCMA, que
fins ara treballava a les instal·lacions de Catalunya Ràdio,
s’ha traslladat al CEI. Suposa un pas cap a la integració
amb els serveis informatius de TVC d’una nova plataforma de difusió de la informació a través d’Internet,
amb expectatives de creixement futur. L’equip de treball
es compon de 22 persones, algunes de les quals sortiran
de l’actual redacció del Telenotícies o del 3/24, també hi
ha treballadors de CR i de la CCMA però la gran majoria provenen d’Interactiva. Incomprensiblement, l’equip
també inclou un dissenyador gràfic que està contractat
per Lavínia. Ens trobem doncs amb un equip de treball format per treballadors de cinc empreses diferents,
amb tres convenis ( el de TVC-CCMA, el de CR i el
d’Interactiva) i retribucions salarials diferents.
No es pot admetre l’establiment de dobles o triples
escales salarials per les mateixes feines als informatius
que, d’altra banda, ja viuen des de fa temps una situació
similar amb els treballadors aportats per la productora
d’en Josep Cuní als equips dels “Matins”. Tant els drets
laborals com els professionals han de ser comuns a tots.
Una vegada més, amb aquesta decisió de la direcció de
la Corporació, es posa de manifest que és imprescindible articular les competències del Comitè Interempreses
de la CCMA, per respondre a les problemàtiques, cada
dia més habituals, que afecten treballadors d’empreses
diferents.
Interactiva va signar el 2008 el seu propi Conveni -amb
salaris més baixos per categories laborals similars a les
de TVC-CCMA- que va recollir la tendència a igualarse progressivament al conveni de CR, també amb sous
inferiors i que ara està en negociació.

Prejubilacions
Prejubilacions
Segons ha manifestat la Direcció, aviat es presentarà
oficialment un pla de prejubilacions pels treballadors
de la CCMA que podria afectar un centenar llarg de
persones de 57/58 i més anys. Extraoficialment s’ha
conegut que es preveu una partida d’aproximadament
4,4 milions d’euros, que aportaria la Generalitat dins
els pressupostos, pel seu finançament.
El cert és que des del departament de Recursos Humans s’han iniciat contactes individualitzats amb alguns treballadors en aquesta franja d’edat per sondejar
el seu interès al respecte. No s’ha comunicat, en canvi,
al Comitè d’Empresa en quines condicions econòmiques es produirien aquestes jubilacions. És d’imaginar
que les ofertes personalitzades són diferents segons
cada cas i desconegudes entre els propis treballadors
als qui se’ls estan oferint.
La intenció de la Direcció és amortitzar els llocs de
treball que quedarien vacants amb les prejubilacions
de manera que només 1 de cada 5 es cobriria amb una
nova contractació. Crida l’atenció que, en un moment
en què s’insisteix en la reducció de les despeses per
producció a TVC i en què l’atur es converteix en un
gran problema social, s’habilitin diners públics per reduir llocs de treball. És una actitud hipòcrita i immoral
per part dels poders públics.
Reduir el núvol, eliminar els sediments que els anys i les
polítiques de les successives direccions han anat acumulant en les estructures no operatives de l’empresa
pot tenir sentit; rejovenir la plantilla, acordant jubilacions dignes per contractar nous treballadors també,
ja que pot representar un estalvi en salaris, notable en
l’antiguitat i en complements variables consolidats.
Però reduir la plantilla i la capacitat productiva de
l’empresa en aquests moments, davant les necessitats
expansives del sector de mitjans de comunicació, és
inacceptable i implica una voluntat política per part del
Govern de reduir l’espai públic en la societat de la comunicació a Catalunya. És també un signe amenaçador
pels que es queden i volen veure el seu futur laboral
assegurat amb una estratègia empresarial clara que ni el
Govern ni la Direcció de la CCMA ens estan oferint.

Qui dirigeix Televisió de Catalunya ?
La direcció general de la CCMA fa tot el possible per retallar
l’autonomia de la direcció de TVC, molt particularment en
la gestió econòmica, i també en el camp de l’expansió cap als
nous canals i les noves plataformes de distribució de continguts, desplaçant els centres decisoris cap a les empreses
tecnològiques on ha nomenat directius de la seva confiança.
Aquesta concentració de poder a la CCMA no ve acompanyada d’una estratègia per dinamitzar TVC. Ben al contrari,
no la deixa avançar; l’ofega econòmicament, li retalla els recursos per a la producció interna i continua bloquejant projectes com els aprovats des de fa anys per llançar els nous
canals d’esports i de ciutadania.
Pel que fa a les iniciatives en marxa, el canvi a la marca Super3 del canal infantil difícilment resoldrà per si mateix els
problemes de fons en un escenari de gran competència per
aquest segment de l’audiència. La transformació del Canal
33 cap a un perfil cultural no es veu per enlloc i cal estar
atents a l’arrencada del Canal Cultura de TVE prevista per
l’abril pròxim.
El factor clau per reeixir són els continguts que cal produir
per abastir els canals de programes de qualitat, tan de servei
com d’entreteniment, per atreure i conservar el públic. El
retorn a les emissions en Alta Definició camufla la incapacitat de programar continguts nous i atractius als nous canals
de TDT. Tanmateix, es posen de manifest les mancances en
inversions estructurals en la digitalització i es repeteixen freqüentment els episodis de crisi que obliguen usuaris i tècnics
a fer sobreesforços per salvar la feina.
El control sobre els recursos humans es concentra cada cop
més en un nucli de gestòcrates al voltant de la Gerència i la
Direcció corporatives, aliens i ignorants de les necessitats
productives i professionals, influeixen negativament en les
capacitats potencials de la producció interna, en la seva qualitat i en les relacions laborals. Si no s’hi posa remei, aviat ens
veurem abocats a una situació crítica per als interessos de
futur de l’empresa.

Tot i més...
o menys
Per
Maragda Gratallops

Tenim molta corretja
A l’entrar a la cafeteria vaig veure la Rebeca
tota sola en una taula amb la mirada perduda
i estranyament relaxada per com és ella
- Ei! Que tens el cap als núvols?
- Estic reflexionant.- Em va dir, tota sèria.
- Que et passa alguna cosa? - Va fer una lenta
xarrupada al cafè amb llet i va disparar.
- Maragda, tu creus que, aquí a la tele, tenim
espies?
- Què t’agafa ara ?
- Això del Barça, saps? És que cada cop
m’arriben més correus estranys a nom d’altres
i, en canvi, alguns de bons van a parar a la paperera de l’spam. Pensava si no seria l’Oliver
que va donar ordres d’intervenir els correus
sospitosos, per la nostra pròpia seguretat,
és clar, i des que va marxar ja ningú sap com
funciona i d’aquí ve el desgavell.
- No t’ofenguis, però estàs una mica paranoica, no?
- No veig perquè, tothom té espies. No sé perquè aquí hauríem de ser menys que a Madrid.
- Vist així... però si del Barça es tracta, a mi
m’amoïna més que ara haguem de pagar
15 milions d’euros de patrocini perquè les
samarretes de l’equip portin el logo de TV3.
- Creu-t’ho! Això ho han fet per disfressar el
deute que el Barça reclamava, després de
l’últim gol que Mediapro li va clavar a en
Majó, d’aquella desgràcia de societat, Audiovisual Sport, on ens va ficar en Vilajoana
i que ens ha dut més pèrdues que la guerra
de l’Irak.
- Doncs abans d’ahir em van dir que aquest
any no hi ha agendes. Que m’apunti les coses
en postits. I ahir em van dir que ens toca una
pantalla d’ordinador per cada dues persones.
Que obrim doble pantalla i treballem amb
mitja cada un…i al cap del departament no
hi ha Déu que li parteixi la pantalla. Demà ens
diran que seiem dos a la mateixa cadira, amb
mig cul a fora.
- Després diuen que ja no hi ha classes, però
mira, aquest divins que es passen la vida saltant d’un despatx a un altre: ara a a la tele, ara
al Barça…
- O ara al Palau de la Música i ara a la Corporació, com aquell cap del servei jurídic que van
nomenar a principis d’any.
- El que va plegar de la Corpo fa uns mesos
quan es va fer públic que li preparava a en Millet els fraus per Hisenda?
- No sé si va plegar o va fer veure que plegava,
perquè va continuar circulant per la casa.
- Deu estar acabant de fer l’informe de les
prejubilacions.

INFORMACIÓ EN LÍNIA: http://ccoo-tvc.blogspot.com

