
Teresa Salvado Aparicio, Direcció de recursos i serveis generals de l’IMEB
Jordi Sánchez Masip, gerent de l’IMEB

Georgina Rius Villuendas amb DNI ____________ en representació de la Secció Sindical de la
CGT de l’Ajuntament de Barcelona.

Exposo,
Algunes educadores bressol que enguany han canviat a un contracte d’interinatge de

vacant estructural ens informen que s’ha canviat el redactat de les resolucions respecte al
redactat dels anteriors nomenaments de vacant estructural.

El nostre sindicat no va ser informat del canvi i l’IMEB tampoc va informar les
treballadores afectades. Per aquests motius, i havent consultat els nostres serveis jurídics, en
data d’avui, algunes treballadores han interposat recurs d’alçada contra aquestes resolucions.

En el recurs s’argumenta que “la modificació que es fa per part del gerent de la resolució
sobre el contingut de l’article 10.4 de l’EBEP no és conforme a dret perquè fa una interpretació
interessada del contingut de l’article 10.4 de l’EBEP, ignorant l’obligació de l’IMEB pel que fa a
la provisió de places en un termini màxim de tres anys, posant en una posició d’indefensió a les
funcionàries interines.”

També es conclou que “la no compensació econòmica a les funcionàries interines,
d’acord amb l’article 10.4 de l’EBEP, només es pot suposar en el cas que l’IMEB hagi complit
amb les seves obligacions. En cas contrari, seran els jutjats i tribunals, i no el gerent de l’IMEB,
els que determinaran si les funcionàries interines tenen dret a indemnització econòmica en cas
de cessament injustificat en el seu lloc de treball.”

Lamentem que les treballadores hagin hagut d’interposar recurs i que l’IMEB no informi
a un sindicat amb representació dels canvis en els contractes de les treballodares.

Sol·licito

1. Que se’ns facilitin les dades de totes les persones afectades per l’exposat.
2. Que es modifiquin les resolucions en el sentit dels recursos presentats.
3. Convocatòria de mesa tècnica de l’IMEB per tractar aquesta qüestió i d’altres

pendents.

25 d’octubre de 2021

Signatura

Nom: Georgina Rius Villuendas
Telèfon: 644084515
cgtcebimeb@bcn.cat
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