LA VEU
EXPRESS
OCT-NOV-2018

LA VEU EDITORIAL
Sol d’estiu, aires de tardor
Tormen a ser-hi. A plena tardor tardor, però encara
escalfats per un bon sol d’estiu, iniciem un nou periòde de
treball ple de reptes, de drets laborals i socials encara per
assolir: tancament del conveni, valoració dels llocs de
treball, meses de negociació...etc.
Aquest passat 27 d’agost ens va deixar un mestre i un
home savi, el professor emèrit de la UPF d’història Josep
Fontana i Lázaro.
Seguidor del filòsof A.Gramsci, vinculat a la ideologia
marxista i al catalanisme, escriptor també de valuosos
assaigs i llibres d’història.
En les seves tesis en Fontana ens explica com des de la
finalització de la segona guerra mundial, al 1945, s’inicia el
període del “Welfare State” o Estat del Benestar a tot
Europa, a excepció d’Espanya que no el va iniciar fins a
ben entrada la transició (exemple d’això: la primera llei de
serveis socials a Catalunya no es va signar fins al 1985).
A Europa als anys 70 comença a desmuntar-se el Welfare
State a corre cuita pels poders fàctics i econòmics del
moment.
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Fins a les hores hi havia la idea que cada nova generació, de forma natural viuria millor que
l’anterior generació. Aquesta creença o imaginari s’ha desmuntat del tot en l’actualitat.
Segons el professor Fontana, si per alguna cosa serveix la història és per a fer-nos més
conscients que cap progrés social és possible sense lluitar. En paraules de Fontana: “Només
el poble pot salvar al poble” i “ l’acció col.lectiva és l’única que canvia les coses”.Des de
CCOO ens fem ressó d’aquestes paraules, dia a dia estem lluitant, negociant i exigint drets
laborals per a totes i tots.
Les delegades i delegats de CCOO no ens aturem ni un moment en el nostre empeny de
millorar els llocs de treball i les condicons laborals per a tothom.
Assolir els drets laborals ens fa millor com a societat i ens depara un
futur d’esperança.
Però com ens explica el professor Fontana cal la implicació i suport
de totes les treballadores i treballadors, mitjançant l’acció col.lectiva.
Benvingudes i benvinguts al nou curs laboral. Sort, salut i força!

Mesa de seguiment del conveni del 25 de
novembre
Aquesta mesa, convocada per tal d’acabar de definir alguns punts del conveni que ja vam
preacordar el passat mes de juliol (de 2017!!) ha estat força fructífera.

Per començar, s’ha proposat una reducció de la jornada laboral fins a 1614 hores de còmput
anual, el que es tradueix en un patró aproximat de 7,20 hores. A banda d’aquesta reducció,
incorporem a la proposta 15 hores anuals recuperables destinades a conciliar la vida personal i
laboral. Tot això, sense perdre cap altre dels dies de permís que ja teníem. Per tant, seguiríem
disposant de 57 hores i mitja (entre dies d’AP, dos dies no recuperables i dies de conciliació) i
tindríem 15 hores recuperables més per facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral.
Estem a l’espera que l’Ajuntament confirmi si accepta la proposta o no.
Pel que fa a les jubilacions anticipades, us informem que estem negociant amb la Corporació
una forma de compensar la pèrdua que suposa per al treballador o treballadora el fet de jubilarse abans d’hora. Com ja sabreu, les lleis són molt restrictives pel que fa a premiar als
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que vulguin acollir-se a una jubilació anticipada, per això fa anys que vam deixar de percebre
les quanties que teníem estipulades al Conveni. Obrim una altre via de negociació en la
direcció de recuperar drets perduts.
Us anirem informant!

Mesa de valoracions dels llocs de treball
Per fí i després de diversos mesos d’aturada (per voluntat de la Corporació), hem reemprès les
negociacions. Dir-vos que de moment només disposem de la informació sobre les ponderacions
dels diferents llocs de treball.
En aquesta darrera reunió, la Secció Sindical de CCOO va demanar a la direcció insistenment
el projecte econòmic que tenen previst implementar en aquesta nova valoració. L’Ajuntament de
moment no té previst lliurar-nos aquesta informació, així que l’Executiva de la Secció Sindical
valorarà la seva continuïtat en aquesta negociació ja que sense tota la informació no podem
valorar els resultats del procés.

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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Cròniques d'Opinió
Assessoria jurídica

Espai Drets. Un espai per a tothom
Davant la insensibilitat i la manca de voluntat dels poders polítics i
econòmics de la ciutat de Terrassa per a posar com a prioritat,
davant de tot, la defensa dels Drets Humans i Socials dels
ciutadans i ciutadanes en les seves accions quotidianes. Un
conjunt d’entitats i moviments socials, ha posat en marxa la
construcció d’un espai comú per tal de poder atendre, amb la
màxima eficàcia, la vulneració dels drets dels més febles.
No es tracta d’una associació més sinó d’un espai de trobada i de
treball per a tothom per tal d’aprofitar recursos i fer que la lluita
sigui més eficaç,els ciutadans i ciutadanes que impulsem aquest
espai creiem que la ciutat ocupa un rol fonamental en la defensa
Joan Tamayo Sala
Delegat i responsable sindical de
dels Drets Humans.Els drets humans es troben reconeguts i
l'assessoria jurídica.
protegits en diferents fonts normatives, tant en l’àmbit nacional
Activista pels drets humans
(Constitució) com en l’internacional (Declaració
Fotografia: fsc-Terrassa-copyright
Universal de Drets Humans, Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals i
tractats internacionals que la desenvolupen) i tradicionalment ha estat només l’estat, entès
com administració central, qui ha assumit compromisos internacionals i qui ha reconegut i fet
efectius (o no) els drets fonamentals en l’àmbit intern.
Per tant, a més d’innovadora, la idea de “drets humans a la ciutat” o de “dret a la ciutat”
parteix del principi que el respecte pels drets humans no es pot entendre únicament com un
deure exclusiu dels poders centrals d’un estat sinó que correspon a tota l’Administració, en els
seus diferents nivells territorials i sectorials, i dins dels seus respectius àmbits de
competències.
Un exemple que constata això, es, per exemple: La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets
Humans a la Ciutat. La Carta europea és el producte d’una iniciativa de l’ajuntament de
Barcelona, secundat per municipis europeus com Saint Denis, Belfast o Venècia, que s’adoptà
el maig de l’any 2000. La Ciutat de Terrassa, igual que més de 100 municipis de la provincia
de Barcelona estan adherits a aquesta Carta, mitjançant la Xarxa de Municipis pels Drets
Humans de la Diputació de Barcelona.
El seu objectiu, tal com s’expressa en el preàmbul és portar els drets humans a l’àmbit més
proper, als ciutadans i les ciutadanes.
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En definitiva, fer efectius els drets humans en un context de proximitat, posant l’èmfasi en
aquells drets en la garantia dels quals poden tenir major incidència els poders públics locals.
La vocació del text és eminentment política: fins i tot considerant-lo un instrument exigible des
del punt de vista jurídic, bona part de les seves disposicions tenen una formulació
programàtica, de “foment”, o es limita a “reconèixer” drets, tot i que normalment la seva
garantia no sigui competència municipal. El caràcter “tou” de la Carta com a norma jurídica fa
que la seva eficàcia depengui sobretot de la voluntat política municipal d’aconseguir la
satisfacció d’aquests drets. Això no vol dir que la Carta no pugui tenir conseqüències jurídiques
concretes i de fet ja s’han donat.
De l’anàlisi del contingut de la Carta europea i de la seva implementació pràctica a Terrassa
es poden desprendre algunes conclusions:
La ciutat, el poble o l’àmbit local són espais de plena vigència i aplicabilitat dels drets humans.
La Carta europea constitueix un instrument al mateix temps ambiciós i realista, atès que d’una
banda recull un ampli ventall de drets humans de proximitat, tant de tall clàssic com
emergents.
La ciutadania amb els seus mecanismes de participació i de construcció social, te amb la Carta
un marc que pot ajudar a orientar les seves actuacions.
Partint de la base que a penes s’ha incorpora’t la Carta a l’ordenament i la pràctica municipals
o si s’ha fet, això no s’ha traduït en polítiques i accions concretes de totes les àrees i serveis
municipals per a poder lluitar, d’una forma efectiva contra la vulneració dels drets socials, per
exemple.
No n’hi ha prou a activar una regidoria de drets humans o similar, sinó que és necessari que
tot el consistori assumeixi que la gestió dels assumptes municipals i les interaccions que
aquests assumptes generen amb la ciutadania són susceptibles de comportar una millor
satisfacció dels drets de les persones.
D’aquesta manera, els drets humans han de deixar de ser una política pública específica per a
passar a desenvolupar-se com a element que impregna totes les polítiques locals.
La Carta europea pot servir de marc de referència per a aplicar aquesta transversalitat ja que
projecta els seus compromisos sobre una pluralitat d’àmbits de l’activitat local i es desenvolupa
sobre un espectre competencial molt ampli que va des dels serveis a les persones, als serveis
territorials, passant pel desenvolupament i el govern local per a totes i tots els ciutadans,
sense exclusió.
Cal una voluntat i un impuls polític, així com una dotació de recursos, que no hem tingut i que
no veiem que, de moment hi sigui.
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Nosaltres, a partir d’aquest
escenari apostem per construir un
nou espai de Defensa dels Drets ,
a partir d’una nova definició del
Dret de la Ciutat com : “l’usdefruit
equitatiu de les ciutats dins els
principis de sostenibilitat,
democràcia i justícia social; és un
dret col·lectiu dels habitants de les
ciutats, especialment dels grups
vulnerables i desfavorits, que els
confereix legitimitat d’acció i
d’organització, basat en els seus
usos i costums, amb l’objectiu

d’aconseguir el ple exercici del dret a un patró de vida adequat». ( Declaració de Porto
Alegre).L’esclat de la crisi financera i econòmica (crisi sistèmica, d’un model esgotat) ha
contribuït a fer visibles les contradiccions més dures entre una part (la majoria) i un altra part
(la minoria)Per tant, no volem lemes mediàtics amb interessos polítics de poder, com per
exemple TERRASSA , LA CIUTAT DELS DRETS, sinó que volem una ciutat on no es vulnerin
més els Drets Humans i Socials i la dignitat de les persones estigui per sobre de qualsevol
poder (polític , econòmic o social...), on imperi el DRET A LA CIUTAT.

ESPAI DRETS: ens reunim els dijous a les 19,00 hores al Casal de Barri de Can Aurell.
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“A vegades tinc la sensació que visc un “dejavú” continuat, millores que ja
teníem assolides i que van desaparèixer, i penses: si això ja estava i apa !, una
altra vegada s’ha de tornar a negociar.”
Trini Garcia Martínez delegada i responsable de finances de la secció sindical de
CCOO de l’ Ajuntament de Terrassa
La Veu Express te el plaer aquest mes d’entrevistar i donar-vos a conéixer a la Trini Garcia Martínez, delegada,
membre de l’executiva, responsable de finances del nostre sindicat i vinculada laboralment des de fa 30 anys a
Foment SA de l’Ajuntament de Terrassa. Des de molt jove, la Trini va tenir clara la idea que el progrés va sempre de
la mà de la lluita sindical i social. La seva consciència feminista es va consolidar i es ratifica any rera any veient el
paper social i econòmic de desigualtat, abans i ara, que han patit i pateixen les dones al llarg del temps.
La seva ilusió i empeny per millorar les coses segueix activa i vigent com el primer dia que va decidir implicar-s’hi.
Els trets que la caracteritzen són la racionalitat, l’experiència, el bagatge cultural i saber, tot regat amb un somriure
càlid i acollidor per a tothom. Sinceritat, coherència i sentit del bé col.lectiu a parts iguals. La seva anàlisi i opinió són
sempre molt valuoses per al nostre col.lectiu laboral i sindical.
LVE: Trini el teu compromís sindical
està lligat amb el teu inici laboral a
Foment o és anterior?
TGM: Com a representant sindical
està lligat als meus inicis a Foment,
vaig començar a l’any 89 i a l’any 91
vaig formar part del primer comitè
d’empresa de Foment de Terrassa, era
un projecte nou i el vàrem entomar
amb molta il·lusió.
30 anys de lluita
Com a representant dels
feminista i
treballadors/res de Foment, juntament
amb altres companyes de Foment,
sindical
llavors “noves” i ara de tota la vida,
Fotografia: fsc-Terrassa-copyright
vàrem negociar tres convenis propis
fins el moment d’adhesió al conveni Marc de
l’Ajuntament. Un bon encert, per fi ens tornàvem a
tenir en compte com a treballadors/res de la
Corporació Municipal com devia de ser des del
principi.
LVE:Quina és la teva valoració de la situació de la
dona actualment a nivell social i laboral?
TGM:Està clar que hem avançat molt, però no és
suficient. El que dic és un tòpic, però no per això deixa
de ser cert.

Totes veiem al nostre voltant com són la majoria
de les dones, que porten el pes del dia a dia:
conciliar els horaris de la feina amb la vida
familiar i la vida personal (si en poden tenir),
nens, activitats extraescolars, acompanyament
de visites mèdiques... cuidar i atendre als familiar
de més edat, la nostra gent gran.
I no ens podem oblidar a més a més de la
carrera professional, tenim tot el dret a ella, a
formar-nos i a promocionar-nos en els nostre
llocs de treball.Socialment i laboralment parlant,
la dona passa a ser la “Superwoman”: doble
jornada laboral, doble càrrega personal.
Una de les meves heroïnes la Teresa Torn
Martín, Doctora en Sociologia i Professora a la
Universitat Autònoma de Barcelona, descriu molt
bé aquest ideal de dona:
“Para mí es una manera de perpetuar. Es una
trampa nueva que te lleva a que en la división
sexual del trabajo, es decir, en el reparto de
tareas, se te atribuya a ti todo lo relacionado con
tareas domésticas y familiares. Se te exige,
también, ser una profesional más o menos
exitosa y estar siempre perfecta y dispuesta para
la danza de los siete velos”.
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Tenim eines com la Llei de conciliació de vida laboral, familiar i personal, Plans d’Igualtat, la millora del permís per
paternitat, recomanacions europees sobre la necessitat d’organitzar socialment els serveis d’atenció a la vida
diària... tot això ens ajuda, i com a representants sindicals hem de defensar i millorar aquestes mesures, però no
ens podem enganyar, el canvi és lent, millorar laboralment com a dona i com a col·lectiu està lligat a millorar
socialment i a l‘inrevés.
“Es una lucha lenta pero sin posibilidad de retorno a la cavernas, tal como muestra la Historia”
LVE: Des de la teva perspectiva de representant sindical de Foment quines millores laborals resten per assolir al
teu servei ?
TGM:En el servei d’ocupació, com a representants sindicals, un dels nostres objectius ha estat l’estabilitat del
personal, des de la creació de Foment a finals de l’any 89 hem patit de molta temporalitat i precarietat en les
contractacions.
Una de les tasques del nostre servei és fomentar l’ocupació de qualitat a la nostra ciutat i la majoria del
personal encarregat de portar a terme aquesta feina es contracta a través de programes temporals, un any,
dos màxim, segons normativa laboral, aquesta temporalitat ens fa perdre grans professionals quan finalitzen
els programes.
Hem viscut distintes etapes on per decisions organitzatives o a vegades judicials s’ha anant configurant una
plantilla més o menys estable, però mai suficient i més al llarg d’aquests últims 10 anys de crisis, on el nostre
servei ha estat un dels més utilitzats per la ciutadania.
Per aquest any tenim una convocatòria per cobrir 13 llocs de treball fixes de tècnics/ques d’ocupació, desprès
de quinze anys sense cap convocatòria, ja tocava !
Crec que hem de continuar insistint i reivindicant noves convocatòries pels proper anys, som molt conscients
que aquesta manca de recursos és generalitzada a la nostra organització.
Sobre la mesa de negociació tenim pendent un altre tema que hem de solucionar abans del tancament
definitiu del Conveni, les condicions laborals i salarials del personal de plans d’ocupació. Considerem que és
important definir en aquests acords què són els plans d’ocupació i quina és la seva finalitat.
LVE: En la teva llarga experiència de lluita i compromís sindical quins aspectes i objectius creus que cal
focalitzar o millorar?
TGM:Ens han tret drets fonamentals i laborals que van costat anys de treball i negociació, han estat anys molt
difícils alhora de seure al voltant de una mesa de negociació on les respostes a les nostres reivindicacions, no
només aquí, en general, han estat un “no” !
A vegades tinc la sensació que visc un “dejavú” continuat, millores que ja teníem assolides i que van
desaparèixer, i penses, si això ja estava i apa ! una altra vegada s’ha de tornar a negociar.
Costarà molt arribar a tenir les mateixes condicions laborals i econòmiques d’abans de la crisis, i això seria el
mínim, perquè haurem de continuar treballant per millorar-les i no només depèn de nosaltres també de la
voluntat de l’altra part, i el que per mi és el més important, la implicació de tots i totes, aquest és un dels
aspectes que hem de treballar més, aquesta implicació és força i en necessitarem molta !

LVE: Moltíssimes gràcies per aquesta entrevista.
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