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NOTÍCIA AL PERIÓDICO DE 
CATALUNYA SOBRE EL CSSB 

 

SOBRE LA INFORMACIÓ DEL PERIÓDICO DE CATALUNYA 

RESPECTE A LES POSSIBLES IRREGULARITATS EN EL CONSORCI 

DE SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA 

 
Els delegats i delegades de CCOO al Consorci de Serveis Socials de 
Barcelona volem manifestar el nostre suport a la iniciativa de la CGT de fer 
públiques les situacions de caràcter irregular dintre del Consorci.  
 
El Consorci, des de Recursos Humans, no facilita la informació referent a 
les qüestions laborals a les delegades i delegats dels treballadors, que és 
d’obligat compliment per part de l’empresa. Cal estacar que, de moment, 
l’actual gerent a demostrat bones intencions, però massa mal han fet els 
anteriors gestors.  
 
Encara hi ha molta opacitat en moltes gestions que segueixen fent els 
mateixos caps, els quals hi eren durant les irregularitats que diuen les 
auditories. Foscor i males pràctiques que al final han portat a la denúncia 
davant el Periódico de Catalunya.  
 
CCOO va recolzar la proposta dintre del comitè d'Empresa per demanar 
transparència en la informació sobre els concursos i promocions (els ja 
realitzats i els que havien de produir-se) per part de la majoria de caps de 
comandament del Consorci. Davant la resposta gens clarificadora, CGT va 
optar per denunciar-ho.  
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Entre altres qüestions, CCOO hem denunciat, també, el següent: 
 

- les irregularitats en la Prevenció de Riscos Laborals.  

- ha demanat explicacions sobre el dia de pagament de les nòmines, 

molts cops uns quants dies després que en la resta de departaments 

de la Generalitat,  

- sobre les jubilacions de totes les direccions dels centres d'infància,  

- també la greu situació de l'aplicació del protocol d'assetjament que ha 

provocat dos expedients disciplinaris del tot injustos,  

- la situació de manca d'inversió en les infraestructures (sobretot a 

Llimoners),  

- la reclamació del 25% de la IT que després de molt demanar va fer 

efectiva l'empresa tal com diu el VI Conveni,  

- la constant batalla per la roba de treball per no incloure-la en la nòmina, 

- la diferencia de qualitat de les diverses cuines del consorci  

 

I així una llarga llista de reclamacions , moltes encara no resoltes.  
 

CCOO sempre hem demanat que s'apliquin els acords i tots els drets i 

deures dels treballadors i treballadores del Consorci de Serveis Socials de 

Barcelona, i sempre ens hem trobat amb la poca receptivitat per part dels 

responsables del Consorci. 
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