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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 16 de 
gener. 
 
Places a cobrir eventualment en el Consorci: Totes les places que surtin a Atri sols es farà per una 
vegada, si no es cobreix per personal fix s'anirà a la borsa del Consorci per tal de cobrir eventualment fins 
que la plaça surti a concurs públic (oposició). Per tant, s'ha canviat l'article 121 de la Llei 40/2015 modificada 
el 24/12/2022 i entra en vigor l'1 de gener de 2023. 
 
Cuines Consorci de Serveis Socials: Han sortit els plecs de licitació dels diferents serveis de cuines del 
Consorci. CCOO fa un temps vam fer un estudi (que podeu consultar en aquest enllaç) sobre les diferències 
entre els serveis de cuines del Consorci i les del Departament de Drets Socials. El Consorci es va 
comprometre a anar igualant el pressupost alimentari amb el del Departament (que és més alt i els aliments 
de més qualitat). CCOO hem demanat una reunió amb l'empresa per veure quins canvis s'han produït en 
aquest sentit. 
 
Protocol agressions: CCOO demanem que s'actualitzin les dades del protocol d'agressions (entre d'altres 
encara apareixen com a responsables directors/es que ja estan jubilats/des), es continua sense comunicar 
la totalitat dels incidents als/a les delegats/des (tampoc es comuniquen tots els canvis laborals que afecten 
els treballadors i treballadores). La no comunicació dels incidents en la Salut Laboral CCOO ho portarem al 
proper plenari de Prevenció del Consorci. CCOO encara demanem l'aprovació íntegra de tot el protocol, tal 
com el tenen els centres de DGAIA. 
 
Procés d'estabilització: Des del Comitè d'Empresa es demanarà el calendari del procés d'estabilització. 
 
Suspensió a la borsa de treball: Recordem que per tal que els treballadors i treballadores del Consorci 
que estan a la borsa de treball no rebin informació de noves ofertes cal que es suspenguin a la borsa 
(sempre es podran reactivar). 
 
Reunió amb infància del Consorci: CCOO demanem una reunió amb els responsables d'infància del 
Consorci, ja que queden molts temes pendents de tractar-se i arribar a un acord pot millorar el dia a dia dels 
treballadors i treballadores dels centres. 
 
 
Delegats de CCOO: Jaume Icart (jaumeicart@hotmail.com), Carlos Azorin (ca.azorin@gmail.com), i Manel 
Rodríguez (manelrpoveda@ccoo.cat) 
 
 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 

mailto:gene@ccoo.cat
http://fsc-generalitat.ccoo.cat/
http://www.twitter.com/ccoogeneralitat
https://fsc-generalitat.ccoo.cat/wp-content/uploads/sites/112/2023/01/ESTUDI-CUINES-CSSB-CCOO.pdf
mailto:jaumeicart@hotmail.com
mailto:ca.azorin@gmail.com
mailto:manelrpoveda@ccoo.cat

