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COMITÈ D’EMPRESA DEL CONSORCI DE SERVEIS 
SOCIALS DE BARCELONA 

 
 

CCOO sempre des de la transparència i el dret de la informació, us fem un resum del 
darrer Comitè celebrat ahir 17 de febrer. CCOO hem demanat en cada Comitè les actes 
de les reunions, així com la publicació en els diversos llocs de treball.  
 
CCOO presentem un exemple de full d’adhesió a la pujada del 2% per tot el personal del 
Consorci, per tal que es signi per part de la direcció de l’empresa i el Comitè. Respecte la 
pujada addicional del 0,3%, que pot ésser percentual o bé lineal, CCOO demanem que 
sigui lineal atès que sempre beneficia més als treballadors i treballadores que tenen un 
salari més baix, sembla que el Comitè també hi estaria d’acord amb la postura de CCOO. 
 
CCOO recordem la vigència i la obligació de l’aplicació del protocol sanitari per tots els 
nens i nenes dels centres d’infància. El protocol és d’aplicació obligada (sembla que 
aquesta informació no la tenia el Consorci). Així doncs, el Consorci ha de donar a 
conèixer aquest protocols a tot el personal dels seus centres d’infància. 
 
CCOO també recordem que cal comunicar,  per part de l’empresa, als delegats i 
delegades de Prevenció de Riscos  totes les obres que es realitzen al Consorci, cosa que 
fins a data d’avui no s’ha fet. 
 
Respecte l’adhesió del Consorci al VIè Conveni de Personal Laboral de la Generalitat, 
CCOO fem una pregunta de com està la situació, ja que a la darrera reunió del Comitè 
se’ns va dir que aquet febrer es signaria aquesta adhesió. Seguim esperant, no es sap res 
i ja portem més de cinc anys... 
 
Com a cada Comitè, CCOO demanem urgentment una reunió de la comissió paritària 
entre Comitè i Empresa, així com una reunió de Prevenció i Riscos amb l’empresa. 
Sembla que ens faran cas. 
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