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REGISTRE DE JORNADA: LA MESA DEL CONVENI FIXARÀ EL MARC GLOBAL  

Aquesta setmana el SEC s’ha adreçat al Banc per saber de quina manera tenen previst aplicar el 

registre de jornada, ja que segons la Llei, aquest registre hauria de ser efectiu a partir de la 

setmana vinent (dia 13 de maig).  

Des del Banc se’ns ha informat que ahir es va produir una reunió de la mesa de negociació del 

Conveni Col·lectiu de Banca, en la qual es va decidir iniciar una negociació per consensuar un marc 

general a nivell sectorial per aplicar la mesura. El termini que s’ha fixat és fins el 31 de juliol del 

2019. 

D’altra banda el Banc, a nivell intern, també està treballant en la definició del model que caldrà que 

s’ajusti a aquest marc acordat .  

La Llei ( Reial Decret 8/2019 de protecció social i de mesures urgents contra la precarietat laboral) 

estableix l’obligació de guardar un registre diari de jornada que ha d’incloure l’horari concret d’inici i 

finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora (sense perjudici de la flexibilitat).  

 

Cal tenir en compte que l’objectiu de la Llei (tal com indica el seu nom)  no és fer un control horari, 

sinó que pretén un control del nombre d'hores treballades per tal d'evitar el frau a la SS i combatre 

l’atur.  És a dir el que es pretén no és puntualitat en les entrades i sortides, sinó computar el 

nombre d'hores treballades independentment de l'horari que es faci (per això respecta la flexibilitat 

horària).  

 

Des del SEC estarem amatents a l’evolució d’aquesta negociació, vetllant perquè el model 

respongui a l’objectiu real de la Llei i sobretot perquè l’estratègia de negociació de  la patronal no 

es converteixi en una estratègia de dilació en l’aplicació d’una Llei que té tot el sentit en un 

moment de clara pèrdua de llocs de treball en el sector.  

Us mantindrem informats del tema. 
 

 


