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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 del 14 de novembre d’enguany del 
Comitè d’Empresa del Consorci de Serveis Socials. CCOO ja hem comentat al 
Comitè que la pujada salarial de l'1,5 % és retroactiva des de gener d'aquest any i 
que cal abonar-lo a tots els treballadors i treballadores en la nòmina 
de novembre estiguin treballant o de baixa, tal com farà la Generalitat. 
 
Borsa de treball: S'ha comunicat a l'empresa que tots els treballadors i treballadores en 
actiu que estaven a l'anterior borsa només han de presentar la sol·licitud d'entrada a la 
nova borsa. Que no cal aportar documentació atès que l’empresa ho ha de fer d’ofici. 
 
La comunicació entre els treballadors i treballadores i l'empresa és deficitària, CCOO ja 
hem demanat vàries vegades una intranet i un correu corporatiu per a tots 
els treballadors i treballadores. També la comunicació entre l'empresa i els delegats 
dels treballadors segueix sent molt deficient. 
 
CCOO hem demanat reunió en el Comitè de la Comissió de Borsa de treball i de la 
Comissió de Formació. L'empresa fa temps que no convoca a la part social i CCOO 
creiem que hi ha assumptes importants que afecten la borsa de treball i a la formació. 
 
Àpats CA Llimoners: CCOO hem informat al Comitè que s'han tret els entrepans dels 
quals podia gaudir el personal a l'hora d'esmorzar. Entenem que l'aplicació de la 
circular horària deixa clar que sols poden menjar entrepans fets a la cuina del centre 
els educadors i educadores que esmorzen amb els nens i nenes. CCOO hem demanat 
que els/les treballadors/es la possibilitat de demanar un entrepà al centre pagant el cost 
d'aquest. CCOO, per segona vegada, també hem demanat una font d'aigua al centre i 
un desfibril·lador. 
 
Els delegats de CCOO: Jaume Icart, Carlos Azorín i Manel Rodríguez 
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