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Exposo:

Que al voltant d'unes 100 educadores amb una antiguitat d'abans del 01/01/2018 no
podran accedir a una plaça a través dels processos d'estabilització marcats per la llei
20/2021, ja que l'oferta pública no és suficient.

Que seguint la filosofia del concurs de què parla l'ajuntament seria idoni poder generar
103 llocs de treball més per tal que tothom que tingui una antiguitat anterior al
01/01/2021 tingui l'oportunitat d'estabilitzar-se en la seva feina.

Que ja fa mases anys que el col·lectiu (i ara de nou, s'hi han sumat les famílies),
demanen un augment de personal per fer front a les altes ràtios i la gran diversitat
d'infants i famílies que en són usuàries.

Que els recursos que existeixen per adaptar els llocs de treball a les educadores que
ho necessiten, o la possibilitat de minvar les tasques més feixugues quan per l'edat o
les condicions de salut ho requereixen, són inexistents.

Que l'article 11 del Decret 282/2006, que regula la presencia simultania de
professionals, es cumpliria en tot moment amb l’augment de la plantilla. A causa de les
diferents incidències, activitats de formació, reunions, permisos..., la problematica va
augmentant, afectant així a totes les escoles i causant un fort impacte en l'organització
de cadascun dels centres, el qual atempta de manera directa a tota la comunitat
educativa.

Que la manca de professionals afecta directament en les condicions de seguretat,
higiene, cura, atenció inclusiva, educació i acompanyament dels infants i les seves
famílies, així com en la realització, preparació, elaboració de propostes i documents



pedagògics entre d’altres tasques que es veuen deteriorades per la manca de temps
com a consecuència de la falta de professionals.

Que en altres sectors s'han generat noves vacants estructurals per donar una resposta
ajustada a totes les persones afectades pel context actual i la seva realitat en relació a
la llei 20/2021.

Sol·licito
Que s'augmenti la plantilla municipal a les escoles bressol de la ciutat per tal de donar
resposta a tot l'exposat anteriorment. D'aquesta manera demanem que es generi un
lloc de treball més en cadascuna de les escoles, i que d'aquesta manera es doni
resposta a la demanda històrica del col·lectiu de la segona complementària, permetent
a la vegada donar la possibilitat a totes les treballadores amb una antiguitat anterior al
01/01/2018  que puguin estabilitzar-se en el seu lloc de treball.
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