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REUNIÓ DEL COMITÈ D’EMPRESA DEL 
CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS DE 

BARCELONA 
 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la reunió de la Comitè 
d’Empresa del Consorci de Serveis Socials de Barcelona celebrada el 18 
d’octubre d’enguany, que són els següents: 
 
Suplències de curta durada d’educadors i educadores borsa de treball: 
només començar la reunió, CCOO demanem al Comitè explicacions sobre la 
nova forma de contractació d’educadors i educadores socials per fer 
suplències de curta durada. L’empresa ens surt que totes aquestes 
contractacions han de sortir de la borsa de treball, un document que 
suposadament hem rebut de la Generalitat. CCOO desconeixíem tot això i, 
una altra vegada, l’empresa s’ha saltat el canal principal que és el d’informar 
el Comitè d’Empresa, amb un agreujat, que tot el que fa referència a la borsa 
de treball s’ha de portar a la corresponent comissió de borsa.  
 
CCOO veiem inviable la nova forma de suplències que vol implantar 
l’empresa, així com fer responsables als directors dels centres d’infància de 
la seva gestió. El Comitè demanarà explicacions i una reunió urgent amb 
l’empresa. 
 
 
Educador CRAE Sant Andreu: al CRAE Sant Andreu, que té una plantilla 
de 13 educadors i educadores, una persona de serveis i un director o 
directora, l’empresa no vol cobrir la plaça d’aquest tretzè educador (recordar 
que en aquests moments un educador està fent de director eventualment fins 
que aquesta plaça surti a concurs).  
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CCOO demanem al Comitè que l’empresa expliqui què passa amb aquesta 
qüestió, recordant que les places d’educador/a són essencials i cal cobrir-les. 
 
 
Expedients disciplinaris a Llimoners: expedients que CCOO sempre hem 
mantingut que eren injustos, i de les mesures cautelars aplicades en un dels 
expedients (mesures consistents en treure funcions de personal a una de les 
persones expedientades) aquestes funcions van ser assignades, encara no 
sabem qui va portar a terme aquesta assignació, a la governanta de 
Llimoners. CCOO mantenim que les funcions assignades no poden portar-se 
a terme per una categoria C (annex 8 VI conveni). Demanem que el Comitè 
demani explicacions a l’empresa. 
 
 
Recollida de signatures borsa de treball: respecte a la resposta de 
l’empresa als treballadors i treballadores que van signar una carta dirigida a 
l’empresa on expressaven el seu desacord amb la nova borsa de treball, 
CCOO volem deixar clar que aquesta recollida de signatures és un fet 
democràtic i participatiu per part d’aquestes persones, on CCOO estem 
d’acord amb el fons i la forma però denunciem que la resposta enviada per 
l’empresa obvia coses i, per tant, dona una visió esbiaixada de la realitat. 
 
 
Denuncia Periódico de Catalunya: CCOO, en una nota informativa anterior, 
ja vam deixar clara la nostra postura vers les notícies aparegudes al 
Periódico de Catalunya, on deia que el CSSB és molt opac en la gestió de la 
seva administració, tal com diuen les diferents auditories realitzades. Tot això 
va provocar aquesta denúncia al Periódico per part de la CGT. És evident 
que tot això pot portar accions de tipus judicial. 
 
Els delegats de CCOO: Jaume Icart, Carlos Azorín i Manel Rodríguez 
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