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Recuperació del sisè dia d’assumptes personals. 
Recuperem un dia més d’assumptes personals i ara són 6. El personal que realitzi la jornada 
ordinària disposa d’un total de 57 hores a l’any, amb la suma d’aquestes vuit hores i vint minuts 
del nou dia recuperat. I la part proporcional per al personal que faci un horari diferent a l’ordinari. 
En aquestes 57 hores ja estan incloses les hores corresponents a les tardes anteriors a les dues 
festes locals i a la de Reis. 
 
 
Problemes ATRI. 
El portal ATRI ha tingut  incidències de falta de funcionament que poden ser de més d’un dia i no 
tenim una solució alternativa per part del Departament a aquest problema que podria suposar 
greuges als treballadors i treballadores ja que l’assistència i totes les incidències administratives 
del personal s’han de fer a través d’aquest portal. CCOO hem presentat una sol·licitud a RRHH 
perquè es puguin fer incidències en suport paper quan funcioni malament l’ATRI.  
 
Horari personal laboral telefonistes. 
Atenem a la petició dels telefonistes del Departament que fan un horari reduït i volen fer l’horari 
ordinari complet i sou proporcional, tal com la resta de telefonistes i treballadors i treballadores del 
Departament. I acordem adreçar un escrit a la Directora de Serveis, amb còpia a la SG de 
Recursos Humans sol·licitant la ampliació de l’horari pels treballadors afectats. Valorant que les 
seves competències s’han vist ampliades des que van començar en la Generalitat de Catalunya. 
 
Precs i preguntes. 
Acordem fer un escrit a la Directora de Serveis, amb còpia a la SG de recursos Humans, 
sol·licitant que totes les places en què es jubili o causi baixa el personal laboral siguin primer 
cobertes per personal laboral del propi Departament que estiguin interessats i posteriorment de la 
borsa de treball. També que en l’oferta de treball de les places que es publiquen a ATRI donar 
oportunitat al personal laboral a ocupar places per a les quals estiguin capacitats. 
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