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REUNIONS DEL COMITÈ D’EMPRESA I DE LA 
PARITÀRIA DEL CONSORCI DE SERVEIS 

SOCIALS DE BARCELONA 
 
Us resumim, tot seguit, la reunió del Comitè d’Empresa del Consorci de Serveis Socials 
de Barcelona (CSSBCN) celebrada el 26 de juny de 2018. 

1.- El President del Comitè d’Empresa informa que no hi ha novetats respecte els/les 
treballadors/es del CSSBCN que no s’acullen al VIè Conveni de Personal Laboral de 
la Generalitat. 

2.- S’informa sobre les reunions del Comitè de Seguretat i Salut del CSSBCN. CCOO 
recordem que el protocol d’agressions resta aturat perquè el presentat per la direcció 
de l’empresa no ha estat aprovat per la part social ateses les deficiències que 
presenta comparat amb el de la DGAIA. També CCOO recordem que resta aturada 
l’avaluació de riscos psicosocials als centres i que no estan signats els plans 
d’evacuació i prevenció de diversos centres de treball. 

3.- Es tracten els temes que es portaran a la Paritària: cobertura de jornades de 
dissabtes i diumenges del col·lectiu d’Educadors/es Socials, avaluacions de riscos 
psicosocials i increment retributiu. 

4.- CCOO presentem la qüestió dels dinars al Centre d’Acolliment Llimoners per part del 
personal que hi treballa. Queda clar en la circular horària que són els treballadors i 
treballadores que resten exempts del pagament. El personal de serveis serà la 
persona o persones que tenen cura del menjador abans i després del menjar, en la 
part educativa són els educadors i educadores que mengen amb els nens i nenes. 

5.- En el punt de precs i preguntes CCOO demanem el plec de condicions del contracte 
de l’empresa que gestiona la cuina del Centre Llimoners, al mateix temps  es 
demanen els contractes de les empreses externes que treballen en els centres del 
Consorci. També demanem al Comitè un seguiment de les places que s’han de cobrir 
per jubilació perquè no siguin amortitzades. Finalment, CCOO recordem 
l’incompliment de l’acord del Comitè de penjar a les cartelleres de tots els centres de 
treball les actes del Comitè. 
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També us resumim, tot seguit, la reunió de la Paritària del CSSBCN celebrada el 6 de 
juliol d’enguany: 

- La direcció informa sobre l’entrada de treballadors i treballadores del CSSBCN que, 
en aquests moments, són fora del VIè Conveni de personal laboral de la Generalitat: 
s’ha entregat la memòria econòmica tal com demanava el Departament. 

- El protocol d’agressions resta encara per aprovar, CCOO demanem que s’apliqui el 
de la DGAIA. 

- Des de la direcció de l’empresa no s’han fet els càlculs que representa un dia i mig 
sense sou pel col·lectiu d’educadors i educadores (jornades de dissabtes i 
diumenges). La direcció insisteix que no és legal fer un contracte d’un dia i mig per les 
substitucions. CCOO insistim que cal trobar la sortida i que, si més no, la DGAIA ho 
aplica i funciona. Atesa la poca celeritat de la direcció per resoldre el tema, CCOO 
demanarem informació als centres de DGAIA sobre la seva aplicació. 

- La direcció diu no saber res sobre l’aplicació de l’increment retributiu de l’1,75% des 
de l’1 de gener de 2018 i que resten pendents d’un comunicat de la Generalitat que 
s’ha de fer amb posterioritat a la reunió de la Mesa General del 20 de juliol d’enguany 
on, entre d’altres, es tractarà aquest tema. 

- Al torn obert de paraules, CCOO denunciem la situació insostenible que s’està 
produint en el Centre Llimoners, on conviuen nens petits amb nens majors de 12 
anys. Es produeixen constants agressions i menyspreus a educadors i educadores, 
baralles entre nens grans, etc. CCOO creiem que és un maltractament institucional 
vers els nens i nenes de 13 anys (que són els que tindrien de residir en el centre) i 
presentem un ultimàtum a la direcció: o implanten mesures dràstiques per solucionar 
el problema (treure tots els nens majors de 12 anys) o els delegats sindicals de 
Llimoners presentarem una denúncia a Fiscalia. La direcció comenta que entenen la 
nostra posició, que no comparteixen el mètode però que el CSSBCN no té 
competència sobre els ingressos dels nens i nenes en el centre. CCOO comentem 
que el CSSBCN és el responsable del Centre i que ha de trobar solucions urgents.  
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