
CALENDARI LABORAL 2016  - BIBLIOTEQUES DE L’HOSPITALET (gener 2016) 

 

VACANCES 

 S’aplicarà l’horari d’estiu  durant 11 setmanes del 27 de  juny al 10 de setembre, que 

implica:  

o Dissabtes tancats a totes les biblioteques.  

o Biblioteques de districte no obren als matins. 

o Tecla Sala dilluns a la tarda del període de vacances treballa tot el personal 

que no fa vacances. 

o Tecla Sala tanca al matí de l’1 al 31 d’agost 

o La biblioteca Santa Eulàlia tancarà de l’1 al 31 d’agost. Els seu personal haurà 

de fer el gruix de les vacances (26 dies) en aquest període. 

o La biblioteca Josep Janés tancarà de l’1 d’agost al 31 d’agost per poder 

reforçar la Tecla Sala. El seu personal haurà de fer el gruix de les vacances (26 

dies) de la següent manera: 2 al mes de juliol i 6 al mes d’agost per que aquest 

reforç sigui possible.  

 S’aplicaran aquests mateixos criteris en els torns de Setmana Santa i els torns de 

Nadal: 

o Dissabtes 26/3, 24/12 i 31/12 tancats a totes les biblioteques.  

o Biblioteques de districte no obren als matins. 

o Tecla Sala tanca el matí durant el primer torn. 

o En el primer torn tanca la Biblioteca S. Eulàlia i Josep Janés  per reforçar els 

torns de Tecla Sala. 

 Els torns de Setmana Santa i Nadal a les biblioteques de districte es treballaran de 

forma inversa a l’any anterior: 

o El primer torn treballa el grup de les ratlles (groc) i el segon torn el grup de les 

creus (lila). 

 A Tecla Sala,  el dissabte anterior a Setmana Santa es treballarà amb el següent criteri 

de rotació triennal establert l’any 2013: (1r. any torn tarda,  2n. any torn tarda, 3r. any 

torn matí), així a 2016 toca treballar el torn de tarda. 

o En funció d’aquest dissabte, a Tecla Sala el primer torn treballa el grup B de la 

tarda (lila clar) i el segon torn treballa el grup de matí i el grup B de la tarda 

(lila fosc). 

 Amb caràcter general, la totalitat dels dies de vacances s’hauran de fer abans del 30 de 

setembre. Si sorgeixen necessitats especials s’estudiarà la possibilitat de fer algun dia 

passat aquest termini. 

 El tercer període de 5 dies s’haurà de fer, preferentment dins de l’horari d’estiu. Es 

podrà fer en setmanes d’horari normal abans del 30 de novembre, sempre que els 

matins quedin coberts per un altre treballador que podrà compensar les hores en 

horari de tarda. 

 



DISSABTES 

 S’han de treballar 19 dissabtes a l’any. A les biblioteques de districte el torn lila (creus) 

els te tots fixats en calendari i el torn groc (ratlles) en té 18 de fixats i 1 s’haurà de 

concretar amb la direcció de la biblioteca. 

 A la Tecla Sala tots els grups en treballaran 18, el 19è. anirà a compte de la borsa 

d’hores. 

BORSA D’HORES 

 Biblioteques de districte 

o Jornades 35 hores: 16 hores, que es compensaran de la següent manera: 1 dia  

fora dels períodes de vacances + 10 h. hores dins dels marges de flexibilitat 

durant tot l’any. 

o Jornades 37 hores: no li correspon borsa d’hores 

 Biblioteca Tecla Sala 

o Tots els torns: 50 hores, que es compensaran de la següent manera: 

Dissabte 25de juny      9h. 

Dos dilluns tarda estiu   14h. 

Dins de flexibilitat horària tot l’any 27h. 

 

AAPP/DIES DE FORMACIÓ 

 

 Amb caràcter general s’hauran de fer el 60% dels dies d’AAPP i d’AAPP per antiguitat 

abans del 31 d’octubre. Si sorgeixen necessitats especials s’estudiarà la possibilitat de 

fer algun dia passat aquest termini.  

 Amb caràcter general, no es podran fer en els dies que es dobla torn ni en dissabtes. 

Si sorgeixen necessitats especials s’estudiarà aquesta possibilitat. 

TORNS MATI FIXES 

 Totes les biblioteques tindran fixats els equips que cobriran els torns de matí per un 

període d’un any i de forma alterna, els canvis de torn s’efectuaran en el mes de 

setembre. 

COMPENSACIÓ HORÀRIA PER DIES DE PERMIS  

 S’aplicarà la jornada promig diària establerta per a cada modalitat horària (35 ó 37 h. 

setmanals) segons marca el conveni. 

MARGES DE FLEXIBILITAT HORÀRIA 

 En les biblioteques de districte s’ampliaran els marges de flexibilitat horària respectant les 
hores de presència obligada i quedaran de la següent manera:    

Matins: de 9:15 a 9:55 i de 13:35 a 14:15  Tardes: de 14:25 a 15:10 i de20:35 a 21:15 


