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REUNIÓ COMISSIÓ PARITÀRIA 
CONSORCI SERVEIS SOCIALS DE 

BARCELONA 
 
 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats a les reunions la comissió paritària celebrada el 
30 de setembre d’enguany. Per començar, es fa un seguiment dels acords de paritària de 
l'anterior reunió. 

 
Tot seguit, es parla de les jubilacions en les direccions dels centres d'infància (Llimoners, 
Sant Andreu i Toni Julià) on el director de Sant Andreu ja s’ha jubilat, la directora de 
Llimoners ho farà aviat, així com el director de Toni Julià, i encara resta  vacant la plaça 
de sots direcció a Llimoners. La Direcció del Consorci ens diu que estan esperant una 
resposta de Funció Pública per iniciar el procés per ocupar aquestes vacants. CCOO 
exposa que totes aquestes places, en el moment que estan vacants, han d'anar a concurs 
de trasllats i després a oferta pública d'ocupació. És a dir, seguir les pautes que marca el 
VI Conveni de la Generalitat de Catalunya. 
 
Queda pendent la qüestió del complement de la Casa de la Dona. Segons la direcció del 
Consorci , l'Ajuntament de Barcelona i la seva direcció de feminisme no veu clar aquest 
complement. La qüestió és qui paga la despesa. 
 
En relació amb la informatització general del Consorci, així com el correu corporatiu per 
tots els treballadors i treballadores,  resta pendent a conseqüència dels servidors, segons 
ens informen, i comenten que no se solucionarà fins a finals d’any o principis del vinent. 
CCOO fa temps insisteix en la necessitat d’abordar aquesta necessitat i encara no s’ha fet 
res. 
 
CCOO explica que els circuits de comunicació entre l'empresa i els representants dels 
treballadors no acaben de funcionar, no s’informa com cal i els resultats no són 
satisfactoris.  
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Segueixen les deficiències en les cuines dels centres d'infància, amb diferències 
qualitatives entre els diferents serveis de cuines dels centres d'infància. CCOO ha 
demanat que no ha d'haver-hi aquestes diferències entre centres que pertanyen al mateix 
Consorci. 
 
Les inversions a centres segueixen molt minses, CCOO esmenta sobretot la situació de 
Llimoners on les edificacions es degraden cada dia que passa. La direcció del Consorci 
diu que s'iniciaran obres, però això fa temps que ho sentim. 
 
Es demana que el pagament de nòmines en les mateixes dates que ho fa el Departament. 
Des de la direcció del Consorci se'ns diu que es mirarà per tal que sigui així. CCOO 
demana que almenys  no s'abonin les nòmines el darrer dia de mes. Respecte a la roba 
de treball, l'empresa segueix dient que cal pagar-la per nòmina perquè així ho diu la llei. 
Des de CCOO creiem que la llei no ho diu per un concepte de roba de pagament únic un 
cop a l'any. És més, el Departament de Drets Socials dona un tiquet per la compra de la 
roba. 
 
En els precs i preguntes surt la recollida de signatures per part de treballadors i 
treballadores del Consorci sobre el desacord de la nova borsa de treball del Consorci de 
Serveis Socials de Barcelona. La direcció del Consorci diu que està estudiant per donar 
una resposta. 
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