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REUNIONS PER AJUSTAR ELS HORARIS DEL PERSONAL AFECTAT PEL 15% DE 

RETALLADA 

26 i 27 de març de 2012 

 

NO ENS DEIXEN MÉS QUE LES ENGRUNES 

 

A la reunió assisteixen la subdirectora general de Recursos Humans i Econòmics, la subdirectora 

general de Programes de Rehabilitació i Sanitat, el cap de servei Selecció i Provisió, el cap de servei de 

Gestió de RRHH, el cap de servei de Medi Obert i el cap de servei de Rehabilitació. Per la part social 

CCOO, CATAC i UGT.  

El començament de la reunió és catastròfic: els representants de l’Administració venen amb les 

tisores a la mà, disposats a acabar la feina que ha començat la Funció Pública i aquest Govern. 

Desprès de la retallada de jornada i sou, ara queda rematar-los amb pitjors condicions horàries de les 

que tenien. Inicien la seva reforma laboral, l’amenaça és constant, si no ens fem “imprescindibles, no 

podrem fer res per millorar la situació”. 

Pretenen que amb menys jornada i sou, el personal continuí fent la mateixa feina, “nosaltres hem de 

prestar un servei públic” diuen. Doncs, NO RETALLIN ON NO TOCA. 

El mati del dia 27 de març la subdirectora general de Rehabilitació es va reunir amb els subdirectors 

de tractament per acordar com s’aplicarà la retallada del 15% i com afectarà al servei. De la reunió 

s’extreu que cada centre es un regne i té la seva problemàtica; que cap activitat que s’està fent es 

prescindible i que en tot cas s'haurà de mesurar els temps i millorar el rendiment. Llavors, com volen 

solucionar el problema de la quantitat d'hores que es faran de menys? Nosaltres ho tenim clar, a 

compte dels esforços dels treballadors. Ells tenen preparades dues mesures que no solucionaran res: 

volen millorar i estandaritzar els diferents tipus d'informes que s’han de fer i l’altre seria millorar el 

SIPC per que no es repeteixi la mateixa informació en diferents llocs, però aquesta mesura té un gran 

cost econòmic.  

Han estat dos dies amb reunions molt llargues, sentint constantment que ells estaven cedint a les 

nostres pretensions, quan els únics perdedors hem estat nosaltres, quan tant sols  hem aconseguit en 

algun cas esgarrapar mitja hora de flexibilitat, la qual cosa ha costat moltíssim temps de discussió.  

Ha estat difícil no aixecar-nos de la Mesa i marxar, si o si, amb el nostre vist i plau o no, ells faran la 

resolució d’horaris que està esperant el secretari general per publicar-la abans del dia 1 d’abril. 
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Hi ha discrepàncies en tots els horaris que discutim. 

L’Administració diu que no estem parlant de fer nous horaris, sinó, que estem ajustant els que hi ha 

en els acords vigents aplicant la retallada.  

En cap cas permeten al personal tècnic la flexibilitat fins a les 9h, fora dels educadors que ja ho  

tenien. El personal amb fills menors de 12 anys, no  podrà arribar al centre més enllà de les 9 del matí, 

excepte els educadors: manifesten que les activitats han de començar abans de les 9:30h.  

No volen setmanes de quatre dies per horari, tant sols ho permetran amb l’acumulació. 

El temps de permanència a interior obligatòria no varia, per tant, han retallat de la preparació de 

reunions, d’elaboració d’informes... 

Les úniques coses que hem pogut aconseguir ha estat treure la tarda obligatòria que es feia i que tots 

els afectats del 15% puguin entrar a les 7:30h. Tot i la nostra insistència no hi hagut forma que això es 

pugui aplicar al personal de carrera que ha perdut els tiquets menjador, no han volgut parlar de cap 

horari més, potser en un futur. S’ha pogut eliminar una de les tardes dels comandaments intermedis 

de rehabilitació afectats pel 15%. 

No hem arribat a cap acord en l’horari d’estiu dels educadors de tarda ni del personal de medi obert. 

L’horari que ens van presentar no el van voler variar de cap de les maneres. CCOO ja fa temps que 

demana parlar tant dels horaris dels educadors, com  del personal de medi obert. No és normal 

establir horaris amb retallades, quan no tenim horaris ajustats a les necessitats dels centres de 

treball.  

Davant la insistència de la part social sobre la necessitat de modificar la rotació dels educadors, 

l’Administració diu que tal i com subscriuen els acords actuals, els centres poden fer propostes 

d’horaris diferents ajustats als programes de tractament que s’apliquen. Això ja es va fer per part 

d’algun centre i l’Administració es va negar, ara sembla que estan més receptius.  

 

El temps de dinar continua entrant dins la jornada acumulada, però l’han reduït a mitja hora. 
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Tot seguit teniu com quedaran els horaris a partir del dia 1 d’abril. 

 

JURISTES, PSICÒLEGS, PEDAGOGS, TREBALLADORS SOCIALS I BIBLIOTECARIS 

 

Jornada normal 

 

31h i 52min 4 dies: 6h i 30min 

1 dia: 5h i 52min 

 

 

Presencia obligatòria: de 8,30 a 14,00h Franja flexible:  

de 7,30 a 8,30h i  

de 14,00 a 15,30h 

Jornada estiu, 

Setmana Santa i 

Nadal 

29h i 45min 4 dies: 6 hores    

1 dia: 5,45 hores. 

 Presencia obligatòria: 

de 8,30 a 13,30h 

 

Franja flexible:  

de 7,30 a 8,30h i  

de 13,30 a 14,30h  

Jornada 

acumulada 

 

Jornada normal 5h i 30min: tarda Hora min.: 7.30h 

Hora màx.: 20.30h 

 Els 22 minuts que resten s'hauran de repartir la resta de dies que no s'acumula. 

 Jornada estiu 5h i 45 min: tarda Hora min.: 7.30h 

Hora màx.: 20.15h 
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EDUCADORS SOCIALS 

EDUCADORS DE DILLUNS A DIVENDRES 

 

Jornada normal 

31h i 52min 4 dies: 6h i 30min 

1 dia: 5h i 52min 

 

 

torn de mati 

 

Presencia obligatòria: de 

9,00 a 13,30h 

Franja flexible:  

de 7,30 a 9,00h i  

de 13,30 a 15,30h 

 

 

torn de tarda 

 

Presencia obligatòria: de 

15,00 a 19,30h 

Franja flexible:  

de 13,00 a 15,00h  i  

de 19,30 a 21,00h 

Jornada estiu, 

Setmana Santa i 

Nadal 

29h i 45min 4 dies: 6 hores    

1 dia: 5,45 hores. 

 torn de mati Presencia obligatòria: 

De 9,00 a 13,30 h 

Franja flexible:  

de 7,30 a 9,00h i  

de 13,00 a 14,30h  

 torn de tarda Presencia obligatòria: de 

15,00 a 19,30h 

 

Franja flexible:  

de 13,30 a 15,00h  i  

de 19,30 a 21,00h 

Jornada 

acumulada 

Jornada normal A aplicar a cada torn 
5h i 30min: tarda/ mati 

 Els 22 minuts que resten s'hauran de repartir la resta de dies que no s'acumula. 

 Jornada estiu A aplicar a cada torn 

5h i 45 min: tarda/ mati 
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EDUCADORS DE CAP DE SETMANA 

Dissabte i 

diumenge 

10 hores Mati o tarda 

dill. a div. 

 

5 hores 

½ hora dinar no esta inclosa  

 

 

MEDI OBERT 

 

Jornada anual 

 

4 matins: de 8,00 a 13,37h 

1 tarda: 16,30h a 23,30h 

Matins: 5h i 37min 

Tarda: 7h (sense variació)  

Jornada 

acumulada 

Afegir 5h 37min per davant a la tarda 

 

COMANDAMENTS INTERMEDIS DE REHABILITACIO 

 

Jornada normal 

 

31h i 52min Mati: 8,30h a 14,00h  

Tarda: 14,30 a 18,52 

Jornada estiu, 

Setmana Santa i 

Nadal 

29h i 45min 4 matins: 8,00h a 14,00h  

1 mati: 8,00h a 13,45h 

Jornada 

acumulada 

 

Jornada normal 5h i 30min + 1h diària: 7,30h a 8,30h 

+ 1,30h: de 18,52h a 20,22h 

 Jornada estiu 5h i 45 min: tarda Hora sortida: 19,45h 
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AUXILIARS ADMINISTRATIUS/ADMINISTRATIUS 

 

Jornada normal 

 

31h i 52min 4 dies: 6h i 30min 

1 dia: 5h i 52min 

 

 

Presencia obligatòria:  

de 9,00 a 14,00h 

Franja flexible:  

de 7,30 a 9,00h i  

de 14,00 a 15,30h 

Jornada estiu, 

Setmana Santa i 

Nadal 

29h i 45min 4 dies: 6 hores    

1 dia: 5,45 hores. 

 Presencia obligatòria:  

de 9,00 a 14,00h 

 

Franja flexible:  

de 8,00 a 9,00h i  

de 14,00 a 15,00h 

Jornada 

acumulada 

 

Jornada normal 5h i 30min: tarda Hora min.: 7.30h 

Hora màx.: 21,00h 

 Els 22 minuts que resten s'hauran de repartir la resta de dies que no s'acumula. 

 Jornada estiu 5h i 45 min: tarda Hora min.: 7.30h 

Hora màx.: 20.45h 

 

 


