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CCOO, UGT i IAC tornen a manifestar la seva voluntat
negociadora malgrat el poc interès de l’administració

Les organitzacions sindicals tornem a manifestar la voluntat negociadora, però l’adminsitració segueix sense donar dades
noves, dades que hem reclamat de manera insistent a totes les reunions de la Mesa General.
Els sindicats hem demanatunitàriament la retirada del punt 1, és a dir, cap pèrdua de llocs de treball, però l’administració
no ho accepta.
Tampoc hem aconseguit informació sobre el punt 2. No saben quina quantificació per persona pot tenir la pèrdua de salari
en els complements específics de les pagues
Les organitzacions sindicals hem proposat una llista alternativa de racionalització del dèficit.De moment s’espera resposta
per escrit dels punts que es recullen en aquesta llista.
La llista alternativa recull aspectes com: jubilacions, recuperació d’ impostos, limitar dietes, impedir externalitzacions,
limitació de pagaments extraordinaris i d’altres.
L’administració quantifica la retallada en 625 M€, més d’un 10% de la massa salarial i això és inacceptable.

Reiterem la nostra crida a la mobilització el proper dia 14 a la tarda, mobilitzacions a Barcelona,Girona,
Lleida, Tarragona i Tortosa.

Nosaltres hi serem , tu que faras?
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CCOO de Televisió de Catalunya desmenteix algunes informacions
aparegudes en alguns mitjans de comunicació

Davant del que s’ha publicat en algun mitjà cal
aclarir algunes coses importants
El salari anual de les categories més nombroses a
TVC (operadors de càmera, tècnics de diferents
especialitzacions...) és de 25.500 € anuals nets, que,
repartits en dotze mensualitats, serien 2.125 € al mes.
A més d’això, hi ha una sèrie de complements, com
les hores extres i el treball en hores nocturnes i en
festius, situacions habituals en una empresa d’aquestes
característiques. També els treballadors als qui se’ls pot
canviar diàriament el torn horari cobren un complement
de flexibilitat. Els periodistes cobren més, 33.000 € nets
a l’any, que dividits per dotze mesos equivalen a uns
2.750 mensuals. Aquestes dades estan publicades al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (http://www.
gencat.cat/diari/5998/11306018.htm)
Els costos de personal de TV3 han disminuït gairebé un
5% en els últims 5 anys (un 10% en el 2011, en espera
d’acabar l’any) com a conseqüència de les retallades
salarials, les jubilacions i la reducció de llocs de
treball temporals. En el mateix període les despeses en
productores externes han crescut un 15,8% malgrat que
el pressupost global de l’empresa s’ha reduït un 0,6%.
Ampliant el període de comparació, l’increment en el cost
en productores privades, entre el 2004 i el 2011, ha estat
del 141% mentre que el pressupost només creixia el 73,9%.
A més d’això, TV3 aporta 18 milions d’euros anuals per al
foment de coproduccions a empreses catalanes audiovisuals
i assumeix els costos de doblatge al català de les pel·lícules
i sèries de ficció i dibuixos animats estrangeres, amb un
cost anual de 20 milions d’euros, que després facilita
gratuïtament als distribuïdors de DVD i a les cadenes de
televisió que emeten en català com, per exemple, a 8TV.
Aquestes dades també són públiques i es poden verificar
a la pàgina oficial de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (CCMA.cat). Les corresponents a les despeses
en productores privades han estat informades en diferents
compareixences a la Comissió de Control de la CCMA del
Parlament de Catalunya, respectivament per Albert Sáez i
Mònica Terribas.
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Finalment, en relació amb el volum de la plantilla de TVC,
la comparació amb les TV privades s’ha de fer considerant
que cadenes com, per exemple, Antena 3 o La Sexta tenen

externalitzades moltes de les seves operacions precaritzant
les condicions de treball i que el nombre de treballadors
que realment produeixen per a elles és molt superior al que
diuen. L’empresa Mediapro, per exemple, que manté una
activitat constant d’outsourcing de la producció d’aquestes
i altres televisions concentra, en un entramat de societats,
4.000 treballadors.
Les desinformacions que alguns mitjans, particularment
La Vanguardia, han publicat aquests dies passats són una
agressió a TV3 i a la seva plantilla i tenen a veure molt
directament amb els intents de deteriorar la imatge i el
funcionament de la televisió pública a Catalunya en benefici
del sector privat més afí al Govern català, com és el Grup
Godó, propietari de 8TV, que va acomiadar tota la plantilla
d’informatius en plena negociació de conveni després
d’haver rebut generoses subvencions de diner públic.
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CONVENI COL.LECTIU TRANSPORTS DE MERCADERIES I
LOGÍSTICA DE LA PROVINCIA DE BARCELONA
RESOLUCIÓ DE L’ASSEMBLEA DE REPRESENTANTS SINDICALS
DE CCOO I UGT: SI NO HI HA ACORD ELS DIES 21,22 I 23 VAGA
L’assemblea de delegats i delegades sindicals del Sector de
Transports de Mercaderies i Logística de la Província de
Barcelona, que agrupa unes 1500 empreses, i a 27.500 treballadors
i treballadores, lamenta que l’actitud intransigent i sense voluntat
negociadora de la patronal hagi provocat aquest conflicte, que no
només no beneficia a les empreses del sector, sinó que perjudica
greument al conjunt de la ciutadania.

canvi en la seva actitud obstruccionista, que suposi donar resposta
a les justes reivindicacions planejades en nom nostre pels nostres
representants sindicals.

Durant tot aquest any, a banda de les demores causades per la
patronal que ens han portat, després de mesos d’intents, a sol•licitar
la mediació institucional per a constituir la Comissió Negociadora,
ens hem trobat amb la sorpresa, un cop constituïda, de que no han
realitzat ni una sola proposta a la mateixa.

De no ser així, la patronal serà l’única responsable de les molèsties
que per al conjunt de la ciutadania de la província de Barcelona,
pugui suposar la convocatòria de mobilitzacions de tota indole
inclosa, evidentment, la vaga. Dites mobilitzacions, estem segurs
pel manifestat fins ara, tindrà un seguiment massiu per part de les
treballadores i treballadors del sector.

Mentre, per part sindical, conscients de la situació, hem realitzat
diferents propostes de apropament, tant en qüestions econòmiques,
com en polítiques relacionades amb la negociació col•lectiva, la
ocupació i l’ igualtat, matèries totes elles de gran sensibilitat per
al conjunt dels treballadors i treballadores del sector, que han estat
efectuades, en bona mesura, tot seguint les disposicions del recent
Acord Interprofessional de Catalunya signat per les respectives
organitzacions patronals i sindicals.
Si les patronals manifesten que hi ha una situació difícil al
sector, cóm poden negar-se a signar un acord per a Catalunya,
que contempli una estructura de la negociació col•lectiva que
harmonitzi la mateixa, o a la creació d’un observatori sectorial
que analitzi les diferents problemàtiques del sector, propostes totes
elles emprades per la llei i d’acord amb lo signat en el AIC pels
nostres màxims representants patronals i sindicals?
Malauradament, la seva incoherència ha constituït no només en no
entrar en res, si no també en no posar ni una sola proposta a sobre
de la taula.
Vist el nul resultat, els representants sindicals de UGT i CCOO,
reunits en assemblea, emplacem a la patronal a realitzar un
profund
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CCOO i UGT continuem oberts a una negociació que millori les
condiciones laborals i empresarial de les empreses, treballadors
i treballadores del sector, present tot a les nostres nombroses
propostes.

Davant d’importància dels serveis que presta el sector a la
ciutadania, tant en l’abastament general dels aliments, a centres
com MERCABARNA, grans superfícies i similars, així com
la circulació i concentració de mercaderies de tot tipus, tant
en carreteres com CIMs, som conscients que aquesta situació
pot comportat problemes diversos que encara no essent els
treballadors i treballadores del sector els culpables, (si no també
els perjudicats), sol•licitem la major comprensió pels problemes
que aquesta actitud patronal pugui causar al conjunt de lapoblació
de la província.
La importància de trobar una solució a aquest conflicte i la gravetat
de les conseqüències que del seu manteniment sen derivaran,
ens porta a sol•licitar la implicació de l’Administració, i més
concretament del Departament d’Empresa i Ocupació a través de
la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball.
Només una mediació que, com ja va succeir en la constitució de la
Comissió Negociadora, faci reflexionar a la patronal sobre la seva
postura, podrà evitar l’escalada d’aquest conflicte i els prejudicis
que se’n derivin.
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