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HORARIS COMISSARIES. TOT IGUAL  
 
 
Benvolguts companys i companyes, 
 
A la reunió que vam mantenir la setmana passada amb la directora de Serveis del 
Departament d’Interior, vam parlar entre d’altres punts, de l’horari de comissaries.  
 
CCOO fa temps que demanem que les treballadores i treballadors de les comissaries 
puguin tenir la mateixa flexibilitat d’horari que la resta de llocs de treball, pel que fa a 
l’entrada pel matí entre les 7’30 i les 8’30h.  
 
Quan vam repassar els punts pendents a tractar sobre les comissaries, la Directora de 
Serveis va comentar que sortiria una circular que f lexibilitzava l’horari d’entrada a 
les comissaries i que permetria que es pogués entra r a partir de les 7’30h. CCOO 
ens vam alegrar de la notícia i vam fer ràpidament la difusió al personal de les 
comissaries.  A l’endemà vam rebre una trucada del Departament d’Interior dient que 
aquesta circular només es referia als facultatius i no pas al personal tècnic i administratiu, 
que és al que representem nosaltres.  
 
Davant aquesta mala notícia, CCOO vam demanar que es reconsiderés la possibilitat de 
fer extensiva la circular al personal tècnic i administratiu. Vam insistir en què es tracta 
d’una opció voluntària i que a l’estiu no es fan tardes, per tant no implica que el servei 
quedi desatès. Se’ns va argumentar que el personal interí amb el 15% de sou i feina 
retallat ja plega més aviat i que si entraven a les 7’30h encara plegarien més aviat.   
 
CCOO vam insistir en què si el personal s’organitza per cobrir el servei, i amb bona 
voluntat per part de la Subdirecció General de Recursos Humans, es podria implantar 
aquesta flexibilitat de 30’. 
 
Malgrat tots els nostres esforços per resoldre la situació, no ha estat possible i la cosa 
queda com sempre. Ja ens estranyava que fos tan fàcil... finalment, només els facultatius 
podran gaudir d’aquest avantatge. 
 
CCOO seguirem insistint en la implantació d’aquesta fle xibilitat. 

 


