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CONSORCI SERVEIS SOCIALS BARCELONA 
REUNIÓ DEL COMITÈ D’EMPRESA 

 
 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la reunió del 22 de febrer d’enguany del 
Comitè d’Empresa del Consorci de Serveis Socials de Barcelona (CECSSB). Com a 
qüestió prèvia, CCOO proposem que les reunions del Comitè s’han de fer quan estan 
programades i cal incloure sempre uns punts fixes (com per exemple el de gestions 
efectuades i el de torn obert de paraules), que després s’ampliaran amb punts de 
membres del Comitè. El Comitè accepta la proposta de CCOO. 
 
 
Borsa de treball 
Queda enllestida per part del Comitè la Borsa de Treball del Consorci per unanimitat de 
tots els membres, sols queda la ratificació de l’empresa. 
 
Comissió d’infància 
Aquest punt es discutirà en el proper Comitè ja que la reunió de la Comissió d’Infància es 
va celebrar passada la reunió del Comitè d’Empresa. 
 
Plecs empresa INTRESS  
CCOO vam demanar fa un temps al Consorci l’explicació del contracte d’INTRESS. El 
Consorci ens va comunicar que ells no tenien res a veure i que ho portava la DGAIA. Arrel 
de la carta que CCOO vam enviar a la DGAIA, el Consorci ha començat a demanar les 
obligacions contractuals a l’empresa INTRESS ja que no s’estaven duent a terme 
correctament. 
 
Contactes de substitució 
CCOO fem esment que hi ha greus irregularitats en els contractes d’Educadors/es  
substituts/es, ja que signen un contracte per una persona i acaben realitzant la substitució 
d’un altre persona. El Comitè demanarà que els/les substituts/es facin la substitució fent 
l’horari de la persona substituïda, és a dir, assumint el quadrant de la persona substituïda. 
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