
 
 

HORARIS: AIXÍ VAN LES COSES. 
 

Hem estat informats, personalment, per l’empresa, vers els aspectes que estan treballant 
relatius a aquest col·lectiu. Un és el pla de carrera i l’altre horaris. Segons se’ns diu, 
estan treballant per presentar-nos una proposta de nou marc horari en la que es 
contemplarà la implantació del torn fix a SC. En cas que es pogués arribar a un 
acord, aquest nou horari s’implantaria primer en alguna part del territori, on se 
n’avaluaria la viabilitat, per traslladar-lo després a la resta si el període de proves fos 
satisfactori. No tenim la proposta concreta i, per tant, no podem donar la nostra 
opinió.  Pot ser que estiguin marejant la perdiu com sempre. 
Alhora, se’ns ha presentat una proposta d’horaris per SC Barcelona que afectaria a 
tothom excepte ASE, Penitenciaris i Trasllats, que continuarien amb Q5 i Q3. Aquesta 
proposta té la vocació de ser provisional fins que s’apliqués a Barcelona el nou marc 
horari que s’hagués pactat amb els sindicats. 
Des del CAT hem manifestat que no ens posicionarem vers aquesta proposta 
provisional fins veure quina és aquesta proposta de nou marc horari que hauria 
d’esdevenir definitiu. Tanmateix, avancem que la proposta d’horaris provisionals 
per Barcelona és molt millorable. 
A grans trets, estableix dos quadrants. Un de sis setmanes, vuit hores diàries, cap de 
setmana si, cap de setmana no de vuit hores amb la següent seqüència: 2R, 2F, 7M, 5F, 
7N, 5F, 7T, 2F, 3R, 2F. En R et poden fer treballar en qualsevol torn. Resten, de 
mitjana, unes 48 hores de romanent. L’altre quadrant és un 7X7 de deu hores diàries, 
partit. Una de cada quatre setmanes de treball és de nit. Preveuen que el 80% vagi a 
quadrant de 6 i el 20% al de 7X7. En cas de necessitat, podrien passar gent del 7X7 al 
Q6. 
 
Pel que fa al Pla de Carrera, se’ns ha demanat que aportem esmenes a un document que 
ens han lliurat i que no fa més que reflectir la situació actual amb alguna millora per SC, 
cosa que farem i us n’informarem.  
 
Restem a l’expectativa que ens presentin aquest projecte en el que estan treballant 
i a que responguin a les nostres esmenes sobre el pla de carrera per continuar informant 
i veure si aportem millores als horaris de Barcelona o els rebutgem de ple. 
 
 
SALUT ! i VIVE LA LIBERTÈ ! 
 
 
Enric ALSINA ILLA, SG del CAT 
Catalunya a 14 de juliol de 2005 


