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PEL BÉ DELS TREBALLADORS O PEL BÉ D’UNS QUANTS? 

 

 
De tothom és sabut que la funció principal i raó de ser dels sindicats és la defensa 
dels interessos dels treballadors/es així com la millora de la qualitat de les condicions 
de vida i laborals. Almenys, així ho entenem nosaltres. 
 
Doncs bé, aquesta premissa bàsica sembla que no tothom la té clara... 
 
Recentment, i arran de l’aplicació del nou acord aconseguit aquest estiu passat, es 
va realitzar una reunió d’horaris dels companys i companyes educadors, a la 
qual van assistir els mateixos implicats i la direcció del centre, representada per la 
Subdirectora de Tractament. Es tractava de posar en marxa els nous horaris del 
col·lectiu, i decidir els horaris concrets de cada professional aplicant les diferents 
ràtios de presència que marca el nou acord. 
 
Per primera vegada es va arribar a un principi d’acord que no perjudicava ningú, 
no obligava a cobrir tardes no desitjades (principalment la tarda de divendres) a 
ningú, ja que es van oferir voluntàries unes quantes companyes per cobrir aquesta 
problemàtica tarda, amb la condició que la direcció els hi autoritzés realitzar el mateix 
torn de tarda que havien realitzat fins ara. És a dir, es va arribar a un acord intern 
que millorava l’acord general signat a l’estiu. 
 
Tothom va estar d’acord, a l’igual que la direcció del centre. 
 
Els horaris especials s’autoritzarien com a necessitats del servei, aprovats per la 
direcció del centre. 
 
Fins aquí tot correcte, l’aplicació de nous horaris, amb l’aprovació de 2 horaris 
concrets que permetien cobrir una tarda que la gran majoria d’educadors/es, per 
motius diversos, no estan en disposició de cobrir, i amb l’acceptació expressa per 
part de la Direcció del centre per necessitats del servei. 
 
Doncs bé, tot canvia en el moment que des de la DG es comunica al centre que 
no és possible l’aplicació d’aquests 2 horaris, ja que no s’ajusten al que 
estrictament marca l’acord,  com a conseqüència de l’oposició d’un dels sindicats 
majoritaris. 
 
-Un sindicat que s’oposa a un acord pactat entre treballadors i direcció i que no 
incompleix la pròrroga de l’acord, sinó que la millora? 
 
-Un sindicat que no busca defensar els interessos dels treballadors? 
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-Un sindicat que exigeix l’aplicació estricta d’una normativa per sobre de les 
necessitats dels treballadors, quan el que s’aconsegueix és millor del que es va 
signar l’estiu? 
 
-Un sindicat que, veient que un acord no perjudica ningú (i remarquem: ningú), 
s’oposa? 
 
-Un sindicat que li fa la feina a l’administració? O ni tan sols això, perquè 
l’administració, en aquest cas, estava d’acord en millorar l’acord general? 
 
Doncs si, des de laUGT-Brians2 hi va haver oposició perquè els horaris pactats 
entre educadors/es i Direcció no tiressin endavant. 
 
Desconeixem el perquè de tot plegat i els motius que els van portar a no veure amb 
bons ulls un acord en el qual tothom sortia afavorit i ningú perjudicat. 
 
Des d’aquí, volem donar suport al col·lectiu d’educadors/es i reclamar per ells el que 
reclamem per tothom, les millors condicions laborals possibles 
 
 
Secció Sindical CCOO CP Brians 2 
Sant Esteve Sesrovires, 02/10/2014 

 


