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CONSORCI SERVEIS SOCIALS BARCELONA 
REUNIÓ DEL COMITÈ D’EMPRESA 

 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats a les reunions del Comitè d’Empresa del CSSB celebrades el 10 i 
el 14 de desembre d’enguany. 
 
Reunió Extraordinària del 10 de desembre de 2020 
 
CCOO junt amb CGT hem demanat la realització d’una reunió extraordinària perquè encara no hi ha una 
resposta per part de l’empresa sobre la demanda realitzada per l’equip educatiu del CRAE Sant Andreu. 
Respecte del tema del reconeixement de l’antiguitat dels treballadors i treballadores reconeguda per la 
sentència de finals de gener 2020, CCOO exposem que en cap moment s’ha informat els/les treballadors/es 
de quina antiguitat ha generat. Al final, el personal afectat del CSSB ha cobrat els nous triennis generats 
però no els endarreriments, i l’empresa encara no ha respost quan pensa pagar aquests endarreriments.  
 
CCOO, respecte els horaris de Sant Andreu i la figura del coordinador, comentem que està plegat 
d’irregularitats: tant els horaris com la figura del coordinador, CCOO demanem que tot això quedi arreglat 
pel proper any. 
 
 
Reunió Ordinària del 14 de desembre de 2020 
 
Es presenta, per part de la comissió redactora, el Protocol d’Assetjament al CSSB. CCOO reconeixem el 
treball fet per la comissió i al mateix temps fem notar la poca presencia, dintre del document, del Comitè de 
Seguretat i Salut del CSSB, així com el paper que han de fer els Delegats i Delegades de Prevenció en 
aquest Protocol d’Assetjament. 
 
Respecte l’aprovació definitiva de la nova normativa de la borsa de treball, existeixen fortes discrepàncies 
dintre del Comitè respecte si s’han de fer totes les substitucions fent servir la borsa de treball o bé utilitzar la 
borsa només per a substitucions d’un temps mínim per ocupar la plaça (UGT proposa 45 dies). CCOO no 
veiem factible passar per borsa totes les substitucions, la borsa no està informatitzada i això pot provocar 
que hi hagi substitucions que quedin sense cobrir per un període llarg de temps. Per CCOO, si la borsa 
estigués informatitzada no hi hauria cap problema de passar totes substitucions per borsa. Com la discussió 
s’allarga, CCOO proposem obrir la borsa que hi ha actualment i seguir la discussió de la nova normativa de 
borsa, al final es proposarà aquesta via a l’empresa. 
 
 
Delegats de CCOO:  Jaume Icart  (jaumeicart@hotmail.com), Carlos Azorin (ca.azorin@gmail.com), i Manel 
Rodríguez (manelrpoveda@ccoo.cat) 
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