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Jornada i horaris a les Delegacions de Girona, 
Lleida i Tarragona 

 
El passat mes de maig, al llarg d'una assemblea que varem fer a Girona (dia 6), es formularen 
diferents queixes en relació a l'incompliment per part de l'Administració de la seva obligació de 
respectar l'horari general de l'Administració (obrir com a molt tard a les 7.30 hores i permetre 
la realització de la jornada flexible per part del personal). A la vista de les qüestions debatudes 
ens varem comprometre a parlar amb la direcció de l'ATC per tal d'intentar resoldre el 
problema per la via del diàleg. 
 
En data 8 de maig, ens varem reunir amb la directora de l'ATC que, un cop exposats els fets, 
ens va dir que estudiaria la qüestió i ens diria alguna cosa. Com passat mes d'un mes encara no 
havia donat senyals de vida, li varem adreçar un escrit (13 de juny) manifestant el nostre 
descontent per la manca de notícies al respecte (juntament amb aquest butlletí us trametem 
l'escrit que li varem fer a mans). Finalment, ens ha contestat (en data 30 de juny mitjançant 
escrit datat en 20 de juny). 
 
Tot i que també us adjuntem l'escrit de contesta, us en fem un resum: 
 

- No és possible l'entrada a les 7.30 hores (malgrat el que estableix el Decret de jornada i 
horaris i la pròpia Nota elaborada per l'ATC1). La causa és, segons se'ns diu, que no hi 
ha "segurata" a les 7.30. 

 
- No hi ha problemes, per a treballar per la tarda (tot i que es demana entrar abans de les 

15.30 hores). 
 

- De cara l'any que ve, no se sap quan (de manera pot ser al desembre de l'any que ve) 
"s'intentarà" (i per tant, tot i que qui paga mana, no s'assegura res) ampliar l'horari del 
"segurata" per tal que hi sigui a partir de les 7.30 hores. 

                                                 
1 Publicada a la intranet de l'ATC el dia 16.06.04 
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En definitiva doncs, la situació és que  
 

1. l'ATC incompleix l'horari de la Generalitat que estableix del Decret de jornada i horaris 
 
2. L'excusa per a incomplir l'horari és que no hi ha serveis de vigilància a primera hora. 

Tanmateix, el "segurata" no entra fins a les 8.30 hores. Llavors, per quin motiu es 
permet l'entrada tres quarts d'hora abans que arribi el servei de vigilància, a les 7h 45m? 
Com sempre, ens trobem amb les habituals explicacions estrafolàries i sense cap lògica, 
pròpies de qui les elabora. 

 
3. Per la tarda sembla que convé entrar abans de les 15.30, però no es diu per quina raó 

s'ha d'entrar en aquesta hora. Evidentment, res diu el Decret de jornada i horaris ni la 
"Nota" elaborada per l'ATC sobre aquest caprici administratiu. 

 
A tot això, cal sumar-hi que a la Delegació de Lleida el recinte on hi ha habilitat un espai per a 
guardar begudes o aliments a la nevera així com un microones, roman tancat de 12 a 14 hores 
pel mer caprici del cacic de torn, la delegada, i amb el coneixement i l'anuència de la direcció 
de l'ATC. 
 
És a dir: 
 
La "carcúndia" convergent (versió ATC) que ha viscut del seu discurs de defensa dels territoris 
front la capital, en realitat actua, no ja contra la legalitat establerta per ells mateixos, sinó en 
contra dels territoris, respectant només les normes en l'àmbit de la capital on saben que la 
resistència pot ser més explícita. 
 
Als territoris no es pot entrar a les 7.30 a Barcelona sí. Als territoris, no es pot entrar a 
qualsevol hora per treballar per les tardes (llevat que et facin el favor), a Barcelona sí. Als 
territoris (si més no a Lleida), no és pot fer ús del menjador al llarg de tot el dia, a Barcelona sí. 
 
Això sí, per acabar no dient res, hem tingut que esperar gairebé dos mesos per rebre una 
contesta i, pel mig, hem tingut que queixar-nos davant l'absència d'aquella contesta.  Potser qui 
redacta els escrits també és el "segurata" i resulta que estava de vacances. 
 
Com sempre, però especialment en aquest assumpte, us agrairem qualsevol observació o 
proposta d'actuació que ens feu al respecte. 
 
 
 
 


