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PACTE CALENDARI CONSERGES D’ESCOLA 

Annex. Jornada Intensiva i Vacances d’Estiu. 

 

L’Hospitalet, 17 de maig de 2022 

Reunits,  

 

D’una part, en representació de la Corporació: 

- Anna Santarrosa, cap de servei d’educació 

- Maria José Pérez Triviño, cap d’unitat ciutat educadora 

- Xavier Bonsom Belart, cap del servei d’administració dels RRHH i PRL 

De l’altra, en representació de les seccions sindicals: 

- Elisabet Hernández del Valle, per la secció sindical de la UGT 

- Javier Soler, per la secció sindical de CCOO 

- Xavier Pous, per la secció sindical de SPL-CME 

 

Punts Tractats: 

Revisió del calendari de conserges d’escola pel que fa a : 

1. La jornada intensiva, 

2. Les vacances d’estiu 

 

Punt Primer. Jornada Intensiva 

L’horari de la jornada intensiva lectiva durant el curs escolar 2022-2023 (any 2022) podrà ser 

de 7:30h a 15:00h, de 7:45h a 15:15h o bé de 8:00h a 15:30h.    

Es podrà realitzar aquest horari en aquests mesos quan l’escola faci jornada intensiva.    

Caldrà comunicar aquest horari al Servei d’Educació amb una antelació mínima d’1 mes.   

Pel que fa als dies no lectius de jornada intensiva, aquesta es realitzarà tenint en compte la 
reducció pactada a la Mesa General de Negociació. Aquesta reducció s’aplicarà de la manera 
següent:    
   

 Pel període comprès entre el 23 de juny i fins al 8 de juliol la jornada serà de 08:00h a 
14:03h o de 08:15h a 14:18h o de 08:30h a 14:33h.    

  A partir de l’11 de juliol fins el 31 d’agost es podrà realitzar la jornada intensiva des de 
les 7:30h a les 13:33h.    

 L’hora que resta per gaudir caldrà realitzar-la entre l’1 i el 2 de setembre, podent fer l’1 i 
el 2 de 8:30h a 15:00h, o un dels dos dies de 08 a 14:00h o de 08:30 a 14:30h i l’altre 
dia de 08:00 a 15:00h.   

  
Del 5 al 30 de setembre es realitzarà la jornada de 08:00h a 15:00h.   
 
Punt Segon. Vacances d’estiu 

Respecte les vacances d'estiu, ens trobem que una vegada recollides totes les previsions de 

les vacances i d'altres permisos per aquest estiu de l'equip de consergeria de les escoles, 
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tindrem dificultats per organitzar les rondes del mes d'agost i per això volem enviar un correu al 

col·lectiu. Previ a aquest, us l’enviem a vosaltres per la vostra informació i vistiplau.   

Tal  i com s'estableix al calendari sectorial d'aquest any necessitem 6 persones per realitzar -les 

i amb les vostres peticions actuals necessitem 3 persones més per cobrir les rondes d'estiu de 

les 35 escoles de la ciutat les setmanes de l'1 al 5, 8 al 12 i del 15 al 19 d'agost; la resta de 

setmanes ja quedem cobertes amb un mínim de 6 conserges.   

Si algú pot canviar la seva petició per fer vacances durant el mes de juliol, ens ho comuniqueu 

el més aviat possible i com a màxim el 12 de maig, per organitzar el servei amb els efectius 

necessaris durant tot el mes d'agost.   

Sinó tenim coberta la necessitat d'aquestes tres setmanes de l'agost amb aquesta petició, la 

concessió dels dies de permís es regirà pels principis següents:   

Antiguitat a l'Ajuntament, tenint preferència per escollir els dies de permís aquelles persones 

que més anys porten a l’Ajuntament.   

Criteri rotatiu, tenint preferència aquells que va veure afectades les seves vacances d'estiu el 

curs passat (estiu 2021).   

En cas d'empat, es tindrà en compte l'ordre cronològic d'arribada de sol·licitud   

   

 Aquestes noves condicions laborals queden condicionades a la confirmació de l’inici del curs 

escolar el 5 de setembre de 2022.  

 

I així ho pacten, 

Per part de la Corporació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Xavier Bonsom 

cap del servei d’administració de 

RRHH i PRL 

 

 

 
Anna Santarrosa 

cap de servei d’educació 

 

 

 

Maria José Pérez Triviño 

cap d’unitat ciutat educadora 
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Per part de les seccions sindicals:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabet Hernández del Valle 

secció sindical d’UGT 

 

 

 

Javier Soler 

secció sindical de CC.OO. 

 

 

 

Xavier Pous 

secció sindical de SPL-CME 
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