PREACORDDE PRÓRROGADEL 10¿CONVENIDE TVGCCMA
PERA L'ANY2008.
A SantJoan Despí,a les 15 horesdel dia 26 de setembrede 2008 als localsde I'empresaes
reuneixla comissiónegociadoradel convenicol'lectiude I'empresaTelevisióde Catalunya,
S.4., integradapels/perles senyors/resque a continuacióes relacioneni sota la presidéncia
del Sr. XavierGrespán.
Per la representació
ENRICMALET,DAVIDDE ABÁSOLO,JOAN
de la Direccióde I'empresa:
BOSCH, EVA DTp¿, MIREYA CUEVAS, MONTSERRATMARTÍ, AMADEU GASSÓ,
MONTSERRAT
PEREZI M. ANGELSBRACAMONTE.
Per la representaciódels/de les treballadors/res:
PHESIDENTACOM|TÉ D'EMPRESA:
MANOLIVARGAS;CG.OO.:JORDICAMPMANY;MANELSERNA,MARCFORNAS;CTTVC:
NÚRN AMAT; SPC: RAMON ESPUNY; GGT: ROQUE MARTÍNEZ; UGT: ALBERT
EZQUERRA;ASSESSORSDE LA COMISSIÓNEGOCIADORA:
JORDI LÓPÉZ (CC.OO);
RETNALD
ROCA(CGT);Arueel SANCHEZ(CTTVC)
1. Es prorrogael Conveni2005-2007finsa 31 de desembrede 2008en la totalitatdel seu
contingut, incloent tots els aspectes económicsi les disposicionstransitóries,
addicionalsi finals,(l'incrementde sousfinal per a 2008 será de l'lPC més O,2o/o.
La
quantitatdestinadaal Pla de Pensionsseráel 0.5olo
de la massasalarialcorresponent
a
sou basei antiguitatde I'anyanterior).
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2. La mesa de negociacióde l'11éconvenideTVC iCCMA es constituirádurantel mes
de generdel 2009.
amb I'objectiude tancaruna
3. Continuaranels treballsde la Comissíóde Contractació,
de la contractació
acord, el més tard el 31 de gener del 2009, per a I'estabilització
temporalde llargaduradaque incloguiel tractamentde les promocionscontinuadesi
també de llarga durada del personalfix amb proves de la categoriaa la que está
promocionat.
En tot cast en els concursosque s'iniciina partirde la data de la signaturad'aquest
preacord,s'aplicarála caducitatautomáticade les llistesals 24 mesosi la determinació
de numerus claususd'aprovatsd'acordamb el volum de contractaciótemporal de la
categoriao lloc de treballobjectedel concurs,fins a pactaren el seu cas les noves
normesde selecció.
Mentredurinaqueststreballsespecífics,
aquestaComissióes reuniráun cop cadatres
setman€s.
Continuaranels treballsde la Comissióper a la ProduccióInterna,que es reunirAun
cop cada trss setmanesamb I'obiectiud'assolirun acorden aquestamatéria.
La Direccióaplicaráa la data de signaturade I'acord,aquellsaspectesde la Llei de
Mesuresde Concifiacíó
de la vida personal,familiari laboraldel personalalserveide
I'Administració
Públicade Catalunyaaixl com les mesurespactadesper a tractarla
concurrbnciadels drets de conciliacióque puguinafectara la organitzaciódel treball,
contemplades
a I'Annexd'aquestdocument.
tots els acords

sobre les matéries esmentades en els punts
la conveniéncia
d'incloure'ls
en l'11é convenide
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7. En I'ordrede temes a tractaren res negociacions
"-v
de r,12éconvenide TVC i ccMA
s'inclouran
en primerlloc:
-

Les normesde selecció
La resta d'aspectesde la llei de mesures
de conciliació
familiari laboraldel personalalserveioer¡amiÁürrác¡o de la vida personal,
É,iu¡i""de catatunva.
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ANNEX
PRIMER.-Millorescontempladesen els següentsarticlesde la LLei 8/2006de Mesuresde
Conciliacióde la vida personal,familiari laboraldel personalal servei de l'Administració
Públicade Catalunya
- Art.6 Excedéncia
voluntáriaper al manteniment
de la convivéncia
- Art. 7 Excedénciaper raó de violénciade génere.S'aplicarál'excedénciaamb el tractament
de l'excedéncia
voluntáriai es reservaráel llocde treballdurant18 mesos
- Art.I Permísper matrimonio parellade fet
- Arl.12Permísper naixementde fills,adopcióo acolliment
- Arl. 14 Permísde lactáncia
- Art. 17 Permísper atendraa fills ifilles discapacitats/ades
- Art.18 Permfsprenatal
- Art.20 Permfsper atendreun familiar
- Art.21 Flexibilitat
horáriaper situacióde violénciade génere
- Atl.22 Flexibilitat
per a visitesmédiquesi tutories
horáriarecuperable
- Art.26 Reduccióde jornadade donesvíctimesde violénciade génere.S'aplicarála reducció
proporcional
en el salari.
SEGON.-Normesde concurrénciade drets de conciliacióamb drets d'organització
De conformitatamb la normativavigent,per tal de compatibilitzar
els drets de conciliaciódels
treballadorsamb l'organitzaciódel treball,la ComissióParitáriafixará,
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I4illores rs"pplli.d*s r¿Is f,fei de ¡{ssures dpconciliqció de lrr uida persona{,&miliür i-

r. PER]\{ISOS
r.r Matrimoni

o parella de fet

Millot'es¡ Es pot gaudir en la data sol'licitada per la persona interessada, dins del
termini d'un any a partir del casament o inscripció com a parella de fet en el Registre d'Unions
Ciüls.

r.g Naixement de fills, adopcié o acolliment
Míllores: Són dies consecutius i dins els ro dies següentsal naixement, o arribada del
menor.
Aquest permís s'haurá de gaudir abans del de paternitat.

r,q Per atendre a fills i filles discapacitats/ades
Millores: Dues hores de flexibilitat horária diária per poder conciliar els horaris dels
centres d'educació especial o dels altres centres on el fill o filla discapacitat/
ada rep atenció.
Obseruacions Tenen dret els dos progenitors, al mateix temps.

r.4 Lactáncia
DursdaUna hora diária d'abséncia o dues fraccions de mitja hora.
Millors:
En cas de part, adopció o acolliment multiple, z hores diáries o dues fraccions
D'una hora.
Es pot gaudir durant les ünt setmanesposteriors al permís de maternitat
Refribucir¡ns No queden afectades.
Observaciorrs Poden gaudir aquest permís tant el pare com la mare.
Millors: A petició de l' interessat les hores es poden compactar en jornades senceres
consecutiveso repartides per setmanes.
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r.S Permís prenatal
Durads El temps necessari.
Rehibucions No queden afectades.
Observacions En cas d'adopció o acolliment, permís a absentar-se del lloc de treball per dur a
terme trdmits administratius requerits per l'administració competent fets a Catalunya.
Justificació préüa de la necessitat de dur-lo a terme dins la jornada de treball.

r.6 Flexibilitat
i trrtories

horirria recuperable uer a visites médiques

Millo¡.es: Es poden autoritzar permisos d'un mínim d'una hora i un máxim de 7.
Relribucions No queden afectades.
Absetwctcions Per acompanyar a familiars ascendentsi descendentsfins al segon grau de
consanguinitat o afinitat a visites o proves médiques.
Per acompanyar a reunions de tutoria amb els docents responsablesdels fills o filles.
El temps d'abséncia:
a) Es recuperará durant la mateixa setmana o,
b) es descomtará de la ndmina.
Aquests permisos poden ser puntuals o periódics.

r.7 Reducció de jornada dones r'íctimes violéncia de
génere
Dursdrr Reducció d'un terq o de la meitat de la jornada.
Refribucf<¡rr^s Reducció de les retribucions de manera proporcional.
Obsertsaeíans Aüegat a permetre que es faci efectiu el dret a la protecció i assisténcia
integrals.

r.8 Flexibilitat

horiria

per situació de violéncia de génere

Dut's.da El temps imprescindible justificat pels serveis socials,policials o de salut
corresponents.
Refribucior¿s No queden afectades
Millot'o.: Es tindrá dret a la flexibilitat horária d'acord amb la situació concreta sigui
necessária.

r.g Per atendre un familiar
Millores: Període mínim de ro ües i fins a 3 mesos,prorrogables excepcionalment a 3
mesosmés.
El familiar ha de ser fins al segon grau d'afinitat o consanguinitat (avis, pares, gerrnans, fills i néts,
tant propis com de la parella).
Ret¡r'bucions Senseretribucions.
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2. EXCEDENCIES
z.r Excedéncia voluntária
convivéncia

per al manteniment

de la

IluraclaMínima de dos anys i mdxima de quinze.
Retribucions Senseretribucions.
Obseruacions Es pot concedir en els casosen qué un dels cónjuges o conüvents hagi de
residir en un altre municipi per haver obtingut un lloc de treball estable. No computa a efectes de
triennis, grau i drets passius, ni comporta reserva de plaqa i destinació.
No está subordinada a les necessitatsdel servei.
No aplicable al personal temporal.

¿.2 Excedéncia per raó de violéncia de génere
Dursdct Pel temps que se sol.liciti.
Re tribucions Senseretribucions.
Observcteions Comporta resewa del mateix lloc de treball durant 6 mesos prorrogables.
Un mes abans de finalitzar I'excedénciala Direcció ha de notificar a I'afectat que té un mes a partir
de la finalització de I'excedénciaper demanar l'ampliació de I'excedénciao la sevaincorporació.
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