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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 d’ahir del Comitè d’Empresa del 
Consorci de Serveis Socials. 
 
PROCÉS D'ESTABILITZACIÓ: CCOO vam demanar un quadre d'edat i el temps treballat 
com eventual dels treballadors i treballadores del Consorci. D'aquesta 
manera podríem veure com pot afectar el concurs de mèrits dintre del Consorci i així 
poder ésser el més just possible a l'hora de comptabilitzar els mèrits. Us mantindrem 
informats. CCOO creiem que el procés de mèrits hauria de finalitzar abans d'acabar l'any 
2022 i demanem que tothom es presenti al procés, no presentar-se significa quedar-se 
sense plaça. 
 
PARITÀRIA: CCOO demanem informació sobre la pròxima reunió de la Comissió 
Paritària (Comitè - Empresa). CCOO estem interessats en tractar el document de les 
cuines del Consorci realitzat per CCOO on queda demostrat que els serveis de 
cuines estan pressupostàriament per sota dels que hi ha al Departament d'Afers Socials. 
CCOO volem un compromís del Consorci per tal d'equiparar els pressupostos amb els del 
Departament i així oferir un millor servei. 
 
NÒMINES: CCOO continuem insistint en el dia de cobrament de la nòmina per part dels 
treballadors i treballadores del Consorci que veuen com són abonades (segons el banc 
que tinguis), el primer o segon dia del mes següent; amb el perjudici que això 
comporta pel que fa als interessos per impagament. O bé l'empresa avisa del dia de 
pagament o bé fixa un dia de pagament de la nòmina. 
 
Els delegats de CCOO: Jaume Icart, Carlos Azorín i Manel Rodríguez 
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