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Assumpte: Informe proposta d'adquisició d'un aplicatiu que permeti el registre
de la jornada laboral mitjançant el mòbil

Properament l'Ajuntament de Sant Boi iniciarà una prova pilot de gestió per projectes,
en qual està previst que hi participin fins a un màxim d'uns 60 treballadors i
treballadores municipals. Aquesta prova pilot s'anomena Otimum, i es realitza dins del
marc del projecte europeu Edusi.

El grup de treball realitzarà una part de la seva jornada laboral fora del seu lloc
habitual de treball i per tal de poder realitzar la correcta justificació de les tasques es
fa necessari disposar d'un sistema que ens permeti registrar la jornada mitjançant un
aplicatiu que es pugui utilitzar des del carrer o des de casa, preferentment des del
mòbil.

Per altra banda, el Reial Decret-Llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de
protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball,
estableix l'obligatorietat de registre de la jornada de treball de tots els treballadors i
treballadores municipals, sense excepció.

Tot i que disposem des de fa temps de sistemes de control de presència i que la
majoria pot fitxar ja sigui des d'un dels rellotges habilitats a l'efecte, o des del seu
ordinador, existeix algun col·lectiu que per les característiques del seu lloc de treball,
no poden accedir de manera habitual als rellotges i que no disposen d'un ordinador
personal en el seu lloc de treball. En aquests casos, el disposar d'un aplicatiu per
poder marcar des del propi dispositiu mòbil ens permetria acomplir amb l'obligació
legal que tenim de registrar la jornada laboral de tots els empleats municipals, sense
excepció.

Davant d'aquesta necessitat, vam contactar amb el nostre proveïdor en gestió de
Recursos Humans, que ens ha confirmat que disposa d'un aplicatiu per mòbils de
gestió del temps, que esta vinculat a la nostra aplicació de gestió de RRHH i que
s'ajusta a les nostres necessitats.

Tanmateix, comentat el tema amb el responsable de l'Oficina Edusi, em confirmen
que una part d'import de l'adquisició d'aquest aplicatiu serà finançada per l'Edusi.

Sol·licito que es realitzin els tràmits necessaris per adquirir i implantar l'aplicatiu per
mòbils de gestió del temps, del grupo Castilla.

Atentament,

Marta Nicolau Torres
Cap del Servei de Recursos Humans

Marta Nicolau
Torres - DNI
77626862E
(AUT)

Firmado digitalmente por Marta
Nicolau Torres - DNI 77626862E (AUT)
Fecha: 2019.05.13 10:26:07 +02'00'

