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DAVANT DE QUÈ ENS TROBEM?
No ens trobem davant d’una nova, inútil, reforma laboral sense més.
És cert, és una reforma, millor dit una enorme contrareforma laboral
sense precedents en la nostra jove democràcia ( sí encara és força
jove la nostra democràcia o el que queda d’ella ), doncs deixa sense
drets, pràcticament, als treballadors i treballadores, públics i privats,
del conjunt de l’estat. Però no sols és això, és un atac sense precedents
als drets socials, amb una ferma voluntat dels governs del PP i de CiU
(agermanats ideològicament) per fer un canvi radical de model social
i avançar vers una societat governada per els interessos financers i
empresarials on els serveis públics siguin absolutament residuals i per
tant sense garanties de drets per la gran majoria de la societat.
Davant d’aquestes polítiques, CCOO ha plantejat alternatives, opcions
diferents per abordar la situació de crisi, financera internacional
i de model productiu de Catalunya i Espanya. CCOO ha plantejat la
necessitat de reformes financeres i fiscals que permetessin equilibrar per
la via dels ingressos, els comptes públics, ha plantejat un gran pacte
per l’ocupació per reduir les enormes i dramàtiques xifres d’atur, i ha
plantejat des de fa anys la necessitat d’abordar un procés de canvi en
model productiu apostant per nous models industrials i per Innovació i
Desenvolupament per tal d’establir un teixit productiu d’alt valor afegit
capaç de ser competitiu en Europa.
CCOO confronta les seves propostes i alternatives amb les polítiques
dels governs de Catalunya i l’Estat, i gual com abans amb el govern
del PSOE, ara amb els governs de CiU i PP lluitarà tant com pugui
i més, juntament amb la UGT i el conjunt de ciutadans i ciutadanes,
de moviments socials, de plataformes ciutadanes en defensa de drets
socials, laborals i econòmics del conjunt de treballadors i treballadores
i de la societat. Hem sortit al carrer centenars de milers per dir NO a la
reforma del govern del PP, per dir no a les polítiques de retallades dels
governs espanyol i català, i encara hem de sortir al carrer moltíssims
més, perquè tant sols demostrant que som molts i molts i cada dia més
els que volem una societat amb drets socials i laborals, podrem tirar
enrere i modificar aquestes polítiques.
CCOO i UGT hem estat legitimats per més de 14.000.000 de treballadors
i treballadores i des de la legitimitat que ens donen seguim lluitant contra
la reforma laborals i les retallades socials i per això tornem a convocarvos a tothom per el proper diumenge 11 de març, per ser encara més,
més veus, un clam cada vegada més gran contra les polítiques injustes,
inútils i ineficaces. I sabem que per la dreta mediàtica el sindicalisme de
classe som l’enemic perquè som la força més homogeneïtzadora front
el capitalisme salvatge, però no pararem, seguirem lluitant, seguirem
dempeus i ho demostrarem el dia 11 de març i tants dies com sigui
necessari
I per seguir tota la informació sobre el proper dia 11, convocatòries,
comentaris i desenvolupament, al twitter # Manis11M o #NOreformalaboral
, seguint a @ccoocatalunya @miquelpuente @XavierNavarro1 @calajos
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Toxo demana a Barroso i Van Rompuy que s’ajornin dos anys els objectius de
dèficit públic
Després de subratllar molt críticament que les polítiques
imposades per les institucions europees dels dos últims
anys han fracassat, el president de la CES, Ignacio
Fernández Toxo, va demanar als presidents de la Comissió
i del Consell europeu, Durao Barroso i Van Rompuy, que
el compromís de complir els objectius de dèficit públic
del Pacte d’Estabilitat (3% del PIB) s’ajorni en dos anys,
fins a 2015.
El secretari general
de CCOO i president
de la Confederació
Europea
de
Sindicats
(CES),
Ignacio Fernández
Toxo, va realitzar la
primera intervenció
de la delegació de
la CES a la Cimera
Social
Tripartida
que
reuneix
a
Brussel · les, en
les hores prèvies al
començament de la
Cimera del Consell
Europeu,
als
principals dirigents
de les organitzacions
sindicals
i
empresarials
europees amb els
presidents de la Comissió i el Consell i la presidenta de torn
de la UE, la primer ministre danesa, Helle Thorning-Smith.
La delegació de la CES incloïa, a més de Fernández Toxo
i Javier Doz, a la secretària general de la CES, Bernadette
Segol, als principals dirigents de les centrals sindicals de
Dinamarca, Xipre i Irlanda (els seus països exerciran les
pròximes presidències de torn ) i d’algunes federacions
sindicals europees.
En la seva intervenció Toxo ha insistit que, després de dos
anys de polítiques d’austeritat i ajustos pressupostaris, els
resultats no podien ser més decebedors: han produït una
recessió en tota la UE i no s’ha resolt la crisi de deutes
sobirans que va servir de justificació a aquestes polítiques.
“És més es pot dir que estem pitjor” i ha afegit: “A l’abril
federació de serveis a la ciutadania

de 2010, la prima de risc del deute espanyol era de 162 punts
bàsics. Avui estem per sobre dels 300 punts i ha arribat a
estar entre 400 i 500 “.
Referint-se a les intervencions prèvies de Barroso i Van
Rompuy, Toxo va demanar que se sortís de la retòrica i
que s’adoptessin d’una vegada mesures efectives europees
per promoure el creixement i la creació d’ocupació, en
particular l’ocupació dels joves, amb un pla que tingui

finançament addicional real. També va denunciar la retòrica
sobre el diàleg social que tothom lloa però que, avui, s’està
enterrant en molts països on les reformes més regressives
estan imposant per decret i sense diàleg.
Els presidents de la Comissió i el Consell van justificar
les polítiques d’austeritat i retallades pressupostàries,
qualificant d’imprescindibles per guanyar la confiança dels
mercats i establir les bases d’un creixement sa, i van dir
que calia complementar-les amb altres que promoguessin el
creixement i el ocupació. Però no van anunciar cap mesura
concreta per a l’ocupació que la Cimera del Consell pugui
adoptar.
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Coses que s’han de saber de la REFORMA
DONAR FACILITATS ALS EMPRESARIS AMB L’ARGUMENT TEÒRIC QUE AIXÒ MANTINDRÀ I CREARÀ
OCUPACIÓ
1.Acomiadament més fàcil i més barat
2.Noves modalitats de contracte i bonificacions
3.Restricció drets col•lectius dels treballadors
4.Augmentar el poder de decisió de l’empresari per aplicar la flexibilitat interna

1. ACOMIADAR FÀCIL I BARAT

Indemnització habitual per acomiadament objectiu: 20 dies/any
Rebaixa indemnització acomiadament improcedent: 33 dies/any (màxim 24 mensualitats)
Contractes actuals indefinits. Càlcul 45 dies/any fins l’aprovació del decret, resta a 33 (màxim 24
mensualitats).
Es suprimeixen els salaris de tramitació de l’acomiadament excepte en cas de nul•litat, readmissió, i
en cas de ser delegats

2. NOUS CONTRACTES

Contracte anomenat indefinit amb termini de prova desmesurat d’1 any (possible inconstitucionalitat).
Acomiadament lliure dins el primer any, a decisió de l’empresari, i sense cap indemnització.
Per empreses de fins 50 treballadors. Molts beneficis i incentius fiscals. (3.000 € per contracte, bonificacions en la seguretat social, i part de l’atur).
Contracte amb efectes discriminatoris per treballadors que no tinguin prestació d’atur (l’empresari es beneficia del 50% l’atur no consumit).
Les ETT com agències de col•locació (provocarà filtratges discriminatoris, borses de treballadors d’aturats “no ocupables”...).
Manté la suspensió de l’encadenament de contractes, encara que l’acota sols al 2012.

3. MENYS DRETS COL•LECTIUS

Prioritat conveni empresa sobre condicions laborals dels sectorials.
No es pot regular l’estructura de negociació col•lectiva del conveni d’empresa.
Majors facilitats per la inaplicació de condicions pactades:
Jornada, horari, treball a torns, remuneració i salari, funcions, millores voluntàries
de la seguretat social.
Arbitratge obligatori en cap de desacords.
Límit d’ultra-activitat dels convenis de 2 anys des de la finalització del conveni
(excepte pacte contrari).

4. MÉS PODER A L’EMPRESARI

Increment de la flexibilitat interna
Mobilitat geogràfica, trasllats, modificacions substancials de condicions de
treball...
Mobilitat funcional (grups professionals)
Regulació del treball a distància (teletreball)
Possibilitat dels treballadors a temps parcial de fer hores extraordinàries.
Increment límit d’edat del contracte de formació i aprenentatge fins els 30 anys.

PER QUÈ DE LA REFORMA ?

Veritable finalitat de la reforma.
Satisfer els interessos dels “mercats”, la CEOE, la Banca.
Posar en perill l’Estar del Benestar, per poder ser “competitius”.
Capitalisme sense regles ni límits. Model asiàtic.
Crearà ocupació?
Cap reforma ha creat ocupació. És la reactivació econòmica el necessari (consum).
Les facilitats als empresaris han creat més beneficis, no més ocupació.
La supressió de l’autorització administrativa dels ERO facilita la destrucció massiva d’ocupació.
Introduir la mecànica dels ERO en el sector públic encara destruirà més ocupació.
Finalitza la precarietat laboral?
Crea noves modalitats més precàries i desprotegides.
Nova discriminació per contractar treballadors amb prestació d’atur per sobre d’altres.
Reforma equilibrada entre empresaris i treballadors?
No es donen més drets individuals ni col•lectius als treballadors
S’incrementa la capacitat de decisió de l’empresari sense control
Els sindicats hem callat amb el Govern del PSOE?
Vaga General 29 setembre del 2010
La pèrdua de capacitat contractual dels sindicats deixa al treballadors sols davant de l’empresari

federació de serveis a la ciutadania



digital

núm. 78 1a quinzena de març 2012

A LA GENERALITAT CONTINUA LA MOBILITZACIÓ

Els treballadors i les treballadores del
Departament d’Ensenyament han fet
un mosaic amb les catifes per ratolí
d’ordinador que el Departament els hi
havia entregat i que casualment són de
propaganda d’una empresa contractada
per l’Administració, com a msotra de
rebuig a les polítiques de retallades i de
desmantellament dels serveis públics que
està duent a terme el govern d’Artur Mas

LA DISBAUXA DELS CÀRRECS EVENTUALS A LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Amb tot el que esta caient, es publica la relació de llocs de treball del personal eventual al servei de la Generalitat de Catalunya, que es pot consultar a
la web del departament de Governació i Administracions Públiques, a l’apartat de càrrecs públics, personal eventual.
Són 164 treballadors afortunats que reben de mitjana en complement específic 29.659,97 euros anuals, o el que és el mateix, entre tots es reparteixen
4.330.356,70 euros anuals només en un complement.
Sort que diuen que han rebaixat considerablement el nombre de treballadors que es reparteixen aquest pastís. Si algú està interessat, encara queden
tres places per cobrir al Departament de Presidència. Només en aquest departament els treballadors eventuals es reparteixen la no gens menyspreable
quantitat d’1.400.543.18 euros.
Assessorar als expresidents de la Generalitat costa, només d’específic 59.263,08 euros, afortunadament només n’hi ha 3 i, és clar, cadascú vol el seu,
naturalment. A banda del seu despatx, cotxe oficial, xofer i demés personal adscrit a assessorar als Molt Honorables Emèrits Presidents.
El nostre patró i tot el seu acòlit seguit de col·laboradors tan sols s’han rebaixat un 7,14 %de les seves retribucions anuals, que és l’equivalent a la paga
extra que diuen que s’han tret, i no un 25%, perquè les seves retribucions ja venen de l’anterior govern.

federació de serveis a la ciutadania
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La reforma laboral és discriminatòria per raó de sexe
El Dia Internacional de la Dona serà novament una jornada de mobilització i reivindicacions per la igualtat de gènere en
l’ocupació i en la societat. A la major situació de vulnerabilitat històrica que arrosseguem les dones, s’afegeixen els efectes
de la crisi econòmica i de ciutadania i d’una violenta reforma laboral.

La Reforma laboral decretada pel Govern del PP no només és injusta amb treballadores i treballadors, ineficaç per a
l’economia i inútil per a l’ocupació, sinó que a més és discriminatòria per raó de gènere i un fre per aconseguir la igualtat.
CCOO ha analitzat la reforma des de la perspectiva de gènere i crida l’atenció sobre els efectes que tindrà per a les dones la
implantació d’aquest nou contracte “indefinit” per a les empreses de menys de 50 persones ocupades, la major flexibilitat
interna de les empreses, la mobilitat funcional i geogràfica o la manca d’ordenació de la negociació col · lectiva.

ACTES FSC EN COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
Divendres, 9 de març
A les 11 hores.
Xerrada a càrrec de Mercè Santacana Modesto, psicòloga formadora
TEMA: La igualtat real. Una pinzellada sobre el retrocés en la societat i en particular en el jovent sobre la igualtat real.
Presentació del Grup “Acció igualitària”de la FSC
Presentació del conte Ítaca
Dia 9 de març
Sopar igualitari

federació de serveis a la ciutadania
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Al.legacions als pressupostos del Consell CCOO rebutja la disminució del 15% de sou
Comarcal del Solsonès que la majoria de i jornada al personal interí dels equips de
CiU va rebutjar
tractament penitenciaris
El dia 20 de gener es van passar pel Ple del Consell Comarcal El personal penitenciari, i de manera concreta el personal
de El Solsonès, elspressupostos per a l’any 2012.
dels equips de tractament, compleixen de manera molt
directa el mandat constitucional de treballar per la reinserció
En
aquests i la reeducació de les persones privades de llibertat, tal com
pressupostos que s’estableix en l’article 25.2 de la Constitució. Aquesta actuació
es van aprovar comporta un seguiment individualitzat de cada cas, tant de
de
manera l’intern o interna com de les famílies de les persones privades
p r o v i s i o n a l , de llibertat, fet que evidencia clarament el caràcter finalista
es
disminuïen del servei.
lesdespeses
de
personal en 87.200 El servei de rehabilitació dels diferents centres penitenciaris
€ respecte a 2011. és essencial per a la reinserció social de les persones privades
D’altra banda les retribucions dePersonal Directiu es veien de llibertat i la seva incorporació de nou a la societat amb un
augmentades en 17.100 €.
màxim de garanties per evitar-ne la reincidència delictiva.
Al pressupost també es reflectia que les “Indemnitzacions
dietes òrgans de govern”augmentaven en 15.200 €. Als
mitjans de comunicació i a la opinió pública en general
el Consell va manifestar al seu dia que la quantitat que
cobrarien els polítics perassistència a òrgans de govern
passaria de 160 a 100 €/ assistència. El que no es va dir és
que fins ara es feia una reunió cada dues setmanes i a partir
d’ara seria setmanal.
Al mateix temps el Consell ha acomiadat un treballador
al·legant raons econòmiques, però no ha tingut problema
en contractar personal nou (incomplint el Real Decret Llei
20/2011 que ho prohibeix) amb categories i sous elevats,
que sembla ser no perjudiquen els pressupostos.
El Reial Decret Llei 20/2011 de 30 de desembre de mesures
urgents en matèria pressupostaria, tributaria i financera per
la correcció del dèficit públic indica que durant l’any 2012
les retribucions del personal del sector públic, incloses les El treball d’aquests professionals influeix directament sobre la
diferides,NO TINDRAN CAP INCREMENT respecte a seguretat dels centres penitenciaris, ja que amb les activitats
les vigents a 31 de desembre de 2011.
educatives, formatives i l’atenció prestada a ells i als seus
familiars, s’eviten moltes tensions als centres penitenciaris.
El Consell va informar a la plantilla que hi havia raons
econòmiques que justificaven la disminució de les Aquest fet, que ha estat reconegut per diferents membres
retribucions del personal, apuntant uns percentatges que de l’Administració, no s’ha vist correspost per l’actuació
anaven del 0 al 5% segons el salari de cada treballador/a. governamental, que ha inclòs aquests col·lectius de treballadors
interins en el paquet de reducció del 15% (una mesura altament
El personal de les Administracions Públiques porta uns anys injusta i innecessària per al conjunt del personal interí de la
de moltes retallades i congelacions salarials. El Govern ha Generalitat).
imposat una congelació salarial de nou per a l’any 2012. No
és legal ni just que tots els ajustos econòmics del Consell
els hagin de fer els treballadors i treballadores; a la resta de
partides pressupostàries també els ha arribat l’hora.
federació de serveis a la ciutadania
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Gallardón s’oblida del personal, i CCOO critica les noves taxes a
l’Administració de Justícia
Per a CCOO, el nou ministre de Justícia repeteix els greus errors
de la majoria dels seus antecessors en el càrrec: es va oblidar del
personal de l’Administració de Justícia quan va fer una referència a
establir “ponts i escoltar”. Aquest sindicat critica també la pretensió
del ministre d’imposar noves taxes en la Justícia perquè perjudicarà
notablement a la ciutadania.
CCOO denuncia l’oblit del personal com una constant intolerable
que es reprodueix quan es nomena un nou ministre, i li demana a
Ruiz Gallardón que inclogui al personal d’aquesta administració
entre els col · lectius als que promet escoltar i tendir ponts, ja que
és aquest personal el que aconsegueix cada dia que l’Administració de Justícia no es col · lapsi.
D’altra banda, si bé a tots ens preocupa l ‘”excés de litigiositat” del sistema judicial, utilitzant les mateixes paraules del
ministre, CCOO no comparteix les seves solucions, sobretot quan passen per imposar més dificultats a la ciutadania per a
l’accés a aquest servei públic. No comparteix la imposició de noves taxes, que en la pràctica voldrà dir que els més pobres
tinguin cada vegada més dificultats al seu dret a la tutela judicial efectiva, i només els que puguin costejar processos llargs
i costosos estaran en condicions d’accedir a aquest dret.
CCOO ja es va oposar a la Llei de mesures d’agilització processal que va entrar en vigor al novembre 2011 (Llei 37/2011
de 10 d’octubre), doncs ja va posar en dubte aquest dret quan els reclamants que veiessin desestimada la seva posició en la
via judicial hauran pagar a partir d’ara les costes processals (excepte decisió contrària del jutge). I Els grups parlamentaris,
inclòs el que sustenta al govern, ho saben,
Per si fos poc, mesures com la imposició de costes ja ha perjudicat notablement també als empleats públics quan pretenen
recórrer a la via judicial per defensar els seus drets retributius i les seves condicions laborals.
Es pot afirmar de forma retòrica, com afirma el ministre, que tots hem de tenir les garanties per al dret a la tutela judicial
efectiva, però quan per accedir a aquest dret es posen obstacles insalvables per als més febles de la societat, en la pràctica
aquestes declaracions es converteixen en paraules sense cap contingut.

CCOO guanya les eleccions sindicals
a AENA
CCOO consolida la seva presència a Aena Barcelona, guanya les
eleccions sindicals celebrades l’1 de març de 2012 i augmenta en
nombre de representants.
En Centre Control, la candidatura presentada per Comissions
Obreres ha obtingut quatre (04) delegats sobre els tretze (13) que
corresponia triar i a l’Aeroport de Barcelona ha arribat als deu (10)
delegats en un Comitè de 23 representants, molt a prop de la majoria absoluta.
Per candidatures, en Centre Control, CCOO ha obtingut 4 delegats, UGT 4 (04), CGT 2 (02), CSPA 2 (02) i USO 1 (01).
A l’Aeroport CCOO ha obtingut deu (10) delegats, UGT 6 (06), ÚS 4 (04), CRIDA 2 (02) i CSPA 1 (01).
federació de serveis a la ciutadania
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LA PLANTILLA DE METRO , EN REFERENDUM VA DIR SÍ A LA DARRERA
PROPOSTA DE L’EMPRESA I ES VA DESCONVOCAR LA VAGA
El passat dissabte dia 25 de febrer els treballadors i les treballadores de metro van votar i en referendum van
acceptar la proposta de l’empresa, la qual inclou, una prorroga de conveni pels anys 2012 i 2013, comprometentse i obligant-se la mateixa a no realitzar canvis organitzatius que no siguin pactats amb els representants dels
treballadors, així com a obligar-se a oferir
contractes de relleu als treballadors/es amb
contracte temporal a temps parcial de cap de
setmana, fins
ampliar la seva jornada al 75% del contracte
de jubilació parcial.
L’empresa es compromet així mateix a
mantenir l’ocupació, contractar per el període
de vacances. Tanmateix pels 22 AAC amb
contractes indefinits de caps de setmana,
es compromet a un ingrés progressiu de
la seva jornada fins a un 75%. Així,com l’
actualització de taules salarials per tota la
plantilla.

SME-CCOO: Puig pretén privatitzar la seguretat de les presons catalanes i que els pagesos
facin de policies!

Aquesta setmana el conseller Puig ha anunciat que
vol treure 500 mossos de la vigilància exterior de les
presons per substituir-los per seguretat privada. Sembla
que el titular del Departament d’Interior no recorda que
aquesta competència pertany als Mossos pel Reial decret
190/1996, de 9 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament
penitenciari. Així, l’article 63 d’aquest decret deixa clar
que: “La seguridad exterior de los establecimientos
corresponde a las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado o, en su caso, a los cCuerpos de Policía de las
comunidades autónomas”.
L’SME-CCOO ja fa temps que estem denunciant la manca d’efectius al cos dels Mossos d’Esquadra i que les retallades
imposades pel Departament l’únic que fan és afeblir la seguretat ciutadana de Catalunya. El fet que ara Puig es plantegi
retirar 500 mossos de les presons no fa altra cosa que donar-nos la raó: LES RETALLADES ESTAN POSANT EN PERILL
LA SEGURETAT DE CATALUNYA!
D’altra banda,al Parlament, Puig defensava la implantació del POE (Programa operatiu específic del món rural) afirmant
que veu bé que els pagesos s’impliquin en la vigilància preventiva de la seguretat.
federació de serveis a la ciutadania
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El CES demana la inclusió en l’avantprojecte de modificació de la LGCA, de mesures que
garanteixin que la gestió privada no anul · li la condició de servei públic dels mitjans de
comunicació autonòmics

El CES comparteix la valoració de CCOO de que les comunitats autònomes ja estaven facultades per incloure la col ·
laboració privada en tots els serveis, menys en els informatius. I també la preocupació per la possibilitat que amb aquesta
reforma pugui ser aplicada a la radiotelevisió pública de titularitat de l’estat, Radiotelevisió Espanyola, CRTVE, la norma
de la llei general per al sector audiovisual, que permetrà l’externalització de la informació
El CES planteja un ampli capítol d’observacions a l’hora de valorar l’avantprojecte de modificació de la Llei Pel que fa
a l’impacte econòmic, pressupostari i sociolaboral de l’avantprojecte, assenyala que s’hauria d’haver incorporat alguna
estimació de l’estalvi públic a obtenir amb aquesta reforma , partint de l’evolució dels ingressos i les despeses de cada
operador públic autonòmic de televisió, amb la indicació de les fonts d’ingressos. A més, demana que es pugui garantir
la lliure competència i la participació dels diferents operadors del sector a les noves modalitats de gestió que preveu
l’avantprojecte.
Pel que fa al compliment dels fins ASSOCIATS (en majúscules en l’original) als serveis d’interès general, el CES apunta
que la LGCA, en els paràgrafs suprimits de l’art. 40.1, assenyala “els ens que prestin el servei públic de comunicació
audiovisual i les seves societats prestadores no podran cedir a tercers la producció i edició dels programes informatius i
d’aquells que expressament determinin els mandats que per a cada ens s’aprovin en desenvolupament del marc competencial
corresponent. Igualment impulsaran la producció pròpia de la seva programació de manera que aquesta abasti la majoria
de programes difosos en les cadenes generalistes “. Com a conclusió, la seva valoració és que les comunitats autònomes ja
estaven facultades per incorporar la col · laboració privada en tots els serveis, excepte els informatius.
Més endavant, el text subratlla que “la LGCA estableix tot un seguit de mecanismes d’avaluació i control per al compliment
del fi de garantir la llibertat de la informació, la diversitat d’opinió i el pluralisme dels mitjans de comunicació. Fi que es
pot veure afectat per la modificació de l’avantprojecte. Perquè la possible gestió privada asseguri la compatibilitat amb el
compliment dels objectius que es deriven de la titularitat pública d’aquests serveis i es millorin els mecanismes de control en
aquest sentit, el CES considera que es podria articular algun tipus de mesura, tal com la signatura obligatòria d’un protocol
que tindria caràcter públic entre l’entitat concessionària del servei i l’administració titular del mateix en el que es pogués
especificar els compromisos adquirits per la primera per assegurar el respecte de la missió de servei públic.
I en l’apartat sobre la possible afectació al règim jurídic de la CRTVE, el CES indica que el títol de l’avantprojecte declara la
intenció de “flexibilitzar les formes de gestió dels canals públics de televisió autonòmica”, però en configurar-la LGCA com
una llei general per al sector audiovisual, podria ser d’aplicació a la radiotelevisió pública de titularitat de l’estat. I conclou
que la modificació proposada per l’avantprojecte oblida assenyalar si la reforma afecta o no a la disposició que encomana
a la CRTVE la gestió directa del servei públic de la ràdio, televisió, serveis connexos i interactius, i serveis d’informació.
Una circumstància que, en el seu criteri, obliga a un aclariment per evitar una conflictivitat gratuïta a la interpretació de la
norma.
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