
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  l'estapa 0- 
3 és fa visible en la lluita educativa, aconseguim el nostre espai per 
reivindicar dintre de les vagues generals d'educació, perque SOM 
ETAPA EDUCATIVA!

▶Desenvolupament de la categoria B profesional mantenint les 
condicions de l'A2 i derrocant la proposta de la C1.

▶ Aturar la modificació del calendari escolar a les 
escoles Bressol municipals.

▶ La NO modificació de l'horari de la figura 
complementaria. davant de l'intenció de privatitzar 
totalment l'horari d'acollida.  

 

             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,  en defensa dels serveis públics, perquè tot el que es decideix
al Departament d’educació també ens afecta a nosaltres i als nostres centres. 
             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://www.cgtensenyament.cat/valoracio-dels-primers-3-dies-de-vaga-no-volem-les-molles-volem-el-pa-sencer/
https://www.cgtensenyament.cat/no-hem-signat-el-conveni-pero-gracies-a-la-cgt-lajuntament-desenvolupara-la-categoria-b-funcionarial/
https://www.cgtensenyament.cat/signem-lacord-per-la-creacio-de-la-categoria-bressol-4-08-22/
https://www.cgtensenyament.cat/signem-lacord-per-la-creacio-de-la-categoria-bressol-4-08-22/
https://www.cgtensenyament.cat/mesa-general-monotematica-sobre-el-calendari-escolar-a-les-escoles-bressol/
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/

