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ANNEX A l'ACORD D'ADHESIÓ DEL CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA A 
l'ACORD DE CONDICIONS DE TREBALL COMUNES DELS EMPLEATS PÚBLICS DE 

l'AJUNTAMENT DE BARCELONA PER Al PERÍODE 2008-2015 

Per tal de facilitar les condicions que afavoreixin una millora en la prestació dels serveis 
bibliotecaris als ciutadans, s'acorden els següents pactes complementaris a l'Acord de 
condicions de treball comunes dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona per al 
període 2008-2015: 

1. Carrera professional horitzontal 

L'especificitat dels serveis desenvolupats per les Biblioteques de Barcelona fa que la definició 
d'un sistema de carrera professional horitzontal específic pugui contribuir de manera eficaç 
a la millora dels serveis i la seva adaptació a les necessitats canviants de la ciutadania, així 
com ser un instrument de creixement professional del personal. 

La Comissió de Seguiment del present acord valorarà la conveniència d'implantar un sistema 
de carrera professional horitzontal propi de les Biblioteques de Barcelona, basat en 
especialitzacions múltiples dins del lloc de treball i en l'avaluació de les competències 
professionals i de l'acompliment realitzat, partint de la regulació marc que l'Acord de 
condicions de treball comunes dels empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona per al 
període 2008-2015 estableix per a la carrera horitzontal establert al seu article 21. 

Atès que l'aplicació hauria de ser comuna pel personal adscrit, i per tant afectaria a personal 
funcionari, per part del Consorci es faran els tràmits necessaris previs per tal que la mesa de 
negociació general de l'Ajuntament pugui autoritzar la negociació de les esmentades 
condicions. En tot cas el resultat de la negociació tindrà caràcter de proposta a la mesa 
general de l'Ajuntament de Barcelona. 

2. Remuneració de la prestació de serveis en cap de setmana. 

La necessitat d'oferir uns serveis bibliotecaris de qualitat i accessibles a diferents franges de 
població, obliga a la prestació de serveis també al llarg del cap de setmana. 

Per tal de remunerar aquesta prestació, s'estableixen els imports complementaris següents: 

Servei en diumenge o festiu, 
a partir de 3 hores de prestació efectiva de servei 
Servei en altres franges del cap de setmana, 
a partir de 3 hores de prestació efectiva de servei 

Diputació 

50,82 euros 

27,33 euros 
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L'import indicat s'abonarà per servei efectivament realitzat. Les hores realitzades en aquests 
serveis s'inclouen dins del calendari laboral i, per tant, s'exclou la compensació en hores 
d'aquests serveis. 

La percepció d'aquest complement és incompatible amb la percepció dels complements de 
festivitat, disponibilitat, jornada i dedicació. 

Per facilitar l'existència d'una situació convergent amb el personal adscrit a l'Acord de 
condicions de Treball/Conveni Col·lectiu de la Diputació de Barcelona, en el cas de que es 
produeixin modificacions de la retribució per aquest concepte a la Diputació de Barcelona, la 
Comissió de Seguiment acordarà una modificació dels imports, que haurà de ser ratificada 
pel Consell General del Consorci. 

Atès que l'aplicació d'aquests complement afecta a personal funcionari, per part del 
Consorci es faran els tràmits necessaris previs per tal que la mesa de negociació general de 
l'Ajuntament acordi la proposta d'aplicació d'aquest punt de l'annex. 

El manteniment de la vigència d'aquest apartat estarà condicionat a l'aprovació del Consell 
General del Consorci i a l'aprovació de l'Acord de condicions de treball comunes dels 
empleats públics de l'Ajuntament de Barcelona per al període 2008-2015 per part del 
Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona. 

Barcelona, 3 de desembre de 2012 
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