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REUNIÓ AMB L’EMPRESA DE 28-09-05: REGULACIÓ D’OPERACIONS 

ESPECIALS QUE OBLIGUIN A PERNOCTAR. 
 
Avui hem assistit a una reunió on l’empresa ens ha presentat una proposta que pretén establir les condicions 
de treball quan s’han de cobrir operacions especials de més de 24 hores. En el decurs de la reunió, ha quedat 
evidenciat que hi havia hagut contactes anteriors amb SPC i SAP sense la presència de CAT i APPAC. La 
meva reflexió sobre el tema es la següent: Per l’administració tots els sindicats son iguals?; Perquè uns arriben 
a la taula de “negociació” amb el document proposat per l’administració i uns altres ni tan sols reclamant-lo 
ho aconsegueixen?; Perquè per part de l’administració es recrimina en un apart la postura d’un representant 
sindical?; Pacta l’administració en reunions secretes amb els sindicats afins?. 
 
Els trets de la proposta són: 
 
- Manutenció a càrrec de l’empresa. 
- Pagar com a hores extres laborables les que depassin les 8 de servei. 
- Pagar un 25 % de la resta d’hores del dia en cas que s’hagi d’estar en situació de disponibilitat. 
 
Des del CAT pensem que quan una persona ha d’estar 24 hores fora de casa per raó de servei, se li han de 
compensar TOTES. A més, quan una persona està fora de casa, té moltes més despeses que la simple 
manutenció, pel qual, a part que aquesta vagi a compte de l’empresa, ha de ser compensada amb 
indemnitzacions per raó de servei. La proposta de l’empresa (presumptament consensuada amb SAP i SPC), 
obre la porta a que pugueu ser desplaçats dies de la vostra destinació sense rebre cap mena de 
compensació, ja que això de la disponibilitat és molt relatiu. Tampoc contempla el sistema de selecció i la 
voluntarietat. IMPRESENTABLE !!!! El dolent del cas és que si algun sindicat signa aquesta proposta, 
condemna al fracàs qualsevol reclamació judicial dels drets que ens pertoquen. Aviam qui es baixa els 
pantalons aquesta vegada. 
Hi ha una dita que diu que: Amb aquests amics, qui necessita enemics. Jo el canvio i dic, per tenir aquests 
defensors, més val no tenir-ne. 
Hi haurà, almenys, una altra reunió, però, vistos els antecedents, em temo lo pitjor. 
 
Convido a qualsevol mosso que estigui interessat en el seu futur, a assistir a aquestes reunions per adonar-se 
de que hi ha una part que és convidada de pedra i una altra part que fa seguidisme a tot el que li diuen, i en el 
moment que no ho fa, és cridada a l’ordre. 
 
De vegades sento com la gran oportunitat de millorar les coses per tal de tenir unes condicions laborals 
adequades, amb horaris fixos, amb estabilitat al lloc de treball, amb possibilitats reals d’igualtat, s’esvaeixen 
gràcies a una llanterna o un llibret de tribus urbanes, o qualsevol altra petita prebenda. 
 
En les nostres mans està el nostre futur, només hem de decidir si volem un cos de lacais del seu amo o volem 
un cos de policies que donen la pell per la seva societat, però que defensen els seus drets com a treballadors. 
 
Oscar Luis Juarranz Moratilla. 
Barcelona, 28 de Setembre de 2005. 


