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BUTLLETI 23 (FEBRER 2017) 
  
Benvinguda  
Des de la secció sindical de CCOO a 
Barcelona Activa volem donar la 
benvinguda a totes les persones que 
darrerament s’han incorporat a 
treballar a l’empresa. Des d’aquesta 
secció treballem per a tota la plantilla, i 
volem estar propers a les vostres 
inquietuds i propostes.  
 
Consorci El Far  
Al darrer trimestre de 2016, Barcelona 
Activa va subrogar 4 persones que 
estaven treballant al Consorci El Far 
per l’Ajuntament de Barcelona i ara 
aquest Consorci s’ha dissolt. Donat que 
el Consorci del Far tenia un sistema de 
classificació professional diferent al 
nostre, el Comitè d’empresa i la 
Direcció, després d’una negociació, 
vam signar un acord per tal que les 4 
persones s’equiparessin a les nostres 
condicions laboral, millorant les que 
tenien abans de la subrogació. El Far va 
traspassar a Barcelona Activa la gestió 
de l’edifici. D’aquesta manera, 
l’empresa ja disposa d’un nou 
equipament al c/ Escar; actualment 
estem treballant des de la comissió de 
Seguretat i Salut laboral per tal que 

aquesta instal·lació estigui en bones 
condicions, dotada de personal de 
seguretat...   
 
Subcontractacions 
A 2016 Barcelona Activa va convocar 
més de 50 concursos per 
subcontractar, amb un cost total de 
7.440.870 €. 
CCOO emplacem a la Direcció a 
prendre mesures per reduir aquesta 
despesa excessiva, i ens oferim a 
col·laborar per fer-ho possible. Moltes 
d’aquestes subcontractacions són 
serveis que poden desenvolupar-se 
amb personal contractat directament 
per l’empresa (com ara informadors/es 
d’ocupació a les OAC, recepcions, 
prova pilot de formació en altres 
economies a emprenedoria...) i així us 
ho hem fet saber. Seguirem vigilant per 
denunciar les males pràctiques que es 
puguin fer en aquestes 
subcontractacions. 
 
 
Avaluació de riscos psicosocials 
CCOO hem estat reclamant des de fa 
molt de temps que es faci una 
Avaluació dels Riscos Psicosocials a 
l’empresa. Després que la comissió de 
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Salut Laboral acordés el mètode i es 
passés el qüestionari, que tothom vam 
poder respondre a finals de l’any 
passat, actualment ja tenim els 
resultats, i aviat sereu informats. S’ha 
creat el grup de treball per establir les 
mesures que cal aplicar per tal de 
minimitzar aquests riscos del dia a dia, 
i millorar les condicions laborals que 
sovint són més difícils de veure i que 
afecten la nostra salut d’una manera 
més important del que a vegades 
sembla. Les reunions s’han programat 
amb una freqüència bastant seguida, 
suposant un esforç important per part 
de tot el grup de treball, i esperem que 
col·laboreu quan sigui precís, doncs és 
pel be de totes i tots. 
 
Recepcions 
A setembre de 2016 la Direcció va 
decidir subcontractar tots els llocs de 
treball administratiu de les recepcions 
de Barcelona Activa fins març de 2017.  
Nosaltres estem completament en 
contra d’aquesta subcontractació, i des 
del Comitè d’empresa vam oposar-nos 
de forma unànime.  
La Direcció ens van informar que 
properament pensen convocar nous 
concursos per subcontractar un altre 
cop totes les recepcions. La secció de 

CCOO hem demanat una reunió prèvia 
a que es publiqui aquest concurs, on 
volem proposar que el personal actual 
de recepcions segueixi treballant aquí 
(tot i que l’empresa pugui ser una 
altra), i  també que les treballadores 
tinguin uns sous dignes (no com ara, 
on moltes persones no cobren ni 800€ 
bruts mensuals). 
 
Sou PPOO 
L’any passat la Direcció i la 
representació sindical de la plantilla 
vàrem signar dos acords on s’estableix 
que el sou brut mensual dels Ajudants 
dels projectes de Treball i Formació 
(Plans d’Ocupació) serà de 1.000€, tant 
pels projectes subvencionats pel SOC 
com per als plans municipals (POM). 
Aquest mes de febrer, CCOO 
participarem a la reunió de Seguiment 
de Plans d’ocupació, que es fa 
periòdicament per tal de conèixer el 
detall i poder fer les nostres propostes 
respecte a aquests projectes. 
 
Pla Igualtat 
Per la implementació del Pla d’igualtat 
de l’empresa està establert que ha 
d’haver una persona contractada que 
faci les funcions d’Agent d’Igualtat.  
CCOO hem aconseguit que aquest lloc 
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de treball sigui de caràcter indefinit, 
amb una dedicació del 100% i amb un 
nivell professional Tècnic superior. Ben 
aviat sortirà a concurs aquesta plaça. 
 
Menjador 
Des de 2011 hem estat exigint un Espai 
Menjador amb condicions dignes amb 
el suport de tota la plantilla  
(mobilitzacions, recollida de 
signatures). A moltes reunions CCOO 
havíem proposat llocs que 
consideràvem adequats per dinar, tot i 
que la Direcció sempre ha estat posant 
traves i dient que no era necessari.  
Aquest mes de gener, finalment, hem 
aconseguit que a l’edifici central s’obrís 
aquest Espai.  
 
Clàusula irregular 
Al novembre de l’any passat la direcció 
va publicar una oferta de treball per 
cobrir 3 places de tècnic/a de 
desenvolupament local de proximitat. 
En aquesta, es va introduir una 
Clàusula que excloïa al personal 
temporal de Barcelona Activa que 
pogués generar una situació de fixesa 
cas que guanyés la plaça.  
CCOO, considerant que es tracta d’una 
discriminació contrària a tota la 
normativa laboral, vàrem  denunciar 

aquest fet davant inspecció de treball i 
també vam fer un recurs d’alçada a 
l’alcaldessa. Tot i que la direcció no va 
corregir el concurs denunciat, arran de 
les nostres reclamacions RRHH no ha 
tornat a incloure la clàusula 
mencionada a cap altre concurs des de 
llavors. 
 
Responsables 
Recentment s’ha convocat un concurs 
de selecció per cobrir tres places de 
responsable per als projectes de La 
Marca Barcelona (city branding), La 
moda i les indústries associades i El 
col·lectiu LGBT (lesbianes, gais, 
bisexuals i persones transgènere). 
Aquests projectes són una encomana 
de la Gerència d’Empresa, Cultura i 
Innovació de l’Ajuntament, amb un 
pressupost de 2,9 M€ fins maig de 
2019. CCOO hem reclamat a la direcció 
que comuniqui al personal de 
Barcelona Activa si han superat o no 
cada fase dins de qualsevol procés de 
selecció, donat que en aquest procés 
no s’ha informat als candidats de la 
seva situació. Arran de la nostra 
reclamació la direcció s’ha compromès 
a fer aquesta comunicació a tots els 
processos que es convoquin des d’ara. 
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Temporals 
A l’assemblea general del 14 d’octubre 
del 2016  es va decidir fer una 
mobilització per reclamar la fixesa del 
personal temporal d’ocupació i 
formació donat que des de juliol no 
s’havia convocat la comissió 
d’estructuració del personal temporal. 
CCOO va ser la única secció sindical 
present a la mobilització del divendres 
21 d’octubre, que va ser un èxit. El dia 
28/10 Ramos convoca reunió a Porta 
22 a tot el personal temporal 
d’Ocupació i Formació. 07/11  Pisarello 
cancel·la la reunió prevista amb el 
comitè d’empresa. CCOO es reuneix 
amb Miro Barrachina, cap de gabinet 
de la 1ª Tinença d’alcaldia el 17/11 a 
l’Ajuntament. Es reuneix la comissió el  
1/12 i acte seguit Ramos es reuneix 
amb el personal temporals a l’auditori 
2/12 assemblea CCOO parcial. 13/12 
comunicat direcció. El 9 de febrer es 
reuneix la comissió i la direcció no vol  
donar cap resposta a les propostes 
fetes per CCOO per escrit una setmana 
abans.  
 
Pla de Formació 
Des de la Comissió de Formació, la 
representació de CCOO hem reclamat 
la informació sobre els diners previstos 

en l’anterior pla i que no s’han gastat, i 
tot això, desglossat per Direcció 
Operativa. Properament tindrem una 
reunió on la Direcció ens facilitarà 
aquesta informació. A més, també 
se’ns informarà del nou disseny del Pla 
de Formació pels propers anys, on 
lluitarem perquè siguin formacions 
més útils i adequades als lloc de 
treball. Si teniu cap suggeriment, si us 
plau, feu-lo arribar a la Bústia de CCOO 
(ccoo@barcelonactiva.cat) . 
 
 
La Marató 
Com ja és habitual, des de CCOO hem 
recolzat l’excel·lent iniciativa d’un grup 
de treballadors/es d’organitzar 
diverses activitats (esmorçar, caminada 
i xerrada) amb motiu de La Marató de 
TV3, que aquest any ha estat dedicada 
a l’ictus i les lesions medul·lars i 
cerebrals traumàtiques. 
En total s’han recollit 2.390€; com 
sempre, la meitat d’aquesta aportació 
ha estat donada per part de l’empresa.  
 
Altres 
Les companyes i companys de la secció 
de CCOO assistim de forma habitual a 
formació sindical per tal de millorar la 
nostra acció sindical: tècniques de 
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negociació, cursos sobre sostenibilitat i 
medi ambient, interpretació de 
balanços d’una empresa, polítiques 
d’inversions en el pla de pensions, i 
altres. 
 
La Vicky Prades s’ha incorporat al 
Comitè d’empresa com a nova 
delegada de la secció sindical de CCOO, 
arran de la renúncia d’una companya. 
 
 


