
 

 
 

INFORMA 
  
27.04.2018   49/2018 

 
Via Laietana 16, 4t - 08003-Barcelona ● Telèfon: 934 812 773 

Gran Via de Jaume I, 9 3r - 17001-Girona ● Telèfon: 972 224 070 
C/ Enric Granados, 5 - 25006-Lleida ● Telèfon: 973 263 666 

C/ Ramón y Cajal 52, 1r - 43005-Tarragona ● Telèfon: 977 232 119 
gene@ccoo.cat – www.ccoo.cat/fsc/generalitat 
Facebook: http://www.facebook.com/ccoogeneralitat 

         Twitter: www.twitter.com/ccoogeneralitat 

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 17 d’abril de 2018. 

1.- Encara continua a Funció Pública la proposta que el personal del Consorci s’aculli al VIè 
Conveni de personal laboral de la Generalitat (a la reunió paritària posterior celebrada amb 
representants del Consorci ens confirmen que encara han de presentar documentació). 

2.- Respecte la implantació del protocol d’agressions a centres d’infància del Consorci 
s’esmenta que la part del protocol que suposa despesa econòmica (la seguretat per exemple) 
es durà a terme quan ho permeti el pressupost. CCOO ja vam proposar implementar el 
protocol tal com ho fa la DGAIA i un compromís per implantar els punts que depenen del 
pressupost. 

3.- Borsa de treball: es llegeix una carta dels educadors del centre de “Sant Andreu” sobre la 
borsa de treball on demanen que el temps treballat sigui computat a la borsa. La situació 
actual afavoreix qui fa terços perquè se li compten com tot l’any treballat. El Comitè posposa 
la discussió a la propera reunió i CCOO demanem que el Comitè contesti per carta a l’equip 
educatiu de Sant Andreu explicant que el Comitè està estudiant una resposta. CCOO 
demanem una borsa per totes les categories i no sols per les què hi ha ara.  

4.- UGT sol·licita fer les eleccions sindicals a finals del 2018. CCOO considerem que s’haurien 
de fer a partir de març de 2019 (en funció de la data de registre dels resultats de les darreres 
eleccions). 

5.- El Comitè d’Empresa del Consorci no està d’acord en què quan un/a treballador/a demani 
dies sense sou l’empresa no cotitzi per ell/a a la Seguretat Social i farà una proposta a la 
propera reunió amb representants del Consorci que es celebrarà el proper 22 de maig 
d’enguany. Els/Les empleats/des públics/ques de la Generalitat disposen de la llicència per 
assumptes propis sense retribució on la Generalitat cotitza a la Seguretat Social durant tot el 
temps de durada de la llicència. Durant la reunió paritària posterior dels membres del Comitè 
amb representants del Consorci, demanem explicacions sobre com es fan els càlculs per fer 
els descomptes econòmics dels dies sense sou i exposem que plantejarem alternatives a la 
propera reunió per tal que aquests dies no siguin tan costosos per als/les sol·licitants.  
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