
  

   
 

¿Què es CGT? 
 

CGT és un sindicat que es defineix com a llibertari, i que practica un sindicalisme alternatiu. Les fórmules dels 
sindicats institucionals, on els sindicalistes han convertit la seva feina en un fi i no en un mitjà, han minvat la 
possibilitat de defensar i aconseguir drets per als treballadors. 

Des de CGT creiem que és l'hora de prendre el comandament i "sintonitzar" amb la veritable força motriu de 
RTVE: els treballadors. Les nostres decisions i accions no les decideix ningú que no siguin els propis 
treballadors i treballadores, que són els que pateixen en carn pròpia els problemes del dia a dia. 

CGT és una força sindical en creixement a RTVE, i són moltes les empreses on la nostra participació és clau: 
CGT és el sindicat majoritari a Tele 5 i Cuatro, y té representació a Telemadrid, Canal Sur, Múrcia y Balears. 

Som l'únic sindicat a RTVE que sempre ha donat suport a les mobilitzacions dels treballadors, que no hem 
canviat d'opinió en els despatxos, l'únic que no ha participat en els "acords parcials" del XVII Conveni i l'únic 
que ha denunciat el tracte discriminatori als nous incorporats. 

¿Què proposa CGT? 
 Eliminar els "nefastos acords parcials" del XVII Conveni inclosos en el I Conveni CRTVE. Aquests acords 

han convertit a la classificació professional en alguna cosa testimonial, les famílies professionals 
agrupen desenes de categories antigues desprestigiant als professionals i no recompensant de cap 
manera la multifuncionalitat. També han fomentat una doble escala professional i salarial entre 
treballadors. 

 Aconseguir una classificació professional justa i equitativa. A la CGT creiem en la solidaritat i en 
l'equitat: a igual treball igual salari, a igual categoria iguals funcions, a iguals condicions de treball 
iguals complements salarials. A més a més, és imprescindible la creació del catàleg de llocs de treball, 
per tal de conèixer las necessitats reals de personal de cada departament. 

 Garantir que la progressió professional, adscripcions temporals, càrrecs directius, comissions de 
destinació, trasllats etc. es realitzin de manera neta i per procediments objectius. 

 Producció pròpia: plena ocupació de la plantilla, com a única garantia de futur. Minimitzar la 
externalització. 

 Finançament: volem que la Corporació tingui un sistema estable de finançament. Som la televisió 
pública europea amb menys pressupost.  Necessitem una millor gestió dels nostres recursos.  

 Estarem vigilants en què es compleixi el I Conveni Col·lectiu i en la seva correcta interpretació, perquè 
la Direcció no pretengui anar encara més a la baixa. 

 Servei públic: donar una informació i un entreteniment de qualitat. més competències als consells 
d'informatius perquè protegeixin amb força la independència de les redaccions, i que la selecció dels 
directors es faci mitjançant concurs-oposició per un òrgan independent. 
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DECIDEIX EL TEU FUTUR!    

VOTA CGT! 
 

http://www.cgtrtve.org/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002398189773
http://twitter.com/#!/cgtrtve
mailto:tve@cgt.es

