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Introducció

El 30 de juny del 2011 va tenir lloc la primera Conferència del Sector que agrupava
Mitjans de comunicació, Cultura, Oci i Esport dins de la Federació de Serveis a la
Ciutadania. Feia més de dos anys que la FSC s'havia creat i, havent adquirit ja un grau
de maduresa orgànica i funcional, des de la direcció es va creure convenient que era
el moment adient per consolidar el sector. El company Toio Ribas va ser escollit
coordinador del Sector i des del primer moment va saber respondre sindicalment i
amb encert als afiliats i afiliades quant a les seves necessitats, dins d’un sector tan
heterogeni i complex. I, a més, en un context de crisi generalitzada. El repte era
important i, si em permeteu, atrevit.
Complex i heterogeni perquè aquest sector reuneix a les persones que treballen
quan d’altres descansen o exerceixen el seu dret al lleure i a la formació: van al
teatre o al cinema, llegeixen diaris, escolten música, veuen la tele, acudeixen al
gimnàs o van a les atraccions.
Anys després, concretament al 2013, un servidor va acceptar fer-se càrrec de la
coordinació amb el mateix atreviment que el meu predecessor ja que,
malauradament, continuàvem immersos en aquesta terrible crisi econòmica general
que es va encetar l’any 2008. Sis anys després, però, continuàvem lluny d'entreveure
la sortida del túnel, més aviat semblava que encara no havíem tocat el fons del pou.
La crisi que va esclatar amb amplitud el 2008, i que els mitjans de comunicació deien
que havia de ser una crisi financera que només afectaria els banquers avariciosos de
Wall Street, va acabar convertint-se en una de les majors crisis de la història del
capitalisme. La crisi econòmica generada, segons els analistes, per l’expansió
creditícia fictícia manegada pels grans bancs va portar a que els empresaris
invertissin on no calia i que els principals afectats hagin estat tota la classe
treballadora. L'empobriment de les classes populars als països econòmicament
centrals d'Europa i als EUA va arribar a uns nivells insostenibles i l'explosió social s'ha
fet cada vegada més palesa en aquests darrers anys.
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Immersos en aquest camp de mines, que esclataven dia sí dia també, el Sector s'ha
hagut de moure i ha patit unes conseqüències devastadores, com han estat el
tancament d’empreses, la pèrdua de llocs de treball, els nombrosos Expedients de
Regulació d’Ocupació (ERO’s) i, a nivell general, les retallades de pressupostos
públics i la reforma laboral que tant de mal han fet als assalariats i assalariades en els
convenis i en la pèrdua de drets laborals adquirits al llarg dels anys, i que han
empitjorat algunes mesures que regulen la vida després del treball o la jubilació.
Tampoc no oblidem que cada cop més les empreses opten per externalitzar serveis
propis i fins i tot seccions o departaments sencers, amb la finalitat d’acabar reduint
els llocs de treball. Al Sector estarem vigilants davant d’aquestes pràctiques.
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Mitjans de comunicació
El dret a la informació veraç i de qualitat amenaçat
L'article 20 de la Constitució espanyola reserva i encarrega als mitjans de
comunicació la tasca de vetllar per la llibertat d'expressió i d'informació, essent
aquest un dels serveis públics més importants d'una societat lliure. I, als seus
intermediaris, els periodistes, els encarrega la funció d'informar i formar opinió a la
ciutadania per complir aquesta tasca. Sense una comunicació pública quedarien buits
de contingut tots els drets que la Constitució consagra. Com s'ha dit en reiterades
ocasions en les diverses mobilitzacions dels darrers temps, "sense periodistes no hi
ha democràcia".
Malauradament, la crisi econòmica, la influència dels poders financers i algunes
pràctiques indesitjables que estan convertint al periodista en un simple predicador
d'informacions al dictat d'uns quants, estan fent que la llibertat d'informació, i per
tant la democràcia, estiguin en hores baixes.
Per als mitjans de comunicació, les conseqüències de la crisi econòmica general se
sumen a la crisi particular del sector, que ja no és conjuntural sinó sistèmica. El pas
del sistema analògic al digital ha transformat la producció i la distribució de la
comunicació, però també els usos i les formes de consum. Els canvis estructurals
posen de manifest la necessitat de repensar, no només el model de negoci, sinó
també l'oferta i la relació amb els públics.
Poques indústries com la informativa estan patint tan durament la crisi actual. A les
dificultats econòmiques generals i aquelles que travessa concretament el sector,
s’afegeixen altres factors negatius provinents dels camps pròxims al periodisme, per
exemple el de la publicitat que en els darrers anys ha sofert un descens constant.
Diaris, revistes, emissores de ràdio i cadenes de televisió s'han vist obligats a tancar o
prescindir de bona part de les seves plantilles. I és que la triple crisi patida pel sector
-econòmica, tecnològica i de model-, lluny d'haver minvat, es troba just en aquests
moments en una fase on s’estan configurant grans transformacions de caràcter
empresarial que ja estan afectant de forma directa al mercat laboral.
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La televisió ha patit també una sotragada forta derivada del procés de digitalització
tant en la producció com en la recepció i redistribució de continguts. La tecnologia
que uneix definitivament la radiotelevisió amb les xarxes digitals i la transformació
dels hàbits de recepció amb l’extensió del consum no lineal sinó a demanda, posa en
perill la continuïtat dels mitjans audiovisuals públics davant de l’entrada a fons dels
grans operadors de telecomunicacions en el terreny de la producció i distribució de
continguts audiovisuals. Ja no es tracta només de la competència dels grups privats
audiovisuals, concentrats en el duopoli Mediaset–Atresmedia, sinó de la
competència de Movistar, Vodafone, Netflix, Amazon o Youtube. Cal defensar el
servei públic audiovisual davant d’aquesta poderosa amenaça i protegir el seu espai
dins de l’espectre radioelèctric, que ha de ser de titularitat pública.
La premsa escrita no escapa a aquest canvi tecnològic i d’hàbits de consum. Un mitjà
de comunicació només en paper ha esdevingut ja insostenible si no disposa d’una
bona difusió digital a les xarxes i d’una ampliació del text amb continguts
audiovisuals. Això fa que la diferenciació entre mitjans escrits i audiovisuals es vagi
fent cada cop més petita.
La crisi econòmica no només està atemptant contra el dret de la ciutadania a rebre
informació de qualitat, sinó que darrere d'aquesta s'amaguen poders financers que
fan que sigui cada vegada més complicat que el receptor de les notícies obtingui una
informació veraç i, per contra, rebi una ficció de la realitat. Avui dia la gran majoria
dels mitjans de comunicació del nostre país estan absorbits pel poder financer, pels
bancs més concretament, i per tant, la gran majoria d'aquests s'han convertit en
hostatges de la gran banca. Amb aquest escenari, algú creu possible que els mitjans
segrestats per la banca poden informar amb independència sobre els desnonaments,
pensions, preferents o el rescat de la banca?
No ens enganyem. Avui un diari pot tenir els millors periodistes, un gran volum de
pàgines d'informació, un excel·lent disseny, etc. però al final, qui decidirà què es
publica i quina informació s'amaga o tergiversa serà qui posa els diners. Com es diu
molt sovint, qui paga mana. Per tant, tenim un problema molt gros que atempta
directament contra la comunicació pública i lliure.
Assistim massa vegades a les informacions teledirigides on es viola el dret dels
periodistes a obtenir informació lliurament i que neguen el dret dels ciutadans a
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disposar de fonts plurals sobre assumptes d'importància pública. Assistim a rodes de
premsa on, incomprensiblement, no hi ha preguntes per part dels periodistes, una
vegada el polític de torn acaba el seu discurs perquè així ho ha decidit qui convoca a
la premsa.
I no oblidem, tampoc, la importància que han adquirit els gabinets de premsa dels
partits com autèntics tallafocs per blindar els líders polítics.
És tant el grau de manipulació dels mitjans que, a títol d'exemple, a Televisió de
Catalunya en cap moment es va informar de la petició de 7 anys de presó per part del
Consell de la Corporació Catalana de Mitjans de Comunicació contra un company per
haver filtrat suposadament dades de treballadors amb motiu de l'ERO del 2013;
només es va informar el dia del judici i quan va sortir la sentència, l’any 2016. O, un
altre exemple, que els informatius de Barcelona Televisió no han dit res sobre les
demandes que han interposat molts treballadors de la casa per cessió il·legal.
Un altre factor negatiu que afecta els treballadors del mitjans de comunicació és el
de la multifuncionalitat. La tendència de moltes empreses de comunicació és la
d'obligar als seus treballadors de redacció o d'altres departaments de comunicació,
producció o gestió a simultaniejar diverses funcions que històricament eren fetes per
altres treballadors. Això suposa eliminació de llocs de treball, sobrecàrrega de feina i
afectació sobre la qualitat del producte.
Finalment, cal fer esment a la situació irregular de molts periodistes a la peça i els
freelance els quals no tenen una relació laboral de caràcter especial com marca
l’article 2.1 de l’Estatut dels Treballadors i, per tant, els seus drets laborals brillen per
la seva absència. I ja no diguem dels falsos autònoms i dels becaris obligats a fer
funcions de professionals i que tant abunden al nostre ram.
Per tant, des del Sector de Mitjans de Comunicació de CCOO hem de reclamar i exigir
el dret a informar amb llibertat. Hem de demanar als directors/es dels mitjans de
comunicació que no esdevinguin còmplices de pràctiques indesitjables i que es
neguin a cobrir actes o declaracions si no van seguides d'un torn de preguntes,
perquè un missatge que no pot ser qüestionat o contrastat no mereix figurar en la
categoria d'informació, sinó de propaganda.
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La situació actual de dèficit democràtic i de crisi econòmica requereix compromís per
part de tots i totes i, en particular, de CCOO que compta amb un percentatge
important d'afiliats i afiliades vinculats als mitjans de comunicació i que, des del
primer moment, està treballant per tractar de donar la volta a l'actual moment
històric en benefici des treballadors i les treballadores i de tota la ciutadania.
Situació al sector audiovisual
En el sector del doblatge, és preocupant la impossibilitat de fer seure a la patronal
catalana per actualitzar el vigent Conveni Col·lectiu signat el 2 de gener de l’any
1994. Aquest conveni regula als actors de doblatge i als tècnics de sonorització. La
patronal es constitueix quan Televisió de Catalunya treu a concurs les hores de
doblatge. És una part important de la facturació de 4 ó 5 empreses que liciten. Els
actors i les actrius de doblatge renoven cada any les condicions del seu Conveni. La
patronal es nega a considerar les reivindicacions del personal tècnic, però és ben cert
que aquest tampoc no es mobilitza per aconseguir millores.
El del doblatge és un sector en constant concentració, amb l’aparició de capital
canadenc o nord-americà, però amb seu a Madrid, el que comporta la pèrdua de la
històrica presència catalana a la producció.
S’ha intentat de diferents maneres seure a negociar a la patronal, també a través de
la Federació d’Associacions de Productors Audiovisuals d’Espanya (FAPAE) i de la
patronal catalana PIMEC, però sense èxit. També hem de parar atenció al sector
català de l’Audiovisual, com ara a la productora PROA, que ens ha emplaçat sempre a
negociar un conveni autonòmic per a Catalunya.
Darrerament, diversos agents del sector audiovisual han presentat un manifest
batejat Més TV3!, un manifest per salvar la televisió pública i l’àmbit audiovisual
català, signat per 11 entitats del sector. Hem d’estar i donar suport a aquesta
iniciativa.

7

sector mitjans de comunicació,
cultura, oci i esport

Oci, cultura i espectacles
L'oci i la cultura, en estat crític després de la política de retallades i l'augment de
l'IVA
Abans de tot permeteu-me situar el que representa l'oci , la cultura i l'espectacle dins
de la societat.
Moltes vegades es creu erròniament que l'oci i la cultura són només la mera diversió,
el consum material, l'oci passiu o la simple utilització del temps lliure. Però l'oci i la
cultura són molt més que tot això; constitueixen un canal que estimula el creixement
i la transformació personal, afavorint les necessitats humanes d'autonomia,
competència, d'expressió personal i d'interacció social dins l'entorn de l'individu.
Les institucions, en un Estat del Benestar, estan obligades a atendre les necessitats i
drets dels seus conciutadans i aportar les infraestructures i condicions necessàries
perquè aquests puguin desenvolupar la seva creativitat i els seus pensaments. Per la
seva banda, les institucions tenen el deure d'atendre i conscienciar a la societat que
la pràctica regular de l'activitat física pot ajudar a evitar malalties, millorar l'estat
d'ànim, estimular l'agilitat mental, facilitar el tractament de l'estrès o augmentar la
integració i interacció social.
Partint d'aquesta base, la cultura té un valor simbòlic d'identitat, educatiu i
humanístic que les institucions han de protegir com a font de coneixement i riquesa
intel·lectual. La cultura és essencial per a un veritable desenvolupament de l'individu
i de la societat i, per tant, reclama de les institucions del país que protegeixin,
estimulin i enriqueixin la seva identitat i el seu patrimoni cultural. Una riquesa de
coneixements que, dit de passada, reverteix en l'economia del país ja que el fa més
competitiu i desenvolupat.
La crisi i l'atur han impactat notablement en aquest subsectors ja que constitueixen
activitats complementàries del viure quotidià que, en la seva majoria, depenen de la
bona salut econòmica de les persones. La tendència en aquest anys ha estat que
molts usuaris hagin decidit retallar en aquestes activitats. En els àmbits de l'oci i els
espectacles la temporalitat dels llocs de treball és una de les seves característiques i,
per tant, l'increment o no de llocs de feina va en paral·lel a les possibilitats de
consum de les famílies.
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A això s'ha d'afegir que les nostres institucions que tant s'omplen la boca de parlar
d'identitat cultural i que fer esport és molt saludable han decidit retallar i, gairebé,
aniquilar-ho tot. I de quina manera ho han fet! En el teatre i la música, i les altres arts
de l'espectacle, el major impacte negatiu ve de la reducció de subvencions i ajudes
que reben de l'administració pública.
IVA abusiu
L'entrada en vigor del nou IVA en el món de la cultura i l'oci que ha passat del 8% al
21% en l'entrada a cines, teatres, parcs temàtics, concerts i exposicions ha estat un
cop de destral que ha repercutit en el desenvolupament de molts espais culturals i
d'oci i, també, en els treballadors i treballadores d'aquest sector que han vist
minvades les seves condicions de treball, i d'altres han anat a engrossir les llistes de
l'atur. Alguns treballadors, àdhuc, han hagut de patir situacions esperpèntiques com
la que va succeir al Gran Teatre del Liceu on tota la plantilla, immersa en un ERO
temporal, es va assabentar per carta que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social
els hi negava el cobrament de la prestació d'atur. L'actuació de CCOO va ser decisòria
per sortir d'aquest atzucac.
Molts espais culturals i d'oci que depenen del nostre sector ja no poden aprimar-se
més ni retallar més en personal.
Gimnasos, federacions esportives i d'altres centres esportius i d'oci han posat en
pràctica fórmules imaginatives per evitar la fuga d'abonats, però els resultats no han
estat suficients i, com a conseqüència, els treballadors/es d'aquests centres han
pagat els plats trencats amb canvis substancials de les seves condicions de treball i
amb la pròrroga dels convenis a la baixa. Baixades de sou dels treballadors en
gimnasos com el grup Holmes Place, UBAE, o convenis a la baixa com els del Club
Natació Catalunya, la Fundació Claror o el Reial Club de Polo de Barcelona, en són
alguns exemples.
I no oblidem els parcs temàtics que també en aquests anys han patit de valent la
crisi. Durant aquests anys la Secció Sindical de CCOO a PortAventura ha denunciat el
continu degoteig d'acomiadaments que ha afectat a treballadors/es de botigues,
restauració i atraccions, entre d'altres, que ha suposat també una sobrecàrrega de
treball i una responsabilitat excessiva per als treballadors i les treballadores, a banda
que no hi ha suficients noves contractacions. Malgrat la crisi, l’esforç i l’abnegació de
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totes les delegades i delegats, tant del parc temàtic PortAventura com del parc
d’atraccions del Tibidabo, han fet que el seu treball s’hagi vist recompensat amb els
bons resultats electorals. Per primera vegada CCOO ha guanyat les eleccions a
PortAventura en passar de 10 a 13 delegats/es i, el Parc d’atraccions del Tibidabo,
PATSA, del grup B:SM, ha guanyat les eleccions amb el resultat de 9 de 9 delegats.
En l’àmbit dels espectacles, cal fer un apart pel que fa al negoci dels cinemes. Les
llums vermelles s'han encès davant la caiguda lliure d'assistència a las sales, ja que
els canvis en els hàbits de consum, els efectes col·laterals o més bé frontals de la
pirateria i la pujada de l'IVA han perjudicat la indústria cinematogràfica.
La crisi del cinema a causa principalment de la pirateria ha fet minvar el nombre
d'espectadors a les sales, una preocupació per als empresaris del sector a la qual cal
sumar el procés de digitalització de les sales. És inevitable que tots els cinemes
acabin passant tard o d'hora per aquest procés, ja que cada vegada són més les
productores que opten per les còpies digitals, en servidors o discs durs. El nou
sistema abarateix el cost de cada còpia de 1.200 a 250 euros, i també representa un
estalvi logístic pel que fa al transport d'aquests dispositius. El principal inconvenient
per als empresaris del sector és el cost econòmic que això suposa... I en aquest sentit
s'ha d'afegir que l'administració pública gairebé no participa d'aquest procés i per
això no totes les empreses poden fer front a aquests pagaments.
Davant aquest panorama de crisi en aquests espais d'oci i cultura, el Sector de CCOO
ha lluitat aquest anys i dia a dia contra aquelles empreses on la seva única via
d'escapament a la crisi ha estat la dels acomiadaments i les precaritzacions de les
condicions laborals dels treballadors i les treballadores.
Des del Sector de Mitjans de comunicació, Cultura, Oci i Esport de CCOO rebutgem
l'atac indiscriminat a la cultura i l'oci del nostre país i el menyspreu constant vers els
seus treballadors i treballadores, que són els seus veritables protagonistes i fan
possible que la societat gaudeixi i s'enriqueixi d'aquest bé públic tan preuat. Des del
Sector seguirem reclamant que tothom tingui accés als contextos d'oci i recreació
cultural del país, i vigilarem perquè les institucions protegeixin, estimulin i aportin
més recursos humans i financers a disposició d'aquesta tasca.

10

sector mitjans de comunicació,
cultura, oci i esport

PROCESSOS I MOBILITZACIONS
ERO a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (TV3 i Catalunya Ràdio): amb
sortides esglaonades que es van iniciar al setembre del 2013 i van finalitzar a finals
del 2016. Van ser acomiadats entre voluntaris i majors de 61 anys un total de 250
treballadors. Destacar l’exemplaritat que els treballadors i treballadores de la CCMA
van tenir davant l’agressió d’aquest ERO/PAC (Procediment d’Acomiadament
Col·lectiu). Després de l’ERO, l’absorció de la ràdio va ser punt clau per a la fusió de
les societats anònimes de televisió i ràdio en una sola empresa (CCMA,SA).
Manipulació política a RTVE: Els últims 4 anys han estat els pitjors en la història de la
Corporació RTVE. Les actuacions del govern del PP a l’ens han provocat un
desprestigi i una total desafecció de la ciutadania cap al principal grup de
comunicació públic del país. Les interferències polítiques han elevat les quotes de la
manipulació de la informació a xifres mai abans viscudes. La direcció ha col·locat a
periodistes afins al PP en llocs de direcció perquè controlin la informació que s'emet.
RTVE ha perdut neutralitat, pluralitat, rigor i objectivitat periodística.
Cal un pacte d'Estat per solucionar tots aquests problemes. RTVE necessita un
pressupost estable i suficient, a més de quedar lliure de manipulació informativa per
tornar a recuperar la credibilitat i la confiança dels ciutadans.
Cessió il·legal dels treballadors de Barcelona Televisió i polèmica en la negociació
de les condicions per a la internalització: A finals del 2016 el Ple de l’Ajuntament va
aprovar la modificació del contracte programa entre l’Ajuntament i la societat ICB
per a la gestió de Barcelona Televisió fins a 2017. Per als professionals de BTV, bona
part dels quals han interposat demandes laborals per cessió il·legal de treballadors,
que el Ple voti a favor de la internalització és una bona notícia, tot i que els termes
previstos per dur-la a terme amb aquest contracte programa són insuficients.
La Xarxa, procés “d’harmonització” i retallades: Neix La Xarxa Audiovisual Local de
la fusió de l'antiga COMRàdio, La Xarxa de Televisions Locals (Xal epe) i el personal
integrat que prestava serveis a les TV locals a través de la productora Mediapro.
Aquest nou projecte comunicatiu realitzat per la Diputació de Barcelona va suposar
l’acomiadament de 15 treballadors i treballadores i la posada en marxa d’un nou
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conveni col·lectiu amb ajustament de salaris. La direcció havia plantejat inicialment
presentar un ERO per fer fora 77 persones.
Embolic al Grup Z. Durant el 2014 i degut als desencontres entre treballadors i
empresa per les retallades que volia fer aquesta última, ambdues parts accepten la
figura d'un mediador del Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat. Les
reunions van durar mesos i CCOO va participar en una notable minoria. Els resultats
d'aquesta mediació, donada la dolenta situació econòmica de l'empresa, van suposar
rebaixes salarials, baixes voluntàries incentivades, compra voluntària de sous...
El Punt Avui: Els treballadors del diari El Punt Avui, tant a Girona com a Barcelona,
van haver de renegociar uns nous terminis amb l’empresa per a recuperar un deute
que tenien pendent i que la direcció va dir que no podia pagar quan tocava. La
participació de CCOO va ser decisiva.
ERO a RBA: El juliol del 2012 l’empresa RBA REVISTAS S.L va presentar un expedient
de regulació. El resultat de la negociació va acabar amb l’acomiadament de 28
treballadors/es amb una indemnització de 34 dies de salari per any de servei amb
un topall de 17 mensualitats.
Edicions Comarcals S.L. (abans Diari de Vilanova): La crítica situació econòmica del
diari pot portar a l’empresa a presentar concurs de creditors voluntari. La decisió
afectaria a 11 dels 21 treballadors que hi ha actualment a la plantilla.
Pacte social al Liceu: El comitè d'empresa del Gran Teatre del Liceu ha arribat a un
acord amb l’empresa durant la vigència de l'actual conveni col·lectiu (2013-2017) i
dintre del Pla Estratègic i de Viabilitat (2014-2017). L'intent d'incompliment d'aquest
pacte en el 2015 va provocar un enfrontament entre el comitè i la direcció de
l'empresa que va fer que els treballadors convoquessin una vaga. Finalment es va
desconvocar després que ambdues parts acceptessin la proposta de mediació del
Tribunal Laboral de Catalunya (TLC). L'acord preveu el retorn progressiu dels deutes
que l’empresa té amb els treballadors així com que la direcció del Liceu "no instarà
mesures extintives, suspensives o modificacions de caràcter col·lectiu". L'actuació de
CCOO també va ser decisiva per arribar a aquest acord.
Teatre Nacional de Catalunya: Diverses mobilitzacions arran de la política
d'amortitzacions de llocs de treball i per les reiterades retallades de les condicions
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laborals i socials. Continuen les diferències entre el comitè i l’empresa durant les
negociacions del nou conveni.
Pacte de rebaixes salarials a UBAE Fitness: Per evitar acomiadaments, CCOO va
arribar a un pacte per a una reducció inversament proporcional dels salaris d'entre el
4% i el 10%, tot i que aquest últim percentatge només afectarà als alts càrrecs. Tot
això amb una clàusula de recuperació.
Acord en el Grup Holmes Place. Els representants legals dels treballadors/es dels 10
centres que conformen el Grup Holmes Place, assessorats per CCOO, van arribar a un
acord amb l'empresa pel qual tota la plantilla es reduïa un 5% el seu salari, però amb
una clàusula on s’incloia una recuperació salarial quan els resultats econòmics de
l'empresa ho permetessin.
Club Natació Montjuic: Els delegats de CCOO del Club Natació Montjuïc van arribar a
un pacte amb l’empresa de recuperació de la totalitat del deute econòmic que tenien
pendent des del 2012.

TANCAMENT D’EMPRESES
Piscina del Turó de la Peira, gestionada fins a l’estiu passat pel Club Natació Atlètic
Barceloneta, amb motiu del tancament de les instal·lacions per enderrocar-les i fer
tot el recinte de nou. L’expedient es va saldar amb 11 treballadors acomiadats i dues
recol·locacions.
Poliesportiu Marina Besòs, a Sant Adrià, a causa de la mala gestió de l’empresa
Gimesport, que es va desentendre de la gestió i va tornar les claus de la instal·lació a
l’Ajuntament, però no va acomiadar els treballadors, fent que aquests no hagin
tingut cap ingrés des del passat mes d’octubre. Després d’haver presentat demandes
per acomiadament tàcit, ara al febrer esperen cobrar, per fi, la prestació d’atur.
L’empresa de doblatge Seimar. L’any 2015 es va produir un Expedient de Regulació
d’Ocupació d’Extinció de l’empresa de doblatge Seimar RLM S.L. que va afectar a 12
treballadors/es.
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Gimnàs O2 Centre Wellness: A mitjans del 2014 aquest gimnàs va tancar les seves
portes deixant sense feina a 43 treballadors/es. Els representants dels treballadors,
assessorats per CCOO, van aconseguir una indemnització de 30 dies de salari per any
d'antiguitat a l'empresa amb un topall de 12 mensualitats.
Cinema IMAX: El cinema IMAX Port Vell de Barcelona va tancar les portes a finals de
l'estiu del 2014 a causa de la important baixada d'espectadors i a problemes
econòmics, en una mesura que també va afectar a la sala IMAX de Madrid.

NEGOCIACIÓ COL·LECTIVA
Signat el I Conveni Col·lectiu de Ports i Dàrsenes Esportives de Catalunya: A finals
de l’any passat es va signar el I Conveni Col·lectiu de Ports i Dàrsenes Esportives de
Catalunya. Aquest conveni converteix a Catalunya en la primera comunitat autònoma
en registrar un conveni d’aquestes característiques.
El pacte regula les relacions laborals i les condicions de les empreses i entitats que
tinguin per objecte l’explotació, manteniment i gestió de ports esportius a Catalunya.
Oberta la negociació de dos convenis sectorials de l’àmbit esportiu: el Conveni de
Clubs de Natació de Catalunya i el Conveni d’empreses privades que gestionen
equipaments públics afectes a l’activitat esportiva i de lleure s’han començat a
negociar aquest any 2017. Ambdós s’havien prorrogat durant els anys 2015 i 2016,
amb la conseqüent congelació salarial.
Federació Catalana de Tennis: Després de patir diferent ERTO’s, el comitè d’empresa
de la Federació Catalana de Tennis va negociar i signar l’any passat un nou conveni
d’empresa amb la direcció, amb tot un seguit de millores com l’increment salarial
d’acord amb l’IPC català durant els anys de vigència (2016-2019), l’aplicació d’un
increment extraordinari per recuperar les retallades dels darrers anys, millores en
beneficis socials, com 2 mesos més de permís de maternitat respecte al que preveu
la llei i una bossa de 27 hores anuals de lliure disposició.
Reial Club de Polo de Barcelona: Després de molts mesos de dura negociació, es va
arribar a un acord que afecta a una plantilla de 210 treballadors.
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Fundació Claror: Signatura d'un nou conveni d’empresa amb una vigència de 3 anys
(2014-2016).
Club Natació Barcelona: Al gener del 2017 s’han iniciat les negociacions d’un nou
conveni col·lectiu.
Signat el XIIIè Conveni Col·lectiu de Televisió de Catalunya: L’octubre del 2015 es va
ratificar en referèndum amb un resultat inqüestionable del 89% de vots a favor. És el
primer conveni sense retallades de salari en molts anys, comporta la supressió de
l’anomenat RAV i la devolució del deute contret des del 2013 en tres anys.
Convenis estatals de Premsa diària i Premsa no diària: Es signen els convenis
estatals de Premsa diària i de Premsa no diària amb la participació de Catalunya a la
mesa negociadora. Enguany s’està tornant a negociar el Conveni de Premsa diària.
Signats els convenis de cinemes de Barcelona i interprovincial: Se signa el Conveni
Col·lectiu d’Exhibició Cinematogràfica de Barcelona i Província (2016-2020) i el
Conveni Col·lectiu d’Exhibició Cinematogràfica de les províncies de Girona, Tarragona
i Lleida (2015-2017).
Teatre Lliure: Continuen les negociacions del Conveni del Teatre Nacional de
Catalunya però es troben aturades, a causa de les condicions regressives per
interessos dels empleats que l'empresa ha posat sobre la taula de negociació. Això ha
provocat reiterades protestes contra les retallades amb el suport de la FSC de CCOO,
els acomiadaments i per la ferma defensa d'un teatre públic i de qualitat.
Signat el conveni del Parc d'Atraccions del Tibidabo: El 2016 i després de mesos de
negociació, el Comitè de CCOO i l’empresa Parc d’Atraccions del Tibidabo SA, arriben
a un acord. Durant els 4 anys de vigència del conveni (2016-2019) l’increment salarial
acumulat serà d’un 7’9%. El pacte també preveu moltes millores socials: ampliació
del dret al menjador gratuït del personal a més persones i durant més dies, s’amplien
els serveis de transport personal al centre de treball, s’implementa una flexibilitat
horària de ½ hora a l’entrada i sortida amb la finalitat de conciliar la vida laboral i
familiar i es redueix la contractació de treballadors/eventuals al 30% sobre el total de
la plantilla, entre d’altres.
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Conveni de PortAventura: El sindicat CCOO i la direcció de la companyia han arribat
a un acord per al nou conveni col·lectiu que regularà el marc laboral dels empleats de
PortAventura per al període 2015 a 2019. L'acord compleix l'objectiu de garantir un
entorn d'estabilitat per als futurs plans de desenvolupament de l'empresa i per a tot
el personal. I genera l'estabilitat necessària per continuar desenvolupant
PortAventura Resort, amb projectes com el Cirque du Soleil i FerrariLand.
L’acord inclou increments salarials que asseguren el poder adquisitiu dels
treballadors, així com pagues suplementàries de productivitat. Igualment, el conveni
incorpora millores socials, entre les quals cal destacar la conversió de 150 contractes
eventuals a fixos discontinus abans de l'obertura de FerrariLand i potencia les
mesures de conciliació de la vida laboral i personal. Cal destacar que l’acord
incorpora una clàusula de foment del treball juvenil per afavorir la inserció del joves
en el mercat laboral en una comarca on l’índex d’atur juvenil és molt elevat.

ELECCIONS SINDICALS
RTV públiques: Recuperació de la majoria de CCOO a Televisió de Catalunya i RTVE,
després d’un mandat amb majoria d’altres sindicats. A Televisió de Catalunya CCOO
va recuperar la majoria al comitè d’empresa, passant dels 8 delegats obtinguts a
l’anterior mandat als 11 actuals. CCOO també va guanyar les eleccions sindicals a
RTVE Catalunya i passa a ser el primer sindicat amb 7 delegats, quan a l’anterior
mandat havien tingut 3. Aquests resultats són fruit del molt bon treball dut a terme
per les respectives seccions sindicals en defensa dels drets laborals i socials, i en
defensa d’uns mitjans públics al servei del conjunt de la ciutadania.
Comitès d’empresa on abans hi havia altres sindicats i ara només hi ha CCOO: Parc
d’Atraccions del Tibidabo, Federació Catalana de Tennis i Reial Club de Polo de
Barcelona.
Comitès on per primera vegada CCOO ha obtingut la majoria respecte a l’UGT:
PortAventura i Ca n’Arimon (poliesportiu de Mollet del Vallès).
Primeres eleccions al Reial Club de Tennis Barcelona: CCOO guanya les eleccions en
el RCTB en un Club centenari on fins ara no hi havia representació sindical.
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Futbol Club Barcelona: CCOO revalida la seva majoria, amb un ple de 13 delegats al
comitè d’empresa. Des de fa dos mandats, CCOO és l’únic sindicat amb
representació.
Cadena SER- Ràdio Barcelona: CCOO ha recuperat la majoria al comitè d’empresa,
que durant 8 anys havia tingut l’UGT.
Catalunya Ràdio: No es va aconseguir presentar cap candidatura sota les sigles d’un
sindicat, sinó que es van presentar afiliats nostres a una llista d’independents.
Pèrdua de delegats a El País i La Vanguardia: No hem aconseguit candidatures.
Grup Z: No s’ha pogut revalidar la candidatura unitària CCOO-SPC.

ACORDS I SUPORTS AMB ALTRES ENTITATS
Tramitació del carnet internacional de premsa de la FIP (Federació Internacional de
Periodistes): El Sector de Mitjans de Comunicació, Cultura, Oci i Esport s’encarrega
de tramitar a Catalunya el carnet internacional de premsa de la Federació
Internacional de Periodistes. CCOO és l’única organització que ho tramita tant per als
afiliats com per als no afiliats. Els periodistes i fotoperiodistes que viatgen a zones de
conflicte són testimonis dels beneficis obtinguts amb el Carnet de Premsa de la FIP,
que ha ajudat a molts periodistes a sortir de situacions difícils davant de soldats,
policies o funcionaris. El carnet també obre la porta a trobades oficials, ja que els
seus titulars tenen avantatges pel seu reconeixement oficial per part de la Unió
Europea i de les agències de Nacions Unides.
Acord CCOO amb UPIFC- Sindicat de la Imatge: L’acord es va signar l’1 de juny de
2016 entre CCOO i UPIFC Sindicat de la Imatge, que agrupa al col·lectiu de fotògrafs i
professionals de la imatge. Aquest conveni renova una col·laboració ja encetada l’any
1999 en la lluita contra la precarietat i la recerca de mecanismes de protecció social
dels treballadors i treballadores del sector.
Nou protocol amb actors i directors: CCOO signa un nou protocol de col·laboració
amb l'Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya. Aquest protocol
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recull la participació conjunta en comissions negociadores , estudis i assessoraments
en l'àmbit de la negociació col·lectiva, i també abasta la possibilitat d'unir esforços
per fer el seguiment i millorar les relacions contractuals dels treballadors i les
treballadores del sector.
La precarietat laboral dels músics: La reconeguda precarietat dels treballadors i les
treballadores de la música ha fet que músics de tot el territori, associacions i
sindicats hagin unit les seves forces per començar a posar els fonaments d’un futur
sindicat transversal que lluiti i defensi els seus drets laborals. Per aquest motiu s’han
realitzat un seguit d’assemblees que pretenen trobar moviments anàlegs a la resta
d’Espanya. El Sector ha participat com a espectador en aquestes assemblees i dóna
suport a aquesta iniciativa.
Barcelona, 8 de febrer del 2016
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Subsector
Televisions
Ràdios
Premsa diària
Premsa no diària
Publicitat
Indústria audiovisual
Oci i espectacles
Parcs d'atraccions
Cinemes
Instal·lacions esportives
Clubs de natació
Clubs de golf
Clubs de tennis
Clubs nàutics
Altres esports
Autònoms/es mitjans
Aturats/ades dels mitjans
Total
J16 - Pensionista-jubilat/ada

H
200
18
36
15
30
17
46
39
21
114
47
29
26
15
67
7
54
834
53

%
63,9
60
70,59
35,71
50,85
70,83
73,02
35,78
43,75
48,72
55,29
93,55
74,29
78,95
61,47
58,33
56,25
58,36
76,81

Afiliació
D
%
T
113 36,1 313
12
40
30
15 29,41 51
27 64,29 42
29 49,15 59
7
29,17 24
17 26,98 63
70 64,22 109
27 56,25 48
120 51,28 234
38 44,71 85
2
6,45
31
9
25,71 35
4
21,05 19
42 38,53 109
5
41,67 12
42 43,75 96
595 41,64 1.429
16 23,19 69

Dades a 31/12/2016
H
192
20
39
15
33
20
47
37
20
107
47
33
25
15
66
5
60
781

%
64,86
55,56
70,91
38,46
54,1
68,97
72,31
34,58
41,67
50,47
54,02
91,67
65,79
88,24
61,11
62,5
56,07
57,89

Afiliació
D
%
T
104 35,14 296
16 44,44 36
16 29,09 55
24 61,54 39
28
45,9
61
9
31,03 29
18 27,69 65
70 65,42 107
28 58,33 48
105 49,53 212
40 45,98 87
3
8,33
36
13 34,21 38
2
11,76 17
42 38,89 108
3
37,5
8
47 43,93 107
568 42,11 1.349

Dades a 31/12/2015
H
210
23
49
16
36
23
47
27
23
98
43
31
23
16
61
7
78
811

%
67,52
56,1
69,01
42,11
54,55
65,71
65,28
28,42
46,94
47,57
55,13
88,57
67,65
88,89
57,01
58,33
56,52
57,68

Afiliació
D
%
T
101 32,48 311
18
43,9
41
22 30,99 71
22 57,89 38
30 45,45 66
12 34,29 35
25 34,72 72
68 71,58 95
26 53,06 49
108 52,43 206
35 44,87 78
4
11,43 35
11 32,35 34
2
11,11 18
46 42,99 107
5
41,67 12
60 43,48 138
595 42,32 1.406

Dades a 31/12/2014

Evolució de l'afiliació entre 2012 i 2016

H
206
30
60
17
40
30
48
30
25
83
39
31
22
16
62
10
75
824

%
68,67
55,56
73,17
41,46
57,14
69,77
65,75
29,7
44,64
47,43
54,17
96,88
78,57
88,89
59,05
66,67
58,59
59,15

Afiliació
D
%
T
94 31,33 300
24 44,44 54
22 26,83 82
24 58,54 41
30 42,86 70
13 30,23 43
25 34,25 73
71
70,3 101
31 55,36 56
92 52,57 175
33 45,83 72
1
3,12
32
6
21,43 28
2
11,11 18
43 40,95 105
5
33,33 15
53 41,41 128
569 40,85 1.393

Dades a 31/12/2013
H
205
31
97
13
46
31
48
32
23
73
48
34
15
20
60
12
64
852

%
70,45
52,54
77,6
39,39
58,97
65,96
57,14
28,07
43,4
51,05
62,34
97,14
78,95
100
58,82
60
56,14
60,25

Afiliació
D
%
T
86 29,55 291
28 47,46 59
28
22,4 125
20 60,61 33
32 41,03 78
16 34,04 47
36 42,86 84
82 71,93 114
30
56,6
53
70 48,95 143
29 37,66 77
1
2,86
35
4
21,05 19
0
0
20
42 41,18 102
8
40
20
50 43,86 114
562 39,75 1.414

Dades a 31/12/2012

50

19

19

13

23

18

12

73

66

14

16

9

50

PREMSA DIÀRIA

PREMSA NO DIÀRIA

PUBLICITAT

IND. AUDIOVISUAL

OCI I ESPECTACLES

PARCS ATRACCIONS

CINEMES

INST. ESPORTIVES

CLUBS NATACIÓ

CLUBS GOLF

CLUBS TENNIS

CLUBS NÀUTICS

ALTRES ESPORTS

445

39

RÀDIOS

Total:

24

TELEVISIONS

CCOO

37

32

21

23

12

27

18

9

80

64

11

17

9

49

23

44

18

-7

5

15

-11

2

-23

41

-4

-5

-5

4

434

25

CCOO

14

dif.

334 111

46

14

21

18

25

96

10

29

8

8

26

1

6

16

10

UGT

2012

365

69

14

25

15

26

94

9

29

7

7

25

2

11

17

15

UGT

2013

69

-20

-5

-8

-4

38

-14

0

-11

20

5

-2

19

21

20

10

dif.

25
27
31
20
23
12
27
22
8
87
62
11
16
9
49

429

-3
-23
1
5
0
5
0
-2
9
-3
0
-3
0
-24
-42

CCOO

-4

Evolució
12/13

336

59

10

24

14

24

91

9

20

8

7

24

2

14

17

13

UGT

2014

93

-10

-1

-8

-3

38

-4

-1

2

19

5

-1

18

17

10

12

dif.

24

10

4

0

1

0

10

-1

13

-1

0

1

-1

-4

-10

2

Evolució
13/14

428

59

8

15

13

56

95

2

24

29

12

20

22

23

19

31

CCOO

4

-1

-15

8

36

4

-6

3

19

8

-2

21

9

9

19

dif.

312 116

55

9

30

5

20

91

8

21

10

4

22

1

14

10

12

UGT

2015

23

14

0

-7

11

-2

8

-5

1

0

3

-1

3

-8

-1

7

Evolució
14/15

Evolució electoral 2012-2016

431

59

14

13

14

55

94

3

24

31

4

23

29

18

19

31

CCOO

10

5

-20

4

39

-4

-4

3

21

2

4

28

4

9

19

dif.

311 120

49

9

33

10

16

98

7

21

10

2

19

1

14

10

12

UGT

2016

4

6

6

-5

-4

3

-8

2

0

2

-6

6

7

-5

0

0

Evolució
15/16

Sector Mitjans de Comunicació, Cultura, Oci i Esport de la FSC-Catalunya

-14

9

5

-3

0

-11

21

-9

6

8

-9

4

10

-32

-20

7

Evolució
CCOO
12/16

-23

3

-5

12

-8

-9

2

-3

-8

2

-6

-7

0

8

-6

2

9

6

10

-15

8

-2

19

-6

14

6

-3

11

10

-40

-14

5

Evolució
Evolució
CCOO-UGT
UGT 12/16
12/16
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PROPOSTES DE FUTUR : REPTES I OBSTACLES

En el futur el nostre Sector ha de continuar recolzant als treballadors i les
treballadores perquè s’organitzin i encarin des d’una posició conjunta els reptes de
futur i les escomeses de present. Només una acció conjunta, amb molta
perseverança, farà que es pugui mantenir el nivell de compromís crític que han de
tenir els mitjans de comunicació, les propostes teatrals, les interpretacions de les
obres musicals, les creacions esportives i els events als parcs temàtics.
El panorama, però, té uns reptes o obstacles que cal remarcar i trobar-hi sortides.
Més acció sindical de proximitat: Cal que continuem i potenciem, encara més, la
proximitat física als delegats i delegades en els centres de treball.
Més recursos humans: Cal dotar de més recursos humans al nostre Sector, atès que
aquest és molt heterogeni i genera molta activitat. De moment podem arribar a totes
les necessitats que la complexitat laboral i les urgències de la crisi creen gràcies a
l’ajut que ens aporta la col·laboració ferma i constant, intel·ligent i responsable de la
Secretaria d’Acció Sindical i Negociació Col·lectiva de la Federació a Catalunya.
Més interrelació amb els territoris: És importantíssim que tinguem trobades
periòdiques amb els responsables dels organismes territorials del sindicat perquè
compartim experiències i posem sobre la taula inquietuds i solucions a nivell global
del sector.
Més informació sobre afiliació i delegats: Necessitaríem regularment informes
complets sobre afiliació i delegats. D’aquesta manera podríem tenir una radiografia
de com està el Sector per poder actuar allà on calgui reforçar.
Compte amb l’autonomia dels sectors: Les dinàmiques sindicals emergents ens
porten a implementar un sistema de funcionament encaminat a convertir el sector
en un ens completament autònom. Aquesta situació és plenament utòpica, ja que en
l’actualitat, els mitjans humans amb els quals comptem impedeixen un funcionament
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global i complet en tots els camps que necessita el sector. Comptar amb assessors,
amb formadors, amb especialistes de prevenció, en eleccions sindicals, és
imprescindible per al nostre Sector. Fins que no disposem del personal necessari per
assumir cadascuna d’aquestes especialitats haurem de delegar aquestes funcions en
companys de la Federació.
Més assessorament: Assessorament a nivell intern per definir les línies estratègiques
que marqui el Sindicat. I assessorament extern que ens acompanyi en els conflictes
que sorgeixin en els centres de treball. Molts assalariats i assalariades, l’única cosa
que reclamen als sindicats, o als companys de comitè, és una assessoria ràpida i
eficaç en el moment del conflicte o del dubte.
Més formació: És del tot necessari continuar i enfortir la formació general i específica
dels nostres delegats i delegades i responsables de comitès. També creiem que és
necessària una formació continuada més àgil, ràpida i efectiva als companys/es del
sector que anem a negociar a les empreses.
Fusió del sector de Mitjans de Comunicació, Cultura, Oci i Esport amb el Sector de
Telecomunicacions: En un futur no gaire llunyà podria arribar a produir-se la fusió
del nostre sector amb el de Telecomunicacions. De fet, és una qüestió que s'havia de
produir en l'actual marc del procés Congressual que estem vivint. A causa de la
premura amb la qual s’anava a fer, va sorgir un moviment de rebuig en tots els
sectors de mitjans de comunicació existents a les federacions autonòmiques. La
nostra Comissió Executiva va emetre una resolució que deia que abans de produir-se
la fusió consideràvem necessari un ampli debat sobre el com, el per què i el quan
hauria o no portar-se endavant aquesta fusió.
En un món ideal hauria d'existir un sector per a cadascuna de les agrupacions
d'empreses i d’aquesta manera tindríem un sector dedicat a cadascuna de les
temàtiques. Tots sabem, però, que això és impossible.
L'existència del nostre sector ja és estrany, perquè engloba subsectors ben diferents
entre ells com són gimnasos, dobladors, periodistes, cinemes, parcs temàtics, etc. No
obstant això, s’ha de dir que, malgrat tot, organitzativament el sector ha funcionat
força bé i ha sabut integrar els seus diferents camps.
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Quan acabi el procés congressual que estem vivint hem de valorar si és positiva o no
la fusió amb el Sector de Telecomunicacions. El que tenim clar és que perquè
funcioni és necessari comptar amb més persones que s'impliquin en el funcionament
diari, que se'ns doti amb més mitjans tècnics per poder atendre als afiliats/es i amb
més recursos econòmics que ens permetin apostar per consolidar-nos en un sector
determinant en el si de la Federació. Si aquest nou sector absorbirà exactament el
doble d'afiliats i de delegats, hem de dotar-nos, com a mínim, amb el doble de
recursos humans i tècnics amb els quals comptem actualment. Estarem a l'espera del
que esdevingui el debat que sobre la fusió s’obrirà en els propers mesos. Però en
cap cas abandonarem als subsectors als quals estem representant actualment.
Més comunicació: per al nostre sector és fonamental comunicar de forma correcta i
adequada. Necessitem que la Secretaria de Comunicació se centri en la difusió dels
missatges, amb qualitat i en quantitat, del sector. Ha de comptar amb una àmplia
agenda i amb influència suficient en els mitjans per recórrer a ells quan la situació ho
requereixi. Ha de plantejar accions amb les quals arribar al major nombre possible de
ciutadans. Creació de vídeos, de programes de ràdio, d'ús de les noves tecnologies
per crear debats públics amb les problemàtiques que ens afectin de manera directa.
Fer més evident la presència de la Federació a les xarxes socials. Creació d'un dossier
diari de premsa que reculli els articles amb informació que afecti a les empreses del
sector.
Recuperar els drets perduts: En els propers 4 anys hem de recuperar els drets que
hem perdut durant la crisi, i una manera de fer-ho és prioritzar la negociació
col·lectiva concentrada en els acords i els convenis. Cal reclamar millores salarials,
socials i laborals. No acabarem de sortir de la crisi fins que el consum no es recuperi.
Afiliació: Hem de consolidar i augmentar l’afiliació. Seguirem apostant per un
sindicalisme de proximitat, exposat anteriorment, per créixer en afiliació. Necessitem
que se’ns faciliti periòdicament una radiografia del Sector quant a afiliats i delegats
per poder saber on hem de reforçar la nostra acció afiliativa.
Eleccions sindicals: És important que continuem participant en el màxim de
processos electorals a les empreses. Les eleccions sindicals ens han de servir per
tenir contacte amb els treballadors, obtenir representació i crear allà un nucli actiu
del sindicat.
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La baixa afiliació és especialment greu en els mitjans de comunicació, bàsicament al
sector de la premsa escrita i de la ràdio. La causa principal no és pas el
desconeixement sindical, sinó el creure que per exercir una funció o una tasca
comunicativa cal ser independents i imparcials, i l’afiliació a un sindicat ho malmet.
Això des del sindicat sabem que és un mite. Que el pensament sindical es forja entre
tots els afiliats i afiliades, i que aquest no es menja la independència de pensament ni
limita la capacitat crítica.
Salut laboral: Mitjançant els Comitès de Seguretat i Salut hem de seguir treballant
intensament per controlar i millorar les condicions de treball i salut del treballadors i
les treballadores.
Hem de fer servir la normativa en matèria de prevenció de riscos, tenint en compte
el catàleg de malalties professionals derivades de la feina dels treballadors i
treballadores a les instal·lacions esportives que ja existeix. I hauríem d’impulsar la
creació d’un catàleg de malalties professionals del col·lectiu de músics, que per les
característiques de la seva feina, pateixen unes patologies molt concretes.
Igualtat de gènere: En termes globals, la proporció entre afiliats i afiliades al nostre
Sector segueix la tendència general que marquen les dades d’afiliació a la resta del
sindicat. Dels 1.429 afiliats i afiliades que teníem a tot el sector a 31 de desembre del
2016, un 58% són homes i un 42% són dones. Pel que fa a la representació sindical a
les empreses, també se segueix la mateixa proporció, tot i que amb un lleuger
descens de la proporció de dones, amb un 63% de delegats i un 37% de delegades.
Tot i que la feina del dia a dia no ens ha permès dedicar-nos, com voldríem, a l’àmbit
de la igualtat, sí que estem introduint en els nous convenis que negociem articles per
impulsar la igualtat de gènere a les empreses. Un bon exemple ha estat el Primer
Conveni Col·lectiu de Ports i Dàrsenes Esportives de Catalunya, on s’ha creat
l’Observatori Sectorial per a la Igualtat d’Oportunitats.
Revisió dels continguts: Cal que hi hagi una revisió exhaustiva dels convenis i acords
tant a nivell de continguts com de les qüestions lingüístiques.
Impulsar les seccions sindicals: S’ajudarà i reforçarà l’acció de les seccions sindicals
existents, estimulant la celebració de conferències pròpies i/o de jornades especí4
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fiques de treball. I impulsarem la creació de seccions sindicals en totes aquelles
empreses on sigui possible.
Col·laboració amb els delegats/des del Sector: El Sector ha de continuar col·laborant
amb els delegats i delegades de personal i comitès d’empresa per frenar el
deteriorament progressiu que es viu en molts mitjans de comunicació en diverses
matèries i que ha crescut degut a la crisi.
Jornada laboral: La majoria de mitjans de comunicació, especialment els privats, no
respecten la jornada laboral. Sota la idea que un periodista no pot treballar amb un
torn i un horari concrets, les empreses se n’aprofiten per allargar les jornades
laborals. Cal que des del sector insistim i reclamem mecanismes compensatoris.
Reducció de plantilles: Hem de vetllar perquè la reducció de les plantilles no suposi
una càrrega de treball per als que queden.
Falsos autònoms: El sector ha d’estar alerta en combatre els falsos autònoms.
Massa vegades passa que per cobrir places que tenen totes les característiques de
personal laboral, diverses empreses de comunicació opten per fer contractes a
persones que s’han de donar d’alta com a autònoms. Parlem de professionals que
tenen taula, terminal d’ordinador, telèfon, compleixen un horari i segueixen les
ordres d’un superior.
Becaris: El sector ha de vigilar que els becaris facin realment la funció de becaris i no
substitueixin als professionals. La funció dels becaris, que són persones que estan
acabant el seu període d’aprenentatge, no hauria de ser la de cobrir una plaça d’un
professional. La seva col·laboració ha d’estar sempre tutelada per una persona de la
plantilla i la seva finalitat és la d’aprendre i cap cosa més.

Barcelona, 8 de febrer del 2016

5

