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DEPARTAMENT DE CULTURA 
PERSONAL DE MUSEUS I MONUMENTS  

 
El dijous 29 de novembre, la Secció Sindical de CCOO ens vam reunir amb el Departament per 
tractar diferents temes relacionats amb els treballadors i treballadores dels Museus i Monuments: 
 
- Horaris Especials : CCOO hem demanat que es solucionin els problemes que tenen tant el 

personal funcionari (bàsicament subalterns/es i guardes), com el laboral (guies i guardes), amb 
horaris especials, jornada ordinària. El Departament s’ha compromès a agilitar i regularitzar els 
problemes que pateixen aquestes/es treballadors/es: 
· Personal funcionari: el Secretari General del Departament, farà una resolució especificant els 

horaris especials d’aquest personal. 
· Personal laboral: el Departament pacta i acorda els calendaris amb el Comitè. 

 
- Compensació per treballar caps de setmana : CCOO hem reclamat que es compensi 

econòmicament el personal funcionari (subalterns i guardes) que treballa els caps de setmana 
per equiparar-lo amb el personal laboral (guies i guardes), que ja cobra un complement per 
aquest fet. El Departament es compromet a estudiar els diferents casos per poder compensar el 
fet de treballar els caps de setmana. La proposta podria ser un canvi de nivell. 

 
- Substitucions per Vacances i AP : CCOO volem aclarir si es mantenen les substitucions per 

vacances i AP. El Departament ens assegura que es poden substituir totes les peticions de dies 
AP i vacances. 

 
- Hores Extres : El Departament ens informa que a partir del mes de gener de 2013, no es 

pagarà cap hora extra. Les hores extres es compensaran amb hores. 
 
- Complement de Torn (Personal Laboral) : Als  Monument i Museus, hi ha  col·lectius que fan 

rotació de torn a l’estiu i treballen els caps de setmana durant tot l’any. Aquests col·lectius 
cobren el complement de caps de setmana, però no el de rotació de torns (no es poden cobrar 
els dos complements). CCOO hem proposat que durant els mesos que fan rotació de torn, 
cobrin el complement de torn en comptes del de caps de setmana.  
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