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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 el 
12 de desembre i de la reunió amb l’empresa sobre el procés d’estabilització de 16 de desembre. 
 
Borsa de treball: Continua sense funcionar, no hi ha informació correcta de les places que surten, 
no es segueix el llistat tampoc hi ha control de qui fa les substitucions. 
 
Comunicació amb el Consorci: CCOO ens queixem de la impossibilitat de poder comunicar-se 
amb els serveis centrals del consorci, fa molts dies que els telèfons no funcionen. CCOO 
continuem demanat que les comunicacions del Consorci dirigides als treballadors i treballadores 
vagin signades pel responsable corresponent. 
 
Casa de la dona: En el comitè es comenten els fets ocorreguts a la Casa de la Dona arran d'un 
intent d'agressió per part d'una persona aliena a la Casa. CCOO demanem que el tema es tracti a 
fons en el Comitè de Seguretat i Salut. 
 
CCOO demanem que tots els centres del consorci tinguin fonts d'aigua. 
 
Manteniment: Pràcticament, no existeix el manteniment dels diversos edificis del Consorci, 
provocant una degradació constant, sobretot al CA Llimoners per les seves dimensions i antiguitat. 
Reunió procés d'estabilització: 
 
CCOO comentem que hi ha categories que surten a estabilització que no tenen correspondència 
amb el VIè Conveni, per tant, no poden sortir d'aquesta manera a l'estabilització. 
 
La setmana del 27 de desembre de 2022 sortiran les bases pel procés d'estabilització al 
Consorci (recordem que les del grup E ja han sortit),els treballadors i treballadores que es 
presentin cal que adjuntin la sol·licitud , el nivell de català i el pagament de la taxa, tot això per la 
gent que treballa al Consorci. Acordem respecte la borsa, que tots els/les treballadors/es que no 
vulguin rebre ofertes de treball cal que es posin en suspensió en la borsa i que s'activin quan ho 
creguin oportú. 
 
Delegats de CCOO: Jaume Icart (jaumeicart@hotmail.com), Carlos Azorin (ca.azorin@gmail.com), 
i Manel Rodríguez (manelrpoveda@ccoo.cat) 
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