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  REUNIÓ DEL GRUP DE TREBALL DE MODIFICACIÓ 
DEL DECRET DE JORNADA I HORARIS 

 
 
Dilluns 13 de març de 2017 es va celebrar la segona reunió del grup de treball de 
modificació del Decret de Jornada i Horaris (DJH) de la Mesa Sectorial. 
 
Tal i com us informàvem a la nota informativa 024/17  de la darrera reunió de la 
Mesa Sectorial, no hi haurà Proposició de Llei de Reforma Horària atès que els 
impulsors parlamentaris de la reforma horària van comunicar durant la reunió de la 
Taula Quadrangular de l’Administració del 17 de febrer que era molt més important 
continuar treballant en l’aconsecució d’un Pacte que no contingués cap 
horari marcat sinó un compromís cap el principi d’autonomia de les 
Administracions Públiques a dissenyar els seus propis horaris tenint en compte les 
diferents especificitats o particularitats, respectant una franja horària saludable.  
 
Sembla ser que el proper 31 de març d’enguany es signarà al Parlament de 
Catalunya un PACTE A FAVOR DE LA REFORMA HORÀRIA EN ELS SERVEIS 
PÚBLICS que seguirà les premises indicades anteriorment i és per això que els 
representants de l’Administració ens proposen esperar a què entri en vigor per tal 
de començar a negociar les modificacions al Decret de Jornada i Horaris seguint 
els criteris que s’establiran a l’esmentat Pacte. 
 
CCOO no entenem que no puguem començar a parlar ja sobre propostes de 
modificació del DJH per tal d’avançar feina però no podem fer canviar de parer els 
representants de l’Administració, així que esperarem a la propera reunió del Grup 
de Treball que es celebrarà després de Setmana Santa. 
 
CCOO hem recollit i treballat les propostes de modificació del DJH en aquest 
document que vam presentar al Grup de Treball, però com que encara hi haurà 
temps, us instem, si teniu noves propostes o suggerències, a què us poseu en 
contacte amb els vostres delegats/des de CCOO o ens les feu arribar al correu 
gene@ccoo.cat 
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