
 
 
CONSEQÜÈNCIES DE LA TISORADA 

L'Audiència Nacional declara il·lícita la retallada 
salarial a TV-3 
 
La sentència segueix la línia del que ja va fer el Tribunal Suprem al febrer respecte de la rebaixa de sous a Catalunya 
Ràdio 
 
Dilluns, 20 de juliol del 2015  

Tal com era de preveure després de la sentència del Tribunal Suprem sobre els sous de Catalunya Ràdio, l'Audiència 
Nacional ha condemnat la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) a abonar als treballadors de 
Televisió de Catalunya (TVC) totes les quantitats descomptades (5% del sou) sota el concepte Reducció d'Acord de Viabilitat 
(RAV), des de l'1 de gener del 2013, amb una condemna afegida del 10% d'interessos de demora. 

El mes de febrer passat, el Tribunal Suprem ja es va pronunciar en contra de la rebaixa del 5% a Catalunya Ràdio, i ordenava 
la seva devolució en termes similars als que ara ha fet l'Audiència Nacional respecte de TVC. Ja al febrer, el comitè 
d'empresa de la tele catalana va advertir que els dos casos eren idèntics, i que era necessària la "supressió immediata de la 
retallada i la devolució dels diners il·legalment descomptats des del 2013". Llavors, la direcció de la CCMA es va negar a 
plantejar aquesta possibilitat i va optar per esperar la sentència, que acaba de corroborar la tesi dels treballadors. 

En una nota, el comitè d'empresa recorda que els treballadors de la CCMA van acceptar en referèndum "una retallada 
voluntària i temporal del 5% durant els anys 2011-2012". Segons el comitè, l'acord comprometia la direcció amb el 
manteniment de la plantilla, "però des de l'any 2013 han continuat fent la retallada il·lícita, han acomiadat més de 300 
treballadors fixos i han eliminat els col·laboradors i treballadors temporals". 

La direcció de la CCMA pot presentar un recurs sobre la sentència davant el Tribunal Suprem, però aquesta opció " s'està 
estudiant", ha assenyalat un portaveu de la Corporació, que ha reconegut que "el que toca ara és aplicar la sentència, i 
intentar analitzar la situació perquè aquesta nova partida de despeses no afecti la qualitat del servei públic". 

Aquest portaveu s'ha limitat a recordar les declaracions del president de la CCMA, Brauli Duart, al fer-se pública la sentència 
respecte de Catalunya Ràdio. Segons va dir Duart, la sentència suposava "un fort cop a la viabilitat de la Corporació", que va 
avaluar en prop de 30 milions d'euros (des del maig del 2011 fins a l'actualitat). Després de remarcar el president que 
aquestes sentències suposen un compromís de deute que altera la situació d'estabilitat actual, va advertir: "Si el Parlament no 
decideix incrementar els recursos de la CCMA per poder afrontar les despeses, amb efectes retroactius, només quedaria 
l'alternativa d'una nova reducció en continguts audiovisuals i despeses de manteniment". Si s'arribés a aquesta situació, Duart 
va ser contundent: "Afectaria de forma irreversible, no només la viabilitat, sinó també la competitivitat de TV-3 i Catalunya 
Ràdio". 

Dimarts que ve, 28 de juliol, se celebra al Parlament l'última sessió de control parlamentari de la CCMA abans de les 
vacances estivals, i ja és segur que aquest conflictiu tema serà el centre de la reunió. 

 


