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MANIFESTACIÓ DE PART DE LA CANDIDATURA DE TREBALLADORS DE TVC   
EN LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ NEGOCIADORA PER LA SIGNATURA DEL XIII 
CONVENI COL·LECTIU DE LA CCMA, SA ACTIVITAT TELEVISIÓ. 
 
 
La Candidatura de Treballadors de TVC demanem que consti en l’acta de reunió per 
la signatura del XIII Conveni Col·lectiu de la CCMA, SA, àmbit Televisió, el següent. 
 
Igual que ho vam fer el desembre del 2014, quan la direcció va decidir liquidar el 
Conveni Col·lectiu de TVC, considerem important tenir el Conveni vigent. Per aquest 
motiu vam intentar immediatament la negociació que ho permetés. En aquell moment, 
però, no va ser possible per diversos factors,  entre ells la negació de la direcció a 
tornar a constituir la mesa de negociació del Conveni. 
 
Així doncs, tenir vigent el nostre conveni és important. El que volem destacar d’aquest 
Conveni és que finalment s’ha convertit en el Conveni de tots els treballadors 
provinents d’Interactiva i Activa Multimèdia SA. L’equiparació d’aquests companys 
sempre ha sigut un objectiu de la Candidatura de Treballadors pel qual hem treballat 
activament i conjuntament amb tot el Comitè d’empresa en les diverses i dilatades 
negociacions. Per tant considerem aquest aspecte molt positiu i satisfactori.  
  
A banda d’això, però, pensem que les circumstàncies, que han sigut ben diferents de 
les de principis del 2014, i l’escenari de negociació, permetien acordar un conveni 
millor. A continuació exposem breument alguns dels aspectes objectivament 
millorables.  
 

-‐ Pel que fa a l’àmbit, creiem que no es garanteix que el Conveni sigui d’aplicació als 
treballadors de Catalunya Ràdio si són traslladats a les instal·lacions de TVC. Això, de 
cara al trasllat previst per la confluència de redaccions, ens perjudica i pot provocar que 
treballadors del mateix mitjà, CCMA, SA, que treballin al mateix centre de treball, 
tinguin convenis diferents i per tant provoqui desigualtats i greuges comparatius.  
 

- Sembla que la devolució del descompte del RAV s’hagi aconseguit per la negociació, 
quan en realitat s’ha guanyat als tribunals arran de la demanda presentada per 
l’anterior Comitè d’empresa el juliol del 2013. El que fa el Conveni és regular a terminis 
una devolució que, per sentència, la direcció hauria d’abonar de cop. S’acorda el retorn 
a terminis durant 4 anys del descomptat els anys 2013, 2014 i part del 2015, però en 
canvi, la durada del Conveni és inferior i acabarà la seva vigència el desembre del 
2016. A més, no s’ha fet valdre en la negociació el retorn del RAV descomptat el 2011 i 
2012. 
 

- Les modificacions en els articles 12, 14 b i 21.7 en la Selecció de Personal limita 
greument la capacitat negociadora del Comitè d’empresa alhora d’acordar una solució 
per tots els treballadors sense proves que des de fa anys estan promocionats. Estem 
parlant de treballadors que en una gran majoria no tenen proves perquè no s’han 
convocat mai. Amb les modificacions en aquest capítol els treballadors amb 
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promocions de llarga durada i sense proves només podran accedir a consolidar la 
categoria superant un procés de selecció. D’altra banda els treballadors temporals i els 
“indefinits no fixos” no podran accedir a un concurs restringit. 

 
- El compromís de la direcció de no iniciar cap procediment d’acomiadament col·lectiu o 

de modificacions substancials de les condicions laborals durant fins al 2018 és un 
argument jurídic favorable si la direcció l’incompleix, però si això passés, no ens evita 
haver de suportar de nou processos de consultes com els que hem patit, el gener del 
2013 per les modificacions salarials a un grup de treballadors i caps, i el juliol del 2013 
pel PAC a tota la plantilla. 	  
	  

- Els acords sobre la Comissió de Producció, el Pacte per la producció i el nivell de 
producció interna, que en l’anterior conveni estan recollits en les Disposicions 
Addicionals 3a i 4a, s’havien d’haver inclòs en el XIII Conveni Col·lectiu dins l’articulat. 
 

- La nova Disposició Addicional Setena permet la modificació de les condicions laborals 
dels treballadors de TVC arran de la confluència de redaccions en comptes de garantir-
los les condicions laborals de Conveni.  A més, innecessàriament, recull el que ja 
preveu la llei sobre la informació a què el Comitè té dret sobre els canvis organitzatius. 
 

- La transparència salarial de tots els assalariats d’una empresa pública és ja 
indiscutible. Per aquest motiu el nou Conveni hauria d’incloure dins de l’articulat la 
Comissió de seguiment de les condicions salarials acordada el gener del 2013. Ara, 
només figura com un annex citat en una disposició addicional. D’altra banda, encara no 
s’ha fet la descripció i valoració dels llocs de treball del nivell H perquè estiguin 
plenament regulats a Conveni. Tampoc s’han resolt els diversos plusos i complements 
salarials de fora de Conveni. 
 

- Segueixen totes les retallades decretades per les lleis de pressupostos: dietes, fons 
d’assistència social, ajut familiar, subvenció al menjador, incapacitat laborals transitòria, 
i l’increment de 30 minuts de jornada. També s’ha negociat, com preveu la imposició de 
la reforma laboral, la distribució irregular de la jornada la qual, pels treballadors no 
flexibles, suposa modificacions horàries sense cap retribució a canvi. 
 

- I per acabar d’adobar-ho la direcció demana, basant-se en la llei de pressupostos, 
suspendre els articles 28.3 i 114 del Conveni Col·lectiu que reconeixen el dret del 
treballador a cobrar les hores extraordinàries. Proposa fer constar la suspensió 
d’aquests articles en la Disposició Transitòria Quinzena. El Comitè accepta fer aquesta 
redacció sense informar a la plantilla.  
 
Aquesta modificació es fa després del referèndum sobre el preacord i fora del context 
de la negociació col·lectiva, és a dir, una altra concessió sense obtenir res a canvi. 
 
Així, la Candidatura de Treballadors de TVC considerem que el resultat de la 
negociació d’aquest Conveni és insuficient. No creiem en absolut que l’alternativa 
estigués entre aquest conveni o cap. Estem segurs que la concessió que s’ha fet a la 
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direcció de poder tornar a terminis el descompte del RAV, permetia negociar un 
conveni millor en els aspectes que esmentem. 
 
A més, la suspensió dels articles sobre la retribució de les hores extres, la impossibilitat 
de negociar la consolidació de les promocions de llarga durada pels treballadors sense 
proves, l’aplicació totalment immutable de les retallades decretades quan en altres 
empreses públiques s’han pogut matisar, són alguns dels aspectes que demostren que 
s’està vulnerant el dret a la negociació col·lectiva.   
 
Per tot el que hem exposat i perquè creiem fermament en què cal lluitar en tots els 
camps, fins i tot el jurídic, el dret dels treballadors de TVC a la plena negociació 
col·lectiva en tots els aspectes que els afecten laboralment, la Candidatura s’abstindrà 
de signar el XIII Conveni Col·lectiu de la CCMA, SA activitat Televisió.  
 
 

 
 
 
 
Candidatura de Treballadors de TVC 
Sant Joan Despí, 27 d’octubre de 2015  


