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A Xunta de PAS funcionario,  

COMUNICA 

  

1.    Tal e como se informou nas asembleas INFORMATIVAS dos días 10 e 11 de 
xaneiro, A XUNTA DE PAS FUNCIONARIO NON PACTOU NIN NEGOCIOU O 
CONTROL HORARIO, PERO SI NOS CORRESPONDE VIXIAR A SÚA 
IMPLANTACIÓN PARA EVITAR QUE SE VULNEREN DEREITOS DAS PERSOAS 
TRABALLADORAS. 

2.    Na asemblea do día 11 en Compostela solicitouse someter a votación “deixar 
de identificarse no sistema de rexistro mentres a xerencia non publique unha 
Instrución sobre o Sistema, e non inicien o período de proba todo o persoal da 
USC”. Petición que non se votou por non estar na orde do día, e por terse 
ausentado xa boa parte dos participantes da asemblea, pero que a xunta de persoal 
se comprometeu a tratar. 

3.    A Xunta de PAS funcionario, na súa reunión do día 17 de xaneiro, ACORDOU 
NON SOMETER A VOTACIÓN A DECISIÓN DE NON IDENTIFICARSE NO 
SISTEMA: todo o persoal recibiu comunicación dun novo sistema de organización 
do traballo en modo de proba, vía correo institucional, e despois da consulta en 
asesorías xurídicas de varios sindicatos, contestóusenos que esa desobediencia 
pode implicar responsabilidades individuais, polo que non a imos alentar. Tamén 
entendemos, despois desas mesmas consultas,  que  non é necesaria a publicación 
dunha Instrución sobre o sistema mentres non teña un carácter definitivo.   

4.    Canto á implantación do sistema de rexistro horario en período de proba, 
a Xunta de PAS funcionario ACORDOU FACER A SEGUINTE VALORACIÓN: 

.-  A implantación do sistema foi precipitada, pouco respectuosa nas formas de 
comunicala, e sen ter en conta as diferentes casuísticas dos servizos. 

.- O sistema é excesivamente ríxido, e lesivo para os intereses das persoas 
traballadoras e para o propio funcionamento dos servizos:  non é aceptábel que se 
conte ata o último minuto de menos pero ningún de máis, por exemplo. 

.- A flexibilidade do sistema proposto é practicamente inexistente, pese a que a 
propia existencia do sistema de control e a experiencia noutras administracións, 
permite que se poida establecer unha flexibilidade real.  

.- As instrucións acerca do control horario, por máis que sexa en período de proba, 
teñen que estar claramente indicadas nun documento descargábel, non  só escritas 
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na web sen poder ter a seguridade de se se introduciron ou non variacións respecto 
do publicado inicialmente. 

5.    En función desta valoración, a Xunta de PAS ACORDOU: 

.-  Solicitar á Xerencia da USC a suspensión da data proposta como de implantación 
definitiva do rexistro horario, 1 de setembro de 2019, ata que se poidan solucionar 
todas as incidencias, se negocie unha verdadeira flexibilidade, e se garantice que o 
sistema de rexistro e control horario, de facerse, se faga ao mesmo tempo para todo 
o persoal da USC, incluíndo PDI e capítulo VI. 

.- Non opoñerse no período de proba a rexistrarse, levantando todas as incidencias 
detectadas. 

.- Solicitarvos ao PAS funcionario que comuniquedes as incidencias que 
consideredes oportunas a esta xunta de persoal, no correo xuntapas@usc.es, para 
poder defender os vosos dereitos diante da xerencia.  

.- Solicitar a Xerencia ir tratando todas as incidencias detectadas e comezar a 
negociación real da flexibilidade. 

 

USC, 23 de xaneiro de 2019 

Xunta de PAS funcionario 

Locais sindicais 

Ext. 48929,14344 

 


