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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 darrera reunió del Comitè
d’Empresa del Consorci de Serveis Socials.
Estabilització de plantilles. Un cop ha sortit el Decret Llei que marca les
línies Mestres d’aquesta estabilització, recordem que abans del 31 de
desembre de 2024 tot el procés ha d’estar finalitzat. Estem esperant que ens
expliquin com s’ha de fer aquest procés i quin marge de maniobra en la
negociació tenim la part social (mèrits, proves, etcètera).
Borsa de treball: sembla que l’empresa ja té la resposta de Funció Pública i
del Departament de Drets Socials sobre la nova borsa del Consorci
presentada i encara per aprovar des de fa més de tres mesos. CCOO
demanem que el comitè reclami quina és la resposta per tal d’activar, d’una
vegada per totes, la borsa de treball, i es demanarà una resposta a la nova
gerent.
No pot ser que cada centre funcioni amb “borses” de treball no
centralitzades. Entenem que d’alguna manera s’ha de funcionar en el dia a
dia, però la millor forma és tenir una borsa de treball comuna a tothom.
Tretzè educador/a Sant Andreu: Altra vegada es demana a l’empresa la
reposició del tretzè educador o educadora al centre de Sant Andreu. Vist que
encara no hi és, es presentarà una denúncia a Inspecció de Treball.
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Comparativa servei cuines Consorci Departament Drets Socials: CCOO
presentem l’estudi que hem realitzat sobre la comparativa del cost de les
cuines al Departament de Drets Socials i el Consorci (vegeu els document 1 i
document 2). Queda clar en aquest estudi que els pressupostos molt més
baixos del Consorci incideixen directament sobre la qualitat i quantitat del
servei.
Protocol Assetjament: CCOO encara demanem la reunió de revisió d’aquest
protocol.
Funcions de categoria superior: El comitè acorda ratificar que si un
treballadors o treballadora fa funcions de superior categoria caldrà abonar la
diferència en el seu sou, tal com marca l’Estatut dels Treballadors i el VI
Conveni.
Els delegats de CCOO: Jaume Icart, Carlos Azorín i Manel Rodríguez
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