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SUBCOMISSIÓ HORARIS ÀMBIT REHABILITACIÓ I ÀMBIT
ADMINISTRATIU PER A LA NEGOCIACIÓ ACORD 2014/15
17.02.2014
Assistents Administració: Alfons R. Sots director general de recursos humans i
econòmics, Miguel À. cap del servei de rehabilitació, Joan P. Q. cap del servei medi obert i
serveis socials, Paula M. sots directora general de programes de rehabilitació i sanitat ,
Jesús P. Cap de servei de gestió de recursos humans, Ferran D. Sots director general de
recursos humans i relacions laborals del Departament de Justícia, Patricia S. Tècnica del
servei de recursos humans i econòmics.
Assistents sindicats: CATAC-IAC, CCOO i UGT.
Ordre del dia: Horaris de l’àmbit de rehabilitació i àmbit administratiu.
Desenvolupament de la sessió: Paula M., sots directora general de programes de
rehabilitació i sanitat, inicia la sessió a les 17.00 hores, fent una valoració de les propostes
dels horaris d’educadors socials. L' Administració veu factible l’horari 4x2 i no pas el 3x2
que els sindicats CCOO i UGT van proposar.
L'Administració valora que el 4x2:
-Es més estable per realitzar tot l'any que el 3x2
-Es pot realitzar en centres grans, mitjans i petits.
-Possibilitat de reunions en diferents dies de la setmana, tant l’equip multidisciplinari com
d’altres que siguin necessaris.
-Es lliurarà sempre els dilluns o divendres.
-Dinar de 30 minuts, no computable a l’horari laboral.
-Estan oberts a revisar l’hora de entrada i sortida.
-Els interins que tenen la reducció del 15 % poden fer un 4x1, fins que duri aquesta situació.
-També informen que hi ha centres que treballen amb l’horari 4x2, cas del CP Brians-1.
Ferran D., sots director general de recursos humans i relacions laborals del Departament de
Justícia, desitja que la proposta plantejada per els representants de l’Administració sigui
acceptada per part dels sindicats.
UGT manifesta que no estan d’acord amb la proposta que planteja l’Administració i és
mantenen amb el 3x2 proposat per ells.
Des de CATAC- IAC informem que volem valorar tranquil·lament la proposta definitiva que
la Administració proposarà el proper 21 de febrer. Creiem que és un xantatge i posa a tota la
plantilla en contra ja que l’Administració vincula els horaris de rehabilitació amb el PRP.
Referent a l’àmbit de Medi Obert i oficines, Alfons R., sots director general de recursos
humans i econòmic, ens fa un resum molt rapit de la proposta de l'Administració que es
valorarà en la propera reunió que es preveu per el dia 21.02.14
La reunió finalitza a les 18.00 hores i ens emplacem pel proper divendres 21 de febrer.
Valoració de CATAC-IAC:
Esperem que en la propera reunió els sindicats i l 'Administració estiguem més a prop per
poder resoldre els horaris des diferents àmbits. Des de CATAC-IAC no signarem cap
pròrroga sense l’opinió de la plantilla.
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