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Annex	  II.	  Proposta	  de	  reorganització	  dels	  horaris	  	  
	  
A	   partir	   de	   l'experiència	   dels	   darrers	   anys,	   sembla	   oportú	   plantejar-‐se	   una	   modificació	   dels	   horaris,	   atenent	   a	   les	  
necessitats	  organitzatives,	  docents	  i	  de	  recerca	  de	  la	  Universitat.	  Com	  que	  la	  Universitat	  funciona	  ininterrompudament	  
en	  jornada	  de	  matí	  i	  tarda,	  l'objectiu	  és	  assegurar	  una	  cobertura	  més	  gran,	  sobretot	  dels	  serveis	  d'atenció	  al	  públic	  a	  les	  
tardes,	  per	  garantir	  una	  major	  extensió	  de	   l'horari	  a	   les	   tardes	   tot	  concentrant	   les	  hores	  de	   tarda	  en	  menys	  dies	  a	   la	  
setmana	  que	  la	  jornada	  actual.	  	  
	  
Aquesta	  proposta	  ens	  ha	  de	  permetre	  una	  aplicació	  horària	  que	   respecti	   l'existència	  de	   les	  diferents	   funcions	  que	  es	  
duen	   a	   terme	   a	   la	   nostra	   Universitat,	   de	   tal	  manera	   que	   les	   funcions	   que	   per	   la	   seva	   naturalesa	   podem	   considerar	  
d'atenció	  al	  públic,	  de	   suport	  a	   la	  docència	   i	   altres	  que	  es	  defineixin	   com	  a	  específiques,	  quedin	  diferenciades	  de	   les	  
activitats	  més	  administratives	  i	  de	  suport	  a	  la	  gestió.	  	  
	  
Amb	  aquests	  criteris	  sembla	  oportú	  establir	  el	  següent:	  	  
a) El	  gruix	  de	  l'activitat	  d'atenció	  al	  públic	  ha	  de	  quedar	  coberta	  de	  les	  9	  hores	  del	  matí	  i	  fins	  a	  les	  18	  hores	  de	  la	  tarda.	  	  
b) Es	  mantindran	  les	  activitats	  que	  es	  desenvolupen	  al	  llarg	  de	  tota	  la	  jornada	  i	  per	  a	  les	  quals	  hi	  ha	  previstos	  dos	  torns	  

de	  treball.	  	  
	  
Criteris	  per	  establir	  els	  horaris	  	  
	  
1. Es	  mantindran	  els	  horaris	  que	  es	  complementen	  de	  matí	   i	  de	   tarda,	   i	  que,	  per	   tant,	  cobreixen	  tota	   la	   jornada.	  En	  

aquest	  cas,	  per	  garantir	  el	  manteniment	  de	  la	  cobertura	  dels	  serveis	  de	  matí	  i	  de	  tarda,	  es	  poden	  proposar	  horaris	  
més	  racionals	  i	  que	  millorin	  la	  qualitat	  del	  servei,	  de	  manera	  que	  es	  puguin	  mantenir	  els	  serveis	  coberts	  durant	  tot	  el	  
dia.	  	  

	  
2. Per	  a	  les	  unitats	  o	  els	  serveis	  on	  l'atenció	  al	  públic	  de	  9	  a	  18	  h	  requereixi	  una	  reorganització	  horària,	  es	  tindran	  en	  

compte	  les	  qüestions	  següents:	  	  
	  
Per	  assolir	  el	  repte	  de	  9	  a	  18	  h	  d'atenció,	  es	  realitzaran	  dues	  tardes	  a	  la	  setmana,	  combinades	  entre	  el	  personal	  de	  cada	  
una	  de	  les	  unitats	  i	  serveis	  a	  fi	  de	  cobrir	  de	  dilluns	  a	  dijous,	  de	  9	  a	  18	  h.	  	  
	  
a) Es	  fixa	  un	  mínim	  d'una	  hora	  i	  un	  màxim	  de	  dues	  hores	  per	  dinar.	  	  
b) Es	  realitzaran	  5	  hores	  com	  a	  mínim	  al	  matí.	  	  
c) Es	  realitzaran	  com	  a	  mínim	  dues	  hores	  i	  mitja	  a	  la	  tarda.	  La	  jornada	  de	  tarda	  s'entén	  que	  s'inicia	  a	  partir	  de	  les	  15	  

hores.	  	  
d) La	  flexibilitat	  d'entrada	  serà	  d'un	  màxim	  de	  mitja	  hora.	  	  
e) Es	   podrà	   mantenir	   l'horari	   actual	   de	   quatre	   tardes,	   vinculat	   a	   la	   persona	   dins	   del	   nou	   marc	   horari.	   Aquesta	  

circumstància	  acabarà	  en	  el	  moment	  que,	  per	  motiu	  de	  trasllat	  voluntari,	  es	  desenvolupin	  altres	  tasques	  en	  un	  altre	  
lloc	  de	  treball.	  	  

f) Borsa	   setmanal:	   amb	   l'objectiu	   de	   facilitar	   l'acord	   entre	   el	   treballador	   i	   el	   responsable	   que	   garanteixi	   tant	   la	  
cobertura	  del	  servei	  com	  les	   limitacions	  que	  puguin	  sorgir	  a	   l'interessat,	  es	  deixa	  una	  borsa	  de	  5	  hores	  setmanals,	  
per	  fixar	  de	  mutu	  acord,	  que	  ha	  de	  servir	  per	  configurar	  l'horari	  definitiu	  del	  treballador.	  	  

	  
3. Horari	  especial:	  es	  fixaran	  horaris	  especials	  per	  a	  casos	  molt	  específics.	  La	  fixació	  d'aquests	  horaris	  ha	  de	  garantir	  la	  

posada	  en	  funcionament	  dels	  serveis	  bàsics:	  porteria,	  biblioteques,	  atenció	  al	  públic,	  manteniment,	  etc.	  	  
	  Els	  horaris	  especials	  hauran	  de	  figurar	  en	  la	  Relació	  de	  Llocs	  de	  Treball.	  	  

	  
4. L'horari	  d'una	  tarda	  es	  manté	  "a	  extingir"	  i	  associat	  a	  la	  persona.	  	  
	  
Establerts	  els	  criteris	  generals,	  un	  cop	  escoltat	  el	  personal,	  els	  comandaments	  de	  les	  unitats	  estructurals	   i	  dels	  serveis	  
faran	  les	  propostes	  d'horari,	  que	  seguiran	  la	  línia	  de	  l'objectiu	  esmentat	  abans.	  	  
	  
	  


