
A la direcció del Departament de bones pràctiques i  transparència de l'Ajuntament de Barcelona.

Al comitè d'ètica de l’Ajuntament de Barcelona.

Georgina Rius amb DNI 46987477H en representació de la Secció Sindical de la CGT de l’Ajuntament de

Barcelona.

Exposa:

Que en les últimes eleccions sindicals la CGT, en el sector educatiu, vam obtenir molt bons resultats,

arribant a un empat tècnic amb CCOO i UGT.

Que, pel que fa al CEB, seguim sense ser convocats a les diferents comissions que consten en l’annex del

conveni, malgrat haver-ho demanat reiterades vegades (també a través d’instància). A més, des de l’inici

d’aquest curs hem demanat reunir-nos amb el cap de RRHH del consorci d’educació i no hem rebut cap

resposta. I a la vegada, seguim sense rebre convocatòria de la mesa tècnica del CEB.

Que, pel que fa al IMEB, enguany continua sent molt complicat posar data per les reunions de mesa

tècnica, i que aquestes sempre es programen sota petició nostra. A l’annex del IMEB hi ha un apartat on

s’especifica la regularitat de les reunions de seguiment, però en cap lloc s’especifica la periodicitat de les

reunions de mesa tècnica; necessàries per vetllar pel bon funcionament del servei.

Que per l'article 40.a) del TREBEP l'administració ens ha de facilitar la informació de totes les reunions

que se celebrin; tot i això, moltes vegades seguim assabentant-nos de noves mesures, propostes i/o

informacions, per les treballadores i no per l'administració, malgrat haver deixat constància en

nombroses ocasions.

Que la situació de transparència pel que fa a les reunions de l'administració amb la resta de la part social

és nul·la.

Sol·licita:

Que se'ns convoqui a les reunions de la mesa tècnica del Consorci d'Educació de Barcelona i de l'IMEB, i

que se'ns faci arribar totes les actes i reunions que s'han fet, ja que tenim dret a estar informades.

Que, a partir d'ara, se'ns facilitin totes les actes i la documentació de les reunions de l'administració amb

la part social, tant si hi hem participat com sinó. Això inclou, també, totes les actes de les meses de

seguiment de conveni de l'IMEB i el CEB, i les actes del Consell Rector de l'IMEB.

Que a l'inici de cada curs escolar es faci un calendari per a programar les meses tècniques del CEB i

l'IMEB.

Que, com ja vam sol·licitar amb anterioritat, també se'ns faciliti la informació de totes les reunions que

es celebrin i que tinguin a veure amb les condicions laborals i els processos d'oferta pública de les

treballadores i treballadors dels centres educatius municipals i del personal PAS adscrit a l'Ajuntament de

Barcelona.
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