Secretaria d’Acció Sindical

Bon dia a tots i totes
Amb l'objecte que valoren la meua idoneïtat per a la incorporació al Consell
Rector de la Corporació de Valenciana de Mitjans de Comunicació comparec davant
aquesta Comissió en compliment de la Llei 6/2016 del servei de radiodifusió i
televisió d'àmbit autonòmic, de titularitat de la Generalitat.
El meu nomenament és proposat de manera provisional en aplicació de la
disposició transitòria quarta de la mateixa Llei, per als pròxims sis mesos, en el torn
rotatori que acordàrem CCOO, UGT i IV com a organitzacions sindicals
representatives en la Comissió de Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la
Generalitat.
Com a presentació personal resumint el meu currículum diré que sóc llicenciada en
ciències de l'educació per la Universitat de València. La meua trajectòria laboral està
lligada als serveis socials i en el seu inici va passar per moltes de les fases de
“precarietat laboral” que lamentablement se segueixen mantenint en la nostra
societat. Vaig ser becària, voluntària i treballadora amb contracte en frau de llei.
Després d'accedir mitjançant procés selectiu obert per a ser funcionària interina en
una corporació local, vaig aprovar una oposició per a tècnic mitjà especialista en
menors de la Generalitat Valenciana en l’any 1990. Per tant sóc funcionària de
carrera.
Des de 1997 estic exercint tasques sindicals a temps complet en CCOO del País
Valencià, actualment sóc membre de la Comissió Executiva de la Federació de
Serveis a la Ciutadania, en la qual se m'ha assignat la responsabilitat d'Acció
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Sindical.
Forme part en àmbits de negociació, com la Mesa General de l'Administració
Autonòmica i la Mesa Sectorial de la Funció Pública així com de la Comissió de
Diàleg Social del Sector Públic Instrumental de la Generalitat.
Entre les grans qüestions de negociació en les quals he participat de manera directa
assenyalaré per la seua importància, l'Avantprojecte de la llei 10/2010 d'ordenació i
gestió de la funció pública valenciana en desenvolupament de l'Estatut bàsic de
l'empleat públic. Per tant, conec la normativa d'aplicació al personal empleat públic i
personal laboral del sector públic valencià.
Com ja han vist tinc experiència en la negociació col·lectiva, de personal laboral i
funcionari, especialment en les administracions públiques i el seu sector públic, on
s'integra la Corporació Valenciana i la seua societat mercantil.
Participe com a assessora per CCOO en la negociació de l'Expedient de regulació
d'ocupació de RTVV, lamentablement davant una Llei de supressió de servei i
tancament, que tal com anunciàvem, ha tingut greus conseqüències tant en la
destrucció d'ocupació, com en la pèrdua d'un servei públic que considerem
fonamental per a la ciutadania valenciana sobretot per al desenvolupament i ús de la
seua llengua pròpia i la vertebració i cohesió del nostre territori.
Com podran deduir d'aquestes frases, el compromís és participar per a la ràpida
reobertura d'aquest servei públic, amb el màxim respecte a la Llei 6/2016, però
també, a la clàusula sisena de l'Acord aconseguit en l'Expedient de regulació
d'ocupació.
Les persones que treballaven en RTVV no van ser les culpables de l'esdevenir de la
seua “empresa” i la seua experiència ha de ser valorada i aprofitada.
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Per això, considerem que no s'han de posar filtres en els requisits d'accés a la nova
ocupació que impedisquen el compliment d'un acord aconseguit en l’ERO com a mal
menor, davant un tancament arbitrari, injust i impost mitjançant Llei.
Com a organitzacions sindicals el nostre objectiu és que es cree ocupació i millorar
les condicions laborals de les persones treballadores, per això, volem un servei
públic de radiotelevisió valenciana potent, suficient i també capaç de generar
ocupació en el sector audiovisual, però no qualsevol ocupació, la volem de qualitat.
Quant a la qualitat de l'ocupació en aquest període tenim intenció de proposar en el
Consell Rector, prèviament a les noves contractacions, l'aplicació de condicions de
treball que milloren els mínims de l'Estatut dels treballadors.
Volem que les persones que entren a formar part de la plantilla de la Corporació
Valenciana de Mitjans de Comunicació i de la seua societat mercantil, fins que hi
haja representació laboral i un conveni d'aplicació, tinguen unes condicions laborals
dignes.
Per això, atés que l'article 46 de la Llei 6/2016 estableix com a marc retributiu
general el del personal al servei de la Generalitat Valenciana, aspirem al fet que les
condicions laborals també siguen similars a les d'aquest personal i a les establides
en el Conveni col·lectiu de l'extinta RTVV.
També aspirem a incidir que aquesta ocupació de qualitat siga requisit imprescindible
per a les empreses que aspiren a assumir treballs contractats per la Corporació
Valenciana de Mitjans de Comunicació.
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Considerem que seria un error imperdonable promoure un sector audiovisual
valencià “low cost”.
Compartim totalment els principis que la Llei estableix per a aquest servei públic, per
això treballarem des del Consell Rector, com la resta de les persones que el
componen, perquè la nova radiotelevisió valenciana estiga realment al servei de la
ciutadania, els drets de la qual també defensem. Participarem amb l'objectiu que la
nova radiotelevisió valenciana siga independent, plural, en valencià, objectiva,
accessible i imparcial, que promoga el respecte a totes les persones i la igualtat real
entre homes i dones, i es convertisca en eina de prevenció i lluita contra les
desigualtats i sobretot, contra la violència de gènere.
Part dels compromisos de la Llei ja estan avançats i cal continuar sense pausa, per
això, si s'aprova el meu nomenament per al Consell Rector, em posaré al dia amb la
documentació i els temes pendents i seguir el treball on l’ha deixat la meua
companya de la UGT, Lola Navarro.
Ni ha sigut, ni serà fàcil treballar en nom de tres organitzacions sindicals, però puc
assegurar-los que hem aconseguit apropar postures entre nosaltres i, en
determinades matèries, ser una sola veu davant el Consell Rector.
Jo aspire a estar també al nivell, i continuar amb una tasca positiva en el Consell
Rector.
Moltes gràcies.

4

