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NEGOCIACIÓ CALENDARI 2023 
El dilluns 19 va tenir lloc la reunió de negociació del calendari 2023.  Per part de 
CCOO van participar Alba Esquivias i Javier Soler.   

 ► Canvi d’horari divendres d’estiu 

• Des de la secció es proposa un canvi d’horari en els divendres compresos 
dins l’horari d’estiu. Treballar al matí i tancar les tardes.  

• A les biblioteques de districte afectaria durant el mes de juliol i agost i a la 
biblioteca Tecla Sala durant el mes d’agost. 

 ► Proposta de canvi a les vigílies de festiu 

• CCOO vam proposar que les vigílies de festiu dins de torn, 
poder obrir al matí i tancar a la tarda: afectaria els dies 
06/04, 24/12, 31/12 i 05/01.  

• Aquesta proposta no ha acabat d’aclarir-se, ja que el dia 
05/01 comporta la pèrdua del plus de penositat i s’ha de fer 
una valoració i consulta a tot el personal de biblioteques.     
Farem arribar una consulta amb garanties i anònima a tot 
el personal de biblioteques.  

 ► Flexibilitat horària 

• Respecte a recuperar la flexibilitat horària de l’any 2021, es demana que 
totes les persones puguin realitzar la seva jornada mitjana dins dels 
marges de flexibilitat.  

• Aquest aspecte no s’està complint per a les persones que tenen jornada 
reduïda compactada i des de la Secció i RRHH estan d’acord en ampliar-
la per tal que tothom pugui fer la seva jornada sense deure cap minut. 

 ► Biblioteca de Bellvitge 

• Defensem que la biblioteca de Bellvitge s’adeqüi a l’horari de districtes 
per tal d’equiparar les jornades dels companys i companyes de Bellvitge a 
les altres biblioteques de districte i evitar greuges comparatius. 

 ► Vacances 

• Els 5 dies de vacances que es poden agafar 
solts, demanem que si s’agafen tots seguits (1 
setmana sencera) no s’hagi de dependre d’un 
company o companya perquè faci el matí 
d’aquella setmana.  

 
 

Propera reunió prevista pel dia 13 de gener de 2023. 


