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La CCMA, només amb indicis, manté
la petició de 7 anys de presó per un
treballador
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Se celebra el judici i la CCMA, només amb 3 milions i mig de menys en el pressupost
indicis, manté la petició de 7 anys de presó
Comunicat de premsa del Comitè d’empresa de TV3
A primera hora del dia 30 de juny un grup de treballadors
ens vàrem concentrat a les portes dels jutjats de la Ciutat de
la Justícia per fer costat al nostre company i a la seva família
en el dia del judici.
La vista oral, que va durar més de 4 hores, va començar amb
la declaració de Gustau que ha explicat, a preguntes del seu
advocat, la seva detenció i incomunicació a comissaria i la
pressió que va patir perquè es confessés culpable.
A la sala han coincidit Gustau C. i els seus familiars amb en
Brauli Duart, Eugeni Sallent i altres directius i treballadors
que estaven convocats a declarar com a testimonis.
La Fiscalia s’ha encarregat amb molta insistència de protagonitzar els interrogatoris de testimonis, deixant sense paper
al lletrat de l’acusació que finalment ha sigut un advocat diferent del que estava previst. El fiscal ha mantingut, només
amb indicis, sense prova directa, la petició de 7 anys de presó a la qual s’ha adherit l’acusació de la Corporació.

El director de TVC, Jaume Peral, ha explicat al Comitè
d’empresa que la CCMA està pendent de l’aportació dels
3 milions i mig d’euros compromesos pel departament de
presidència en el pressupost 2015. Mentrestant, a causa del
dèficit per la demora d’aquesta aportació, han decidit retallar
en la producció de programes de totes les àrees, des d’ara a
final d’any, i també en la producció associada.
Aquestes mesures representaran la pèrdua del programa
d’entreteniment dels dissabtes durant el tercer trimestre, el
tancament del “ .CAT”, que serà substituït per un programa
d’entrevistes gravat a exteriors amb unitat mòbil. També la
reducció de rodes del 324 i la supressió del programa 324
Vespre que es feia de 19h a 21h. Es farà un estudi de totes les corresponsalies, l’ajornament de la posada en marxa
de Beirut, mentre que Londres, de moment, continuarà amb
un enviat especial desplaçat. Anuncien restriccions en viatges, tertulians i serveis d’enllaços externs. Contemplen la
reducció d’emissió de la telenovel.la durant desembre, estalvis en la Festa dels Súpers, i menys producció associada al
“TRIA33”. Es manté la incògnita sobre els drets esportius i
la programació d’Esports per a la pròxima temporada.

Durant la declaració un dels mossos d’esquadra ha reconegut que no se sap qui va realitzar el reenviament del correu
electrònic de la filtració.

Som altre cop a les portes de les vacances amb la incertesa
de saber si arribarà la injecció pressupostària compromesa i
tement que es prenguin mesures que resultin irreversibles,
es perdin línies de producció pròpies i es resti competitivitat
a l ‘empresa.

Per la seva banda, la defensa del treballador ha al·legat
greus defectes de forma en el plantejament de la demanda.
En cap moment s’ha aportat la prova principal sobre la filtració, és a dir el correu electrònic procedent de la bústia de
Brauli Duart, ni els fulls d’excel adjunts. En la investigació dels mossos s’ha ocultat el fet que el programari per fer
connexions anònimes (Tor), trobat a l’ordinador requisat a
casa del Gustau, es va instal·lar mesos després de la filtració
d’agost de 2012.

En els darrers anys ja s’han viscut situacions similars, com
quan la CCMA havia de fer la devolució de 80 milions
d’euros de l’IVA a hisenda el 2014, o quan la Corporació va
anunciar en ple juliol de 2012 que no podia pagar els proveïdors, i també quan es va voler utilitzar malèvolament la
sentència del RAV il·legal i es van aturar els contractes amb
les productores associades la primavera de 2015.

No es pot demostrar que Gustau C. sigui el responsable de la
filtració de dades des del correu de Brauli Duart l’1 d’agost
de 2012. Tampoc s’ha demostrat que fos ell qui va entrar a
les bústies de diferents membres de la Corporació. L’advocat
ha demanat a la jutgessa l’absolució del treballador.
Sempre hem dit que arribar al judici i quedar a expenses
d’una sentència no aporta cap benefici a ningú i només allarga el patiment d’una família. La Corporació no ha volgut
escoltar a ningú i és la responsable d’aquesta situació.

El Comitè ha reclamat una reunió urgent amb la directora de
finances perquè desglossi l’estalvi que signifiquen aquestes
retallades i l’impacte que tenen en cada àrea.
És vital acabar amb la inestabilitat pressupostària que ens
imposen des de l’Administració. Els mitjans públics de la
Corporació necessitem ja un contracte programa plurianual
amb el pressupost suficient per tenir perspectiva i poder
afrontar el futur amb confiança i estabilitat.

Urgeix un canvi de direcció a la CCMA
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Vaga del servei de neteja d’avions de
Swissport Spain a l’Aeroport de Barcelona
- el Prat
El Comitè d’empresa del servei de neteja d’avions de
Swissport ha realitzat una convocatòria de vaga que començarà el dia 1 de juliol de 2016 i finalitzarà el 3 de juliol de
2016, afectant a tots els treballadors i treballadores que tinguin torn a les franges horàries de 08.00 a 12.00 hores, de
14.00 a 17.00 hores i de 20.00 a 22.00 hores.
Swissport Spain dóna servei en l’Aeroport de Barcelona - el
Prat a companyies aèries tals com Lufthansa, Delta Air Lines, Swiss, Singapore Airlines o Emirates.
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Les treballadores l’única cosa que estan demanant és que
l’empresa compleixi amb el conveni col·lectiu i la legislació
laboral vigent, sobretot en matèria de seguretat i salut.
El Comitè d’empresa, vista l’actitud de l’empresa, no descarta continuar amb noves convocatòries de mobilitzacions.
-----------------------------------------

Es confirmen les mobilitzacions a Autobusos
Mohn

Els motius de la convocatòria de la vaga són:
- La negativa de l’empresa a concedir a les treballadores la
concreció horària per a la cura de persones al seu càrrec.
- La negació de sol·licituds de prejubilació tal com marca
conveni col·lectiu vigent.
- No abonar les hores nocturnes i les hores extres tal com
marca el conveni.
- La realització de més hores extres de les permeses en la
contractació eventual.
- El mal estat dels vehicles, posant en risc la seguretat dels
seus treballadors i d’altres usuaris de les instal·lacions aeroportuàries.
- No tenir vestuaris diferenciats entre homes i dones, ni dutxes on endreçar-se.
- No dotar als treballadors d’una roba de treball adequada.

:Els treballadors d’Autobusos Mohn informem:
- Que durant diversos mesos de negociació amb l’empresa,
i després del NO a tot el que s’ha plantejat, ens veiem obligats a haver de convocar dies d’aturades parcials per intentar
desbloquejar aquesta situació.
- Per tenir 2 dies de descans setmanal i així millorar el descans dels conductors i la seva salut, per poder donar el millor
servei als usuaris.
- Que els 30 minuts de descans diari que tenim sigui retribuït
com a “temps efectiu de treball”.
- Per crear ocupació, convertir els contractes temporals en
indefinits.
- Per un calendari laboral que fomenti la conciliació de la
vida laboral i familiar (tenim un alt índex de divorcis).
- Que a tots els treballadors i treballadores se’ls reconegui la
seva categoria professional.
- Per desbloquejar l’actual situació de bloqueig del Conveni
col·lectiu d’Autobusos Mohn, i que l’empresa se segui a negociar una possible sortida al conflicte.

Cal recordar que, en el mes de desembre de 2015, el comitè
d’empresa ja va haver de realitzar una convocatòria de vaga
perquè Swissport complís amb l’establert en el conveni col·
lectiu en matèria de subrogació del personal.

Sentim les molèsties que podem estar generant als ciutadans,
però ens veiem obligats a exercir el nostre dret constitucional de fer vaga; estem lluitant pel bé dels treballadors i treballadores i els usuaris i usuàries d’Autobusos Mohn.

En la mediació de vaga per intentar buscar una solució que
evités la realització de la vaga, realitzada el dia 29 de juny,
el tarannà de l’empresa va ser en tot moment prepotent i arrogant, fins al punt de dir a la representació dels treballadors
que, si no els agradava Swissport, la porta era molt gran.

Calendari mobilitzacions:
DIA 5 de juliol, de 12 a 16 h
DIES 7 i 15 de juliol, de 10 a 13 h, de 17.30 a 20.30 h, i de
00 a 03 h
DIES 12, 14, 16, 20 i 22 de setembre
DIES 3, 5, 7, 18, 19, 21, 26 i 27 d’octubre
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Informació de la secció sindical de SITEL
CCOO de Catalunya i el Sindicat de
CLÀUDIA READMESA!
la
Imatge
UPIFC
demanaran
l’anul·lació del concurs fotogràfic de El 30 de maig es va celebrar el judici per l’acomiadament de
nostra companya Clàudia, delegada de CCOO.
l’Agència Catalana de Turisme per la laDesprés
de les eleccions sindicals de juny de l’any passat es
via jurídica i política
va incrementar el clima antisindical en Sitel i l’empresa ens
El dimecres 22 de juny, la representació de CCOO de Catalunya i del Sindicat de la Imatge UPIFC es va reunir amb el
director general de l’Agència Catalana de Turisme (ACT),
Sr. Xavier Espasa Añoveros, per demanar la nul·litat del
“Concurs fotogràfic Imatges de Catalunya” o la modificació
de les bases, per tal que:
- La cessió de drets ha de ser per un màxim de 10 anys, que
ja és molt (tant més si és per a publicitat turística), i no pas
fins que les obres passin a domini públic.
- Si és un “concurs”, no ha de recaure en els autors la responsabilitat per eventuals reclamacions del dret de la imatge
pròpia en utilitzacions publicitàries.
- Si és un “concurs”, s’ha d’entendre que el “premi” de 200 €
ho és només en concepte de reconeixement de l’obra, de manera que les utilitzacions publicitàries s’han de pagar a banda. En qualsevol cas, la Llei de propietat intel·lectual (LPI)
estableix que la retribució als autors ha de ser proporcionada
a l’ús que es faci de la seva obra.

va denunciar dues vegades davant els jutjats impugnant els
resultats electorals.
Posteriorment, davant les irregularitats en la contractació a
personal de ETT, CCOO va presentar denúncia que va acabar en una elevada multa. Com va reaccionar l’empresa?
Acomiadant a Clàudia, la nostra delegada.
Després de molts mesos d’espera es va celebrar el judici i,
com no podia ser d’una altra manera, la sentència ha declarat
l’acomiadament NUL!!!
Clàudia ja s’ha reincorporat al seu lloc de treball, però
l’empresa ha recorregut la sentència. No saben perdre i pretenen seguir pressionant-nos, però que li quedi clar a Sitel
que en CCOO no ens rendim, ni ara ni mai!
-----------------------------------------------------------

El Sr. Espasa Añoveros, però, s’ha mostrat inflexible en no
admetre cap modificació, tret de la ja incorporada que l’ACT
no adquireix drets sobre la totalitat d’obres presentades a
“concurs”. Argumenta el director general que 400 fotografies són només l’1,8% de totes les que ja composen el banc
d’imatges de l’ACT i que el Col·legi de Periodistes ha donat
el vistiplau a les actuals bases del “concurs”.
Els sindicats donen per tancat el diàleg amb el Sr. Espasa
Añoveros i fan pública la seva determinació de continuar la
reclamació per la via jurídica i política.
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CCOO ve insuficientes las propuestas
de CEAV para negociar el convenio de
Agencias de Viajes
CEAV responde en un documento a algunas de las reivindicaciones planteadas por el sindicato, pero rechazan la reactivación de
negociación de convenio.

En la mañana del martes 28 de junio, ha tenido lugar en el
SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitrajes)
la mediación propuesta por CCOO motivada por el bloqueo
en la negociación del Convenio Colectivo de Agencias de
Viajes por parte de la CEAV (Confederación Española de
Agencias de Viajes).
En la última reunión de la mesa negociadora, celebrada el
pasado día 20 de junio, la CEAV no accedió a fijar fecha
para una próxima reunión y se negó a dar contestación razonada a una serie de propuestas que CCOO presentó el pasado mes de abril en su plataforma reivindicativa.
En el día de ayer, CEAV ha remitido a CCOO un documento
en el que da respuesta a algunas de las reivindicaciones planteadas por el sindicato, pero sin muestras de querer reanudar
la negociación del Convenio de Agencias de Viajes.

“Se ha desaprovechado una gran oportunidad de, conjuntamente, haber dado un impulso a la negociación del convenio. Más allá de las pretensiones de la patronal, al menos los
sindicatos tenemos la obligación de negociar siempre que
sea posible, y en ese sentido esperábamos unanimidad por
parte del resto de la parte social”
“Lo cierto es que no hemos obtenido ese respaldo, lo que nos
hace preguntarnos por qué hoy no era el día para que SPV
accediera a dialogar para resolver las cuestiones pendientes
del convenio de agencias de viajes. Tenemos dudas del verdadero objetivo de esta organización, que ha mostrado más
sintonía con la patronal que con las necesidades de los más
de 50.000 trabajadores y trabajadoras afectados”
Con todo, CCOO ha valorado el hecho de que ayer CEAV
tomara iniciativas que pueden favorecer la reanudación de
las conversaciones: “en ese sentido, esperamos que el día de
hoy suponga un punto de inflexión y avance en las mismas,
y por ello apostamos firmemente”.
Con todo, CCOO afirma seguir esperando que la parte empresarial cumpla con lo comprometido en el SIMA, es decir,
la respuesta a las propuestas pendientes de contestación, así
como la celebración de las reuniones pactadas.

“Después de un estudio detallado de este documento, vemos
que aún quedan pendientes las respuestas a nuestras propuestas sobre Seguridad, Salud Laboral, Igualdad, Diversidad Sexual y Medio Ambiente, aspectos de gran importancia para CCOO. Aún así, vemos que valoran positivamente
algunas propuestas en materia de contratación, de pago de
dietas y sobre infracciones y sanciones” declara CCOO.
Durante el día de ayer CEAV ha convocado una reunión de
la mesa negociadora para el próximo día 7 de julio.
CCOO mantiene que su único objetivo en la mediación en
el SIMA “ha sido exclusivamente el reanudar la negociación
del Convenio, mostrándonos dispuestos a abordar todas las
cuestiones abiertas en la negociación, con talante constructivo y disposición incluso de alcanzar un acuerdo”.
Por el contrario, CEAV ha rechazado cualquier intento de
reactivación de la negociación en el SIMA, sin dar ninguna
justificación al respecto. “Entendemos que esta actitud no es
nada proactiva, y rompe con las expectativas previstas por
nuestra parte de avanzar en la negociación”.
El Sindicato Profesional de Viajes (SPV) también se ha
negado sin dar explicaciones a reanudar la negociación.
federació de serveis a la ciutadania
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