
 

                                                                     

  

 

REUNIÓ MONOGRÀFICA D’HORARIS  
EDUCADORS SOCIALS DEL CP BRIANS-2 

20/09/13 
 
Assisteixen per part de l’Administració, el subdirector general de RRHH i 
Econòmics, la subdirectora general de rehabilitació, el cap de serveis de 
RRHH i el cap de serveis de rehabilitació. Per la part social, UGTPRESONS 
i CCOO. 
 
El passat dia 9 de setembre, UGTPRESONS i CCOO, registràvem un 
escrit sol�licitant una reunió urgent amb el subdirector general de RRHH i 
Econòmics de la Direcció General i la subdirectora general de rehabilitació 
per desbloquejar la no entrada en vigor de la proposta horària 
íntegrament consensuada entre la direcció i les seccions sindicals del 
nostre centre. 
 
Un cop presentat el document, l’Administració es mostra receptiva a parlar 
dels horaris del col�lectiu però manifesta que no es vol centrar únicament 
en un centre, sinó que el debat ha de ser global i la revisió i actualització 
d’horaris ha de ser estàndard per a tots els centres.  
 
En aquest sentit, l’Administració considera que seran necessàries reunions 
de treball de la subdirecció de rehabilitació amb els equis directius dels 
centres per analitzar i avaluar l’ajustament de la proposta de 
modificacions horàries a les necessitats dels centres.  
 
Com que preveiem que aquestes actuacions requeriran d’un cert temps, 
hem demanat que, mentre no acordem un nou horari per al col�lectiu 
d’educadors, al nostre centre no s’obligui a fer la rotació a tota la plantilla, 
i que es mantinguin els mateixos horaris que fins a dia d’avui s’estan 
realitzant. L’administració acepta la nostra petició i des de la subdirecció 
de RRHH ja s’han donat les instruccions pertinents al centre. 
 
Ara s’inicia un període de negociació que, amb tota seguretat, serà intens 
i que requerirà de totes les parts implicació i serenitat per poder obtenir  
la solució més satisfactòria per a tot el col�lectiu. 
 
 
Barcelona, 20 de setembre de 2013 
 
 
 


