
PROTOCOL D'ACORDS

Reunits a Barcelona, a 20 de gener de 2006, d'una part el Sr. Joan Majó i Cruzate,
en qualitat de Director General de I'ens públic Corporació Catalana de Radio i
Televisió (CCRTV) i de I'altra, el Sr. Joan Coscubiela i Conesa, el Sr. José Maria

Árarez i Suárez i el Sr. Dardo Gómez i Ruiz-Díaz, en representació deis
.ndicats, ccaa, UGT i SPC.

Ambdues parts

b MANIFESTEN

El seu interes per establir i desenvolupar un seguit d'acords i principis generics
d'actuació en el camp de les relacions laborals i de la mateixa Responsabilitat
Social de les empreses de la Corporació -prevista en el model d'exceHencia
EFQM assumit per la Corporació recentment-, que permetin aprofundir en aquests
ambits juntament amb les organitzacions sindicals ¡que tinguin el seu reflex en la
societat destinataria de les activitats que té encomanades la CCRTV.
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En aquest sentit entenen que cal concretar aquestes actuacions en un marc de
compromisos específics en materia d'impacte mediambiental, mobilitat sostenible,

'( relacions socio-Iaborals, conciliació de la vida laboral i familiar, formació deis
, treballadors, prevenció de riscos laborals i salut laboral, acordant els mecanismes

necessaris per donar viabilitat a les propostes contingudes en el present protocol i
articulant la representació sindical que, en el conjunt de la Corporació i d'acord
amb criteris de representativitat, permeti instrumentar els presents acords i vetllar
pel seu compliment.

fi
En conseqüencia
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ACORDEN

1. COMISSIÓ SOCIO-LABORAL

La creació de la Comissió Socio-Laboral de la CCRTV, comissió que estara
/onformada per 11 membres de les organitzacions sindicals signants del present

protocol, que tinguin preséncia en el conjunt de les empreses de la Corporació i
els representants de la Corporació designats per la seva Oirecció.

Per al que respecte a la representació sindical, la citada Comissió mantindra la
proporcionalitat deis representants de cada sindicat sobre la base deis resultats
electorals considerats globalment (a aquest efecte servira d'orientació I'estipulat en
el ROL 1/95 de I'ET, article 63.3).

Aquesta Comissió es reunira periódicament (amb una freqüéncia aproximada d'un
cop cada trimestre) i tindra com a objectiu basic fer el seguiment i el balany del
desenvolupament i del compliment deis objectius del present protocol en el conjunt
de les empreses de la CCRTV.

2. PREVENCIÓ, SEGURET AT I SALUT LABORAL - FORMACIÓ
PROFESSIONAL - CONCILlACIÓ DE LA VIDA FAMILIAR I LABORAL.

Els signants, conscients i sensibles davant la importancia que tenen en les
empreses de la CCRTV els aspectes de prevenció, seguretat i salut laboral, així
com la formació professional deis seus treballadors ¡les mesures de conciliació de
la vida familiar i laboral, acorden la creació de una Comissió de Treball formada
per set membres en representació proporcional deis sindicats signants del present
protocol, designats entre els membres de la Comissió Socio-Laboral, i una
representació de les empreses de la Corporació.

Aquesta Comissió de Treball tindra funcions d'assessorament i orientació en les
matéries abans esmentades, en col.laboració amb els comités o delegats de
prevenció constitu"its a les empreses i les comissions o els responsables de
formació, sense menystenir en cap cas aquelles funcions que, amb caracter legal
o pactat, siguin própies deis órgans de representació en I'ambit empresarial.

La Comissió treballara per potenciar les polítiques actives de prevenció, formació i
conciliació de la vida laboral i familiar en les empreses i a través deis órgans de
representació legalment constitu"its, per augmentar-ne I'eficiéncia tant en la gestió
com en I'organització del treball.
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3. IMPACTE AMBIENTAL I MOBILlTATSOSTENIBLE

Ambdues parts són conscients de la necessitat d'impulsar i realitzar les accions
necessaries que facilitin en el conjunt de les empreses filials de la CCRTV una
adequada gestió en materia mediambiental i d'impulsar accions que ajudin a
a~onseguir un accés sostenible al centre de treball al conjunt de treballadors i

eballadores de les empreses de la CCRTV.

Es proposa la creació d'un Comite de Desenvolupament Sostenible, format per
cinc membres en representació deis sindicats, designats d'entre els membres de la
Comissió Socio-Laboral, i una representació de les empreses de la Corporació,
que treballara en els dos ambits enunciats i amb els objectius que es descriuen a
continuació.

3.1.- Mediambient

En materia d'impacte mediambiental, ambdues parts es comprometen a
estudiar, proposar ¡impulsar iniciatives i accions que facilitin una adequada
gestió en materia mediambiental, que compleixi la normativa legal en el
conjunt de les empreses de la CCRTV, fent compatible la seva activitat amb
una política respectuosa amb el medi ambient, la gestió de residus i
I'adopció de mesures d'estalvi energetic.

3.2.- Mobilitat sostenible

Tot i que en els últims temps els centres de treball de les empreses de la
Corporació compten amb una xarxa de transport públic considerablement
millorada, tant en qualitat com en quantitat, els signants consideren oportú
dur a terme un Estudi de Mobilitat que avalu'l I'accés en els principals
centres de treball i proposi alternatives per a aquelles situacions que es
considerin manifestament millorables.

Aquestes millores, si fos necessari, es negociarien amb els organismes i
institucions que tinguin competencies i responsabilitats en la materia.
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4.- RELACIONS AMB EMPRESES PROVE"iDORES
SUBCONTRACTADES I PERSONAL COL.LABORADOR.

mbdues parts, conscients que la Responsabilitat Social Corporativa supera
'ambit laboral ¡afecta també a les empreses subcontractades i prove"idors i la
resta de la societat en la que esta immersa la CCRTV, entenen que la contractació
de treballs, serveis i produccions a través d'aquestes entitats mercantils no ha de
ser en cap cas un element de precarització de les relacions laborals ni dins de les
empreses de la CCRTV ni en les empreses contractades.

A aquest efecte, la Direcció de la CCRTV es compromet a incloure en les seves
clausules concursals i contractuals un seguit d'exigencies que garanteixin el
compliment de la legislació, preveient un sistema de penalitzacions per aquelles
empreses que incompleixin aquestes clausules. Aquestes penalitzacions podrien
arribar a suposar motiu de trencament del contracte en els casos de manifesta
gravetat.

Igualment s'acorda que, per avaluar la concessió d'un servei, es tindran en
compte, a més deis criteris economics, les propostes que presentin les empreses
en el terreny de millores de caracter social, laboral i de qualitat, amb inclusió de
clausules de subrogació que consolidin ocupació i evitin la precarització.

, Pel que fa al personal col.laborador en regim de contractació mercantil, ambdues
representacions consideren igualment necessari buscar de forma estable el marc
contractual adequat que eviti qualsevol situació discriminatoria.

Per aixo cal assegurar que els contractes de col.laboració, contemplant les
especificacions de cada contracte en funció del servei prestat, no continguin
clausules abusives o lesives per a la persona contractada en materies com els
drets d'autor, clausules de consciencia, qüestions retributives o d'altres condicions
generals que poguessin fer-li realitzar la seva col.laboració en condicions
sensiblement diferents o precaritzades respecte a les funcions iguals o semblants
de la plantilla laboral de I'empresa contractant.

Igualment, les parts signants consideren la transparencia de les activitats
empresarials com un deis factors clau en els que es fonamenta la Responsabilitat
Social, al mateix temps que contribueix a implementar les millors practiques de
gestió.



Per aquest motiu, la Direcció de la CCRTV es compromet a informar a través de
les direccions de les empreses filials, deis treballs que actualment tinguin
externalitzats o subcontractats i mantenir actualitzada periódicament aquesta
informació als representants deis treballadors.

La Comissió Socio-Laboral tractara directament del desenvolupament, seguiment i
compromisos plantejats en el present apartat.

I en prova de conformitat signen el present protocol d'acords

Parccaa

,~~ ~J ~
Joan Coscubiela i Conesa

Par UGT Par SPC

..~.~

mez i Ruiz-Díaz


