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NO A L’ERO A TV3 I CATALUNYA RÀDIO
Els representants dels treballadors a les reunions forçades per llei amb Price
Waterhouse i la direcció de la CCMA hem informat de l’última trobada sobre
les causes econòmiques que pretenen justificar els acomiadaments i hem proposat refermar el nostre eix fonamental: “No a l’ERO, tornem a la negociació
de conveni” i redoblar la mobilització i la pressió política. El pròxim dijous
18 volem que el Parlament voti una moció contra els ERO a la CCMA.
Ho ha presentat ICV-EUiA i cal que sigui admesa la votació en plenari. Els
treballadors i treballadores de TV3 hem votat fer vaga el 18 de juliol al matí i
anirem al Parlament, juntament amb els companys de Catalunya Ràdio. També s’ha aprovat, gairebé per unanimitat, convocar dimarts 16 una roda
de premsa amb els partits polítics per escoltar el seu posicionament parlamentari respecte als acomiadaments. El Parlament ha de ser sobirà sobre la
decisió del Consell de Govern d’iniciar el desmantellament del model públic
de mitjans audiovisuals ( Del diari de l’ERO al blog de Jordi López )
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DEFENSAR DEMOCRÀCIA ÉS DEFENSAR DRETS
SOCIALS

Espectacle lamentable, esperpèntic el que estem
vivint aquests dies, “papers, declaracions, sobres,
sms” on tot indica, que el Partit Popular s’ha finançat de manera fraudulenta durant anys, i han
mentit i enganyat constantment al conjunt de la ciutadania, tot per arribar al poder i imposar el seu
model de societat, emparant-se en la crisi financera
que viu el conjunt d’Europa i altres països, crisi que
a Espanya i a Catalunya, s’agreuja per les polítiques
econòmiques i models de creixement duts a terme
per els diferents governs del PP i del PSOE i també
de CiU( CCOO ve reclamant històricament un canvi de rumb de les mateixes i un canvi vers un model
d’economia productiva i diferent al que teníem que
ha generat bombolla immobiliària).
Tot plegat, greu i perillós doncs les sortides poden
ser fugides vers fórmules tecnocràtiques al marge
de la democràcia, amb suports, això sí, de partits, i
tot per seguir aprofundint en el canvi de model social que ens estan imposant.
Cal una profunda regeneració democràtica, i el
sindicalisme de classe, CCOO ha de continuar defensant el model social, l’estat social i de dret, els
drets dels treballadors i treballadores i els drets
del conjunt de la ciutadania, defensant els convenis
col•lectius i la negociació col•lectiva com un instrument fonamental per garantir espais d’equilibri en
la disputa fonamental que estem vivint entre capital
i treball.
Tanmateix però, cal que des de les esquerres es construeixi un projecte capaç de disputar la majoria política. No és la nostra feina, no és el nostre paper,
però si evidenciem aquesta necessitat i l’explicitem,
cal una alternativa política als austericides doncs de
no ser així, les vergonyes i corrupcions de casos com
el de Barcenas, ITV, Millet i altres, poden afavorir
sortides poc democràtiques absolutament contràries
als interessos de la majoria i per suposat contràries
als interessos dels treballadors i les treballadores
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Que TV3 i Catalunya Ràdio siguin realment
nostres
(article publicat per Manuel Fages, Secretari General FSC a INTOCABLEDIGITAL.CAT el
passat 11de juliol 2013 )

Des del començament de la crisi econòmica en 2008, s’han perdut a Europa
més de 12.000 llocs de treball entre els professionals de la informació.
Més de 10.000 corresponen només a Espanya. La radiotelevisió pública
ha estat una de les grans víctimes d’aquest negre període.
Ara la corporació catalana de mitjans audiovisuals (CCMA), seguint
l’estela d’altres comunitats autònomes, País València amb canal 9 i
Madrid amb Telemadrid, ha decidit fer
un expedient de regulació d’ocupació
a TVC i Catalunya ràdio i acomiadar a
312 dels seus treballadors així com una
rebaixa salarial del 7.5%, a més aquest
ERO bé precedit per un altre en la Xarxa
de Mitjans Locals (XAL) pertanyent a
la Diputació de Barcelona.
Són aquests només alguns exemples
de com els diferents governs, estan
vulnerant les garanties al pluralisme i
la llibertat d’informació, acabant amb
els llocs de treball i les condicions
laborals de milers de professionals del
sector audiovisual..
S’ha indicat que el motiu d’aquesta dràstica mesura és l’onada de retallades
econòmiques que és fa als pressupostos públics; però costa de creure que
hagi de ser una decisió tan lesiva la qual serveixi per redreçar l’economia
i les finances públiques de nostres país.
Més aviat, sembla que l’afectació de la plantilla d’un important conjunt
de mitjans de comunicació públics sigui la penyora que s’ha de pagar a
d’altres poders més forts, els quals ara, amb l’embat de la crisi, també
posen en marxa un preocupant pla recentralitzador de l’estat, i també per
voler afavorir grups privats.
Crec que amb mesures d’aquesta mena, com sempre he dit, s’agreuja
més la crisi que afecta la població assalariada i de manera ben especial
incideix negativament en la crisi que pateixen els mitjans de comunicació.
En aquest cas, l’agressió és produeix contra un Important entramat de
mitjans de comunicació públics de Catalunya. I això influeix directament
de manera sinistra al debat democràtic de la nostra societat.
Si realment ens cenyim a les dades des de l’inici de la crisi, TV3 i
Catalunya Ràdio treballen amb pressupostos austers i de contenció de
despeses, i en el cas de la CCMA, l’aportació del Govern de la Generalitat
s’ha reduït de 341 Milions d’euros el 2010 a 260 Milions el 2012 i la
prevista per al 2013 és de 225 Milions d’euros, és a dir que l’esforç que
fem cada català per al sosteniment de la nostra televisió pública és de
menys de 40 € / any.
Malgrat aquesta important reducció de costos la CCMA competeix amb
èxit amb una televisió estatal pública de 1.000 milions d’euros i amb
dos Grans grups Privats de 700 i 840 Milions respectivament la seva
audiència ha crescut en un 0,7% i es troba a nivells molt similars a la dels
altres grups.
També s’argumenta que la CCMA té unes plantilles molt més grans que
les televisions generalistes d’àmbit estatal però la CCMA, a diferència
de aquestes televisions d’àmbit estatal, té un model que es basa en la
producció pròpia i no en l’externalització generalitzada de la producció. I
la relació cost/resultat evidencia l’eficiència del model de la CCMA.
D’altra banda la CCMA ha estat un model d’èxit i eina fonamental de
normalització de la llengua catalana i de dinamització de la indústria
cultural i audiovisual. Les dades posen de manifest la bona salut del mitjà
pel que fa a audiència i prestigi social, especialment al cas de la ràdio en
català mentre que la TVC és la televisió més ben valorada per la ciutadania
i la considerada més imparcial.
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La Corporació Catalana de Mitjans audiovisuals (CCMA) segueix el
model de les corporacions públiques d’arreu d’Europa, amb una missió
de servei públic que transcendeix les consideracions economicistes de
rendibilitat i costos per poder incloure conceptes més complexos. Per
això cal avaluar la televisió pública en termes de nivell de credibilitat, de
satisfacció i interès amb relació als programes que ofereix i l’audiència
acumulada
Llavors quins són els veritables motius per a aquest atac furibund
que els mitjans de comunicació públics pateixen en els últims temps?
El qüestionament de l’eficiència de la CCMA, fruit del desconeixement o
de la parcialitat, és paral•lel a l’esforç dels operadors privats per impedir
les inversions publicitàries a les ràdios i televisions publiques, que ells
ambicionen, així com poder quedar-se amb les audiències
dels mitjans públics.
A més en l’intent d’aconseguir l’hegemonia cultural que
des de la dreta econòmica i política s’està realitzant, passa
per la no existència de mitjans de comunicació públics
i la Concentració dels mitjans de comunicació privats a
conglomerats Empresarials
Aquesta concentració de mitjans audiovisuals està
eliminant el debat democràtic i esborrant a els referents
cívics i culturals entorn dels quals s’articulen les societats
nacionals
Acords per garantir TV3 i Catalunya Ràdio
Per això ens cal defensar la missió de servei públic de
la ràdio i de la televisió a Catalunya, garantint la seva
independència política del govern i dels partits polítics.
Especialment en aquests temps difícils, quan la seva funció social i
política és més necessària que mai.
Es necessari que els poders públics afinin la seva actuació en aquest cas tan
estratègic i que entomin aquesta situació amb la màxima responsabilitat,
de manera ben especial el Parlament darrer garant de l’existència de la
CCMA i de la seva completa llibertat d’expressió,.
També el Govern de Catalunya, de qui depèn en gran part l’acció diària
de la CCMA, ha d’instar al Consell de Govern de la CCMA a negociar
amb els treballadors amb responsabilitat i cura per poder arribar a acords
de consens per mantenir els llocs de treball i la subsistència lliure dels
mitjans públics de comunicació
El passat mes de maig, més de quaranta entitats del sector de la
comunicació: empresaris, sindicats, col•legis professionals, acadèmics,
etc agrupats en la Mesa Sectorial dels Mitjans de Comunicació de
Catalunya, van presentar el document “Propostes d’actuació davant la
crisi del sector de la comunicació”.
En aquest document s’incloïen una sèrie de proposta especifiques per als
mitjans públics i en especial per la CCMA, que poden servir perfectament
com a conclusió d’aquest article:
•
És urgent que es firmi el nou contracte-programa plurianual de
la CCMA, que ha de definir els objectius de l’ens públic i el finançament
per assolir-los, Aquest document ha de delimitar les funcions, serveis i
finançament de la CCMA i és imprescindible que defineixi de forma clara
l’abast de les actuacions de TVC i Catalunya Ràdio com a servei públic.
•
L’existència de la CCMA i TVC permet que el mapa comunicatiu
de Catalunya es correspongui amb allò que reiteradament ha resolt el
Parlament Europeu: la defensa del sistema d’operadors dual (públics i
privats) com a pilar fonamental del model televisiu a Europa.
•
TVC contribueix a la pluralitat de l’oferta comunicativa de
Catalunya, pel que fa a l’equilibri entre mitjans públics i privats i dels
espais comunicatius (mitjans d’abast estatal i català). Alhora, té un paper
clau en la projecció de la llengua i cultura catalanes.
•
TVC ha de mantenir els objectius d’àmplia audiència i prestigi,
però també el de lideratge en innovació de serveis de comunicació.
Per això, cal que mantingui un pressupost adequat a les funcions que
exerceix.
•
TVC ha de mantenir la seva funció de motor del sector
audiovisual, per a impulsar la col•laboració amb empreses privades i
facilitar la presència del sector en mercats més amplis
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L’ERTO HA ARRIBAT A UNITONO BCN

CONVENI MERCADERIES,
LA LLUITA CONTINUA
La representació Social CCOO i UGT a la Comissió Negociadora del Conveni
de Transports de Mercaderies i Logística de BCN ha sol · licitat a les patronals
TRANSCALIT i ACET, l’adhesió a “l’Acord per al Suport i Acompanyament ALS
processos de NEGOCIACIÓ col · lectiva en ultraactivitat “en reunió mantinguda
a la seu del Departament de Treball davant els mediadors de la Generalitat de
Catalunya, en aquesta reunió les patronals s’han negat a signar l’esmentat acord
a menys que els sindicats acceptéssim que el conveni desaparegués a 31 de
desembre d’aquest any i que a més els hi garantitzariem la pau social.
És inadmissible la postura de les patronals, que l’únic que ens ofereixen és el

En data 27 de juny, als nostres companys de
pacte de la fam i que ens porten a un nou carreró sense sortida on l’única solució
la plataforma UNITONO BCN, que donen
servei a Movistar, mòbil i fix, els han co- és la convocatòria de noves mobilitzacions, tal com es va decidir en l’Assemblea
municat de manera oficial que a partir de la de delegats / es del passat dia 10.
segona setmana de juliol, un percentatge de
la plantilla es veurà afectada per l’expedient
de regulació temporal d’ocupació en què tots
els treballadors rotaran proporcionalment.
En un principi, queden afectats 269 treballadors (el 38% de l’empresa), que començaran
la reducció d’hores de manera esglaonada en
la segona, tercera i quarta setmana del mes
de juliol. L’ERTO és de reducció de jornada;
això vol dir que el treballador afectat treballarà menys hores de la seva jornada contractada en la setmana que li correspongui.
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ATENTO BCN:
DENUNCIEM HORARIS
PYMES MÒBILS
La secció sindical de CCOO
ATENTO Barcelona denuncia els
canvis d’horaris del servei de Pymes (mòbils) per no trobar justificació, també estem treballant per
aconseguir el plus de gestió i la
condició indefinida dels contractes d’aquest servei

RTVE:CCOO diu No a un acord sense garanties
CCOO no pot signar un acord que no garanteix l’ocupació per a tots els treballadors i
treballadores de l’ens, perquè recull la reducció de l’ocupació temporal, perquè inclou
la mobilitat funcional i geogràfica i totes aquelles mesures que es considerin necessàries
per a l’adaptació de la plantilla, perquè no contempla un pla de futur per a la companyia i
perquè pretén retallar els salaris per aconseguir un 8% d’estalvi en matèria de personal.
Totes aquestes mesures han estat aprovades ja pel Consell d’Administració de l’ens públic
i fou aprovat, però encara està pendent de ser ratificat mitjançant un referèndum entre tots
els treballadors i treballadores i que serà vinculant per a totes les organitzacions sindicals.
Per a CCOO, és imprescindible que siguin el personal treballador el que decideixi, lliurement, si està d’acord o no amb el resultat de les negociacions.
CCOO, que va elaborar una proposta seriosa, que va ser menyspreada i desacreditada,
s’ha quedat sola en la defensa dels drets dels treballadors, però continuarà assentant en
totes les taules de negociació lluitant per la seva afiliació i el conjunt de la plantilla, perquè
el seu únic objectiu és treballar fent propostes per millorar les condicions laborals de tots
i de totes.

----------------------

Els treballadors i
treballadores d’autobusos
decideixen continuar amb
les mobilitzacions per la
readmissió del company
acomiadat
El dijous 11 de juliol, els treballadors i treballadores a l’assemblea
general d’autobusos de TMB han
decidit anar a la vaga la setmana
del 22 al 26, amb aturades de dues
hores de 2 a 4 h, de 9 a 11 h, i de
19.30 a 21.30h.
Si la direcció no reconsidera la
seva decisió, es convocarà una
nova aturada i assemblea general
per al 12 de setembre d’11 a 16 h.
Els treballadors i treballadores
d’autobusos de TMB han secundat
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COMUNICAT ESTATAL SOBRE LES TARIFES
ELÈCTRIQUES

La reforma eléctrica del Gobierno
hará pagar a los cuidadanos los
excesos de las burbujas
energéticas
La reforma eléctrica, que ha sido anunciada desde hace meses
como la solución a la situación actual de elevado déficit tarifario,
inseguridad jurídica y crecimiento constante de los precios de tarifa, se va a quedar en un intento de disminuir el déficit anual, que
ha llevado a que las tarifas eléctricas en España sean las terceras
más caras de UE (después de Chipre y Malta) a nivel doméstico
y de pymes y las quintas a nivel industrial, sangrando los bolsillos
de los consumidores y afectando a la viabilidad industrial.
Los reales decretos y las órdenes ministeriales a los que hoy se ha
dado luz verde en el Consejo de Ministros tienen como objetivo
disminuir los 4.500 millones de euros de déficit que tiene el sector
anualmente y que no vaya creciendo hasta los 10.000 anuales que
se prevén en 2020 si no se toman medidas. Esta reducción, como
ya ha anunciado el Ministerio de Industria, va a repercutir negativamente en los consumidores, los contribuyentes y las empresas
eléctricas y renovables.
La reducción de 4.500 millones saldrá de:
- La disminución hasta un 20% la retribución en distribución, lo
que significará anular las inversiones y el mantenimiento en la red
de distribución. Esto tendrá una repercusión directa en la calidad
y seguridad del servicio y en el empleo, al reducirse drásticamente
la actividad.
- La reducción de la retribución al transporte (REE), lo que tendrá
repercusiones similares a la distribución.
- La rebaja de la retribución del concepto de disponibilidad, el incentivo que se da a los ciclos combinados de gas. Para su funcionamiento, se prevé una nueva metodología de reparto por subasta,
lo que llevará a la hibernación o cierre de ciclos combinados, y en
consecuencia, menos empleo.
- Reducir el cobro por las extrapeninsulares.
- Disminuir las primas a las renovables y el método de retribución.

política fiscal para atender servicios no energéticos 5,1%, etc.) y
solo atiende un problema coyuntural de deuda haciendo pagar
dicha deuda a los consumidores, quienes tendrán una tarifa mayor
(incrementos de tarifa en octubre y enero), a los contribuyentes
(transfiriendo costes a presupuestos del estado de 900 a 1200 millones) y a las empresas, lo que repercutirá en sus costes en calidad
de servicio, seguridad y empleo.
CCOO estará pendiente de la tramitación de los reales decretos y
órdenes ministeriales para saber cómo se van a vehicular temas
como la disponibilidad, la interrumpibilidad (cambia la metodología de retribución), el bono social, el régimen de mercado (si
quedan 2 regímenes o se unifican), la legislación en generación
distribuida, etc., pero su primera valoración en función de la información recibida no puede ser positiva, sino negativa, ya que no se
cambia los elementos estructurales y se repercute en los bolsillos
de los ciudadanos el “déficit tarifario”, producto de políticas energéticas que generaron la burbuja de las renovables con rentabilidades del 18%, y la burbuja eléctrica con valoraciones de las empresas en muchos casos hasta un 250% por encima de su valor.
Difícilmente en una situación como la actual, con un 26% de paro,
una recesión de la económica familiar y una tarifas industriales en
muchos casos un 50 o 60% por encima de la media europea, puede
aceptarse que sean estos mismos actores quien paguen las deudas
del sector.

La metodología nueva está a falta de la publicación de los reales
decretos. El impacto será aproximadamente de un recorte de unos
1.400 millones de los 9.000 abonados este año, con impacto retroactivo y nuevo sistema de incentivos para las futuras entrantes
El Gobierno manifiesta que con esta reforma se rebaja la rentabilidad de las empresas, pero en realidad se mantendrá una rentabilidad razonable, un 6,5% en distribución y un 7,5% en renovables.
La reforma planteada por el Gobierno obvia los problemas estructurales de este sector (tipo de mercado a coste marginal, inoperancia de los contratos bilaterales, falta y voluntad de planificación, inexistencia de control en el servicio y la calidad del mismo,
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RETALLAR UNA PAGA ÉS MÉS UNA OPCIÓ
D’UN GOVERN DE DRETES QUE PROTEGEIX
ELS PRIVILEGIATS QUE UNA NECESSITAT PER
L’ECONOMIA CATALANA.
A la Mesa General no hi ha hagut cap possibilitat de negociació davant
la negativa de la representació del
Govern de facilitar la informació
que hem demanat i per que s’han
mostrat inflexibles en les mesures que volen prendre i no han
acceptat les nostre propostes per
fer possible que els treballadors i
treballadores de la Generalitat cobrem de forma integra les retribucions de l’any 20013.
Malgrat això ,fem propostes
a partir de les nostres dades.
D’aquestes dades es demostra
que es possible cobrar la paga
sense comprometre la suficiència ni el bon funcionament dels Serveis
Públics i Socials ni ,tampoc, l’estabilitat pressupostaria.
La paga que ens volen retallar representa no arriba als 400 milions
d’Euros a l’any 2013.
La recuperació de l’impost de successions que vol fer el govern l’estimen
en 150 milions de recaptació ,se recuperen el vigent a abans de l’any
2010 significaria recaptar 500 milions . Estem parlant de 350 milions que
recaurien en molts pocs contribuents i que reben herències elevades .
Només hem pogut accedir a conèixer a que es destina la meitat de la
partida destina a lloguers. El preu està molt per sobre de mercat . Pagant a
preu de mercat significaria un estalvi d’uns 172 milions .
Suprimir les jornades especials a partir de cap de serveis en amunt podria
significar ... milions

A mes de la retallada econòmica als treballadors i les treballadores de
la Sanitat se’ls vol fer un còmput anual de la jornada molt per sobre de
la que tenen a l’actualitat amb l’objectiu es desregularitzar la jornada i
deixar de contractar personal per determinats horaris i serveis . La jornada màxima en còmput anual per l’ICS no pot ser superior a les 1599 hores
, en horari diürn i de 1445 en nocturn .
El Govern de la Generalitat es dels pocs que retalla i es el que
mes retalla. Nomes altres tres comunitats autònomes retallen
(Andalusia, País Valencia i Murcia ) i totes ho fan en menor proporció.

MESURES DE CONCILIACIÓ Propostes de CCOO
La conciliació de la vida laboral familiar i personal és un dret de
ciutadania i una necessitat social.
Equiparar els dret entre els diferents col·lectius en funció de les
diferents realitats de sectors i professions, mantenint els drets
específics actuals. Racionalitzar la utilització d’aquests drets .
La funció de la MGFP és negociar els drets comuns mínims
per a tots els col·lectius i traslladar a les meses sectorials o de
conveni , la negociació dels propis i específics de cada sector .
Les propostes de mínims comuns són:
Recuperació dels dies anuals retribuïts d’assumptes personals, suprimits
per la Llei 5/2012 i el Real Decreto 20/2012.
Per motius de salut sense que requereixi IT, sens perjudici de mantenir la
regulació actual que millora aquests mínims en els diferents sectors, els
treballadors i treballadores disposaran fins a 45 hores l’any , que podran
utilitzar-se de forma consecutiva de fins 3 dies.
Els dies no retribuïts de llicència per assumptes personals podran utilitzar-se sense agrupament mínim.
El temps necessari per visites mèdiques.

La reducció , a la meitat, de les despeses per incentius al rendiment i
tasques extraordinàries comportaria uns 35 milions

El temps necessari per proves diagnòstiques pròpies o de familiar de
primer grau
Per cirurgia major ambulatòria pròpia o d’un familiar de primer grau .
Aplicació de l’article 49.E de l’EBEP, ampliat als casos de malaltia greu
d’un familiar de primer grau.

La previsió d’ingressos que sembla estima el govern per la imposició
sobre dipòsits bancaris es d’uns 500 milions .

Aplicació de l’article 48.J de la Llei de Conciliació de la vida familiar i
laboral

No tenim noticia de que el govern estigui fent cap renegociació del deute
amb entitats bancàries i empreses creditores per reduir interessos i allargar terminis de retorn . Estimem ( en termes de 2012) que cada punt
de reducció del tipus d’interès que paga el govern de mitja (5’18%) pot
significar un estalvi d’uns 330 milions .

Flexibilitzar fins a 30 dies el termini per a la utilització de permisos per
naixements, adopcions , hospitalització (encara que ja s’hagi donat l’alta
hospitalària...), etc...

La capacitat de despesa del govern es pot incrementar en uns 200 milions
per cada dècima d’increment del sostre de dèficit a partir del 0’7%.

Compliment del Real Decreto de Riesgos Biológicos 664/1997
La resta de mesures s’ha de plantejar a cada mesa sectorial , en aquest
sentit demanen la reunió urgent de les meses sectorials per negociar els
temes específics de conciliació.
Això ja serien exemples per a les meses sectorials.

La reducció de càrrecs de confiança i assessors
suposaria uns 10 milions.

,només en un 25% ,

Només amb la suma del que renuncien a ingressar per successions, el
que es pot estalviar per lloguers ,la reducció de càrrecs de confiança i
la racionalització de les despeses per incentius i tasques extraordinàries
representa uns 480 milions.
Si el govern no pren aquestes mesures i no te en compte la variació del
sostre de dèficit ,el retallar-nos una paga es una opció política i no una
necessitat econòmica .
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Utilització de fins a 7 dies de les vacances fora del torn habitual.

Pel que fa al Personal Tècnic i Administratiu:Possibilitat d’acumular les
hores de les tardes de vigília en una borsa d’hores pel gaudiment en un
altre moment.
La flexibilitat diària de 2 hores i 30 minuts podran ser recuperades en
còmput setmanal.
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RECOLLIDA
SIGNATURES
PRIVATITZACIÓ DE BSM

CONTRA

RTVE Sant Cugat: FINAL DE L’INFORMATIU

LA VESPRE I DELS PROGRAMES DE LA FRANJA
EN CATALÀ!

Els companys de BSM han endegat una campanya de recollida de Des de CCOO ens ha sorprès el tracte que la nostra direcció
signatures contra la privatització de BSM per part de l’Ajuntament dóna a l’Informatiu Vespre, un programa que des de l’any
1978 ha estat un referent com a servei públic.
de Barcelona.
Si us plau signeu la petició següent:
http://ccoobsm.blogspot.com.es/2013/07/firma-y-difundecontra-la-privatizacion.html
Posem punt i final a l’externalització dels serveis públics.

La direcció justifica la seva desaparició amb el nou programa Vespre a la 2, un nou format d’actualitat no estrictament
informativa, d’una hora de durada que s’emetrà de dilluns a
divendres de 19.00 a 20.00 hores, i començarà la seva emissió el 23/9/13.
Des de CCOO, creiem que la decisió que ha pres la directora, Ana Bordas, necessita una resposta contundent, ja
que malauradament ara parlem de la desaparició total de
l’Informatiu Vespre.

Els tribunals tornen a donar la raó a CCOO en
dos processos judicials amb l’Ajuntament de
Badalona
Patronat de la Música
El 2011, quatre treballadors, afiliats de CCOO, van presentar una reclamació per exigir l’abonament de les pagues de
productivitat que en aquest patronat no s’aplicaven (aquesta
empresa està lligada al conveni de l’Ajuntament). El passat
27 de maig, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
va desestimar el recurs de súplica interposat pel Patronat
de la Música de Badalona contra la sentència de 14 d’abril
del 2012, dictada pel Jutjat Social núm. 12 de Barcelona,
que confirmava íntegrament la sentència i condemnava
l’empresa a pagar 18.081,92 € en concepte de productivitat
i d’assistència als quatre demandants i al pagament de les
costes processals, fixades en 600 €.
Denúncia per cessió il·legal al camp de futbol de
Montigalà.

Treballadors de BSM protestant per privatització

Els serveis jurídics de CCOO, el mes de maig del 2009, van
interposar una denúncia a la Inspecció de Treball contra
l’Ajuntament de Badalona i l’empresa GISE per una possible cessió il·legal de treballadors al camp de futbol de Montigalà. La Inspecció ens va donar la raó en una resolució que
deixava clar que aquests treballadors subcontractats en frau
de llei havien de ser treballadors municipals. CCOO va
denunciar aquesta no-acceptació de la resolució de la Inspecció de Treball al Jutjat Social, que va dictar sentència favorable a CCOO i als treballadors, ja que va declarar il·legal
la cessió de treballadors (prestamisme).
L’Ajuntament la va recórrer davant el TSJC i va tornar a perdre. Llavors, en comptes d’acceptar aquesta sentència, la va
recórrer davant el Tribunal Suprem de Madrid, que el passat
23 de maig va declarar la inadmisió del recurs de cassació,
amb la imposició de les costes fitxades a l’Ajuntament. És
per tot això que la Secció Sindical de CCOO demanarà en
els propers dies l’aplicació de la sentència.
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US recomanem aquest llibre, publicat per la Fundación 1º de Mayo, de CCOO

federació de serveis a la ciutadania



serveis a la

CIUTADANIA
digital
FEDERACIÓ DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

Via Laietana 16 l 08003 Barcelona								

núm. 105
www.ccoo.cat/fsc

Treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio en defensa de TV3 durant el concert de la llibertat al Camp Nou

federació de serveis a la ciutadania



digital

federació de serveis a la ciutadania

núm. 105 2na quinzena juliol 2013

10

digital

federació de serveis a la ciutadania

núm. 105 2na quinzena juliol 2013

11

digital

núm. 105 2na quinzena juliol 2013

SERVEIS A LA CIUTADANIA
federació de serveis a la ciutadania

Direcció : Xavier Navarro
Maquetació: Montse Argemí
Edició: Secretaria de Comunicació FSC-CCOO

12

