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REUNIÓ DEL COMITÈ D’EMPRESA
CONSORCI SERVEIS SOCIALS
Us resumim, tot seguit, la reunió del Comitè d’Empresa del Consorci de Serveis Socials de Barcelona
celebrada el 23 de gener de 2018.
1.- Es reparteixen actes per repassar-les i aprovar-les en la pròxima reunió.
2.- Permisos sense sou. Es va entregar una carta el dia 3 de gener per sol·licitar una entrevista amb el
Gerent del Consorci (Sr. Uribe) per tractar el tema però no hi ha resposta. Es redactarà una nova carta
exigint convocatòria de paritària amb gerència la setmana del 6 de febrer. Cal defensar el dret del fix
per demanar-ho i del suplent a cobrar pel que realment treballa. A la carta també es demanaven
explicacions sobre la recuperació horària als treballadors de nit d’un curs de formació a Valldaura que
l’empresa oferia com obligatori.
Cal demanar els permisos sense sou per escrit i exigir la resposta per escrit en cas que siguin denegats
per poder tramitar les gestions pertinents.
3.- Es demanarà per escrit que les hores de formació obligatòria a les treballadores de Valldaura no
acabin en deute d’hores a l’empresa.
4.- El VIè Conveni continua en marxa, Funció Pública ha demanat relació de sous i llocs de treball.
5.- Salut laboral. Sol·licitar una convocatòria de reunió de la Comissió amb Llorenç per escrit i demanar
les actes de les reunions anteriors.
Les condicions de seguretat del nou centre de Sant Andreu no semblen les adequades. Es posa de
manifest per part del nostre delegat també les males condicions en les quals ahir 24 es va fer el trasllat.
Tot es fa de pressa i corrents i sense acabar les coses com cal.
S’han recollit per part del delegat de Prevenció de CCOO els comunicats d’incidents i es comptabilitzen
les agressions dels nois als educadors a Llimoners. Sumen 14 des del mes de novembre. Procedirem a
recórrer a Inspecció de Treball si no apliquen el protocol d’agressions de DGAIA. La situació al centre
és insostenible.
6.- Borsa de treball. Comentem la voluntat de fer la borsa de treball amb el procediment més just i
equitatiu, i negociarem el mes de maig quan es farà la revisió de la borsa, la possibilitat que als 181
dies treballats en un any comptabilitzin per un any, així com poder actualitzar-la cada 6 mesos. No
s’envien les ofertes de treball que surten tal com s’havia quedat amb l’empresa. Cal però, com fa
veure CCOO; que la Comissió treballi i interpreti en aquest sentit.
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