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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 
celebrada el 18 de gener d’enguany. 
 
CCOO havíem ja demanat vàries vegades un calendari de les reunions de Comitè, Paritària i 
altres. Era per una qüestió de poder treballar tots els temes que porta el Comitè amb una 
regularitat. Al final, s’aprova aquest calendari. 
 
CCOO hem demanat un escrit al Comitè d'Empresa per reclamar els endarreriments dels triennis 
sorgits de la sentència de gener de 2020. CCOO tenim preparades les accions a portar a terme si 
el Consorci no paga aquests triennis. 
 
El Comitè també demana l'inici de la comissió d'infància entre l'empresa i la part social; sembla 
que la primera reunió pot ser imminent. 
 
Es presenta la demanda de la Casa de la Dona per tal de cobrar el complement de perillositat 
durant la pandèmia, CCOO comentem que aquesta qüestió s'ha d'aprovar en el Comitè de 
Seguretat i Salut, és a dir, el dia 25 de gener es tractarà la qüestió. 
 
CCOO exposem que l'empresa aporta molt pocs diners a la formació dels seus treballadors i 
treballadores (les empreses dediquen entre l'1% i el 2% de la massa salarial i el Consorci no 
arriba al 0.5%). 
 
El Comitè deixa enllestit el nou reglament de la Borsa de Treball. CCOO vam insistir que calia 
obrir aquesta  borsa de treball tal i com estava o bé aprovar més ràpidament la nova normativa. 
Molts treballadors i treballadores han patit no poder apuntar-se a la borsa, esperem que durant 
aquest mes s'obri aquesta borsa. 
 
Sobre els horaris del CRAE de Sant Andreu, CCOO insistim que des de la direcció del centre 
s'han fet uns horaris sense consens amb una ampla majoria dels treballadors i treballadores en 
contra i amb errades. El Comitè ha demanat els horaris per poder veure les irregularitats en els 
horaris i també s'ha instat a la creació d'una comissió d'horaris a Sant Andreu. 
 
Delegats de CCOO: Jaume Icart (jaumeicart@hotmail.com), Carlos Azorin (ca.azorin@gmail.com), 
i Manel Rodríguez (manelrpoveda@ccoo.cat) 
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