En el comunicat anterior (cliqueu aquí), havíem sol·licitat la presència de la
Gerència a la reunió de seguiment de la setmana passada del Protocol sobre
criteris i mesures organitzatives, de prevenció i de protecció per a la represa de
les activitats de la Diputació de Barcelona.
RESPOSTA A LA PROPOSTA Com ja us vam dir, tenim clar que les
biblioteques han de prestar servei. En termes generals, no ens oposem a
l’ampliació dels horaris d’obertura. Ara bé, el que no volem és que això es faci a
costa d’augmentar el risc de contagi del personal.
En aquest sentit, vam demanar mantenir la jornada intensiva com una mesura
que permet reduir el nombre de desplaçaments i que el personal hagi de
romandre fora de casa moltíssimes hores, amb franges de matí i tarda un
mateix dia.
La resposta ha estat que no. Ens han indicat que el retorn a la normalitat s’ha
treballat, amb altres administracions, i per la nostra part, deixem constància que
no s’ha tingut en compte a la XBM, en aquesta nova fase ni en cap anterior, el
posicionament sindical i el dret de representació social, ni de Diputació ni de
cap de les administracions implicades.
Ens inquieta molt aquesta voluntat que tot torni a la normalitat quan el mateix
secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, anuncia
que en els propers dies s'hauran d'aplicar més mesures per frenar la Covid-19.
Doncs a la XBM anem en sentit contrari!

AJUT MENJAR El personal que treballi matí i tarda, d’acord amb la
normativa té dret a l’Ajut Menjador (cliqueu aquí per veure normativa).
CCOO hem aprofitat el tema i la presència de la Gerència per a recordar-li el
problema existent a la XBM amb l’Ajut Menjar ve de molt abans que esclatés la
pandèmia.
Com recordareu, ja vam aconseguir un acord per a l’extensió de l’ajut per
menjar pel personal al servei dels BIBLIOBUSOS a raó de 3/setmana. Una fita
assolida després de molta lluita i insistència de CCOO-Diba (cliqueu aquí per

llegir comunicat). Però, tal com assenyalàvem llavors, aquesta fita en cap cas
donava per acabat el conflicte.
Portem anys denunciant que hi ha persones que no cobren l’Ajut Menjar que
els hi pertoca pel nombre de dies que treballen matí i tarda (tal com li passava
al personal dels Bibliobusos que doblaven 3 dies per setmana però cobraven
només 2 Ajuts).
Ara bé, no només es tracta d’això. Què passa si es treballa a la tarda però al
matí ens convoquen a una reunió a la gerència, o un curs de formació
obligatòria o altres activitats relacionades amb el nostre lloc de treball? Doncs
que haurem de dinar fora de casa però sense dret a l’Ajut Menjar, per no parlar
del tema horari i funcions i obligacions fora d’aquest. S’està imposant el fet
d’haver de dinar fora de casa i des de CCOO entenem que també s’ha de
compensar.
No estem demanant que se’ns regali res, sinó que es doni a cadascú el que li
pertoca en funció del que fa.
A la reunió de la Comissió de Seguiment es va expressar la voluntat de trobar
una solució al problema. De fet, la gerència va fer seva una de les propostes
que CCOO havia proposat en una de les reunions mantingudes amb l’anterior
diputat responsable de l’Àrea: pagar a posteriori l’Ajut Menjar d’acord amb el
servei prestat, tal com es fa amb els dissabtes. No discutirem el “copyright” de
la proposta; qui ho necessiti que tiri d’hemeroteca..., l’únic que volem són
solucions i les volem ja.

VISITEM LES BIBLIOTEQUES Els delegats i delegades de prevenció de
CCOO han començat a visitar de manera presencial les biblioteques de la XBM
amb l’objectiu, en primera instància, de revisar les mesures COVID, però també
les condicions generals de les instal·lacions.
De moment, hem visitat biblioteques
de
Vilafranca,
Castelldefels,
Granollers,
Cornellà,
Vic,
L’Hospitalet, Canet de Mar i Mataró.
Encara no hem passat per la teva
biblioteca? Voldries que us fessin
una visita el més aviat possible?
Posa’t en contacte amb nosaltres i
concertarem dia i hora.

TOTA LA INFORMACIÓ QUE NECESSITES
La secció sindical de CCOO a la Diputació de Barcelona treballem per millorar
les teves condicions de treball, donar resposta a tots els dubtes que tinguis o
solucionar els problemes que es puguin generar. Tens moltes maneres de
contactar amb nosaltres:
ccoo@diba.cat / orgt.ssccoo@diba.cat

