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REUNIÓ SUBGRUP HORARIS 
18 d’octubre de 2012 

 
 
 
A la reunió assisteixen el cap de serveis de servei de centres Carlos L.G., el cap de 
serveis de RRHH Jesús P. i el cap de serveis de provisió Ferran C. Per la part social 
CATAT i CCOO. 
 
El primer que hem fet és preguntar a l’Administració  sobre la seva intenció respecte 
el contingut de les reunions d’aquest subgrup. La seva resposta ha estat que el qu 
pretenen és tractar amb nosaltres els temes d’horaris, de tots els horaris. 
  
Com  a prèvia, CCOO hem manifestat que nosaltres pensen que hi ha molts temes 
pendents en relació amb els horaris que podem tractar i resoldre d’una vegada, 
deixant-li molt clar a l’Administració que qualsevol pretensió de modificar 
substancialment horaris aconseguirà que marxem de la Mesa. 
 
Els temes que volem tractar i arreglar d’una vegada són: 
 
 

 La tolerància/flexibilitat d’oficines i tractament, l’horari fix d’estiu d’aquest 
personal. 

 Les tardes que han de fer els tècnics de carrera, que quan fan l’acumulació ja 
ha de comptar com a tarda feta. Que  puguin acumular, si volen, en dues 
tardes, comptant en aquest cas, mitja hora per dinar dins de l’horari. 

 La realització dels 24 canvis pels caps d’unitat. 

 Les vacances d’oficines i tractament, que puguin agafar els dies que queden 
incomplerts de cicle solts. 

 
 
L’Administració ens diu que ella a més d’això vol parlar dels horaris d’interior. Li 
tornem a recordar la nostre prèvia, i ens responen que ells tenen l’obligació 
d’informar-nos del que hi ha. 
 
Escoltem, i com tots pensàvem, volen fotre ma als horaris d’interior com qui no sap 
de que va la cosa. Volen començar amb els caps de serveis. Els hi tornem a recordar 
que no entrarem a tocar cap horari, que la modificació dels horaris requereix la 
negociació d’un nou acord, i que el que tenim està vigent fins al desembre de 2013. 
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Ells “r” que “r”, com el Francisco Umbral amb la Mercedes Milà: “he venido  ha hablar 
de mi libro”. A nosaltres ens sembla molt bé, però en aquest moment tenim uns 
problemes plantejats que ja els hi hem exposat, que ja fa molt que cuegen i s’han de 
resoldre d’una vegada. 
 
Ells insisteixen que tan sols ens volen informar del que hi ha. Moltes gràcies ja ho 
sabíem, però l’únic que els hi podem dir és que equipari l’horari del GSI al dels Cap 
de Serveis. 
 
Els hi deixem clar, que nosaltres ja els hi em dit de que volem parlar, que no volem 
perdre el temps, si el proper dia 30 no tenim cap solució dels problemes que els hi 
hem plantejat serà la última reunió d’horaris a la que assistirem. 
 
Barcelona, 19 d’octubre de 2012 
 


