
QUÈ HEM ACONSEGUIT
CGT CEB-IMEB

▶ Gràcies a les vagues interines del 2021 aconseguim les esmenes 
a l’Icetazo inicial del 14 de juliol (que abocava a les persones en 
abús de temporalitat a aprovar una oposició o quedar-se sense 
feina, signat pels sindicats amb representació a l’Estat). El 2 de 
desembre del 2021 es publicava l’Icetazo definitiu que permet el 
concurs de mèrits i l’oposició reduïda. 

▶ Un concurs de mèrits i oposició reduïda, que dins el marc de 
l’Icetazo, protegeix molt més les persones en abús que en les 
convocatòries de la Generalitat.  

▶ Gràcies a les vagues històriques d’educació del 2022 s’aconsegueix la 
conversió dels terços a mitges jornades i el retorn a l’horari lectiu d’abans de 
les retallades i el compromís del Departament a negociar la resta de 
reivindicacions. 

▶Tenir accés a la intranet i un correu corporatiu

▶ Que les persones amb vacant de baixa o permís a 1 de setembre obtinguin 
vacant pel proper curs. Ara no donen de baixa a la Seguretat Social. 

▶ Aturar la proposta de criteris de confecció de plantilles que eren un 
Decret de Plantilles encobert. 

▶ Hem estat al costat dels centres educatius que veuen la seva 
pervivència en perill a causa de les reestructuracions dels 
esnsenyaments imposades unilateralment pel CEB., com és el cas del 
Ferran Tallada o del Narcís Monturiol Ens volen extingir de manera 
soterrada, però toparan amb la resistència. 

 

             Des de la secció d'educació de la CGT a l’Ajuntament de Barcelona hem lluitat al costat de les
companyes docents de la Generalitat perquè tot el que es decideix al Departament d’educació també
ens afecta a nosaltres i als nostres centres. 
             Però també estem coordinades amb les companyes de CGT de l’Ajuntament de Barcelona,
participant en les Meses Generals de negociació intentant aconseguir el màxim de reivindicacions per
les treballadores del CEB i de l’IMEB i de tot l’Ajuntament. 
             Hem assolit millores en les negociacions, però no hem signat la majoria d’acords perquè no els
hem considerat suficients.  Vam fer moltes propostes pel conveni de l’Ajuntament, però no es van
acceptar i ens vam quedar soles a les meses, per això no vam signar el nou acord 20-24,  ni hem
signat l’acord d’estabilització ni el nombre final de places convocades, tot i que moltes de les millores
obtingudes han sigut propostes de la CGT. 

▶Hem guanyat sentències a favor de 
la igualtat del personal interí. 

CGT CEB-IMEB, LLUITANT A DUES ADMINISTRACIONS. 

https://www.youtube.com/watch?v=c7ZFoht-2Ns
https://www.youtube.com/watch?v=c7ZFoht-2Ns
https://www.cgtensenyament.cat/adaptacio-de-les-bases-destabilitzacio-de-lajuntament-a-docents-del-ceb-reunio-ceb-25-10-22/
https://www.cgtensenyament.cat/valoracio-dels-primers-3-dies-de-vaga-no-volem-les-molles-volem-el-pa-sencer/
https://nextcloud.cgtensenyament.cat/s/XZJfAmn7SNQCtWN
https://www.cgtensenyament.cat/personal-interi-de-baixa-a-1-de-setembre-2021/
https://www.cgtensenyament.cat/personal-interi-de-baixa-a-1-de-setembre-2021/
https://www.cgtensenyament.cat/personal-interi-de-baixa-a-1-de-setembre-2021/
https://www.cgtensenyament.cat/personal-interi-de-baixa-a-1-de-setembre-2021/
https://www.cgtensenyament.cat/instancia-sobre-els-criteris-de-confeccio-de-plantilles-docents-municipals-pel-curs-21-22/
https://www.cgtensenyament.cat/leso-a-lins-ferran-tallada-crida-al-professorat-i-a-tota-la-poblacio/
https://www.cgtensenyament.cat/ins-narcis-monturiol-en-lluita-no-a-la-cessio-al-parc-salut-mar-signa-el-manifest/
https://www.cgtensenyament.cat/propostes-pel-conveni-de-lajuntament-de-bcn/
https://www.cgtensenyament.cat/perque-la-cgt-no-hem-signat-el-nou-conveni-de-lajuntament-de-bcn-cronica-duna-farsa-anunciada/
https://cgtcatalunya.cat/la-cgt-de-lajuntament-de-barcelona-guanya-una-sentencia-historica-contra-lajuntament-de-barcelona-personal-interi-i-temporal/

