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DIMARTS 18 DE DESEMBRE DE 2018
De 9.30 a 10.30 h
Museu Marítim de Barcelona

PROU SILENCI A LES
BIBLIOTEQUES
DEFENSEM DRETS I
CONDICIONS DIGNES
Qui dia passa any empeny i malauradament la corporació no demostra cap
interès, ans al contrari, per dignificar la feina de les persones que atenen les
biblioteques públiques de la província, la XBM, dia a dia.
Com bé sabeu la història de les biblioteques populars està molt estretament
lligada a la pròpia història de la Diputació, per això no s’acaba d’entendre que
qui hi dona el millor de si mateix i mateixa per oferir un dels serveis públics
millor valorats per la ciutadania, sinó el millor, ho hagi de fer en unes condicions
laborals més properes als orígens de la Xarxa que a l’actualitat.
Aquestes reivindicacions no són noves per la Diputació ni per la Gerència de
Biblioteques ni per l’equip del govern de l’actual mandat, només fem d’altaveu
de les problemàtiques i situacions que ens feu arribar.
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Ja arribat l’hora de fer escoltar la nostra veu!
Finalment i després d’insistir molt i molt, i de ser l’únic sindicat a fer-ho, hem
aconseguit incloure en la negociació del Calendari 2019 cert compromís
[vegeu document adjunt].

https://diba.ccoo.cat/acord-definitiu-de-calendari-2019/

El que demanàvem era negociar-lo ja. Portem anys denunciant que el col·lectiu
treballa més jornades! L’únic compromís que han volgut prendre és que ja ho
negociarem l’any que ve.
És un avenç? Si. Però absolutament insuficient! I molt més insuficient si es té
en compte les moltes altres mancances, problemes i deficiències sense cap
solucions a la vista.

Considerem que a aquestes alçades, amb voluntat real, hi ha altres condicions
específiques del nostre col·lectiu que ja podrien haver estat avaluades i
millorades, i res millor que crear la pertinent Comissió XBM per estudiar-les i
proposar-ne les pertinents solucions.
Però, què ens van ara fa dos anys quan des de CCOO Diba vam demanar
crear-la per tractar els problemes del col·lectiu? Ni parlar-ne.
Doncs ara, seguim arrossegant problemes i ja estem cansats/des d’esperar.
(podeu veure recull de les reivindicacions clicant aquí)

La Xarxa de Biblioteques Municipals així com l’ampli ventall de serveis que s’hi
ofereixen no ha parat de créixer exponencialment, però no així els drets i les
condicions de qui hi treballa, i considerem ja ha arribat el moment de deixar de
callar i fer-nos escoltar i no parar de reivindicar les millores que reclama una
part de la plantilla que ja supera el 10 % de tota la Diputació.
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NEGOCIACIÓ i SOLUCIONS o MOBILITZACIÓ
CCOO hem fet molts escrits a la corporació, hem fet reunions amb els màxims
responsables (podeu veure un resum clicant aquí).
Apostem per tant pel diàleg, la concertació i la negociació. Tot i això, davant la
manca de solucions, no ens queda una altra que fer escoltar la nostra veu on
calgui.
Per tot el que hem exposat, demanem que el personal doni suport a la
concentració del dia 18-D a Drassanes. Arribat aquest moment, ho hem de
tenir clar: només mitjançant la pressió podrem avançar en millorar les nostres
condicions de treball. Totes juntes ens farem respectar com a col·lectiu i
afavorirem les condicions per a que la Diputació es prengui seriosament els
nostres problemes.

CONCENTRACIÓ:
•
•

Lloc: Museu Marítim (Av. Drassanes s/n)
Hora: 9:30 - 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!

