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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 27 de febrer de 2018. 

 

1.- S’ha rebut contesta per part del gerent del Consorci a la demanda de fer una reunió 
paritària per donar resposta a totes les preguntes que se li plantejaran als 
representants del Consorci: trasllat centre Sant Andreu, contractes personal 
suplències, etc... Resta pendent fixar el dia de la reunió. 

2.- Respecte la formació obligatòria que es desenvolupa al centre Valldaura, CCOO 
proposem que el Comitè sol·liciti formalment que no s’hagin de recuperar les hores 
invertides i que les nits anteriors als dies de curs no treballi el personal assistent.  

3.- CCOO denunciem que la prevenció de riscos laborals és quasi inexistent al 
Consorci per molt que la gerència ens comuniqui per carta que han complert amb 
tots els aspectes relacionats amb la prevenció. És més, ni tan sols els/les 
delegats/des membres del Comitè de Seguretat i Salut disposen de les actes de les 
poques reunions que s’han fet. 

4.- Després del trasllat del CRAE Sant Andreu resten pendents de solució diversos 
temes i CCOO comentem que, a més, hi ha un educador designat per la direcció com 
a coordinador que no fa pràcticament caps de setmana i té un horari especial, que 
l’equip educatiu no hi està d’acord i que  l’empresa no reconeix la figura. 

5.- CCOO demanem també que l’empresa pagui abans del darrer dia del mes tal i com 
es fa a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 
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