LA VEU
EXPRESS
DESEMBRE-2018

LA VEU EDITORIAL
A l’altra banda dels Pirineus
Aquest mes de desembre i a punt de tancar l’any 2018, des de
CCOO seguim amb molts fronts actius i oberts. Un d’ells, el de
més rellevància i el que més energies ens consumeix és les
valoracions dels llocs de treball (VLLT). La VLLT comporta una
feina minuciosa, ingent i molt especialitzada. L’equip de CCOO
està treballant amb el suport d’un especialista del nostre
sindicat en VLLT, però extern de la nostra secció. Aquest equip
es reuneix setmanalment per tenir cura de cada detall, per tal de
no permetre desquilibris i desmesures en aquestes valoracions.
Si la proposta final del nostre ajuntament no és equitativa i justa
per a tothom, des de CCOO no ho signarem.
El dia 23 del passat novembre una treballadora de l’equip de serveis socials de Salt
(Girona) quan plegava per la tarda de treballar va ser apunyalada per un usuari, atés i
conegut pel servei. Altres agressions a treballadores socials succeeixen i fa temps que
formen part de la quotidianitat, d’un ofici molt vocacional, de cura i atenció als altres, a tota
la ciutadania ( Llei 12/2007, de serveis socials), en molts pobles i ciutats.
La seguretat d’uns i d’unes professionals (treballadores socials, educadors socials, altres
tècnics especialitzats i administratius de serveis socials) estan en el punt de mira i debat
social, per una situació actualment insostenible.
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Moltes administracions locals, provincials i del país miren a una altra banda mentre deixen
passar el temps i no posen cap mesura, o si la posen és insuficient (popularment dit “posar un
parxe”) per tal de cobrir l’expedient en matèria de riscos laborals i poc més.
D’això en tenim molts exemples i alguns malauradament propers. Polítics de carrera vitalicia o
nouvinguts per unes promeses electorals de millores i canvis (finalment imcomplertes) i els
tècnics de direcció al seu servei prefereixen dedicar els diners públics a altres afers més
lucratius electoralment, que no pas a la seguretat de les seves treballadores i treballadors
públics. Quan passi una desgràcia o potser vàries els veurem sortir a la foto i vertebrar un
discurs de condemna, això és tot, no esperem res més.
Amb la seguretat de les i dels professionals públics no s’hi juga.
Des de CCOO i des fa 2 anys i mig ho estem denunciant i exigim
mesures totals i integrals de seguretat en tots els centres de treball.
No pararem de fer-ho, no ens rendirem mai.
Mentres, a l’altra banda dels Pirineus un nou Napoleó mesqui i indigne per gobernar França
s’estavella en el seu intent de sotmetre al poble als deus desitjos i deliris de grandesa, i
s’equivoca se’ns dubte.
Aquest neo Napoleó no ha tingut gens en compte que el poble francès ve d’una tradició
revolucionària que al 1789 va canviar els valors del món modern.
Les armilles grogues, el poble francès, saben des de llavors que ells i només ells tenen el poder, la
dignitat, la força i la legitimació de dir el que volen i el que no volen.
Una petita dosi d’aquest convenciment ens aniria molt i molt bé, en aquesta banda dels Pirineus
anomenada Catalunya.
A CCOO fa temps que ho sabem, el poder és de les bases, el poder és del poble, seguim i
seguirem sempre lluitant pel que és just.
Acompanya’ns, uneix-te a nosaltres. T’esperem !!

Bones Festes i un millor 2019 !!
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Aturada del col.lectiu professional de serveis socials
El passat divendres, 30 de novembre, es va realizar una aturada de denúncia, per part dels i de
les professionals de serveis socials, a Ctra. Montcada 596 (Edifici Glòries), per donar suport i
condemnar les agresiones patides per una companya de serveis socials apunyalada a Salt
(Girona), el passat 23 de novembre, quan sortia de la feina. També es va denunciar la manca
de seguretat laboral que soporta aquest col.lectiu arreu.

Cliqueu la notícia en aquest enllaç...

Concentració del 26 de novembre dia mundial de la violència
contra les dones al Raval de Montserrat
El passat dilluns, 26 de novembre, es conmemorava el dia mundial de la violència contra les
dones. Al Raval de Montserrat diverses entitats, associacions i grups polítics van llegir un
manifest de rebuig a la violència contra les dones i es van encendre espelmes en respecte a les
víctimes.
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Cròniques d'Opinió
Riscos Psicosocials

El Cortijo Rojo
Este tipo de cortijo determina una organización donde un superior
jerárquico marca su territorio con la conveniencia del dueño del
mismo.
Mediante su autoridad mal aplicada y el abuso de poder trata de
crear un clan de falsos líderes y acólitos que le ríen sus gracias,
con la finalidad de presionar a sus subordinados.
Utiliza una comunicación nula, parcial o interesada, y aplica un
trato agresivo hacia los trabajadores instaurando un clima laboral
deficiente, sometido al principio de la ley del embudo.
Inventa cargas de trabajo y medidas organizacionales ficticias que
favorecen el aumento de las horas extras y las polivalencias
funcionales, generando unos costes laborales innecesarios, un
aumento del absentismo, con la consecuencia de tener que
efectuar contrataciones eventuales y una insatisfacción general

Juan Antonio Morente Espejo
Delegat sindical a Egarvia
Vocal de l'executiva
Fotografia: fsc-Terrassa-copyright

en la plantilla.
Otras de sus hazañas son la disminución del capital humano y la nefasta gestión de los
conflictos, mediante la desidia, la delegación de sus responsabilidades, la negación de los
hechos y oposición a realizar cualquier tipo de investigación oficial.
Para él no existe nivel jerárquico superior ni directriz orgánica, ya que aplica su manual
narcisista, la posesión de la verdad absoluta y la obediencia sin oposición a sus órdenes
autoritarias.
Su menosprecio hacia las normas, la negociación colectiva, los acuerdos de empresa y los
representantes de los trabajadores, es su forma de proceder en el día a día.
Su espada de Damocles siempre preparada, se instala sobre la espalda de aquellos que
permanecen ajenos a su clan y no le rinden lealtad. Para aquel fiel que se oponga a sus
deseos, solamente le espera el trabajo de remar en las galeras, perdiendo así todo privilegio
adquirido. Su percepción de macho alfa vinculado a su posición jerárquica, le otorga la
potestad para dirigirse a las trabajadoras con un aire de superioridad, cosificando a las
mismas.
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En este tipo de organizaciones, si se efectuase una evaluación de riesgos psicosociales el
resultado sería una foto totalmente roja, donde se verían reflejadas todas las características
narradas, cuya transformación únicamente sería posible, no solamente con una capa de
pintura blanca, sino que se tendría que realizar una intervención integral desde el máximo nivel
jerárquico, para erradicar a todo tipo de mando antilíder que perjudique los intereses del cortijo
y la salud de los trabajadores.

CCOO avantatges per a l'afiliació
Ofertes, escapades i viatges!
Condicions generals segons el nostre
Programa Resorts Travel 2018/19
www.resortstravel.es
Clica i entra al web...
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Considero que totes i tots els treballadors hauríem d'estar afiliats per a poder
organitzar-nos i fer-nos forts. Per així, poder defensar els nostres drets, en un
sindicat amb una estructura com la de CCOO”
Juan Carlos Gómez Lázaro. Delegat i responsable de salut laboral de la secció
sindical de CCOO de l’Ajuntament de Terrassa.
Per a finalitzar aquest any 2018 La Veu Express entrevista a un sindicalista històric de la nostra organització, Juan
Carlos Gómez Lázaro, responsable de salut laboral i expert en riscos laborals, delegat sindical al nostre consistori
des del 1991.
Juan Carlos va tenir clar des del primer moment, ara fa 28 anys, que encara que treballés en una empresa pública
calia organitzar-se per defensar els drets laborals, les desigualtats i els agravis comparatius, que abans i ara encara
culegen. Més endavant es va especialitzar en la valoració dels riscos laborals.
El seu perfil més destacable és el seu compromís ferm i innegociable, el compliment de la paraula donada per
davant de tot i la seva predisposició a ajudar a tothom.
És un excel.lent company, com també un referent sindical a les brigades del GEP.
reprensentant de CCOO a les taules de
negociació, en què entre altres qüestions
importants es va signar l'acord marc que ens va
portar a un conveni únic, en el qual cada vegada
més serveis i empreses municipals s'estan
incorporant. Després d'aquesta etapa, a l'any
1996 em vaig dedicar específicament a la
prevenció de riscos laborals, ja que teníem molta
feina per davant, després que s'aprovés la llei de
prevenció de riscos laborals (LPRL) a l'any 1995.
LVE: En la teva llarga experiència com a delegat
de riscos laborals, què ha canviat a millor? Què
falta fer en l’àmbit dels riscos?
JCGL: Han canviat moltes coses, abans que
s'aprovés la LPRL no es tenia en compte la
prevenció i les condicions de treball de tots/es.
brigades municipals, en aquells anys ja vaig veure la necessitat L'aprovació d'aquesta llei ens va dotar d'una eina
d'organitzar-me amb els meus companys, per defensar els
molt important per a crear tota l’estructura
nostres drets i condicions de treball.
dedicada a aquest objectiu. Cap a l'any 1996 es
Un exemple pel que vaig ser conscient d'això, que avui
realitzaven reunions amb la corporació i la part
semblaria irreal, és que al personal de contracte ens donaven
social per veure com s'implantava la LPRL a
les eines de treball i útils personals que rebutjaven els
l'Ajuntament. Es va adaptar i consensuar un
treballadors ja fixos de la plantilla. Aquestes injustícies i moltes manual per a donar forma a la creació de
altres més, em van portar a prendre la decisió de presentar-me l'estructura en l'àmbit de la prevenció, en el
a les llistes de CCOO. L'any 1986, vaig sortir elegit representant compliment i desenvolupament de la LPRL.
fins l'any 1991. Des de l'any 1990 en formo part de l'executiva
del sindicat, de la unió comarcal i
LVE: Juan Carlos des de quan estàs
afiliat i per què ? Explica'ns els teus
inicis sindicals.
JCGL: Em vaig afiliar a l'any 1991
perquè vaig considerar que era
necessari estar en un sindicat de
classe, generalista, democràtic com
CCOO. Considero que tots els
treballadors hauríem d'estar afiliats per
organitzar-nos i fer-nos forts, per
28 anys defensant
defensar els nostres drets, en un
la salut laboral
sindicat amb una estructura com la de
CCOO. L'any 1985 vaig entrar a
Fotografia: fsc-Terrassa-copyright
formar part de la plantilla de
l’Ajuntament de Terrassa, a les
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Es van crear els CSS formats paritàriament per la corporació i els delgats de prevnció (DP) per a debatre, acordar
tots els temes relacionats amb la prevenció. Es va crear el departament de prevenció i el servei de prevenció
propi, amb aquestes eines ens vàrem posar a treballar les dues parts: consensuant el pla de prevenció
anualment, la prevenció de riscos, creació de diferents protocols d'actuació, per tal de minimitzar o eliminar els
riscos derivats de la feina. Cal esmentar la importància de la figura del DP que és la represtació de la part social
en l'àmbit de la prevenció i sense la seva actuació, treball i insistència no es podria avançar.
Hi ha moltíssim per fer, seguiment constant d'actuacions de tot tipus en aquest àmbit, protocols, comissions de
treball, vigilància de la salut, propostes al CSS, la implantació real de la prevenció en tota l'estructura, en definitiva
tot sobre les disciplines que recull la llei. Unes de les actuacions que considero més importants són els riscos
psicosocials, per tots els riscos que detecta l'avaluació d'aquests, amb la metodologia de l’Istas 21 i la participació
de la part social que ens permet el mètode. Així mateix cal fer visible l'invisible, em refereixo per exemple a
aspectes de la salut laboral que no es tenen en compte, tot just en l'actualitat, com són les condicions de treball
que ens afecten a la salut, per l'exposició a la contaminació del medi ambient o tot el que fa referència als edificis
malalts.
En fi, no em vull estendre més, treballem per viure no vivim per treballar i la salut no té preu.
LVE: El treball sindical, des del món local, en quins objectius ha d’incidir de forma prioritària?
JCGL: El treball continu, constant, mantenir i millorar les condicions de treball, conveni, acords. Recuperar tot
allò que se'ns nega recentment amb les retallades i eliminar la temporalitat existent amb l’interinatge etern per
més d'un/a treballador/a.
Una integració en el model de gestió en tota l'estructura de la prevenció i la salut laboral.
LVE: Com a treballador del GEP, què caldria millorar al vostre departament?
JCGL: En primer lloc, el centre de treball, que com és sabut per tots/es, és una antiga fàbrica de tints que tot i
que li han rentat la cara segueix sent vella i ruïnosa, a excepció de les oficines que s'han reformat unes quantes
vegades. També l'organització, els mitjans humans i materials que són necessaris per a desenvolupar el nostre
treball en condicions. És veu “populis” en el servei, que cada vegada som menys treballadors d'ofici, cada
vegada existeix més una relació laboral d'interins, per a desenvolupar més treball i més divers. El que no
entenem els treballadors/es, que en una època en què les noves tecnologies estan a l'ordre del dia, a les
oficines es dobla el personal i l'extructura de comandaments, cosa que no passa amb el personal d'ofici.

LVE: Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista.
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