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REUNIÓ ORDINÀRIA COMITÈ D’EMPRESA
DEL CONSORCI SERVEIS SOCIALS DE
BARCELONA
Us resumim, tot seguit, els temes tractats a les reunions del Comitè d’Empresa del CSSB
celebrada el 13 de setembre d’enguany.
Arran de les signatures que s'estan recollint per part dels treballadors i treballadores del Consorci
per expressar la disconformitat amb la Borsa de Treball que s'aplicaria pròximament, s’ha obert un
debat en el Comitè amb CCOO i CGT, per un costat, que estan d'acord amb l'escrit de recollida de
signatures, i per l’altre costat, la posició contrària del sindicat majoritària al Consorci.
CCOO ha demanat en tot moment que la borsa tingués en compte totes les places que surten com
a vacant. L'Acord de Govern de juny de 2017, en el seu punt 23.2, deixa clar que quan una plaça
no sigui coberta per un treballador fix, aquesta ha de ser publicada a la borsa de treball, si existeix.
Per això, CCOO va votar NO a la borsa de treball del Consorci.
CCOO demanarà a la Comissió Paritària, una altra vegada, que la roba de treball no s'inclogui a la
nòmina i que, per tant, es doni un tiquet de roba als treballadors i treballadores, tal com fa el
Departament de Drets Socials. CCOO també demanarà que el pagament de la nòmina es faci
efectiu abans del 28 de cada mes, tal com es fa a la resta de la Generalitat.
Insistirem que l'empresa doni una resposta sobre quines són les intencions de les places de les
diferents direccions de tots els centres d'infància del Consorci.
Per últim, en relació amb l’augment del 0,9 i del 55% de la paga del 2014, CCOO demana una
altra vegada la ratificació per part del Consorci d'aquests dos pagaments als seus treballadors i
treballadores, tal com ha fet la resta de la Generalitat. El 0,9% amb la nòmina de setembre, i el
55% de la paga del 2014, a tot tardar, amb la nòmina de novembre.
Delegats de CCOO: Jaume Icart (jaumeicart@hotmail.com), Carlos Azorin (ca.azorin@gmail.com),
i Manel Rodríguez (manelrpoveda@ccoo.cat)
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