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CONSORCI SERVEIS SOCIALS BARCELONA 
REUNIÓ DEL COMITÈ D’EMPRESA 

 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la reunió del Comitè d’Empresa del CSSB celebrada el passat 2 
de novembre d’enguany. 
 
Paritària 
Comença el Comitè d'Empresa parlant de la pròxima reunió de Paritària (representants del Comitè i 
representants de l'Empresa per arribar acords a nivell laboral). A la Paritària hi haurà un/a portaveu per part 
de cada sindicat, podran haver-hi assessors/es, un/a per sindicat, i també i podran assistir com oients els/les 
altres delegats/des del Comité d'Empresa. Des del Comitè es proposa celebrar reunions periòdiques amb el 
departament de Personal del Consorci per tal de poder resoldre temes laborals que no haurien d'arribar a la 
Comissió Paritària. 
 
Centre Sant Andreu 
Es planteja al Comitè el conflicte horari que hi ha al Centre de Sant Andreu junt amb la classificació de la 
figura del coordinador. Existeix una proposta de mínims consensuada entre els/les delegats/des de CGT i 
CCOO a la qual s'afegeix UGT, proposta que es plantejarà a l'empresa. A més a més, hi ha un problema 
amb les condicions que té la cuina, CCOO expliquem que si es fan obres o canvis estructurals cal informar a 
tots/es els/les delegats/des de prevenció del que es farà. 
 
Centre Llimoners 
CCOO expliquem la situació de la bugaderia de Llimoners on no s'ha cobert la plaça de torn de tarda. Els 
delegats que hi ha a Llimoners parlaran amb la direcció del Centre. 
 
Triennis 
CCOO demanem que el Comitè pregunti a l'empresa com està la qüestió del pagament de triennis i, per 
tant, antiguitat generada pels treballadors i treballadores que han realitzat contractes de substitució 
discontinua dintre de l'Administració Pública i que actualment treballen al Consorci, hi ha sentencia al 
respecte i el Consorci hauria d'informar el Comitè quan es cobrarà, així com informar la quantitat de 
treballadors i treballadores afectats/des. 
 
Nòmines 
CCOO seguim demanant una explicació sobre els conceptes que apareixen a les nòmines. El Comitè 
demanarà a la responsable de nòmines que expliqui al Comitè els conceptes que apareixen i a què 
corresponen. Així mateix, CCOO proposem al Comitè una negociació amb l'empresa per tal de fixar un dia 
concret de pagament de nòmina i que no sigui com ara el darrer dia del mes. 
 
 
Delegats de CCOO:  Jaume Icart  (jaumeicart@hotmail.com), Carlos Azorin (ca.azorin@gmail.com), i Manel 
Rodríguez (manelrpoveda@ccoo.cat) 
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