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REUNIÓ GRUP DE TREBALL D’HORARIS I CONCILIACIÓ FAMILIAR 
 
El passat 18 de març es va reunir el Grup de Treball d’Horaris i Conciliació Familiar, amb els responsables 
de l’Administració i els Sindicats Policials. Tot seguit us fem un resum dels temes més rellevants: 
 
La reunió va ser de poca profunditat, per tal de posar ordre als diferents punts que es volen abordar en 
aquest Grup de Treball. Tant des de l’Administració com des de les diferents agrupacions sindicals coincidim 
amb que aquest grup ha d’afrontar un dels temes prioritaris del cos, la modificació dels horaris i, 
evidentment, la millora de la conciliació familiar per a tothom. Des del Sindicat Nacional de Seguretat de 
Catalunya sabem que es tracta d’una qüestió difícil d’entomar però creiem que és del tot necessari posar 
les bases per a un acord que doni solució real als problemes actuals, de moltes companyes i companys, que 
modernitzi el Cos de Mossos d’Esquadra i s’apropi a la realitat del segle XXI. 
 
L’administració vol trobar els punts en comú sobre les necessitats dels agents del CME i de l’administració, 
conèixer les eines que tenim per saber com evolucionar cap a una entesa que beneficiï a tothom i millorar 
la conciliació familiar i horaris. Són conscients que, a d’altres departaments on s’han efectuat millores de 
conciliació familiar, ha disminuït l’absentisme laboral i ha millorat la qualitat i ambient laboral. També en 
són conscients donat que és un Punt dins les mesures a aplicar del Pla d’Igualtat, és un Punt tractat en altres 
Grups de Treball i s’ha parlat a la Comissió d’Estudi sobre el Model Policial del Parlament. 
 
De cara a treballar la diversitat de temes que engloben la conciliació i els horaris han estimat establir 
diversos punts, els quals s’aniran tractant i debatent en les següents reunions: 
 
1. Sistema de Planificació i Gestió Horària: Incorporar elements de flexibilitat horària i adequar-les a les 

necessitats dels treballadors. 
2. Garanties Generals: Definir un marc general de garanties comunes per a totes les unitats. 
3. Definició de Conceptes i Definicions: Regular la disponibilitat, les necessitats del servei i el dret a la 

desconnexió. 
4. Regulació d’horaris Especials Específics: Estudiar i analitzar les necessitats de cada unitat per regular el 

marc horari que s’adeqüi a cada cas. 
5. Solució a la problemàtica de les Hores Acumulades: Revisar els sistemes de compensació, GNP, canvis 

de planificació, etc... i establir algun sistema de garanties de gaudiment de les hores acumulades. 
6. Vacances i PAP: Revisar els criteris de repartiment i gaudiment per aproximar-los a la conciliació familiar. 
7. Reducció de la jornada i altres mesures de conciliació: Flexibilitzar el gaudiment de les reduccions de 

jornada i estudiar altres mesures de conciliació que no tinguin afectació retributiva. 
 
Com es pot comprovar són punts complexes, que portaran segur a llargs debats, però que són necessaris 
d’entomar si es vol solucionar realment la conciliació familiar de tot el col·lectiu. 
La intenció del Grup de Treball i l’Administració és allargar el menys temps possible les decisions així que 
es volen establir reunions mensuals, a causa de la rellevància dels punts a tractar i per aconseguir el més 
aviat possible un acord i veure els resultats. 
 
Fins aquí els punts més destacats del Grup de Treball d’Horaris i Conciliació Familiar. 
Si vols pots fer-nos arribar les teves peticions a través del nostre delegat de zona, pel Grup de Telegram o 
et pots afegir al Grup de Treball d’Horaris i Conciliació Familiar del SEGCAT. 


