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LA VEU EDITORIAL
Visca l'Estiu !
Amb l’arribada de l’estiu i del bon temps arriben també les elevades
temperatures, les fortes calors i les canícules estiuenques.
Alguns llocs de treball del nostre Ajuntament no estan encara
adequats per una climatització òptima, segons estableix el Reial
Decret 486/97, per a poder desenvolupar la feina diària en condicions
mínimes que no suposin un risc per la salut. Volem matitzar que
“alguns“ llocs de treball, ja que totes i tots sabem que
en les àrees i zones de govern, espais propis i comuns dels partits polítics, en els
departaments i despatxos on hi han càrrecs directius (la popularment anomenada “zona
noble”) la climatització, l’espai i altres recursos o mitjans estan sempre actualitzats, en bones
condicions i fins i tot a la última. Per què serà?
Us volem recordar que el Reial Decret 486/97 estableix que els llocs de treball
sedentaris propis d’oficines i similars la climatització ha d’ estar compresa entre els 17º
i 27º, i on es realitzin treballs lleugers entre els 14º i 25º.
Us encoratgem a comunicar-nos les situacions anòmales respecte les temperatures de treball
o qualsevol altra situació que considereu inadequada en el vostre lloc de feina.
Aquest mes de juliol La Veu Express inclou dues Cròniques d’Opinió molt interessants, no us
les podeu perdre. Us animem també a participar i dir la vostra, feu-nos arribar les vostres
cròniques, opinions i notícies dels vostres llocs de treball.
La Veu Express marxarà de vacances aquest proper agost i us desitja a totes i a tots molt
bones vacances. Visca l’estiu!
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PAGAMENTS AL MES DE JULIOL I ENDARRERIMENTS
Us informem que a la nòmina del mes de juliol s'abonarà el "a
compte" de la futura Valoració dels Llocs de Treball, que es
meritarà de la següent manera:
A l’any 2017 el personal a jornada complerta que va treballar
des de l’1 de gener fins al 30 de juny i que es trobava en
actiu en el moment de l’abonament del “a compte”, nòmina
d’agost de 2017, va percebre la quantitat de 500 euros.
La resta del personal la part proporcional pel temps treballat i segon jornada laboral (temps
parcial, reducció de jornada, etc) des de l'1 de gener fins al 30 de juny, i sempre que hagués
estat en actiu en el moment de l’abonament.
El personal que va començar a treballar més tard de l’1 de juliol no va generar cap quantitat
del "a compte".
Per aquest any 2018 es meritarà des de l'1 de gener fins al 31 de maig, tot el personal a
jornada complerta que en el moment de l'abonament del "a compte" (nòmina de juliol) hagi
treballat aquest mesos cobrarà 500 euros més la quantitat abonada a la nòmina d’agost de
2017.
Això vol dir que aquells/lles que van cobrar l’any passat 500 euros i han treballat també des
de l’1 de gener fins al 31 de maig del 2018 cobraran un total de 1.000 euros.
La resta del personal la part proporcional pel temps treballat i segon jornada laboral (temps
parcial, reducció de jornada, etc) des de l’1 de gener fins al 31 de maig, sempre que estiguin
en actiu en el moment de l’abonament (nòmina de juliol), percebran la quantitat corresponent
més la quantia que se’ls va abonar a la nòmina d’agost de 2017.
Per l’any 2019 tots els Llocs de Treball veuran incrementat el seu salari brut anual de 1.000
euros.
Respecte a l’augment de les retribucions aprovades a la Llei de Pressupost General de l’Estat
pel 2018 s’abonaran en els següents terminis:
Nòmina de juliol increment de l’1’5 % més els endarreriments d’aquest 1’5 % sobre les
nòmines de gener a juny de 2018.
L’increment addicional del 0’25% amb efectes econòmics del juliol, que s’aplicarà i abonarà a
la nòmina del mes de setembre, com també els endarreriments de les nòmines de juliol i
agost.
Al mes de setembre tindrem l’augment de l’1,75%. El 0,30% queda pendent de negociació.
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Cròniques d'Opinió
IGUALTAT

No dir sí, també vol dir No

Sota el lema #NomésUnSíÉsUnSí diferents entitats i sindicats de
la ciutat han aprofitat la nostra festa major per posar un punt lila
d’informació i atenció per prevenir comportaments sexistes i
agressions sexuals. Aquest punt ha complementat un altre
promogut per la regidoria de Polítiques de Gènere instal.lat a
Vallparadís, on se celebrava El Jove. S’han repartit diferents
materials divulgatius amb l’objectiu de conscienciar a la població i
informar-los de les passes a seguir en cas de presenciar o patir
una agressió de caire sexual.
Aquesta necessitat sorgeix de la trista actualitat que estem vivint (i
patint) les dones avui dia. Masclismes (amb i sense micro),
patriarcat i sexisme són paraules que malauradament prenen un
significat molt evident gràcies a l’actualitat. La realitat sempre
supera la ficció.

Amanda Alonso Toresano
Delegada responsable de
comunicació i igualtat
Fotografia: fsc-Terrassa-copyright

Grups d’homes (joves i guapos, alguns fins i tot amb certa preparació) que violen en grup pel
simple fet de divertir-se i demostrar el seu poder sobre la dona, sola i indefensa davant
l’agressió. Tot i la condemna generalitzada de la societat, hem presenciat (atònites) com els
jutges els concedien la llibertat provisional amb unes fiances ridículament baixes. Els
arguments de l’audiència de Navarra es basen en la distància del lloc de residència de la jove
(com si fos una dificultat recórrer aquests 500 km de distància al segle XXI), la pressió social
que els impedirà reincidir, així com el nul risc de fugida donat que són joves amb un fort
arrelament familiar i sense mitjans econòmics per fer-ho. Tots tres arguments són totalment
discutibles i ens vénen a dir que són prou curtets per no saber agafar un avió, prou pobres per
no poder marxar del país i que ja ténen prou desgràcia per ser tan coneguts i, per tant, vigilats
per la ciutadania que no els permetrà tornar a delinquir.
Que la víctima sigui qüestionada després de ser violada, gravada, robada, vexada,
abandonada… i que els jutges no hi vegin delicte més enllà de l’abús sexual és símptoma de
que el nostre codi penal és masclista, desfassat i un insult cap a les dones. Però
malauradament fins que no es modifiqui ‘bons’ nois com els de la Manada continuaran en
llibertat. Mentrestant, entitats feministes d’arreu d’Espanya han fet una crida a vestir
samarretes negres el dia del ‘chupinazo’ com a protesta per la polèmica sentència.
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Alguns col.lectius fins i tot demanaven a les fèmines que aquest any no anéssin a Pamplona
per Sant Fermín. I des d’aquí ens preguntem: som nosaltres les que hem de deixar de gaudir
de les festes? Som nosaltres les que hem de deixar de vestir curt, ensenyar cuixa o pitram?
Som nosaltres les que no podem sortir soles de nit? Som nosaltres les que hem de deixar de
beure? Perquè potser els qui no haurien de beure, sortir de nit o anar de festa són els
violadors.
I si a més d’un els fa perdre la raó una faldilla curta o un escot, els convidem a posar-se una
bena als ulls. O un cinturó de castedat… amb Amazon te’ls porten en 48 hores.

CCOO avantatges per a
l'afiliació
Oferta d’oci i descans al millor preu!
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Cròniques d'Opinió
SALUT LABORAL

Els Riscos Psicosocials a Egarvia SA
Desprès de la realització de l’Avaluació dels Riscos Psicosocials
en els diferents departaments de l’Ajuntament de Terrassa, ara
s’està desenvolupant l’Avaluació a l’empresa Egarvia SA. Cal
dir, que en detectar-se alguns factors de les condicions de
treball relacionats amb l’organització del treball, “tema estrella”
en les reivindicacions per part de la part social durant anys, i que
aquests factors poden ser potencialment nocius per a la salut
dels treballadors, es va instar a la direcció de l’empresa a actuar.
Per tant, es va traslladar el que els companys de l’Ajuntament
havien realitzat en els seus departaments a l’empresa Egarvia
S.A. per tal de detectar, identificar, avaluar i aplicar, si s’escau,
Felipe Ed. Urbina Calzado
Delegat
responsable d'Ocupació
les mesures preventives per tal de minimitzar o evitar l’exposició
i Tècnic superior en prevenció de
dels treballadors de la plantilla a aquest factors de riscos
riscos professionals
psicosocials.
Fotografia: fsc-Terrassa-copyright
La finalitat que es busca amb aquesta avaluació psicosocial no és un altra que aconseguir un
entorn de treball més saludable per als treballadors en el desenvolupament de la seva funció
professional dins de l’organització de l’empresa. En primer lloc, es va constituir el Grup de
Treball, es va acordar el mateix mètode utilitzat a l’Ajuntament, i es va començar amb les
directrius pròpies que el mètode indica. Es van classificar els grups de treballadors en unitats
d’anàlisi per tal de garantir la confidencialitat i identificar millor les exposicions, per poder
actuar en l’origen d’aquestes i pendre les mesures preventives més apropiades. Després, es
van passar els qüestionaris als treballadors perquè amb la seva participació es pogués validar
les dades resultants, ja que una participació baixa donaria una mostra no fiable.
Tot aquest procés ha estat supervisat pel Grup de Treball, i en el si d’aquest, es va lliurar
l’Informe preliminar amb les dades del resultat de l’Avaluació. Ara, ens trobem en la fase de
Debat de l’Informe preliminar, on el Grup de Treball ha de treballar aquest per tal d’analitzar
les dades, debatre l’origen de les exposicions dels factors de risc i proposar les mesures
preventives adequades. A partir d’aquest punt, cal dir que la participació per part dels
treballadors ha estat molt alta i per tant, s’ha de felicitar als companys d'Egarvia SA per
aquets fet, ja que ha estat del 73.9% (69,2% a l’Ajuntament). Us animo a continuar la vostra
participació en els Cercles de Prevenció.
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En quant als resultats, ara comença la veritable feina, ja que s’han d’analitzar una per una les
dimensions resultants per tal de determinar quines millores es poden desplegar per a disminuir
o eliminar els factors de riscos. A més, hem de fer constar que han sortit uns resultats bastants
desfavorables per a la salut dels treballadors afectats, ja que de les 20 dimensions analitzades,
només en 2 dimensions se supera el percentatge del 50% més favorable per a la salut i en 14
dimensions se supera el percentatge del 50% més desfavorable per a la salut. (Ajuntament: 6
dimensions superen el 50% més desfavorables i 5 més favorables). Per tant, el mapa resultant
és totalment vermell, i en conseqüència, s’ha de fer una actuació integral en l’organització per
tal de corregir aquesta greu disfunció que té com a resultat una exposició contínua a situacions
de riscos en la salut dels treballadors. Entre d’altres, aquestes situacions poden convertir-se en:
insatisfacció, estrès, burnout, malalties mentals, cardiovasculars i professionals i en accidents
de treball.
Des d’aquesta Secció Sindical, continuarem treballant per a la millora de les condicions laborals
de tothom, i que l’entorn de treball segueixi, d'una vegada, les directrius que descriu la “NTP
1008 Llocs excel·lents per a treballar (Great places to work)”. Salut!

CCOO avantatges per a l'afiliació
Tens dubtes o problemes amb l'habitatge? CCOO t'ajuda!
CCOO de Catalunya posarà el seu Gabinet Jurídic al servei
de la lluita contra la precarietat en assumptes relacionats
amb l’habitatge, amb un primer assessorament gratuït,
trucant al 93 481 28 64.
El compromís de CCOO de Catalunya en contra de la
precarietat laboral, també es materialitzarà en el fet
d'atendre, més enllà dels temes laborals, altres qüestions
vinculades amb la situació de vulnerabilitat de les persones
treballadores, que cal que es defensin d’aquestes situacions
a través d'una demanda civil.
Entre d’altres aspectes, CCOO els ajudarà en una defensa
civil davant els desnonaments, els préstecs hipotecaris amb
clàusules i/o despeses abusives, els préstecs personals de
financeres amb interessos desmesurats, etc.

SECCIÓ SINDICAL AJUNTAMENT DE TERRASSA I ORGANISMES
WWW.CCOO.CAT/FSC/TERRASSA E-MAIL AJTERRASSA@CCOO.CAT
TEL.685312825 EXT 9334

LA VEU EXPRESS

Juliol 2018

La Teva Veu
“Assolir la plena igualtat és una equació molt complexa en la nostra societat
actual. Cal fer coeducació des de ja!, corresponsabilitat i coherència”
Carmen Amador Borbalás. Secretària d’organització de la secció sindical de CCOO de
l’Ajuntament de Terrassa
La Veu Express us ofereix aquesta nova entrevista dels membres de la nostra executiva. Aquest mes us volem
presentar a la Carmen Amador Borbalás, secretària d’organització de la secció sindical de l’Ajuntament de Terrassa
des de fa 12 anys.
La Carmen, dona i treballadora, una vida amb doble exigència per aquest fet, sindicalista per convicció de qui sap
que encara queda molta feina per fer i drets per assolir, defensora de l’àmbit públic perquè és l’àmbit de totes i tots i
feminista per necessitat en una societat encara desigual. Els trets que la caracteritzen són la seva capacitat
observadora i tenacitat en totes les negociacions. La força i el caràcter perfectament convinades amb la
comprenssió i l’empatia de les necessitats alienes. Un puntal imprescindible per a la nostra organització.
LVE: Carmen, com i quan vas decidir
col.laborar en l’àmbit sindical?
CAB: Em vaig iniciar com a membre
del Comité de Foment, però va ser una
etapa curta. Com a delegada de
personal de l’Ajuntament, va ser a
l’any 2007, crec. Van coincidir diversos
factors: estavem buscant persones per
renovar les llistes de representació
sindical i jo sempre he estat una
persona observadora i reivindicativa,
una “Pepito grillo”.En aquest primer
Sindicalista per
moment vaig posar dues condicions, la
convicció i
primera que no sigués un treball de
feminista per
màxima dedicació (em varen adjudicar
necessitat
els ajuts
Fotografia: fsc-Terrassa-copyright

socials) i una altra condició que ara no diré, però que
s’ha complert sempre fins ara.
LVE: En la teva llarga experiència quins aspectes han
canviat en la negociació col.lectiva d’abans i d’ara?
CAB:Seré molt breu, el que ha canviat és que
treballem en equip. Les persones que afronten una
negociació tenen molta de la informació necessària,
no sempre tota i en aquesta situació el treball conjunt i
en equip es fa imprescindible.

En aquest difícil període ens ha tocat batallar
amb una situació socioecòmica caòtica,
l’estabilitat laboral del màxim
de traballadores possibles ha estat el nostre
principalobjectiu. Tal i com es va plantejar un
ERO al departament d’habitatge, les mesures
que vàrem haver de prendre i com ens vàrem
plantar, ha marcat un abans i un després en les
negociacions. Ara sabem com se les gasten en
aquesta casa, però també que cal fer.
LVE: Com a secretària d’organització quins creus
que són els àmbits a reforçar o millorar?
CAB: En totes les reunions, negociacions,
assemblees i executives totes i tots
hauríem d’aprendre a no embrancar-nos en
debats aleatoris que ens distreuen dels

objectius principals a tractar. Ser més clares, concises i
breus, apart de puntuals (ha,ha,ha) per iniciar i concloure
les reunions en el temps establert i finalitzar la feina.Tenim
pendent aconseguir que les companyes i companys ens
visualitzin molt més propers del que ja som ara, i que ens
expliquin les seves dificultas o problemes quan“comencen”
en el seu inici, perquè quan ens arriba el problema ja és
d’una magnitud important. Des de la secretària de
comunicació s’ esta treballant en un projecte per millorar
aquest tema.
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La Teva Veu
LVE: Sabem totes i tots que la plena igualtat entre dones i homes és encara un llarg camí per recòrrer. Què
caldria fer des de la lluita i acció sindical per a millorar la igualtat?
CAB:Aquesta és la pregunta del milió!
Assolir la plena igualtat és una equació molt complexa en la nostra societat actual. Cal fer coeducació des de
ja!, corresponsabilitat i coherència.
En l’àmbit laboral necessitem horais de treball que permetin conciliar la vida personal, familiar i laboral. És a
dir, res d’allargar la jornada laboral fora de l’horari establert. ( Aquest tema dóna molt de joc perquè a qui
entrem a veure qui i com allarga la seva jornada.. i tormen al principi. Això és perquè la persona no sap
delegar o és perquè la seva situació personal no li és atraient).
En l’àmbit sindical faig dues distincions:
En la secció sindical de l’Ajuntament qualsevol persona pot ocupar qualsevol secretaria, jo no he vist mai ni
una traba ni cap impediment. La secretaria més compromesa i que jo no ocuparia mai seria la de secretari
general, perquè implica una dedicació plena de quasi 24 hores diàries i per a mi aquesta seria una càrrega
personal i emocional que no podria gestionar.
A un nivell sindical, comarcal i federal.. crec que les persones haurien d’ocupar els càrrecs sindicals com a
màxim durant 8 anys que és el temps que pot trigar en portar-se a terme un projecte, després cal retornar als
llocs de treball inicials. Segurament així aconseguiríem que haguessin més dones en els llocs que fins ara
només han ocupat els homes.
LVE: Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista.
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