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CONSORCI SERVEIS SOCIALS BARCELONA 
REUNIÓ DEL COMITÈ D’EMPRESA 

 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la reunió del 20 de març del Comitè d’Empresa del CSSB.  
 
Durant tota la legislatura, CCOO hem estat el sindicat que més temes ha portat a tractar en el Comité 
d'Empresa. En aquest Comitè, el sindicat amb majoria absoluta només ha enviat un sol representant. CCOO 
vam anar, com és normal, amb els nostres dos representants; defensant les propostes que ens facin arribar 
els treballadors i treballadores del Consorci. 
 
CCOO hem plantejat el problema que tenen alguns treballadors i treballadores sobre el cobrament dels 
festius un cop es canvia el contracte. El Consorci no abona aquests festius en la nòmina corresponent. 
CCOO hem demanat explicacions a personal del Consorci sobre aquesta qüestió i el Comitè també 
demanarà explicacions sobre aquest fet. 
 
CCOO preguntem sobre l'increment retributiu del 2,5% d'aquest any; sembla que encara no està 
aprovada la taula retributiva del 2023, esperem que en el mes vinent o en el següent els treballadors i 
treballadores tinguin l'augment retributiu a les seves nòmines amb caràcter retroactiu des de gener de 2023. 
 
CCOO plantegem la qüestió sobre la formació del 2023, que no tenim constància de quina serà. CCOO 
demanem la reunió del grup de formació on portarem la ja vella reivindicació de la formació a nivell 
informàtic per al col·lectiu de personal de serveis. 
 
S'informa que aquesta setmana ha de sortir l'enquesta a tots els treballadors i treballadores sobre 
riscos psicosocials en el lloc de treball. 
 
Borsa de treball: CCOO encara no sabem qui porta la borsa de treball del Consorci. Sembla que la millora 
pel canvi de contracte sols podrà fer-se per a millora de contracte o bé de jornada de treball, és a dir, dades 
a nivel quanitatiu. 
 
CCOO encara no tenim constància dels nous contractes que realitza el Consorci, sobretot pel que fa als 
d'estructura. 
 
Procés d'estabilització: les persones que es presentin a la prova de català poden presentar el títol 
acreditatiu de nivell el mateix dia de la prova. CCOO demanem que en el cas de suspendre l'examen de 
català es doni un termini de 9 mesos als treballadors i treballadores per tal de presentar el títol (tal com fa 
l’Administració de la Generalitat). 
 
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/
mailto:jaumeicart@hotmail.com
mailto:ca.azorin@gmail.com
mailto:manelrpoveda@ccoo.cat

