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REUNIONS DEL COMITÈ D’EMPRESA I COMISSIÓ 
PARITÀRIA DEL CONSORCI DE SERVEIS SOCIALS 

 
Us resumim, tot seguit, les reunions del Comitè d’Empresa i la Comissió Paritària del Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona celebrades el 22 de maig de 2018. 

COMITÈ D’EMPRESA 

1.- CCOO sol·licitem presentar una alternativa a l’aplicació dels dies sense sou que actualment realitza la 
direcció del Consorci descomptant per hores i incloent tots els conceptes en el descompte (hores, 
Seguretat Social, part proporcional pagues, etc.). Els sindicats acordem descomptar per un dissabte o 
bé un diumenge un dia i mig de sou i no pas dotze hores i mitja, amb la qual cosa la proposta estaria 
entre la que aplica la direcció i la que es feia fa un temps (descompte d’un dia). 

2.- Acordem preguntar a la reunió de la Comissió Paritària (amb representants del Consorci) com està 
l’entrada en el VIè Conveni. 

3.- Salut Laboral: s’està treballant en l’avaluació dels riscos psicosocials. Al final ho durà a terme una 
empresa externa. Respecte el protocol d’agressions el Comitè demanem que s’apliqui el de la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (DGAIA) per a centres d’infants i altres protocols per 
als centres de disminuïts i als serveis d’atenció ciutadana i no pas com volia la direcció, d’un mateix 
protocol per a tot el Consorci. CCOO exposem que la direcció ha passat als centres un protocol molt 
diferent del què s’aplica a la DGAIA i que no ha estat aprovat pel Comitè de Seguretat i Salut. 

4.- Sobre l’obertura de la borsa de treball, CCOO demanem que la borsa sigui per tots els llocs de treball 
del Consorci i no només pels finalistes. 

COMISSIÓ PARITÀRIA 

1.- Els sindicats comuniquem a la direcció del Consorci que no estem d’acord amb el protocol per actuar 
en cas d’agressions i ens emplacem a la propera reunió de la Comissió Paritària per tractar-ho. 

2.- La direcció del Consorci exposa que la tramitació per aplicar el VIè Conveni de Personal Laboral al 
personal del Consorci ja està en marxa i que, en breu, arribarà a la Direcció General de Funció Pública 
com a darrer requisit. CCOO exposem que hauria estat millor negociar un conveni propi on s’haurien 
pogut implementar millores per tothom. 

3.- Respecte els dies sense sou la direcció accepta descomptar un dia i mig de sou, sols queda una 
qüestió de legalitat de contractes pels substituts. CCOO demanem  entrar a l’estudi de les hores de cap 
de setmana i mirar sortides per la qüestió de l’envelliment dels treballadors/es (educadors i 
educadores) i no esperar a solucions per part de DGAIA. 

CCOO US CONTINUAREM INFORMANT 
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