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 Red Convencional: Vacances OEP 2008 
 

GRÀCIES A LA PRESIO EXERCIDA, ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES 

DE L'OEP 2008 GAUDIRAN DELS SIS DIES DE VACANCES QUE ELS VAN SER 

COMPUTATS EN EL CURSET PEL TANCAMENT DELS CENTRES FORMATIUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Als treballadors i treballadores procedents de l'OEP 2008 que van ingressar el passat 1 d'abril 
de 2009 l'Empresa els va informar que els Centres on realitzaven la corresponent formació es 
trobarien tancats entre el 6 i el 13 d'abril. 

 
Tal decisió, no acordada ni pels treballadors ni per la seva Representació Legal, va ser presa 
unilateralment per l'Empresa, la qual cosa feia pensar que aquest tancament estava programat 
dins de les hores lectives del curs. Tanmateix, posteriorment, quan el cicle formatiu ja havia 
conclòs i els companys i companyes es trobaven incorporats en els seus respectius llocs de 
treball, l'Empresa els va informar que l'esmentat període en què els Centres de Formació van 
romandre tancats els seria computat com a període de vacances i, per tant, descomptats dels 
corresponents dies de vacances anuals. 

 
Davant de les denúncies de les companyes i companys afectats per l'esmentat retall dels seus 

drets, des del Sindicat Ferroviari-Intersindical vam valorar la situació, arribant en la conclusió 

que no podia permetre's la minoració de les vacances d'aquestes persones, ja que la decisió del 
tancament dels Centres Formatius i la falta d'ocupació dels mateixos durant aquells dies no eren 
responsabilitat d'ells ni havia estat acordada de cap forma, per la qual cosa cap repercussió no 
havia de tenir ni en vacances ni en qualsevol altre dret dels treballadors. 

 
Per això, una vegada informats els afectats i afectades, des del SF-Intersindical vam presentar 

una demanda davant del Jutjat Social amb l'objectiu que aquells sis dies no els fossin computats 
com a vacances, trobant-nos en aquests moments amb data de judici assenyalada per al pròxim 
mes de juny. 

 
Ara, quan ens trobem en espera de l'esmentat judici, l'Empresa ens comunica la seva intenció 
de respectar, per a tot el personal afectat, el seu dret a gaudir del total de les vacances anuals 
sense tenir en compte els sis dies que els havien descomptat pel tancament dels Centres de 
Formació. 

 
A part d'alegrar-nos-en per la decisió, i sobretot pel col·lectiu afectat, hem de manifestar que 
romandrem vigilants perquè això es compleixi, per la qual cosa el Sindicat Ferroviari mantindrà 
la demanda fins a disposar de garanties suficients que aquests drets es respectaran. 
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