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NEGOCIACIÓ NOU ACORD (II). Jornada i Horaris 
 27 de novembre 2013 

 
En aquesta segona reunió s’havia de tractar el tema de “Jornada i Horaris”. Els 
assistents, per part de l’Administració, són els habituals. També per la part 
social. 
 
Qüestió prèvia: PROGRAMA DE RENDIMENT PROFESSIONAL 
 
En iniciar la reunió CCOO preguntem per aquest complement, de vital importància 
per a tot el col·lectiu. Novament, posem en coneixement de l’Administració, que 
CCOO no vol perdre el temps, que volem tractar aquest tema el més aviat possible, 
així com el del personal interí reduït. Hi ha punts que considerem irrenunciables. 
 
La resposta és que el nostre secretari general ho està treballant, que el departament 
defensa que s’ha de continuar aplicant, però el convidat (interventor?) de Funció 
Pública no sembla que estigui gaire d’acord amb aquest tema. 
 
Després d’aquesta qüestió prèvia, comencen amb el tema de Jornada i Horaris. 
 

PERSONAL DE REHABILITACIÓ 
 
Els sindicats exposen les seves propostes en aquesta matèria. Quan li toca el torn a 
l’Administració, comencen donant la dada del volum de personal interí en aquest 
col·lectiu: un 59.9%. Són conscients que és un volum massa elevat i intentaran fer 
servir tots els mecanismes que permeti la legislació bàsica per convocar els 
processos necessaris per reduir aquesta taxa a la mínima expressió.  
 
Educadors/es 
 
Centrant la qüestió en els horaris, la subdirectora general de Programes de 
Rehabilitació i Sanitat comença dient que volen reduir la tipologia d’horaris a un 
horari tipus amb els següents requeriments: 
 

• Horari de Matí o Tarda, sense rotació. 
• Franja de presència obligatòria: matí (8.30 a 13.30) i tarda (15 a 19.30). 
• Horari d’exclusió: No es podria començar abans de les 7.30 ni sortir després 

de les 20 hores. 
• L’acumulació es faria en 2 tardes, evitant jornades de 15 hores. 
• Volen instaurar una franja de flexibilitat horària perquè aquest personal pugui 

assistir a les reunions quan les convoqui el director del centre. L’assistència no 
es compensaria (Això és una aberració: un educador de tarda podria veure’s 
obligat a treballar un matí, o a l’inrevés, fora de les jornades acumulades,  
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sense compensació, perquè estaria dins del “seu horari”). En aquest moment 
recordem el dret a conciliar la vida laboral i familiar, però ells entenen que les 
necessitats del servei públic estan per sobre d’aquest dret. Patètic¡¡ 

 
Ah, i aquesta proposta seria d’aplicació també al personal interí. Li recordem que en 
algun centre s’han presentat propostes alternatives a aquesta, que significa un clar 
empitjorament del que tenim en aquest moment. A més li recordem que suposa un 
càstig addicional al col·lectiu de personal interí, en aquest moment majoritari en 
alguns llocs de treball de rehabilitació que representa el 67% en aquest Cos. 
 
Exposem el desacord absolut de CCOO, donat l’esforç que aquesta part ha fet per 
trobar les formules a fi de poder fer una millor conciliació de la vida familiar amb la 
laboral d’aquest col·lectiu. Considerem una falta de respecte i responsabilitat 
presentar-nos una proposta que ens fa retornar als anys 80. Demanem que el mínim 
que poden fer és escoltar les demandes del seu personal i, en la mesura del 
possible, buscar l’aproximació entre ambdues parts. Es comprometen a dissenyar 
una altra proposta, que ens serà presentada al llarg del procés negociador, però 
respectant el que ells consideren eixos bàsics: 
 

• Ha de ser una proposta global 
• Ha d’incorporar mecanismes de control 
• Ha de ser simplificada 
• Ha de prevaldre l’ interès del servei públic 

 
 
Resta del personal de rehabilitació 
 
Engloben en aquest apartat la resta de professionals de l’àmbit de rehabilitació 
perquè volen establir un model horari unitari 
 

• Horari principal: 5 matins (7.30 a 15) Horari alternatiu: 4 matins i 2 tardes, 
repartint la jornada acumulada en 2 tardes.  Matins, de 7.30 a 14.30 i tardes, 
de 15 a 19.30. 

• ½ hora per dinar, no computable com a jornada. 
 

 
PERSONAL D’OFICINES 

 
Exactament el mateix que en el punt anterior. Volen consolidar un horari tipus per 
tots aquests col·lectius. Pretenen que aquest col·lectiu passi a fer matí i tarda tot 
l’any. Els interins amb reducció, serien els únics que farien només matí. 
 
 
 
 

mailto:fsc@ccoo.cat�


 

 
 
 

Via  Laietana, 16  ● 08003-Barcelona 
 Tels. 934812848 - 934812765 

  genepresons@ccoo.cat 
http://agrupacio-presons.ccoo.cat/ 

Sector Generalitat  
Agrupació Personal Penitenciari 

 
 

MEDI OBERT 

• Cicles de  37’5 hores setmana. 
• Cicle de 5 dies, 4 matins i una tarda. 
• Hora d’entrada a les 7’30 i sortida a les 22h 
• No es pot entrar abans de les 7 ni sortir desprès 23h. 
• Falta desenvolupar més aquest tema. 

 
Temps destinat a l’assistència a judicis 
 
Ho estan treballant, buscant dades de cóm s’aplica a d’altres col·lectius. Esperem 
que en aquesta i d’altres coses, siguem un exemple a seguir! 
 
 

Es demana les propostes horàries es presentin per escrit, perquè puguem analitzar-
les atentament.  
 

CAPS DE SERVEI 
 
L’Administració es queixa de que no arriben a l’horari establert. Els fem saber que les 
dades de les que disposen no es corresponen amb la realitat dels horaris que estan 
fent a cada centre. Nomes cal mirar els Acords d’horaris pactats l’any 2006. 
 
La seva pretensió és calendaritzar totes les jornades de tots els col·lectius.  
 
 

PERSONAL AMB TORNS ROTATORIS 
 
En aquest cas, l’Administració recorda la vigència de la DA 71ª de la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado (Ley 2/2012, de 29 de juny) que, amb caràcter 
bàsic, disposa que la jornada general de treball del personal del sector públic no 
podrà ser inferior a 37,5 hores i mitja setmanals de treball efectiu de promig en 
còmput anual. CCOO recorda que aquest còmput és el que s’estableix actualment 
per tot el personal, tant el que fa torns com el que no en fa, raó per la qual no calen 
modificacions. 
 
Quedem emplaçats a una nova reunió per tractar el tema de “Llicències i Permisos”. 
 
   
Barcelona, 28 de novembre 2013  
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