COMUNICAT DELS TREBALLADORS DE BTV ACOMIADATS PER DEFENSAR ELS SEUS DRETS
La Justícia ha tornat a donar la raó als treballadors que van ser acomiadats de BTV el juliol del
2015 com a acció reactiva a la presentació d’una demanda per cessió il·legal. Es tracta de
quatre de les sis persones que formaven part de l’equip de 'El pla B' i que des de feia diversos
anys havien encadenat contractes il·legals per a la realització de diversos programes.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya no ha admès a tràmit el recurs que ICB S.A.
societat privada municipal, l’empresa pública que gestiona BTV, havia presentat i referma en
tots els punts la sentència que ja va dictaminar el jutjat d’allò social número 14 de Barcelona, el
9 de novembre del 2015.
La sentència provava l’existència de cessió il·legal de treballadors i definia situacions de
precarietat i abusos, com ara l’existència d’un treballador en qualitat de fals autònom o la
pràctica habitual d’acomiadaments sistemàtics durant el període de vacances per
posteriorment tornar a contractar els mateixos professionals quan començava la programació
de la nova temporada, perdent antiguitat i cotitzacions a la Seguretat Social.
Tot i així, el Consell d’Administració de BTV va decidir recórrer la sentència mofant-se del que
havien decidit en votació els representants de la ciutat de Barcelona en el Plenari del 27 de
novembre. De fet, no hi va haver cap vot en contra. Es van posicionar a favor de retirar el
recurs els grups municipals de Barcelona en Comú, la CUP, PSC, ERC i C’S. El PP i l’aleshores CiU
es van abstenir. A més, un informe jurídic presentat pel mateix Gerent de Recursos de
l'Ajuntament de Barcelona, J.A. Linares, també recomanava acceptar la sentència tal i com
estava. No en van fer cas. Per això, tant els treballadors de BTV com el grup municipal de la
CUP van demanar la dimissió de tots els seus membres.
Lluny de buscar una solució justa, el Consell d’Administració de BTV es va entossudir en veure la
sentència com un problema, una derrota pròpia i una claudicació. D’aquí la seva reacció. Però
no s’havia de reaccionar sinó de respondre a una oportunitat per avançar i fer les coses millor.
Ara s’obre una nova oportunitat. El TSJC ha tornat a donar la raó als treballadors, sense
modificar ni una sola coma la primera sentència. I obliga a ICB a pagar interessos i costes.
Tant el Consell d’Administració com el gabinet Cuatrecasas -a qui ICB ha externalitzat el cassaben que un nou recurs no prosperarà. Són conscients que costarà molts més diners. Però, tot
i així, estan novament a favor de malbaratar més recursos públics?
Demanem a l’equip de govern i als grups municipals que això no torni a passar. El temps de
l’expansió del conflicte s’ha d’acabar.
En tot aquest procés hem estat i som encara les úniques víctimes i no pas els culpables per
defensar els nostres drets que se’ns havien negat i que la Justícia ens ha tornat.
És el moment de la reconciliació i la reparació. Per això ens dirigim directament a la Sra.
Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, perquè es posi al nostre costat d’una manera ferma i
inequívoca, en la defensa dels drets dels treballadors i demani, exigeixi, que no es presenti
cap recurs, que es reparin els greuges reincorporant tots els treballadors acomiadats i així no
calgui celebrar cap judici més. En la defensa dels drets de les persones, cal intervenir on sigui
necessari. És moment de passar de les paraules als fets.
Barcelona, 1 de desembre de 2016

