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Afiliada Confederació Europea de Sindicats CES 

 

CONTROL HORARI 
 

 
A partir de tota la problemàtica que està suposant el correu electrònic enviat per la 
Secretaria d’Acció Ciutadana (SAC) a tots els equipaments i que fa referència al nou 
sistema de marcatge mitjançant el sistema ATRI, CCOO vàrem proposar a la reunió 
del Comitè de dilluns 19 d’abril, que es fes un escrit com a Comitè al Departament 
sol·licitant l’ajornament de l’entrada en vigor d’aquest sistema de marcatge fins 
que no es resolguin les següents qüestions: 
 

1. que a cada lloc de treball hi hagi un ordinador, amb connexió, que permeti 
al/a la treballador/a que l’ocupa poder fitxar sense haver de recórrer mig 
equipament i/o haver d’entrar a despatxos d’altres companys/es (bàsicament 
dels responsables), per poder aconseguir fitxar. 

 
2. que es formi a tot el personal per poder utilitzar aquest sistema informàtic. 

 
3. que, un cop solucionats els dos punts anteriors, el Departament segui amb el 

Comitè per negociar les solucions de les diferents problemàtiques i 
casuístiques que es poden donar i es donaran als diferents equipaments, i 
que podrien entrar en contradicció amb els Acords signats, tal i com es va fer 
al seu dia amb les OAC,s. Alguns dels problemes que s’han de solucionar 
son, per exemple: 

 
− la possibilitat de les opcions horàries 
− el temps que es triga en obrir i tancar un equipament (llums, alarmes...)  
− la possibilitat que es dona, en situacions excepcionals, d’afegir els temps 

de pausa a l’inici o finalització de la jornada. 
 
 
Per qualsevol dubte o aclariment us podeu posar en contacte amb nosaltres. 


