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CAP AL NOU CONVENI
La vigència de l'actual conveni acaba aquest 31 de desembre. El passat setembre el Comitè d'Empresa va
denunciar el conveni a la delegació de Treball, requisit previ per l'inici del procés de negociació del nou
conveni de TVC. Aquest desembre comença el procés d'elaboració de la plataforma reivindicativa. Com
sempre, és molt important la participació dels treballadors en les assemblees i reunions sectorials per recollir el màxim de propostes. CCOO, després de les primeres discussions, posa a debat una sèrie de punts per
ser inclosos en les negociacions.

Salari:

Increment salarial segons l'IPC de Catalunya.
Clàusula de revisió salarial automàtica segons l'IPC de Catalunya.
Completar la mitja paga de l'abril.
0'5% de la massa salarial per dotar el Fons de pensions.

Plantilla:

Conversió de places temporals a fixes. Aplicació de la Reforma per l'estabilitat de l'ocupació de juny de
2006 que comporta la conversió en fixos dels contractes "concatenats". Contractes laborals per eradicar
la contractació mercantil fraudulenta.

Subcontractació:

Ampliació de la cobertura sindical del Comitè d'Empresa de TVC als treballadors d'empreses subcontractades que treballen a les instal·lacions de TVC.
S'ha d'informar al Comitè d'empresa de les condicions contractuals i laborals dels treballadors d'empreses subcontractades i dels de les produccions associades que treballen a les instal·lacions de TVC en condicions que creen, de fet, una doble escala salarial.
Inclusió en Conveni de la reforma normativa de l'Estatut dels Treballadors de l'any 2006 sobre aquesta
matèria.

Producció Interna:

Creació d'una Comissió paritària de control de la Producció Interna.
Transparència contractual; s'ha d'informar del contingut de tots els contractes de producció associada al
Comitè d'Empresa així com de tot altre contracte que suposi una externalització de les activitats pròpies
de TVC.

Valoracions:

Ampliació de la quantitat per a valoracions (Disposició transitòria setena) a cent mil Euros per any de
vigència de conveni. Acumulables pel següent exercici si no es gastessin.

Diversos:

Aplicació de les modificacions de la Llei d'Igualtat: ampliació de permisos retribuïts per acompanyar
familiars a càrrec al metge i altres causes justificades, i excedències per cura de pares i mares.
Possibilitat de jubilació parcial regulada en conveni.
Regulació de les pràctiques dels estudiants.

Reiterats intents d’acomiadament

Crisi de direcció a Esports

A

La

TVC hi ha una departament que destaca pels
conflictes que genera. És el departament de
"Organització i recursos", que depèn de la Direcció
Tècnica i agrupa els departaments de l'antiga àrea de
Serveis Artístics (Disseny Gràfic, Escenografia, Vestuari, Caracterització, Maquillatge i Perruqueria, Muntatge Musical, Il·luminació...) i també intervé en la planificació de personal de Producció i Realització.
És el departament en que més acomiadaments s'han fet
i s'han intentat en els darrers anys. L'últim intent és el
cas contra una grafista que volien acomiadar injustament tot i haver obtingut dels tribunals dues sentències
que donaven la raó a la treballadora sobre la fixesa del
seu lloc de treball. La Direcció va fer rectificar a Recursos Humans i a la direcció del Departament i la companya ha estat readmesa.
Mesos enrere també es va voler acomiadar dràsticament
un chyronita que com a molt, en altres departaments
menys conflictius, hauria estat amonestat i prou. Finalment, també gràcies a la mobilització de l'entorn més
pròxim, de les gestions sindicals i de la part de la Direcció que coneix millor la realitat de l'empresa, es va
poder resoldre el conflicte.
Fa més temps li va tocar el rebre a una maquilladora que
d'un dia per l'altre va ser acomiadada sense tenir en
compte la seva situació de malaltia greu. De nou els
companys, el Comitè i els responsables més disposats a
resoldre conflictes van aconseguir que se la readmetés
fins que després d'una baixa per malaltia va obtenir la
pensió d'invalidesa, que era el que des d'un bon
començament s'havia d'haver fet.
És també el departament de "Organització i recursos"
amb qui més polèmica ha tingut el Comitè d'empresa
sobre la cobertura de places de l'últim conveni. Es va
haver de lluitar plaça a plaça per consolidar les temporalitats històriques dels departaments artístics i no hi va
haver manera que es reconeguessin les necessitats reals
de Realització, Producció i Redactors de programa.
Cal que la Direcció faci una reflexió seriosa sobre el
paper d'aquests executius que sembla que actuïn com a
agents provocadors de conflictes innecessaris.
n

crisi d'autoritat de la direcció del departament
d'Esports, que es manifestava ja fa temps, va
aflorar amb força a l'assemblea celebrada a finals del
mes de novembre pels treballadors del departament,
convocada conjuntament pel Comitè d'Empresa i el
Comitè Professional.
La falta d'estratègia en la política de producció i programació és un dels elements centrals en la crítica que
els treballadors presents a la reunió (60) van expressar
de viva veu, juntament amb la inexistència d'una política de comunicació. La confluència d'aquest dos factors ha degradat les relacions professionals fins a provocar el desaprofitament de la capacitat potencial del
departament i el malbaratament dels recursos humans.
Els treballadors del departament assenyalen el menyspreu de la direcció envers la trajectòria professional de
molts redactors especialitzats en determinades temàtiques que, després d'anys de dedicació, han vist de cop
com se'ls assignava a especialitats que no són les seves.
En casos extrems, aquest menyspreu per la feina dels
professionals ha portat algun company a patir problemes de salut per comportaments descrits com a mòbing
pel metge que li ha recomanat la baixa temporal.
Els treballadors es mostren decebuts pel fet que els caps
intermedis del departament s'hagin allunyat dels seus
problemes fins al punt de no haver assistit a l'assemblea
tot i que se'ls hi hagués demanat expressament, cosa
que posa clarament en evidència el problema de comunicació assenyalat.
Els treballadors d'Esports reivindiquen un programa
diari d'informació esportiva que, com ja se li ha manifestat en nombroses ocasions a la direcció, permetria
optimitzar novament els recursos materials i humans
del departament. Critiquen la falta d'una promoció
adient dels esdeveniments més importants posant com
a exemple el recent Barça-Madrid de l'Eurolliga de bàsquet on TVE2 va igualar l'audiència de TV3 perquè no
s'havia publicitat prou que Televisió de Catalunya
també retransmetia el partit.
Si la falta de credibilitat de la direcció d'esports davant
el departament era un secret de domini públic que la
direcció de TVC ha fingit ignorar, ara els treballadors
han decidit expressar-ho inequívocament. Qualifiquen
la situació d’insostenible i han demanat una reunió amb
la direcció de la empresa.
n

Comitè d’Empresa de la CCMA

Transferències de treballadors

No

La

hi ha cap dubte possible. Durant aquests
últims 4 anys, la Corporació ha estat dirigida cap a un procés, erràtic de vegades però prou clar,
d'integració sota la forma de grup d'empreses.
Primer, la reforma ha afectat als caps que s'han fet
"corporatius" (Recursos Humans, Administració
Financera, Compres, ara Comercial), però això té efectes sobre els treballadors com la transferència de treballadors de TVC, Catalunya Ràdio i altres empreses
cap a l'ens Corporació. El projecte concret més immediat és ara el reforçament del Portal de Notícies com a
primer pas de l'anomenada "confluència dels serveis
informatius" i implica la transferència de treballadors
d'Interactiva i altres empreses cap a la nova CCMAServeis Generals, d'on sortiran els treballadors de l'ASI
per anar cap a l'ens CCMA.
L'entrada en vigor de la nova llei reforça aquesta
tendència. La nova Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals tindrà una direcció comuna amb molt
més poder executiu sobre la marxa de les empreses.
Per als directius tot sembla molt fàcil. La seva estructura jeràrquica es centralitza per ser més "eficient" sota
els seus paràmetres.
Per als treballadors, si es tracta que el grup funcioni
amb una sola estructura, cal que tots tinguem les
mateixes condicions laborals. El proper pas a donar és
la negociació d'un Conveni del grup d'empreses de la
CCMA, mantenint els Convenis de cada empresa i
prenent com a referència el Conveni de TVC, ampliat
aquest any a l'ens públic de la Corporació.
CC.OO. hem donat un pas important: la constitució
d'una Secció Sindical de tot el grup CCMA, on són
presents tots els afiliats de les empreses del grup i
impulsem la formació d'un Comitè del grup CCMA,
com reconeix la Llei de la Corporació. CC.OO., sindicat majoritari al grup, volem que sigui aquest organisme unitari, el Comitè de grup, qui representi unitàriament la veu dels treballadors en la negociació del Conveni de grup. Ara cal que la resta de sindicats presents
a la Corporació manifestin si volen o no participar en
la negociació unitària de la millora de les condicions
laborals dels treballadors del grup.
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direcció general sembla del tot decidida a fer
dos nous moviments de trasllat de treballadors. Amb data 1 de gener de 2008 volen enllestir el
traspàs dels 75 treballadors de l'ASI (CCMA-Serveis
Generals) a la CCMA i transferir 11 treballadors de
CCMA-Interactiva a Serveis Generals. Com el propi
Joan Majó ha publicat en alguna ocasió, la intenció no
es tan exòtica com mantenir una empresa per a 11 treballadors del portal de notícies, que igualment fan la
seva feina a Interactiva, no. La intenció que té Joan
Majó és convertir Serveis Generals en una unitat de
producció d'Informatius a on vol agregar les redaccions
de Catalunya Informació i el canal de notícies 3/24. En
el cas d’aquests 11 treballadors, el Director de RRHH
els hi ofereix una negociació individual, seguint el pur
estil de l'empresa d'origen amb una política salarial a la
baixa, caòtica i personalitzada.
Per la seva banda, el Comitè d'Empresa de l'ASI ha
començat una negociació per detallar les condicions de
la transferència, però la direcció general vol mantenir el
"pacte d'adhesió" al conveni de TVC, quan el que
correspon és que passin a acollir-se plenament al Conveni de TVC-CCMA amb tots els drets, horaris, de
compensacions i nivells salarials. L'Assemblea de treballadors de l'ASI ha donat ple suport al Comitè d'empresa per a què la trasferència es faci amb totes les
garanties i els drets del conveni de TVC-CCMA.
La direcció no pot fer el que li vingui de gust amb els
salaris i les condicions laborals dels treballadors. El que
s'ha de fer és continuar estenent el Conveni de TVC a
totes les empreses de la CCMA i evitar les injustícies i
les dobles i triples escales salarials.
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Contra el frau en la contractació mercantil ,

s'ha donat un pas important. Després de la intervenció
decisiva de la Inspecció de Treball, el Comitè d'empresa ha arribat a un principi d’acord per convertir contractes mercantils en laborals: 25 treballadors passaran
a tenir contractes temporals laborals el gener 2008 i
uns altres 9 el gener 2009. Pel que fa als corresponsals
del Marroc, Londres, París i Perpinyà, se'ls inclourà en
la modalitat de "l'autònom dependent" que recull la
Llei dels Treballadors Autònoms.
n

Sogecable contra Joan Majó
Sogecable (PRISA) i Mediapro han entrat en una guerra pel
domini dels drets de retransmissió del futbol que es preveu llarga. TVC, que en un primer moment es va mantenir neutral en
el conflicte, ha pres posteriorment partit a favor de Mediapro,
el que li ha significat veure's imputada en les denúncies presentades per Audiovisual Sport als tribunals.
Sogecable és l'accionista majoritari, amb el 80% de les accions,
d'Audiovisual Sport (AVS), la societat gestora que, fins ara,
comprava els drets directament als clubs o a la LFP ( la lliga de
futbol professional, on els clubs estan associats) i també li comprava a Mediapro els drets que aquesta empresa, experta en la
mediació d'aquestes transaccions, havia adquirit amb anterioritat. TVC és l'altre accionista d'AVS, amb un 20% de les
accions, tot i que ha intentat en diferents ocasions marxar de la
societat perquè li significa pèrdues milionàries.
A la tardor del 2006, es va signar un contracte entre AVS i
Mediapro per "l'explotació pacífica" dels drets del futbol, i l'incompliment d'aquest acord per part de Mediapro és el que ha
provocat ara la guerra. Poc abans de la firma, Mediapro havia
aconseguit els drets dels clubs petits, que gestiona la LFP, que
fins aquell moment estaven en mans d'AVS, i alhora havia
forçat el trencament del contracte entre el F.C. Barcelona i
TVC, quedant-se amb els drets del Barça per, immediatament
després, tornar-li a vendre els mateixos drets d'emissió a TVC,
a un preu superior. Joan Majó va conduir personalment aquelles negociacions i, en aquell context, va anunciar un acord pel
que Mediapro adquiriria les accions de TVC a AVS, però
aquest acord també s'ha incomplert.
En el rerefons d'aquest embolic hi ha tres factors clau: la dinàmica de compra i recompra afavoreix econòmicament Mediapro ja que, com a mediador, s'embutxaca les comissions; en la
revenda dels drets, Mediapro afavoreix "La sexta", de la que és
accionista i, en tercer lloc, intenta treure-li a Sogecable el negoci del "pay per view" del futbol perquè, en obert, les retransmissions ja no reporten beneficis donat l’increment del preu
dels drets, inflats en una bombolla creada per aquesta pràctica
especulativa, essencial per la capitalització de Mediapro.
La demanda en què TVC es veu implicada es conseqüència
directa que el director general de torn d'AVS era una persona
de TVC i, enmig del conflicte, va actuar en representació de la
societat contra els criteris de l'accionista majoritari: Sogecable.
Audiovisual Esport l'ha denunciat i també a Joan Majó. Quan
la guerra ja s'havia declarat, Mediapro oferia a TVC la retransmissió de partits que no li corresponien segons els acords amb
AVS; primer TVC declinava l'oferiment però va acabar acceptant-los. Les mesures cautelars dictades pel jutge han aturat
aquesta pràctica. El passat 4 de desembre la Junta d'accionistes
d'Audiovisual Sport va destituir a Joan Majó i els altres representants de TVC al consell d'administració de la societat. TVC
ha anunciat la impugnació de la mesura.
n

Tot i més...
o menys
Per

Maragda Gratallops

Any nou, vida nova… o no
Fa temps que la Rebeca es passeja amb aire misteriós aferrant una carpeta com si contingués els secrets més misteriosos de la casa. Dura tant la cosa, que avui se m'ha escapat el sarcasme:
- Caram, Rebeca, ni que hi portessis els contractes de les
productores!
S'ha quedat com desconcertada i m'ha contestat amb veu
baixa.
- Poca broma, que això és el futur organigrama.
- Apa! No em diguis que ja saps qui remenarà les cireres
l'any que vé en aquesta casa!
- No, pitjor.
Ara sí que no l'entenc. La Rebeca obre una mica la carpeta i deixa entreveure un gruix considerable de fulls a dins.
- Ai, ai, ai! Que hi veig molta gent aquí.
- És que això no és exactament "l'organigrama". Això són
els vint-i-nou organigrames que s'estan rumorejant des que
es va aprovar la llei nova de la Corporació.
- Que no es posen d'acord els que manen?
- És que ara mana tothom, saps? I aquí tinc informes de
tota mena. Des de la germana de la dona de fer feines del
Majó que assegura que serà conseller, fins a gent de la casa
que peregrina molt al departament de Cultura i en tornen
cada dia amb un càrrec diferent, o fins un veí de pàrquing
del Tatxo Benet que també el postula de director.
- No em diguis que per aquí també circula l'ombra allargada de Mediapro! Saps què et dic? Que ja poden fer el que
vulguin, que aquí, la jerarquia de la casa, la que decideix
el dia a dia, aguanta vint-i-cinc anys més i nosaltres no ens
adonarem de cap canvi com tampoc no ens n'hem adonat
els últims anys.
- Que equivocada que estàs, Maragda! Saps quin llibre ens
regalen aquest any amb el lot de Nadal?
- Alguna cosa de "Menja sà i aprima't de pas"?
- No, senyora. Una autèntica primícia! L'estudi que van
encomanar a en Malet sobre les carreres professionals a
TV3!
- Allò que va dir en Majó que no se n'anava prou gent?
- Exacte! Té dues parts. La primera es titula "Com aguantar manant unes quantes legislatures. Basat en experiències
personals" i la segona, "Com pentinar-se el personal"…
- "Basat en experiències personals", també, no?
- Ara hi toques.
- Doncs mira, el que més desitjo ara és que em toqui la
grossa i… a veure si escurço la meva carrera professional.

