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Informació i previsió de la situació de les substitucions per
aquest estiu al centre educatiu l’Alzina.
Com ja venim anunciant des de fa temps des del nostre sindicat, la situació de les substitucions i
la previsió de cobriment de les vacances dels educadors socials, està en una situació
L'ocupació habitual del centres està entre 83 i 84 interns, segons els criteris del Departament
s'han de cobrir fins a 18 educadors en els torn mati, tarda i cap de setmana/festius. En torn nit
sempre s'ha de cobrir els 6 educadors que hi ha en plantilla. Annexem el document del mínims
presencials als centres de J.J de la D. G d’E P a la C i de J J, amb data 30 d’abril de 2013.
En aquests moments ( dimarts 15 de juny) hi ha 9 educadors/res de baixa ( estan coberts
3) més 3 educadores embarassades que tenen suplent. Per tant aquest suplent estan ocupats i
no poden fer suplències d'estiu. Tenim pocs suplents i alguns estan fent suplències llargues.
En concret el passat dijous al grup Fluvià van tenir que treballar un educador titular i un suplent
amb...19 joves !!!.
Jo he treballat aquest cap de setmana i s’han hagut de suspendre algunes sortides dels interns
per manca d’educadors. Hi havia 84 interns al centre amb 15 educadors i jo vaig sortir amb 3
joves, quan la previsió era de sortir 6 interns amb 2 educadors, restant al centre 81 interns amb
15 educadors, incomplint clarament l’acord dels mínims presencials marcats per la pròpia
Direcció general.
La previsió que tenim és força preocupant i volem que, aquesta vegada, arribi a la Subdirecció
General de Recursos Laborals el més aviat possible.

Situació setmana 30 juny a 6 juliol:
Matí sense cobrir 4 educadors,
Tarda sense cobrir 6 educadors,
Cap de setmana 3 educadors sense cobrir.
Situació setmana del 7 al 13 juliol:
Matí sense cobrir 4 educadors,
Tarda 5 educadors sense cobrir,
Nit 1 educador sense cobrir.
Cap de setmana 4 educadors sense cobrir (3 previsibles i un d’última hora)
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Situació setmana del 14 al 20 juliol:
Matí 5 educadors sense cobrir,
Tarda entre 5 i 6 educadors sense cobrir,
Nit 1 educador sense cobrir,
Cap de setmana 3 educadors sense cobrir
Situació setmana del 21 al 27 juliol:
Matí 7 educadors sense cobrir,
Tarda 6 educadors sense cobrir,
Cap de setmana 5 educadors sense cobrir
Nit 1 educador sense cobrir.

Aquesta és la previsió , amb el que sabem avui, i sense comptar que sempre hi ha imprevistos
(hospitalitzacions, baixes per malaltia comuna o per accident laboral, indisposicions, visites
mèdiques...), com la baixa d’avui mateix d’un company, educador social, del torn de tarda.
Una altra qüestió que no acabem d’entendre és el tema de les hores extres. Sembla ser que ara
hi ha recursos econòmics per poder cobrir les substitucions. ja que s'estan fent hores extres per
treballar entre 15 i 16 educadors en els torn de matí i tarda.

Un exemple, d’esgotament dels recursos d’educadors socials de la borsa de treball es donarà
demà, ja que operen a un educador del torn de nit i no hi ha cap suplent disponible ( recordem
que ja hi ha un educadors sense cobrir), es cobrirà amb hores extres.
Avui dimarts 15 treballen 15 educadors a la tarda, i d’aquest un ja és en concepte d’hores extres
Les hores extres són una solució puntual i no tothom està disposat a fer-les ( trigan a pagar-les) i
és una sobrecarregar perquè significar doblar el torn o treballar en el dia de descans, apart de no
compartir des de la nostre secció sindical la seva aplicació, i més en la situació laboral actual
Per tot això denunciem la extrema situació d’incompliment dels acords signat amb l’administració,
i que el que fa, és posar en risc la seguretat i integritat dels treballadors, degut a la manca
lamentable d’educadors socials al nostre centre de treball.

Santi Bayo.
Delegat de salut i prevenció i membre del CGSSPT del Departament de Justícia.
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