
COMITÉ INTERCENTRES AIGÜES DE BARCELONA 
 
Comunicat n. 29 (24-09-2020) 
 
INFORMACIÓ SOBRE EL CANVI A HORARI D’HIVERN 
 
 
Des de RRHH ens fan arribar el resum d’aplicació del canvi d’horari estiu i hivern de les 
diferents àrees operatives. 
 
Indicar que les següents decisions s’han pres garantint les distàncies, i les mesures de 
seguretat per la prevenció de Covid. 
 
Dir. Territorial: 

• Tot el personal que feia 7 hores ja ha passat a 8 hores (van fer el canvi el 16 de 
setembre segons calendaris). Sempre respectant les entrades esglaonades i les 
distàncies. 

• Personal obrer en JP, prioritzem el teletreball però si han d’anar de forma presencial 
fan 6-7 hores i la resta en teletreball o compensen la jornada durant la setmana. 

  
Dir. Producció: 

• SJD: 
o Tècnics Telecontrol, Encarregats, O1 torn tancat, O1 Mixtes, O2 CM: tots 

passen de 7 a 8 hores, o ja venen fent les 8 hores segons els seus calendaris 
establerts. 

o Analistes P1 Torn Obert i JP: passen a fer 8 hores. Els de JP faran jornada 
continuada. 

• Manteniment Cornellà: 
o Passem de 7 a 8 hores, amb horari continuat amb entrades esglaonades per 

garantir mesures de seguretat.  
o Personal tècnic, prioritzem teletreball però si han d’anar de forma presencial 

6-7 hores i la resta compensen durant la setmana o en teletreball. 
  
Dir. Qualitat de l’Aigua:  

• Un col·lectiu que no pot fer teletreball seguiran mantenint l’horari d’estiu, per tant 
faran 7 hores.  

• La resta de tècnics prioritzem teletreball i si és presencial 6-7 hores i la resta es 
compensa durant la setmana o teletreball 
  

Dir. Explotació Sanejament: 
• Personal Operadors, es mantenen en el seu calendari i horari (8 hores) 
• Personal de Manteniment i analistes en jornada partida, tots passen a 8 hores amb 

horari continuat. 
 
Davant la situació actual, des del CI ens veiem en la necessitat de recordar-vos la 
importància de seguir mantenint la MÀXIMA RESPONSABILITAT de les nostres accions, tant 
en l'àmbit de la companyia, com en l'àmbit social. 
 
 


