
En aquest primer any després de les eleccions sindicals hem aconseguit dues fites decisives: 
eliminar el RAV i recuperar el conveni. Un avenç molt important ha estat l’equiparació sala-
rial de tots els treballadors de les antigues empreses tecnològiques.  El conveni de TVC cada 
vegada arriba a més treballadors i en el futur ha de beneficiar també els companys de Catalunya 
Ràdio, que estan fent la seva negociació amb l’objectiu de l’equiparació amb TVC.

En condicions salarials i laborals, hem recuperat la situació de 2011, tot i que la pèrdua de llocs 
de treball és irreparable i quedarà sempre com a símbol d’un atac a fons contra la radiotelevisió 
pública de Catalunya i la seva capacitat de producció.

Immediatament després de la firma del conveni 2015-16, el Comitè d’Empresa ha posat el 
focus en els temes pendents: la consolidació de les promocions, el desbloqueig de la contrac-
tació lligat a la defensa de plans de producció interna, el projecte de confluència de redaccions 
que vol aplicar la direcció de la Corporació i el conflicte dels horaris. 

La Llei de la CCMA s’ha de canviar

Hem de deixar enrere la contrareforma de 2012 pactada per CiU i el PP i que va donar pas a 
l’actual direcció. Han estat els anys de les retallades, dels acomiadaments i de la regovernamen-
talització de TVC i Catalunya Ràdio. 

El Parlament sorgit de les eleccions catalanes haurà de reprendre la reforma de la llei de la 
CCMA, i, fins que això arribi, reclamem un pacte ampli de les diverses forces polítiques per 
una direcció de  consens  i un  finançament  suficient  i estable dels mitjans públics.

Un conveni per a tothom
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Un dels compromisos del nou conveni és la 
consolidació de les promocions de llarga dura-
da. L’acord de conveni  preveu que la Comissió 
de Contractació segueixi treballant fins a finals 
d’any.

De l’estudi de plantilla que s’ha fet s’han detec-
tat més de 200 casos de promocions de llarga 
durada amb diverses circumstàncies individu-
als.

Amb la firma de l’acord de conveni, s’ha con-
solidat la promoció d’una vintena de compa-
nyes i companys que feia més de dos anys que 
estaven promocionats i que tenien proves pas-
sades de la categoria de promoció.

El Comitè reclama que es consolidi la promoció 
de tots els treballadors i treballadores que faci 
més de dos anys que estan promocionats, 
encara que no tinguin proves de la categoria. 
No es pot fer recaure en el treballador la 
negligència d’una direcció incapaç de promoure 
concursos quan calia.

La direcció planteja que és obligatori, per man-
dat de Funció Pública respecte a les empreses 

públiques, que es passin unes proves de selec-
ció de la categoria. I, a més, també, “motu 
proprio”, incorpora el filtre d’una quantitat de 
promocions limitada per a cada categoria.

Des del Comitè s’han fet diverses propostes, 
com la convalidació de les proves per haver 
passat un curs promocional i la realització 
d’una prova de verificació al lloc de treball, que 
han estat rebutjades. Hem tingut una reunió a 
tres bandes amb la direcció i funcionaris de 
Governació, que han ratificat la necessitat de 
passar una prova selectiva per consolidar la 
promoció en què es comptarien els mèrits i la 
formació.

No estem d’acord amb aquestes proves selec-
tives per regularitzar situacions que són fruit de 
pràctiques anteriors no imputables als trebal-
ladors. Ara cal resoldre, en un procés excepcio-
nal, la situació dels companys que ocupen un 
lloc de treball des de fa anys. El col·lectiu 
d’afectats ha de decidir, conjuntament amb el 
Comitè, les mesures que cal adoptar per a la 
consolidació de les promocions de llarga dura-
da.

Consolidar les promocions
de llarga durada

El juliol de 2016 s’acabarà “La Riera”, 
que ha estat en antena des del 2012. La 
sèrie que substituirà la telenovel·la de la 
tarda serà de producció pròpia i es gra-
varà també als estudis d’IMAGINA, pels 
quals s’ha renegociat el contracte de llo-
guer, que acabava el 2017.

Adéu a “La Riera”



De lloguer a GODÓ

L’ambiciós pla de confluència de redac-
cions de TV3 i Catalunya Ràdio que fa 
mesos que la direcció insisteix a tirar enda-
vant, no pot sortir bé si no és amb l'acord 
i la complicitat dels treballadors afectats.

Fins ara, la direcció no ha dit amb quin 
pressupost compta per a aquest projecte 
costós, que requereix inversió en obres, 
logística i moviment de personal, i  ha ti-
rat pel dret en l’aplicació dels seus plans. 
Han implantat el corresponsal de ràdio 
i tele creant corresponsalies en les quals 
un únic treballador actua per als dos mi-
tjans, amb seriosos problemes de pressió 
professional i de sobreexplotació. També 
s’està accelerant el procés a Madrid, que 
ja compleix un dels requisits bàsics de les 
teories de la confluència: la unificació en 
una mateixa seu del personal del mitjà rà-
dio i del mitjà tele.

En les trobades amb la direcció sobre el 
projecte de confluència, els consells pro-
fessionals i els comitès d’empresa de TVC 
i Catalunya Ràdio hem reclamat que els 
treballadors implicats siguin protagonis-
tes en el procés cap a un nou model, que 
hauria de tenir com a objectiu la millora 
de la qualitat i que no pot deixar de ban-
da les qüestions laborals que van lliga-
des a la unificació: manteniment de les 
plantilles, equiparació salarial, nous 
perfils professionals i mobilitat de 
personal, que s’hauria de basar en 
la voluntarietat.

La confluència
no es pot imposar A principis d’any, a la CCMA vam passar 

d’emetre amb dos MUX de la TDT a fer-ho 
només amb un de sol i una part rellogada al 
Grup Godó. La pèrdua d’aquest segon MUX 
és una imposició política que frena l’evolució a 
l’HD de tots els canals de la CCMA. Hi ha 
molts canals lliures a la UHF que permetrien 
tenir més MUX en servei que els que actual-
ment hi ha a l’aire. El tancament de freqüències 
d’emissió de titularitat pública afavoreix els 
grups privats i debilita els serveis públics. 

Tot va començar el 2012, quan Brauli Duart i 
el govern de CIU van cedir a les pressions del 
PP i van tancar canals de televisió i emissores 
de ràdio de la CCMA. El següent pas del des-
mantellament va consistir en la redistribució de 
freqüències del “dividend digital” aprovada 
amb els vots de CIU al Congrés dels Diputats 
i que va portar la pèrdua del segon MUX en 
benefici del Grup Godó. Amb Comercial no 
van poder, però amb el MUX (màxim de 2,8 
milions d’€/any de lloguer) sí que han pogut. 
És insòlit que ara una empresa pública de 
radiotelevisió hagi de “recomprar” a un grup 
privat una part d’espai radioelèctric, prèvia-
ment privatitzat, quan aquest hauria de ser 
considerat un bé públic. I per acabar de reblar 
el clau, el divendres 16 d’octubre, el govern de 
Mariano Rajoy va culminar la reforma de la 
TDT beneficiant encara més la televisió privada 
amb l'adjudicació de sis nous canals de tele-
visió, tres en alta definició (HD) i tres 
d'estàndard. Dos dels canals HD han anat 
directament al duopoli privat d’Atresmedia i 
Mediaset. El tercer canal HD és per al Reial 
Madrid. I els canals estàndard són per a 13TV, 
el Grupo Secuoya i Radio Blanca (Kiss TV).



La Maragda entra corrent a maquillatge tota esvera-
da:
-“Guaita, Rebeca, quin missatge he rebut de Recursos 
Humans tan estrany. Em diuen que sóc ‘forçosament 
voluntària’ per fer d’EPI (d’Equip de Primera 
Intervenció)!”
-“Però què dius, dona”, ‘forçosament voluntària’ és 
una cosa contradictòria, no ho has entès bé,” respon 
la Rebeca, mirant el mirall del camerino mentre 
esbulla els cabells d’una tertuliana.
La Maragda es defensa: “Que sí, que sí que ho entès. 
Em diuen que sóc voluntària obligada perquè si no ho 
sóc poso en perill la seguretat de la tele i seré respon-
sable de tot el que passi.” 
La Rebeca, incrèdula, li pren el paper de les mans i 
llegeix en veu alta: “...per tant, vostè és voluntària 

Voluntaris a la força

La CCMA cedeix, a través de concursos de licitació, 
la gestió de molts serveis. En el cas de la neteja, la 
seguretat i el menjador, els respectius convenis de 
sector garanteixen el manteniment dels treballadors 
en els seus llocs de treball encara que hi hagi un 
canvi d’empresa de servei. No és així en altres casos, 
com hem vist fa poc amb la licitació del servei de 
prevenció, i anys enrere, amb les empreses 
d’hostesses i d’informàtica, que van deixar companys 
al carrer en canviar l’empresa subcontractada.

Esperem que els cinc companys de prevenció tornin 
aviat al seu lloc de treball a TVC. Tot aquest anar i 
venir angoixant pels treballadors s’hauria evitat si la 
CCMA hagués inclòs en els requisits de la licitació 
el manteniment dels llocs de treball i de condicions 
laborals dignes.

Tot i més... 
o menys
PER
Maragda Gratallops

amb caràcter obligatori. Firmat: el cap de Bon Rotllo 
del Departament de Personal.”  “Ostres, noia, quina 
angúnia que et nomenin “voluntària forçada”. Has 
anat al comitè?”. 
-“Sí”, respon la Maragda. “I m’han dit que això de 
la voluntarietat, la direcció fa temps que s’ho pren 
com una cosa obligatòria. Recorda’t del RAV volun-
tari.” Diu la Maragda mentre li treu les lluentors de 
la closca a l’home del temps. 
La Rebeca torna a concentrar-se en la feina: 
“Afanya’t, que ara entraran els presentadors del TN, 
els 7 tertulians del programa de la nit, el senyor de 
l’entrevista, i tooots els del programa d’esports i...”
-“Com ens ho farem?!!”, protesta la Maragda mentre 
dissimula les bosses de sota els ulls d’un presentador 
nocturn. “Només nosaltres dues per a tota aquesta 
colla? Però que s’han begut l’enteniment?” Necessitem 
reforços ! Cal que contractin gent operativa ja!”
-“Estiguin quiets i respectin l’ordre de fila, caram!!”, 
crida la Rebeca exhibint el pinzell amenaçadorament 
per aturar la baralla que s’ha muntat entre els con-
vidats i tertulians que s’aglomeren al passadís, esper-
ant el torn per entrar al camerino . 
-“Cada dia igual! Saps què et dic, Maragda? Que 
me’n vaig a Direcció a buscar voluntaris a la força 
per acabar la feina.”

Serveis subcontractats = precarietat laboral


