
Propostes pel proper plec de
condicions de cuines bressol

Benvolguda/benvolgut,

El curs passat i l'anterior, personal de cuina de les escoles bressol municipals de Barcelona
es va posar en contacte amb la CGT davant la mala praxis de les empreses de cuina
licitades. Les vam acompanyar, juntament amb les direccions de les escoles bressol, en la
seva organització i mobilització amb concentracions a Plaça Sant Jaume, cartes al govern i
grups municipals i reunions amb els grups municipals. Davant la manca de resposta es va
enviar una Segona Carta Oberta de les que paguen els plats trencats de la crisi COVID que
tampoc va donar els fruits esperats.

Tot i així, hem continuat treballant fent propostes de modificació dels plecs de condicions
dels contractes amb les empreses licitades. Ara, abans que tornin a sortir a concurs els
propers lots del servei de cuina de les escoles bressol, tornem a insistir en fer-vos arribar les
propostes al govern, grups municipals i personal tècnic.

Cal i exigim que aquest ajuntament es responsabilitzi de les condicions laborals de les
persones que hi presten els seus serveis i reclamem un control per part del consistori del
compliment dels plecs de condicions i els convenis.

1. CLÁUSULA 8, PARÀGRAF 8: "Durant els mesos de setembre i de juliol, es podran
adequar les càrregues de treball habituals de l’ajudant/a a les necessitats existents,
sempre respectant la cobertura horària que ofereixi el centre.Tanmateix, si en el mes
de juliol s’acorda amb l’AMPA l’allargament de la jornada (de 15:00 a 17:00 hores)
no es podrà fer reducció d’horari." ELIMINAR-LO perquè el volum de feina és el
mateix, l'únic que es modifica és l'horari adequant-lo a les necessitats del centre.

2. CLÀUSULA 10,: Excloure la neteja de les dependències annexes a la cuina
(lavabos, patis, classes, menjador etc)

3. AfegIr una clàusula que contempli un augment d'hores al personal de cuina, ja que el
volum de treball que se'ls exigeix   és excessiu.

4. Que l'IMEB faci un seguiment a les empreses licitades perquè es compleixin les
clàusules pactades en aquest plec.

5. Que s’estableixin mecanismes de control de les empreses licitades en quant al
compliment dels drets de les treballadores i no es facin nous contractes amb les
empreses que incompleixen els convenis del sector.

https://www.cgtensenyament.cat/cuines-bressol-en-lluita-ii-carta-oberta-de-les-que-paguen-els-plats-trencats-de-la-crisi-covid/


6. Que s’habilitin canals de denúncia entre les treballadores i l’IMEB per poder fer
efectiu aquest control.

ANNEXOS:
link amb tota la documentació del darrer concurs
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/awardnotice.pscp?reqCode=vie
wPcan&idDoc=66382647&lawType=2

I del concurs anterior també vigent
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&i
dDoc=46653535

ültim plec tècnic:
https://drive.google.com/file/d/1G0VQsdCY-xZEF2JFMFjHQKxzuiRNXtqt/view?usp=sharing

.
Esperant una resposta,
Restem a la vostra disposició.

Barcelona, 17.11.2021

CGT CEB-IMEB i Cuines Bressol En Lluita
cgtcebimeb@gmail.com
cgtcebimeb@bcn.cat
cuinesbressolenlluita@gmail.com
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