MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL BABORD AL PLE DE
L’AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR PER EL RECONEIXEMENT DELS
DRETS DEL PERSONAL AUXILIAR D’EDUCACIÓ ESPECIAL I DELS DRETS
DE L’ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIFIQUES (NEE)
Atès què el Departament d’Ensenyament ha difós un material per a l’educació inclusiva “De
l’escola inclusiva al sistema inclusiu. Una escola per a tothom, un projecte per a cadascú”,
en el qual es defensa que la inclusió escolar i la cohesió social són dos dels principis
generals que inspiren el sistema educatiu de Catalunya (Llei 12/2009, de 10 de juliol,
d’educació), que se sustenten en el reconeixement internacional sobre el fet que l’educació
inclusiva és un pilar fonamental per promoure la inclusió social de totes les persones en tots
els àmbits de la vida, des de la infància fins a la vellesa. Les raons d’aquesta exigència
renovada es fonamenten en diversos àmbits i, en l’àmbit social, cal destacar el paper de
l’administració a l’hora de compensar les possibles desigualtats a l’interior del sistema
educatiu i garantir la inclusió de tot l’alumnat i l’assoliment d’una igualtat d’oportunitats.
Atès que el Departament d’Ensenyament té el compromís i el repte d’oferir una educació de
qualitat i sense exclusions per a tota la ciutadania, des de l’educació infantil fins als
ensenyaments post-obligatoris, i facilitar que els i les alumnes desenvolupin al màxim el seu
talent.
Atès que a qualsevol dels centres educatius del nostre municipi hi ha alumnat amb NEE
vinculades a diversitats funcionals, cognitives i/o problemes greus de salut que requereixen
suport i per realitzar aquestes tasques és necessari que el professorat disposi d’un/a auxiliar
d’educació especial (vetllador/a) a l’aula ordinària.
Atès que l’auxiliar d’educació especial és assignada als centres educatius públics i
concertats a partir del segon cicle d’educació infantil (p-4) i al llarg de tota l’escolaritat
obligatòria i que moltes d’aquestes necessitats no queden cobertes, a més si s’han de quedar
al menjador escolar i al servei de monitoratge dels centres.
Atès que la precarietat d’aquestes condicions també les pateixen els/les vetlladors/es que
veuen el seu futur amb incertesa al ser un servei subcontractat pel departament
d’Ensenyament que surt a concurs cada dos anys. En molts casos tenen contractes fixesdiscontinus i les hores no són fixes ni els centres ni els/les nens/es; s’incompleix l’article 4
de l’estatut dels treballadors/es; no es reconeix l’antiguitat; no hi ha reconeixement
econòmic de triennis ni sexennis; no es realitza l’horari complert per manca d’hores
donades pel departament o perquè els centres ho distribueixen entre varis vetlladors/es, la
qual cosa repercuteix en uns horaris difícilment compatibles amb altres feines que puguin
ajudar als treballadors/es a aconseguir uns ingressos suficients que garanteixin una vida
digna.
Atès que hi ha treballadors/es i famílies que actualment ja es troben afectades per aquestes
situacions i que cal remeiar.
Atès que l’article 81 de la llei d’educació estableix que els projectes educatius dels centres
han de considerar els elements curriculars, metodològics i organitzatius per a la participació
de tot l’alumnat en els entorns escolars ordinaris, independentment de llurs condicions i
capacitats. Per això, els vetlladors i vetlladores defensen que la seva tasca inclou a tots i
totes les alumnes, no només aquells/es que dicta el departament, ja que sense el suport
d’aquests/es professionals el dia a dia dins l’aula ordinària no seria possible.

Atès que l’Ajuntament, com a òrgan administratiu més proper a la ciutadania, pot i hauria
de vetllar pel compliment d’unes condiciones laborals dignes dels treballadors i
treballadores de Vilassar de Mar, en especial dels serveis públics.
El grup municipal Babord de Vilassar de Mar proposa al Ple municipal l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Demanar el suport dels grups parlamentaris a les reivindicacions del sector dels
vetlladors/es per tal de garantir una educació pública inclusiva i de qualitat.
Segon.- Instar al Departament d’Ensenyament a trobar una solució davant les
reivindicacions del sector de les vetlladores i vetlladors sobre les pèssimes condicions
laborals que està patint aquest col·lectiu.
Tercer.- Recolzar la demanda que fa el sector, d’un vetllador/a per centre amb el total
d’hores lectives (25 o 30), independentment de que siguin necessàries més hores, i el
reconeixement de l’antiguitat laboral, com en el cas de la resta del personal d’educació
contractat pel departament, per tal de donar seguretat laboral i estabilitat als i les
professionals.
Quart.- Realitzar una jornada formativa sobre drets laborals oberta al públic i fer-ne
especial difusió entre els treballadors i treballadores dels serveis públics del municipi
(escoles, instituts, CAP, serveis de neteja, etc.).
Sisè.- Donar trasllat d’aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Departament d’Ensenyament, als grups del Parlament de Catalunya, al Consell Municipal
d’Educació i a totes les direccions i AMPA dels centres educatius de la vila.
Vilassar de Mar, 12 de setembre del 2016

