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ACORD DE LA MESA GENERAL SOBRE LA CREACIO DE LES CATEGORIES A L’AMBIT 
DE L’ESCOLES BRESSOL DE DATA 29 DE JULIOL DEL 2022 

El Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la 
temporalitat a l'ocupació pública ordena els processos d'estabilització de la ocupació, preveu 
que les ofertes d'ocupació que articulin els processos d'estabilització, així com el nou procés 
d'estabilització, s'hauran d'aprovar i publicar als diaris oficials respectius abans de 31 de 
desembre de 2021. 
 
La publicació de les convocatòries dels processos selectius per a la cobertura de les places 
incloses a les ofertes d'ocupació pública s'ha de produir abans de 31 de desembre de 2022. 
 
L’aplicació d’aquestes mesures permetrà estabilitzar i consolidar l’elevat nombre de personal 
de la categoria Educadora d’Escola Bressol que es manté en regim d’interinitat i podran assolir 
la condició de funcionaries de carrera.  
 
L’actual relació de llocs de treball inclou l’annex relatiu a las categories municipals i estableix la 
categoria Educadora Escola Bressol, de l’Escala d’administració Especial, amb el subgrup de 
titulació exigida per l’accés del subgrup A2. 
 
D’acord amb el Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, l’article 76 i disposició transitòria tercera sobre  grups 
de classificació professional del personal funcionari de carrera, per accedir al Grup A dividit en 
dos subgrups, A1 i A2 s'exigirà estar en possessió del títol universitari de grau. En aquells 
supòsits en què la llei exigeixi un altre títol universitari, serà aquest el que es tingui en compte. 

El personal interí que ocupa vacant de la categoria d’Educadora d’Escola Bressol, segons la 
informació que consta a juliol de 2022 a l’IMEB (pendent de confirmar amb carta al personal) es 
distribueix pel que fa a la seva titulació en els següents tipus: 
 

 Mestres especialitat Educació Infantil 
 Nombre 195 interins/es 

 Tècnic Superior d'Educació Infantil  
Nombre 334 interins/es 

 Tècnica especialista Jardí d’Infància (Formació Professional de grau 2)  
Nombre 71 interins/es 

 Altres titulacions (psicologia o psicopedagogia).  
Nombre  2 interins/es 
 

Les titulacions de Tècnic Superior d'Educació Infantil i de Formació Professional de segon grau 
o tècnica especialista en Jardí d’infància, no permeten accedir a la categoria d’Educadora 
d’Escola Bressol en la seva definició actual dins el subgrup A2.  

L’execució dels processos d’estabilització, necessaris per a consolidar l’ocupació, requereix la 
reformulació de l’actual categoria d’educadora d’escola bressol, de manera que es creïn dues 
categories noves, la categoria de Mestre d’Escola Bressol classificada en el subgrup A2 i una 
nova categoria que reconegui la funció d’Educadora d’Escola Bressol enquadrada al grup B, de 
manera que, amb les dues categories es permeti que el personal interí  amb les tres primeres 
titulacions indicades pugui accedir a la categoria que els correspongui amb garantia de reunir 
els requisits de titulació per l’accés, així com millorar l’ordenació de l’ocupació en l’escola 
bressol.  
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D’acord amb aquests antecedents s’acorda proposar al Plenari del Consell Municipal les 
següents modificacions: 

1.Creació de la categoria funcionarial de Mestre d’Escola Bressol dins l’ Escala 
d'Administració Especial, subgrup A2.  
Definir com a requisit d‘accés a la categoria les titulacions de Mestre especialitat Educació 
Infantil o equivalents segons la normativa educativa d’aplicació. 
 
A2 Requisit accés: titulació de mestre/grau especialista en educació infantil 

Les funcions la definició de les quals es competència de l’administració, consten a  l’annex 1 

El personal interí de la categoria Educador/a d’Escola Bressol subgrup A2 amb titulació de 
mestre/grau especialitat educació infantil, s’integra en la categoria Mestre/a d’Escola Bressol 
subgrup A2, mantindrà la seva vinculació i el seu nomenament s’adaptarà a la categoria  en la 
que s’integren conservant el temps de serveis prestats a tots els efectes.  

La integració del personal funcionari interí amb titulació de mestre especialitat Educació Infantil 
o equivalents es realitzarà mitjançant decret de l’òrgan que té atribuïda la competència pel seu 
nomenament, amb reconeixement del temps de serveis prestats a tots els efectes, amb 
caràcter immediat posterior a la creació de la categoria. Aquesta integració és d’aplicació al 
personal que es trobi en situació d’excedència, serveis especials i serveis en altres 
administracions 

El personal funcionari de carrera  que va accedir a la categoria com a funcionariat de carrera 
amb titulació de mestre especialitat Educació Infantil o equivalents s’integrarà en la nova 
categoria de Mestre d’Escola Bressol subgrup A2, amb el manteniment dels tots els seus drets. 
Aquesta regulació és d’aplicació al personal que es trobi en alguna situació d’excedència amb 
reserva de plaça o en serveis especials. 

2. Creació de la categoria funcionarial d’Educador/a Escola Bressol dins l’ Escala 
d'Administració Especial, grup B.  

Definir com a requisit d‘accés a la categoria les titulacions Tècnic Superior d'Educació Infantil i 
equivalents segons la normativa educativa d’aplicació. 

B Requisit accés: tècnic superior en educació infantil 

Les funcions la definició de les quals es competència de l’administració, consten a  l’annex 1. 

El personal interí de la categoria Educador/a Escola Bressol subgrup A2 amb titulació de 
Tècnic Superior d'Educació Infantil i equivalent, s’integra en la categoria Educador/a Escola 
Bressol grup B, mantindrà la seva vinculació i el seu nomenament s’adaptarà a la categoria en 
la que s’integren conservant el temps de serveis prestats a tots els efectes. Igualment es 
mantindrà el dret a percebre l’import dels triennis perfeccionats a la categoria d’Educadora 
d’Escola Bressol, en les quanties assignades al subgrup A2, amb anterioritat a la integració a la 
nova categoria. 

La integració del personal funcionari interí  es realitzarà mitjançant decret de l’òrgan que té 
atribuïda la competència pel seu nomenament, amb reconeixement del temps de serveis 
prestats a tots els efectes, amb caràcter immediat posterior a la creació de la categoria.  
Aquesta integració és d’aplicació al personal que es trobi en situació d’excedència, serveis 
especials i serveis en altres administracions 
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3. Declarar a extingir la categoria d’Educador/a d’Escola Bressol subgrup A2 dins 
l’Escala d'Administració Especial 
 
El personal funcionari de carrera amb titulació de Tècnic Superior d'Educació Infantil i 
equivalent de la categoria declarada a extingir mantindrà la seva vinculació i tots els drets de 
mobilitat, promoció i carrera professional. Igualment es mantindrà l’import econòmic 
corresponent als triennis del subgrup A2, que s’hagin perfeccionat o que es puguin perfeccionar 
des de la declaració  a extingir de la categoria. Aquesta regulació és d’aplicació al personal que 
es trobi en alguna situació d’excedència amb reserva de plaça o en serveis especials 
 
 
4. Modificació de  la Relació de llocs de treball i dimensionament de la plantilla 
 
El nombre i qualificació dels professionals dels centres de primer cicle d’educació infantil està 
regulat al Decret  282/206. 
 
D’acord amb el Decret, 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regula el primer cicle de l'educació 
infantil i els requisits dels centre cada tres grups, o fracció, almenys un dels professionals ha de 
tenir el títol de mestre amb l’especialitat en educació infantil o el de grau equivalent.  
 
S’adjunta annex 2 amb detall de les escoles i posicions necessàries pel compliment del Decret 
282/2006 per cadascuna de les dues categories.  
 
S’acorda que l’ajustament de les dotacions de cada escola bressol per categoria es realitzi com 
a màxim de manera immediat a l’inici del curs següent a finalització dels processos de 
consolidació 

En tot cas la realització dels concursos de mobilitat interna (concursos de trasllads) es 
realitzaran de manera diferenciada per a cada categoria en funció del dimensionament indicat 
en l’annex anterior i de la normativa que sigui d’aplicació pel que fa al primer cicle d’educació 
infantil. 

 
5. Modificació de la Relació de llocs de treball pel que fa a la inclusió de  les retribucions 
bàsiques, sou base i triennis, del grup B establert a la llei 22/2021, de 28 de desembre de 
2021, de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2022, amb referencia al valor mensual resultant 
d’aplicar la reducció proporcional en el sou base en base al còmput de jornada (32,5 
h/setmanals) 

 GRUP B 
SOU BASE 
(32,5h) 

811,42 € 
 

TRIENNI 34,11 € 
SOU BASE 
PAGA EXTRA 
JUNY I 
DESEMBRE  

701,31 € 
 

TRIENNI 
PAGA EXTRA 
JUNY I 
DESEMBRE  

29,50 € 
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Creació del complement específic del lloc de treball d’educadora d’Escola Bressol B, a l’efecte 
que les retribucions en el seu conjunt no es vegin afectades per l’atribució del sou base del 
grup B, amb el següent valor mensual: 
 
 

 GRUP B  
C. ESPECIFIC 862,45 €  
 

Es manté el complement específic de la categoria actual d’ Educadora Bressol A2 per la nova 
categoria de Mestre d’Escola Bressol A2. 

Establir que el valor del complement d’experiència professional corresponent al subgrup A2 es 
d’aplicació  al  grup B, amb les seves especificitats actuals, a tots els efectes retributius i de 
reconeixement, sense interrupció  per motiu de integració a la nova categoria.  
 
Es valorarà en el si de la mesa general el possible impacte de modificacions legislatives que 
afectin a les retribucions. 
 
Igualment s’acorda: 

6. Proposar a la Comissió de Govern la modificació de l’oferta publica d’ocupació per 
adequar la denominació de la categoria d’Educadora d’Escola Bressol A2. 
Les 602 places aprovades es distribueixen en 197 places de Mestre d’escola Bressol A2 i 405 
Educadora Escola Bressol grup B (les dades poden variar en funció de les titulacions que 
s’acreditin des del dia d’avui fins que s’elevi l’acord a la Comissió de Govern) 
 
 

7. Adequar la borsa de treball a les definicions de les noves categories. 

Conservant el temps de serveis prestats a tots els efectes i l’ordre de prelació preexistent, 
generant dues borses de treball diferenciades, una per cada categoria, subdividint l’actual 
borsa en dues en funció de la titulació que tinguin els aspirants. 

 
 Annex 1  
 
Funcions Mestre/a Escola Bressol 

-Prestar atenció directa als infants, observant i fent el seguiment del procés evolutiu de 
cadascun, assegurant la cura en les necessitats bàsiques i oferint experiències educatives que 
generin seguretat a nivell emocional i relacional. 

- Planificar, executar i avaluar la programació d’intervenció amb els infants, en funció del seu 
nivell evolutiu i d’acord amb el projecte educatiu del centre, així com elaborar les eines 
d’observació, la documentació i els informes que siguin requerits. 

-Establir espais de comunicació i participació amb les famílies garantint un acompanyament 
proper en família i escola. 

-Participar de forma conjunta amb els professionals de l’escola en la construcció del treball 
d’equip, i redactar i implementar el projecte educatiu del centre. 

- Coordinar-se amb professionals d’altres serveis externs a l’escola amb els que es comparteix 
la cura i acompanyament dels infants. 

- Tutoritzar l’alumnat de pràctiques de la Universitat 
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- Tutoritzar l’alumnat de pràctiques dels cicles formatius d’educació infantil de grau superior. 

- Les mestres d’Escola Bressol podran presentar-se, si així ho desitgen, al concurs per cobrir 
els llocs de directores d’escola bressol (lloc circumstancial i de comandament) 

 

Funcions Educador/a Escola Bressol 

-Prestar atenció directa als infants, observant i fent el seguiment del procés evolutiu de 
cadascun, assegurant la cura en les necessitats bàsiques i oferint experiències educatives que 
generin seguretat a nivell emocional i relacional. 

- Planificar, executar i avaluar la programació d’intervenció amb els infants, en funció del seu 
nivell evolutiu i d’acord amb el projecte educatiu del centre, així com elaborar les eines 
d’observació, la documentació i els informes que siguin requerits. 

-Establir espais de comunicació i participació amb les famílies garantint un acompanyament 
proper en família i escola. 

-Participar de forma conjunta amb els professionals de l’escola, en la construcció del treball 
d’equip i en la implementació del projecte educatiu del centre. 

- Coordinar-se amb professionals d’altres serveis externs a l’escola amb els que es comparteix 
la cura i acompanyament dels infants. 

- Tutoritzar l’alumnat de pràctiques dels cicles formatius d’educació infantil de grau superior. 

 
ANNEX 2  
 
Dimensionament 
 

 

ANNEX 1.- PLANTILLA ESCOLES BRESSOL 
MUNICIPALS CURS 2022-2023  

    
  

ESCOLES BRESSOL 

Grups 
d'Infants 

Mestres 
necessàries 
s/normativa 

DECRET 
282/2006 

   

1 ALBI 6 2 
   

2 AQÜEDUCTE 6 2 
   

3 AURORA 5 2 
   

4 BARRUFETS 5 2 
   

5 BELLMUNT 5 2 
   

6 CADI 3 1 
   

7 CAMP DE L'ARPA 6 2 
   

8 CAN BACARDÍ 5 2 
   

9 CAN BRUIXA 5 2 
   

10 CAN CANET 6 2 
   

11 CAN CARALLEU 6 2 
   

12 CAN DRAGÓ 6 2 
   

13 CAN NOVELL 6 2 
   

14 CANIGÓ 5 2 
   

15 CARABASSA 6 2 
   

16 CASA DELS NENS 6 2 
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17 CASPOLINO 5 2 

   
18 CIUTAT DE MALLORCA 5 2 

   
19 COBI 9 3 

   
20 COLLSEROLA  6 2 

   
21 COLOMETA 6 2 

   
22 DIAGONAL MAR 9 3 

   
23 DOLORS CANALS 9 3 

   
24 EL BRESSOL POBLENOU 6 2 

   
25 EL CAMINET DEL BESOS 5 2 

   
26 EL CARGOL 5 2 

   
27 EL CLOT DE LA MEL 6 2 

   
28 EL COTXET 6 2 

   
29 EL FIL 6 2 

   
30 EL GAT NEGRE 6 2 

   
31 EL GRONXADOR 6 2 

   
32 EL PALOMAR 5 2 

   
33 EL PARC DE LA PEGASO 6 2 

   
34 EL PETIT PRÍNCEP  5 2 

   
35 EL PUTGET 6 2 

   
36 EL ROURE 6 2 

   
37 EL TIMBAL 6 2 

   
38 EL TORRENT 5 2 

   
39 EL TRAMVIA BLAU 6 2 

   
40 EL TREN  9 3 

   
41 EL TREN DE FORT PIENC 5 2 

   
42 EL VENT 5 2 

   
43 EL XALET DE LA PAPERERA 5 2 

   
44 ELS GATS 7 3 

   
45 ELS PATUFETS DE NAVAS 6 2 

   
46 ELS TRES TOMBS  7 3 

   
47 ENXANETA 9 3 

   
48 ESQUITX 5 2 

   
49 FORESTIER 5 2 

   
50 GALATEA 6 2 

   
51 GERMANETES  5 2 

   
52 GRACIA 6 2 

   
53 GUINARDÓ 6 2 

   
54 GUINBÓ 6 2 

   
55 ICÀRIA 6 2 

   
56 JÚPITER 6 2 

   
57 LA FARINERA  7 3 

   
58 LA FASSINA 10 4 

   
59 LA FILADORA 9 3 

   
60 LA FONTANA 3 1 

   
61 LA MAR 5 2 

   
62 LA MAR XICA 5 2 

   
63 LA MORERA 6 2 

   
64 LA MUNTANYA 6 2 

   
65 LA PUPUT 6 2 

   

66 
LA VERNEDA DE SANT 
MARTI 6 

2 
   

67 L'ALIANÇA 6 2 
   

68 L'ARBOÇ 5 2 
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69 L'ARBRET DE L'EIXAMPLE 6 2 

   
70 L'ARGIMON 5 2 

   
71 L'ARQUET 5 2 

   
72 LEONOR SERRANO 6 2 

   
73 LES QUATRE TORRES 6 2 

   
74 L'ESQUIROL 5 2 

   
75 L'ESTACIÓ 6 2 

   
76 L'HARMONIA 6 2 

   
77 LLAR D'INFANTS 6 2 

   
78 LONDRES 5 2 

   
79 L'ORENETA 5 2 

   
80 MANIGUA 6 2 

   
81 MARGALLÓ 6 2 

   
82 MARINA 9 3 

   
83 MONT TABER 6 2 

   
84 MONTSERRAT 5 2 

   
85 NENES I NENS 5 2 

   
86 NIC 6 2 

   
87 NIU D'INFANTS  5 2 

   
88 PAU 6 2 

   
89 PETIT UNIVERS  6 2 

   
90 PLA DE FORNELLS 6 2 

   
91 PORTAL NOU 5 2 

   
92 PUIGMAL 5 2 

   
93 RALET 6 2 

   
94 SANT GENÍS 6 2 

   
95 SANT MEDIR 6 2 

   
96 TRENCADIS 5 2 

   
97 TRES TURONS 6 2 

   
98 TRINITAT NOVA 2 1 

   
99 TRIS-TRAS 5 2 

   
100 TURÓ 6 2 

   
101 VALLDAURA 5 2 

   
102 XARLOT 5 2 

   
103 XIROI 5 2 

   
  TOTAL ESCOLES BRESSOL   215 

   
 
 
 
Aquest acord és negociat per la Mesa General i signat pels sindicats UGT, CGT i CSIF.  
 
 
Barcelona, 29 de juliol del 2022 
 
 
 
 

Administració      Sindicats 


