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CONSORCI SERVEIS SOCIALS BARCELONA 
REUNIÓ DEL COMITÈ D’EMPRESA 

 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la reunió del Comitè d’Empresa del CSSB celebrada 
dilluns 17 de gener d’enguany. 
 
En relació amb la plaça de Gerència del Consorci, la plaça d'Adjunt a Gerència, i la plaça de Cap 
d'Infància, la plaça de gerència (actualment vacant) s'ha presentat a l'Atri per tal d'oferir-la. La de 
cap d'infància (de baixa fa temps) no està coberta per ningú, la qual cosa implica que no hi ha 
interlocutor pels problemes que presenten els centres d'infància del Consorci. 
 
La borsa de treball segueix sense aprovar-se per part de l'empresa, la resposta és que està a 
Funció Pública. CCOO continuem demanant més explicacions sobre aquest incomprensible retard 
que afecta molts treballadors i treballadores del Consorci. 
 
CCOO demanem la revisió del protocol d'assetjament (és la segona vegada que ho demanem) i 
volem una revisió a fons d'aquest protocol que ha generat dos expedients disciplinaris a personal 
del Consorci. Expedients fora de lloc i que els fets no podien donar lloc a cap de les sancions que 
es van produir. 
 
Es demana que el Comitè insti a l'empresa a especificar les funcions a desenvolupar dins 
del Consorci per les diferents categories. Des de CCOO tenim clar que les funcions venen 
marcades pel VI Conveni i que molts cops no corresponen amb la realitat. 
 
Segueix sense solucionar-se la contractació del tretze educadors i educadores a Sant Andreu. 
CCOO recordem que no es pot fer desaparèixer una plaça que està en plantilla. 
 
Per últim volem recordar a tots els treballadors i treballadores que en la nòmina de gener 
s’inclourà l’augment del 2 per cent. 
 
 
 
Delegats de CCOO: Jaume Icart (jaumeicart@hotmail.com), Carlos Azorin (ca.azorin@gmail.com), 
i Manel Rodríguez (manelrpoveda@ccoo.cat) 
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