
MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS AUP (CAV-PA) I ICV-E PER UNS SALARIS DIGNES I 
EQUITATIUS DEL PERSONAL DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS DE RUBÍ, LA LLUNA I 
SOL SOLET 

Aquesta moció es presenta a instàncies del Círculo Podemos-Rubí. 

Les escoles bressol són un espai molt important de socialització del que tots els especialistes 

coincideixen a assenyalar la funció cabdal que té per al desenvolupament dels infants. Les escoles 

bressol, per tant, no són unes infraestructures on només es deixen els infants, sinó que s’eduquen, 

socialitzen, es detecten possibles problemes cognitius, mèdics, i són un suport professional en la 

difícil i important tasca de criança i educació dels infants. Perquè aquesta funció pugui portar-se a 

terme en les millors condicions és necessari que les persones que se n’ocupen tinguin la preparació i 

les condicions de treball adients.  

 

Un bon desenvolupament cognitiu i afectiu s’aconsegueix jugant en llibertat, captant i aprenent, 

reproduint i creant en l’ambient necessari per superar malestars; jugant és el mitjà com 

s’identifiquen, socialitzen, aprenen a tolerar i acceptar-se per poder jugar més i millor. Per això és 

molt beneficiós que puguin passar temps amb altres criatures en escoles que respectin i propiciïn 

l'anterior, per a complementar el que els ofereix la seva pròpia família i compensar-quan les 

oportunitats són pobres o lesives. En aquestes institucions es necessiten processos d'adaptació 

enormement respectuosos, de la mà de professionals excel·lents perquè, recolzats per la seguretat 

afectiva que els proporcionen, puguin fer una transició positiva durant temps ajustats. 

 

Els i les professionals, en nombre suficient, han de tenir com a senyals d'identitat l'alta qualificació, 

el rigor i la calidesa així com l’habilitat per treballar en equip. Si, per contra es concep la seva funció 

com una tasca assistencial, les cures són una funció biològica, el joc un passatemps i l’escassa part 

educativa és pura instrucció desproveïda de veritable sentit pedagògic. En aquestes condicions es 

corre el perill que un nombre insuficient de professionals amb contractes minsos i inestables 

atenguin en espais inadequats presidits per criteris de rendibilitat econòmica. 

 

Les criatures necessiten, per tant, en aquestes edats, polítiques públiques que donin suport al seu 

dret a una autèntica escola infantil desenvolupadora de totes les seves potencialitats, i les famílies 

no s’han d’acontentar amb unes llars d'infants que funcionin com un lloc on deixar els seus fills i 

filles durant unes hores al dia. 

  

És fonamental garantir que els infants entre zero i els tres anys rebran l’atenció que es mereixen una 

etapa tan decisiva de la seva vida i cap societat que aspiri a un futur millor pot deixar de considerar 

aquesta qüestió com essencial. L’atenció a la petita infància és un termòmetre per determinar la 

qualitat democràtica i el futur d’un país. Tots els infants tenen dret a la millor educació possible, un 

dret que hem de garantir com un dels objectius prioritaris d’una societat veritablement compromesa 

amb el ple desenvolupament de tots els seus ciutadans i ciutadanes per tal d’aconseguir una 

convivència harmoniosa i plena. 

  

Per aquestes raons, considerem que tots els educadors i educadores i personal treballador a aquests 

centres han d’ésser considerades fonamentals en el nostre municipi i, per tant, no pot haver-hi un 



tracte tan desigual entre el personal que s’ocupa d’aquestes tasques tan importants que recauen 

directament en el desenvolupament dels nostres fills i filles sense posar en perill el principi bàsic de 

l’equitat i afectar greument a la igualtat d’oportunitats. 

  

Al nostre municipi l’escola bressol Lluna té una gestió privada fruit d’una licitació. El contracte amb 

l’empresa adjudicatària fruit de la licitació es va iniciar a l’1 de setembre de 2010 que tenia una 

durada inicial de 2 anys amb la possibilitat de pròrrogues fins al 2020. Si comparem amb l’escola 

bressol pública Bruna, ens trobem amb la següent situació: 

  

Diferències salarials (els salaris es poden trobar a l’annex 2.1 del plec de condicions 

que us adjuntem). 

  

Escola Bressol Bruna (gestió pública) Escola Bressol Lluna (gestió privada) 

Categoria professional Sou brut Categoria professional Sou brut 

Directora 38.447,93€ Directora 22.508,54€ 

Educadora 25.015€ - 

25.364,65€ 

Educadora/ 

Educadora Tutora 

14.570,90€/ 18.570,82€ 

Tècnica auxiliarAuxiliar 

Tècnic 

24.404,12€ Auxiliar Suport 10.626,90€ 

Tècnica Auxiliar Tècnica 25376,38€ Auxiliar administrativa 10.966,23€ 

Vetlladora 18.585,86€ - 

20.492€ 

  

Servei cuina 20.840,68€ Auxiliar Cuina 10.626,90€ 

Servei Neteja 19.274,06€ - 

20.311,55€ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Diferències d’horaris: 

 

HORARIS EBM BRUNA HORARIS EBM LLUNA 

HORARI DELS INFANTS 

DE 8H A 16,30 H 

HORARI DELS INFANTS 

DE 8H A 18H 

(DE MOMENT NOMES FINS A LES 17H PER FALTA D’INFANTS 

PERÒ AMB POSSIBILITAT DE FER FINS A LES 18H SI HI HA 

DEMANDA) 

REUNIONS D’ EQUIP 3H/SET REUNIONS D’EQUIP 3 H/SET 

1a QUINZENA JULIOL  

INTENSIU 

(FINS LES 15H)    

1ª QUINZENA JULIOL HORARI NORMAL FINS A LES 17H 

2a QUINZENA JULIOL 

VACANCES 

2 ª QUINZENA JULIOL INTENSIU (FINS A LES 15H) 

  

Per tot això, es proposa a l’Ajuntament de Rubí  l’adopció dels següents:     

ACORDS 

1.- Elaborar i presentar, en el termini de quatre mesos des de l'aprovació d'aquesta moció el 
preceptiu informe de remunicipalització del servei de les Escoles Bressol municipals La Lluna i Sol 
Solet. 
 
2.- Que es deixi de prorrogar el contracte amb l’actual adjudicatària per tal de que el nou plec de 
clàusules pugui treure's a concurs públic i estigui resolt a l'inici del curs escolar 2018/2019.  
 
3.- Redactar, abans de la de la finalització del primer trimestre de l’any 2018, un nou plec de 
clàusules per a la contractació de les escoles bressol municipals externalitzades, que inclogui 
l’adopció de clàusules socials tals com increments salarials per a les treballadores del servei, en base 
al conveni col·lectiu, o com l’increment de contractes indefinits a temps complert, entre els criteris 
d’adjudicació avaluables de forma automàtica en funció dels barems establerts a tal efecte. Tal i com 
es fa amb l’oferta econòmica. 
 
 

  


