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UN SISTEMA DE CONTROL HORARIO NON DEBE ESTAR SO PARA COACCIONAR AO PERSOAL 

CCOO rexeita que se utilice o sistema KRONOS para criminalizar aos empregados públicos 
 

CCOO lamenta e rexeita enerxicamente  que a información facilitada pola Consellería 
de Presidencia a algún medio de comunicación sobre a implantación do sistema 
KRONOS  se centre case en exclusiva en poñer de manifesto as consecuencias do 
seu incumprimento para os traballadores en lugar de explicarlle á cidadanía que do que 
se trata é de implantar un sistema de racionalización e control de horarios que busca 
en última instancia unha maior eficiencia e eficacia na prestación dos servizos públicos. 

Non podemos tolerar como sindicato representativo no ámbito da Función Pública de 
Galicia que, de xeito torticeiro, sesgado e tendencioso, a consellería de Presidencia 
asocie unha información relativa ao KRONOS con palabras como despido, expediente 
disciplinario ou sanción, nun intento irresponsable de criminalizar aos empregados 
públicos. Tampouco podemos permitir o ton coercitivo e disuasorio porque fai pasar 
aos empregados públicos como potenciais incumpridores aos que se lles advirte das 
consecuencias de dito incumprimento. En definitiva, lamentamos a intencionalidade da 
Consellería porque ademais de ser unha irresponsabilidade (a Administración debería 
ser a máis interesada en poñer en valor ao persoal ao seu servizo) resulta 
absolutamente innecesario tal e como se desprende dos datos da propia información: 
só 25 traballadores dos 14000 afectados polo KRONOS están apercibidos polo seu 
incumprimento (é dicir, un 0,17% do total). 

Tendo en conta o anterior, desde CCOO queremos deixar constancia do seguinte: 

 Os empregados e empregadas públicas da Xunta de Galicia cumpren 
escrupulosamente coas súas obrigas laborais, incluída a xornada. É por isto que a 
Administración nin está parada nin bloqueada. Pero é máis. En moitos casos vense 
na obriga de aportar un plus de traballo e dedicación xa que a política da Xunta 
nestes últimos anos de non reposición de efectivos e de prohibición de coberturas 
temporais, deixan a moitas unidades e centros de traballo cuns cadros de persoal 
moi inferiores aos que serían necesarios o que obriga aos demais traballadores a 
facer un esforzo adicional para manter a debida calidade na prestación dos 
servizos públicos. 
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 Chama a atención que as prioridades da Xunta de Galicia sexa regular as obrigas 
dos seus traballadores pero non recuperar os seus dereitos. Cómpre lembrar que a 
pesar de que ninguén cuestiona xa a saída da crise e o inicio da recuperación 
económica, o goberno do PP siga a manter os recortes de dereitos aos 
empregados públicos: descontos na nómina por estar enfermos, supresión dos 
descansos por traballar en domingos e festivos, non cobertura de vacantes nin 
baixas, nada de recuperar o poder adquisitivo perdido, nin de recuperar as partidas 
destinadas a acción social, etc. 

 A implantación de calquera sistema de control horario debe necesariamente gardar 
un equilibrio entre a correcta prestación dos servizos e o respecto aos dereitos de 
conciliación da vida laboral e familiar dos traballadores e traballadoras. E tampouco 
pode supoñer unha modificación substancial das condicións de traballo 
preexistentes froito do acordo e negociación entre a empresa e a representación 
dos traballadores. No ámbito da Función Pública da Xunta de Galicia existen 
xornadas e horarios especiais (mañás, tardes, noites, sábados, domingos e 
festivos) cuxas particularidades deben de ser tidas en conta á hora de implementar 
calquera sistema de control horario. 

 CCOO quere poñer de manifesto o feito de que en centros onde se está a implantar 
o KRONOS non contan cos medios técnicos e materiais para a súa efectividade. 
Isto acontece, por exemplo, nos arquivos, bibliotecas e museos onde a Consellería 
de Presidencia decidiu activar o KRONOS desde o 15 de xaneiro deste ano. A 
consecuencia é que nuns centros funciona, pero non noutros e que uns 
traballadores fichan, pero outros non. A improvisación non pode ser o criterio que 
rexa a implantación deste sistema de control. 

 
Poren desde CCOO esiximos unha rectificación da Consellería de Presidencia no 
senso de non criminalizar aos empregados públicos, asi como de non utilizar o sistema 
KRONOS como unha ferramenta de coacción que fai pasar aos empregados públicos 
como potenciais incumpridores, en vez de poñer en valor o seu traballo e dedicación.  


