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COMPENSACIÓ ÀGORA: NO GASTEU DIES BLAUS 
 
 
Des d’USPAC hem rebut molts dubtes, queixes, preocupacions,... de com les 
oficines de suport (O.S) i administracions estaven imputant els dies treballats de 
l’Àgora. Aquestes les hem traslladat varies vegades a la DGP. 
 
Ahir, dia 02, en una reunió que hem tingut amb la DGP i la Prefectura ens han dit que 
encara NO han donat cap instrucció de com imputar les hores treballades. Encara 
ens han dit més, que demanaran que els dies que van del 22 de setembre al 9 
d’octubre no els computaran, perquè així els serà més fàcil un cop sàpiguen si 
disposen de diners per pagar els serà més fàcil aquesta imputació.  
 
Sempre ens han dit que els agradaria i voldrien fer amb l’Àgora el mateix que han fet 
amb el Cronos, donar a escollir entre el cobrament de les hores extres o la imputació 
amb coeficient de les mateixes. 
 

Per tant si us planifiquen dies blaus en els propers dies, queixeu-vos i negueu-
vos a fer-los. Així mateix, ho comuniqueu al vostre delegat/a del Sindicat i farem les 
denúncies pertinents d’aquelles O.S i administracions que no compleixen amb les 
directrius de la SGRRHH. 

 
Des de Recursos Humans i Prefectura ens han dit que en breu traurien un comunicat a 
la intranet i l’enviarien a totes les O.S i administracions perquè aquesta mala praxi 
d’imputació de l’Àgora s’aturi d’immediat. 
 
 

COMPENSACIÓ CRONOS: ERRORS EN ELS COEFICIENTS 

 
Des d’USPAC vam denunciar aquest error i greuge vers els companys/es que van 
treballar amb una entrega del 200% pel dispositiu.  
 
Des de Recursos humans (SG) ens han dit que no eren coneixedors, fins fa pocs dies, 
de l’error en la imputació dels coeficients en jornades nocturnes (T/N), iniciades en 
horari de tarda i que per lo tant es computa tota la jornada com a diürna. Que és una 
“errada informàtica”. Que s’arreglarà en la major brevetat possible, però que no 
serà imminent, per tant haurem de fer (individualment) la reclamació corresponent 
segons lo imputat de coeficients. Companys/es, controleu les hores treballades del 
Cronos i els coeficients que se us aplica i un cop hàgim vist com ha quedat tot 
iniciaríem les reclamacions.  
 
 

CADASCÚ EL QUÈ ÉS SEU. NO VOLEM RES QUE NO ENS PERTOQUI !!! 


