
 
SUBCOMISSIÓ HORARIS ÀMBIT REHABILITACIÓ I ÀMBIT 
ADMINISTRATIU PER A LA NEGOCIACIÓ ACORD 2014/15 

11.02.2014 
 
 

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, la 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: Alfons R., Sots director general de recursos humans i econòmics 
inicia la sessió a les 16:30h, informant-nos que començarem parlant dels horaris dels educadors 
socials, ja que la DG vol arribar un acord pel que fa al col·lectiu. 
Des de CATAC-IAC reiterem la nostra proposta demanant que, a cada CP, el col·lectiu pugui escollir 
entre fer horari ordinari i horari acumulat. En els dos casos amb opció a doblar de forma voluntària, 
i que en aquells centres en que s’esculli fer l’horari acumulat, que es pugui escollir entre doblar en 1 
tarda o en 2. 
Els representants de l’Administració ens responen que Funció Pública no contempla la possibilitat de 
doblar, tal i com es fa ara, i que la única opció que tenim, si es vol treballar 4 dies a la setmana, és 
realitzant un 4x2 de forma anual. 
CATAC-IAC remarca el benefici de doblar, de forma voluntària, per ambdues parts: per la DG 
possibilitats de cobrir les tardes en horari vacacional i pels educadors socials major flexibilitat.  
En quat al tema de la flexibilitat, la DG ens explica que tindrem la possibilitat de tenir 30 hores per 
casos extraodinaris, hores a part dels AP i dels permissos per hores a recuperar. Tot i la bondat de la 
mesura, aquestes són unes hores que actualment s’estan negociant a la Mesa General de Funció 
Pública, per tant ja veurem en què queda. 
La DG es mostra flexible en el fet que, mentres duri la reducció del 15%, els interins podran fer un 
4x1, per tant doblar un dia i lliurar un altre però de forma anual. 
 
Des de CATAC-IAC, tornem a  insistir en la necessitat de flexibilitzar la franja de presència 
obligatòria, especialment en aquells casos que estan reduïts pel 15% i per cura de fill menor de sis 
anys, amb l’objectiu de poder desenvolupar les funcions de coordinació i de gestió de la informació. 
La DG ens diu que sí que podrien acceptar aquesta proposta. 
 
La reunió finalitza a les 18:30h i ens emplacem pel proper dilluns 17 de febrer. 
 
Valoració de CATAC-IAC: 
Encara queda un llarg camí per endavant.  
  
Us seguirem informant. 
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