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REUNIÓ DEL COMITÈ D’EMPRESA DEL CONSORCI DE 
SERVEIS SOCIALS DE BARCELONA 

 
Us resumim, tot seguit, els temes tractats a la darrera reunió del Comitè d’Empresa del Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona (CECSSB). 

 

Borsa de treball:  

CCOO exposem que cal crear la Comissió de Borsa de Treball i que aquesta presenti les propostes al 
CECSSB (no té d’esser el CECSSB qui elabori les propostes). S’acorda que a la Comissió hi hagi un 
representant de cada sindicat i que es reuneixi el proper 5 d’agost, ja que hi ha errades que cal arreglar. 

 

Comissió Paritària: 

CCOO vam demanar una reunió de la Comissió Paritària abans del mes d’agost, cosa que encara no s’ha 
produït. Són diversos els temes a tractar que afecten directament als treballadors i treballadores. Temes 
com els dies sense sou que per CCOO provoquen un excessiu descompte comparat amb el pagament que 
es realitza a la persona que fa la substitució, o també el tema de la roba de treball, CCOO no estem d’acord 
tal com es realitza (es paga en nòmina amb el descompte d’IRPF) volem que es faci com a DGAIA (val de 
compra) o bé que es cobri la quantitat sense retenció. 

 

Integradors/es Socials: 

CCOO esmentem que aquest col·lectiu no pot ocupar plaça d’educadors (diverses lleis i reglaments ho 
deixen clar). Altre cosa és que se’ls contracti per tasques específiques i no pas per fer substitucions 
d’educadors/es. 

 

Correu electrònic del CECSSB 

El CECSSB proposa fer arribar el seu correu a tots els centres de treball per tal que els treballadors i 
treballadores facin propostes i també cal informar que qualsevol treballador/a del Consorci pot assistir a una 
reunió del CECSSB. 
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