
 

SUBCOMISSIÓ D’HORARIS 
18/10/12 

Assistents Administració: Jesús P. Cap de servei de gestió de Recursos Humans i Ferran C. Cap de secció 
de Selecció i Provisió i Carlos S. Gr. Cap de l’àrea de Seguretat Penitenciaria. 
Assistents sindicats: CATAC-IAC i CCOO. 
Desenvolupament de la reunió: és una convocatòria estranya, val a dir que no ens han  fet arribar la 
convocatòria formal amb els punts de l’ordre del dia,  que comença amb una dissertació dels representants 
de l’Administració sobre el desequilibri d’horaris de l’àmbit d’interior. Bàsicament es centren en els 
comandaments intermedis de l’àmbit d’interior i ens demanen una valoració. 
 
La part social, sense valorar horaris, hem plantejat diverses disfuncions que estan succeint als centres de 
treball i hem demanat que es corregeixin el més aviat possible. Entre aquestes peticions, importants per al 
bon funcionament dels centres, hi ha el gran miratge de la flexibilitat horària que pateix l’àmbit d’oficines i 
tractament, la possibilitat de que els tècnics de carrera puguin  disposar de ½ hora per menjar dintre del seu 
horari en cas que  tinguin dividida la jornada compactada en dues tardes; que ha ningú li quedin penjats dies 
de vacances;  que la direcció d’alguns centres estiguin retallant el dret als 24 canvis establerts per vigilància;  
l'aparent mala gestió d’alguns gerents...en poques paraules la crua realitat d’algunes direccions que 
interpreten tot el que cau a les seves mans a la baixa, perjudicant als treballadors, per la seva aparent 
pròpia satisfacció, i també al bon funcionament dels centres. Resumint, demanem que Direcció General posi 
ordre, perquè deixin de trepitjar als treballadors dels centres. Els representants de l’Administració prenen 
nota sense donar resposta immediata a les peticions, les trasllada a un altre moment i de nou insisteix a 
abordar amb urgència el debat del seu plantejament inicial: els horaris de l’àmbit d’interior. 
  
De fet els representants de l’Administració comencen, calculadora en mà, a exposar el còmput horari anual 
de GSI, CUSI i cap de serveis. Exposen les seves xifres i es centren en l’horari dels GSI, que segons les 
seves paraules, ha de ser l’horari de referència de l’àmbit d’interior. Partint d’aquest horari, filosofen sobre la 
valoració: "Hi ha un desequilibri entre els horaris dels CUSI i el cap de serveis”,  sol�liciten i insisteixen que 
valorem aquesta informació, que el motiu de la reunió és aquest, valorar. 
 
La part social en bloc, sentència que no és el context adequat per a aquestes valoracions, que el que 
plantegen els representants de l’Administració no és el àmbit i són temes per un nou acord, que l’actual 
finalitza al desembre de 2013. 
 
Se li requereix a l'Administració que exposi aclariment pels que fa als diversos  rumors que estan fent córrer 
des de les direccions dels centres: ¿Desapareixeran els actuals horaris dels CUSI i s’implantarà un 2/4?, els 
representants de l’Administració no afirmen ni neguen res, només deixen caure que és una possibilitat que 
poden estar estudiant 
 
CATAC–IAC, calculadora en mà, afegim que els actuals horaris són oficials, que neixen de la gestió unilateral 
de l'Administració i, concretament pel que fa als cap de serveis, d’imposar-los el fet de realitzar nits en el 
seu torn d’horari, les nits no es van compensar amb el degut increment del complement específic, sinó amb 
l'actual còmput horari i que la variació dels CUSIS implica un canvi de model.  Els representants de 
l’Administració prenen nota. En aquest punt i sense molt més que afegir, l'Administració ens deriva a una 
altra data del calendari i dóna per acabada la reunió. Una presa de pèl que ja fem saber a l'Administració que 
no es tornarà a repetir. La nostra valoració des de CATAC-IAC: reunió de possible tanteig de la posició 
sindical i no acudirem a una altra reunió de la mateixa mena. 
 
Us seguirem informant. 
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