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ACORD DEFINITIU
CALENDARI 2019
-desembre 2018-

•

PER PRIMERA VEGADA EL CALENDARI LABORAL
INCLOURÀ AL PERSONAL DIBA A LA XBM

•

TORNEM A LES 35 i 37,5 HORES!

L’any 2019, el còmput d’hores anuals de treball efectiu serà:

• 1575,30 hores (jornada general 35 h)
•

1687,30 hores (jornada especial 37,5 h)

Nombre de jornades: 225
Fruit de l’aplicació del “II Acord per a la millora de
l’Ocupació Pública” pactats amb els sindicats
majoritaris de l’Administració Pública (CCOO, UGT i
CSIF), tornem a la jornada general de 35 hores.
Això vol dir que recuperem drets arrevesats amb
l’excusa de la crisi i per tant deixa sense efecte els
acords relacionats amb els 30 minuts diaris per
conciliació i formació.
CLIQUEU AQUÍ per veure la taula-resum del calendari 2019 amb festius i
comentaris importants a tenir en compte.

S’INCLOU PERSONAL DIBA A LA XBM
Per primera vegada a la Diputació, fruit de la insistent reivindicació de CCOO,
s’inclou les següent frase al calendari laboral:
“Les parts es comprometen a negociar el calendari laboral del personal adscrit a la
Xarxa de Biblioteques Municipals durant el primer quadrimestre del 2019, i incorporar
en el present calendari les adequacions que siguin necessàries”.
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Per fi es reconeix que hi ha un problema relacionat amb el personal de diba a
la XBM. Nosaltres ho hem denunciat moltes vegades: fan més jornades que les
225 estipulades per a tot el personal.
I clar, tothom entendrà que no es el mateix anar a treballar 225 dies que anar-hi
250. Això s’ha de solucionar i/o compensar! Ara la Diputació ja mostra una
certa disponibilitat a negociar.
Hem intentat imposar un calendari de negociació més immediat i definit. Tot i
que molt al final, ja que en les primeres Meses no es manifestaven: ni a favor ni
en contra.... silenci, la resta de sindicats van donar suport a la nostra proposta
d’incorporació del col·lectiu XBM en la negociació del calendari laboral, ens va
sorprendre la UGT quan van manifestar que no consideraven que “el tema fos
prioritari”, i això que afecta a més del 10% de la plantilla a la diba. Finalment, tal
com us hem dit abans, l’acord indica que s’haurà de negociar dins del “primer
quadrimestre” de l’any 2019.
Per tant, amb un calendari tan poc definit, tot i la voluntat de negociar, no tenim
seguretat de si podrem arribar a cap acord abans que acabi el mandat.
A més, s’ha de tenir en compte que el tema “nombre de jornades” és només un
dels molts problemes que afecta només a aquest personal. I també s’han de
tractar.

En aquest sentit, mentre no es demostri un major compromís a donar
solucions als problemes propis del col·lectiu, CCOO manté la

CONCENTRACIÓ pel dia 18 de desembre:
•
•

Lloc: Museu Marítim (Drassanes)
Hora: 9 – 10:30 del matí

Convoquem a tot el personal a donar suport a la mobilització
PROU SILENCI A LES BIBLIOTEQUES!
DEFENSEM DRETS I CONDICIONS DIGNES!

