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LA VEU EXPRESS d’ESTRENA
Estrenem una nova imatge de La Veu Express i un nou
format
Més informació, amb més Notícies, seccions més participatives amb articles d’opinió dels
responsables de l’executiva que estrenem en la secció fixa mensual Cròniques d’Opinió.
També amb articles de les delegades i delegats i de l’afiliació en la secció La Teva Veu
oberta a tothom, que vulgui participar o col.laborar en la nova edició de la revista.
Tot això i molt més en La Veu Express, la teva revista, la nostra revista, la revista de totes i
tots les que volem millorar els serveis públics i creiem imprescindible la unió i la lluita sindical
de la classe treballadora, en aquest temps d’imposició de la política i del discurs neolliberal,
elitista i excloent.
Ajuda’ns a difondre-la, fes-la teva i participa ara més que mai.
Us donem la benvinguda al vostre espai d’informació i d’expressió sindical de la FSC de
l'Ajuntament de Terrassa de CCOO, el sindicat de totes i tots!
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ASSEMBLEA GENERAL INFORMATIVA
Es van resoldre tots els dubtes dels assistents en matèria
d'ocupació pública i pensions
El passat divendres 1 de juny es va celebrar a la
sala petita del cimena Catalunya l'Assemblea general
informativa per tractar els següents temes: II Acord
Govern-Sindicats per a la millora de l'ocupació pública
i les condicions de treball. Pensions públiques.
Les ponencies van anar a càrrec de la Sra. Mertxe
Paredes Dirán, secretaria de comunicació i portaveu
federal i del Sr. Iván Molinos Meire, secretari de joves
de la federació respectivament.
Va moderar la Sra. Amanda Alonso Toresano,
responsable de comunicació i igualtat de la FSC de
l'Ajuntament de Terrassa.

Fotografia: A. Alonso, M. Paredes i I.Molinos
fsc-Terrassa-copyright

SENTÈNCIA FAVORABLE A UN TREBALLADOR D’EGARVIA
El passat 28 de març el jutjat del social núm.2 de
Terrassa va emetre una setència favorable a un empleat
d’Egarvia, per violació dels drets fonamentals i llibertats
públiques del treballador.
La sentència condemna a l’empresa EGARVIA i obliga
de forma immediata a la direcció i gerència d’aquesta
S.A. a restituir les condicions laborals i horaris de feina a
la part demandant, el treballador, al que prèviament se li
havien modificat de forma substancial. En aquesta
setència no té cabuda poder interposar un recurs de
suplicació, és una sentència en ferm.
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AQUESTS DIES HAUREU VIST UNA BANDERA DE L'ARC DE
SANT MARTÍ ONEJANT A L'AJUNTAMENT
Saps per què?
Què és commemora el 17 de maig exactament?
El 17 de maig del 1990 l’Organització Mundial de la Salut va aprovar treure de la llista de
malalties mentals l’homosexualitat. Aquest és l’origen de la celebració d’aquest dia com a Dia
Internacional contra l’Homofòbia, la Transfòbia, la Bifòbia i la Lesbofòbia. Des d’aleshores, a
l’Estat espanyol hem viscut avenços legislatius importants, tant estatals com autonòmics, que
ens fan tenir la sensació que vivim en un país igualitari i sense discriminacions. No obstant
això, el dia a dia demostra que queda molt per fer (...)
El món del treball és un dels àmbits importants de la vida, hi passem molt de temps i hi
establim diferents relacions socials amb els companys i companyes. Existeix la visió que la
diversitat sexual i de gènere pertany a l’esfera privada de les persones i que no és necessari
que les persones LGTBI es visibilitzin en l’àmbit laboral. Hi ha persones que a la seva feina
no poden ser les persones que són, no poden dir amb qui viuen, tenen por de parlar de la
seva parella i fan mans i mànigues per ocultar que la seva parella és un altre home o una
altra dona. Són persones que s’han d’enfrontar contínuament a acudits, expressions o
paraules LGTBIfòbiques, i han de viure amb una tensió contínua. (...) Aquestes situacions fan
que aquestes persones es mantinguin dins del seu armari a la feina, cosa que du associades
múltiples conseqüències, com la pèrdua de drets relacionats amb la vida familiar, ja que per
sol·licitar-los han de demostrar qui és la seva parella. (...) Aquestes circumstàncies fan que,
quan una persona revela la seva identitat sexual a la feina, pugui patir assetjament d’altres
companys o companyes o dels seus caps, o que, sense cap altre motiu, vegi modificades les
seves condicions de treball, no tingui un ascens i, fins i tot, pugui ser acomiadada.
Una persona transsexual té més dificultats per trobar feina o per realitzar el seu procés de
transició, dificultats provocades per molts motius, però, principalment, per tenir un DNI i una
documentació oficial amb un nom i un gènere diferent del seu, o pels molts estereotips i
prejudicis que hi ha sobre les persones transsexuals, perquè es tendeix a menysprear el que
no es “normal” a causa d’una transfòbia molt estesa. (...)
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Hem de sensibilitzar delegats i delegades, i totes les persones que formen part de les
estructures de CCOO. Hem d’aconseguir una major implicació de CCOO en la lluita per la
igualtat de les persones LGTBI. Cal introduir clàusules en els convenis col·lectius que
garanteixin la igualtat de totes les persones i negociar protocols d’actuació contra
l’assetjament per orientació sexual, expressió i/o identitat de gènere. Perquè quan parlem
dels drets de les persones LGTBI, parlem de drets laborals, de drets socials i de drets
humans; parlem de la lluita contra la discriminació a favor de la igualtat per a tothom.
TEXT EXTRET DEL MANIFEST DE CCOO PER COMMEMORAR EL DIA CONTRA L’LGTBIfòbia

PÈRDUA DEL PODER ADQUISITIU DE LES TREBALLADORES
I TREBALLADORS
Des de l'any 2010 fins ara, les treballadores i treballadors
públics hem anat perdent poder adquisitiu de forma lineal
augmentada i sense cap aturador possible. El gràfic parla per
si sol. Mentres l’IPC català al 2017 ha estat del 13% dos punts
més per sobre de l’Estatal, el salari acumulat era del menys
4.7% al 2010 i al 2017, encara, del menys 2.7%.

EL NOSTRE SINDICAT, CCOO, HO DENÚNCIA I
SEGUIRÀ LLUITANT EN TOTES LES TAULES DE
NEGOCIACIÓ POSSIBLES.
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Cròniques d'Opinió
SALUT LABORAL
La evaluación de riesgos psicosociales: Los grandes olvidados!
Una parte muy importante de nuestro tiempo lo dedicamos al
trabajo y en el estamos expuestos a todo tipo de lesiones, ya
sean físicas o psicológicas. Es muy importante que las
empresas se tomen en serio la salud de sus trabajadoras/es y
cumplan con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los
evaluen para conocerlos, y en la mediada de lo posible
eliminarlos o minimizarlos, aplicando mediadas correctoras
colectivas y si no es posible, individuales.
La actividad preventiva es una de las tareas más importantes
dentro de la empresa, yo me atrevería a decir, incluso más que
el servicio, la producción o el producto, si una empresa no cuida
su capital humano, al mismo nivel que el servicio, la producción
o el producto está condenada al fracaso. Un entorno saludable
para las trabajadoras/es es fundamental para toda actividad.

Antonio Boza Gimeno
Delegat de riscos laborals i
responsable de mobilitat
Fotografia: fsc-Terrassa-copyright

Como todas/dos sabéis estamos inmersos, hace ya algunos meses, en la evaluación de los
riesgos psicosociales, con el método PSQCAT21, se ha publicado en el Utinc el informe
preliminar, se han creado los círculos de prevención, en los servicios de: Escoles bressol,
Atención ciudadana, Servicios sociales y Urbanismo. Estas trabajadoras/res tienen el objetivo
de proponer mediadas preventivas en sus servicios, para minimizar o eliminar los riesgos
psicosociales a los cuales están sometidos.
El Grupo de Trabajo con todas las aportaciones, tiene que discutir y proponer medidas
concretas y plazos para aplicarlas, aún nos queda mucho trabajo por delante, pero no
podemos, ni debemos desfallecer. Es muy importante para el conjunto de la plantilla que este
trabajo se concrete en medidas que corrijan efectivamente los riesgos a los cuales estamos
expuestos. Sólo así conseguiremos un entorno laboral más saludable.
Desde CCOO queremos agradecer al conjunto de trabajadoras y trabajadores que participan
activamente en la implementación del método PSQCAT21 en todas sus fases. Sin la
participación de toda la plantilla esta evaluación no sería posible y también al servicio de
Prevención, a todos los delegados y delegadas de prevención del Ajuntament de Terrassa y al
Grupo de Trabajo.
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La Teva Veu

"La nostra prioritat és el manteniment de la plantilla, més que
cap altre concepte"
Juan Carlos Jiménez Bonvehi. Secretari general de la secció sindical de CCOO de
l'Ajuntament de Terrassa

La Veu Express inaugura aquesta nova secció amb una entrevista de luxe. El nostre primer convidat és el Sr.
Juan Carlos Jiménez Bonvehi, secretari general de la secció sindical de CCOO de l’Ajuntament de Terrassa.
Durant aquests últims anys el Juan Carlos apart de liderar l’executiva de la FSC de Terrassa ha participat en
totes les taules de negociació del nostre consistori i ha defensat els drets laborals en tots els departaments, de
totes les treballadores i treballadors, així com també ha secundat totes les vagues i actes de protesta al carrer,
fins i tot ocupant l’Ajuntament quan ha estat necessari.
Treballador eficient i incansable. Els trets que el caracteritzen són la seva proximitat i caliu per tothom, així com
la seva comprensió de l’entramat públic i capacitat negociadora.
LVE: Juan Carlos quan et vas iniciar en la lluita sindical ser que comença una petita millora,amb la signatura
que es va fer al març d’aquest any, on vam poder seure
i per què?
i demanar un increment salarial i altres millores.
JCJB: Vaig començar al 2000, junts amb altres
LVE: Quins temes són els que més et
companyes de la meva oficina,
preocupen o que no es resolen mai en el
l’Aurora, la Maria Carmen i jo.
nostre Ajuntament de Terrassa?
Estàvem treballant en unes
JCJB: El més preocupant és l’estabilitat de la
condicions diferents a la resta dels
plantilla, portem molts anys sense poder fer
companys i companyes de
oferta pública i sembla ser que al 2018 es
l’Ajuntament i amb la nostra acció
podrà novament fer oferta pública.
sindical vàrem aconseguir
L’altre tema molt important és poder recuperar
equiparar-nos a la resta del
tot el poder adquisitiu que hem perdut totes les
personal. Van ser uns anys molt
treballadores i treballors durant a quests anys
reivindicatius.
18
anys
defensant
els
drets
d’injustes retallades. Des de CCOO treballem
LVE: En aquests anys d’experiència
laborals
per poder recuperar no una part, sinó tot el
que ha canviat en la tasca i la
Fotografia: fsc-Terrassa-copyright
poder adquisitiu perdut el més aviat
negociació sindical amb l’empresa
possible. Amb els diners de la gent no s’hi
pública?
juga. Ho aconseguirem!.
JCJB: Quan vaig començar a assumir
la responsabilitat de la secció sindical, vàrem
LVE: Què creus que caldria fer per part de les treballadores
entrar en la profunda crisis econòmica de la que
i treballadors per donar suport i millorar la força
encara no hem sortit. Amb la retallada del 5% i les
negociadora sindical CCOO?
pagues de Nadal. La nostra prioritat era el
JCJB: Participació en totes les reivindicacions i
manteniment de la plantilla, més que cap altre
Assemblees. Quants més siguem, més pressió farem. El
concepte. Ara sembla
suport de l’afiliciació també ens dona molta més força en
les taules de negociació.
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