MOCIÓ
VACUNA PROFESSORAT
Sílvia V. Anna Tomàs, Portaveu del Grup Municipal Compromís per Novelda, a l’empar de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local i la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana,
presenta la següent

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PERQUÈ EL PERSONAL DOCENT SIGA CONSIDERAT PRIORITARI EN LA SEGONA FASE
DE VACUNACIÓ CONTRA LA COVID-19
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'Estratègia de vacunació enfront de la COVID-19 a Espanya, desenvolupada a través del Consell
Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, determina un procés d'administració de la vacuna
contra el SARS-CoV-2 dividida en diferents grups de priorització.
En la Fase I, o Grup 1, a la qual s'està administrant la vacuna actualment, s'entén com a personal
prioritari a aquelles persones residents i personal sanitari i sociosanitari que treballa en
residències de persones majors i d'atenció a grans dependents.
Respecte a la pròxima fase, encara que encara no s'ha determinat amb concreció els col·lectius
als quals s'administrarà la vacuna, sí que es preveu que comprenga a personal de primera línia en
l'àmbit sanitari i sociosanitari.
Juntament amb el sistema públic d'assistència sanitària, el sistema públic d'educació és un dels
grans baluards de l'Estat del Benestar per a proporcionar a la seua població un horitzó de vida de
major seguretat, benestar i equitat social. Tant és així que totes les Comunitats Autònomes, en
l'àmbit de les seues competències, han apostat per la presencialitat com a pilar fonamental en el
retorn a les aules després de l'estiu. Algunes d'elles, com és l'exemple del País Valencià, amb
fortes inversions en augment del professorat, reducció de ràtios o augment del personal de
menjador escolar.
D'altra banda, diferents organismes governamentals i no governamentals, públics i privats, han
advertit de l'impacte negatiu que un tancament prolongat o intermitent dels centres educatius
podria produir sobre l'alumnat que actualment es troba escolaritzat. En aquest sentit,
l'Organització de les Nacions Unides va eixir al pas a través del seu Secretari General António
Guterres, qui va afirmar que “ens enfrontem a una catàstrofe generacional que podria malgastar
un potencial humà incalculable, minar dècades de progrés i exacerbar les desigualtats arrelades”.
Per tant, i superant el debat sobre la conveniència de la presencialitat, cal obrir un altre sobre
com garantir la màxima protecció de les aules enfront de la pandèmia. Una labor que, en major
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o menor grau, han treballat la totalitat de Comunitats Autònomes i, sobretot, una comunitat
educativa compromesa amb el dret a l'educació. Tot un exemple de resiliència enfront de les
adversitats de famílies, alumnes i personal docent i no docent de tots els centres educatius.
Així, la protecció del personal de primera línia en l'àmbit educatiu, el personal docent i no docent
que treballa en estret contacte amb l'alumnat, és una mesura bàsica per a la màxima protecció
de l'entorn escolar. Però, a més, resulta una mesura de caràcter ètic i moral per a la protecció del
dret a l'educació i el seu correcte desenvolupament, sempre recordant que es tracta d'un dret
humà fonamental que ha de ser protegit amb el màxim compromís per part de les institucions
públiques.
A més, incloure al personal docent i no docent en el Grup 2 per a l'administració de la vacuna, és
enviar un missatge positiu a l'alumnat, famílies i professorat de la seguretat en el sistema
educatiu.
Por tot l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Novelda la següent

PROPOSTA D’ACORDS
PRIMER.- Instar al Govern d’Espanya a prioritzar al personal docent en la Fase II de l'Estratègia de
vacunació enfront de la COVID-19 a Espanya.
SEGON.- Instar al Govern d’Espanya a prioritzar al personal no docent que treballa en els centres
educatius durant l'horari escolar en la Fase II de l'Estratègia de vacunació enfront de la COVID-19
a Espanya com puguen ser monitors i monitores de menjador escolar, personal de porteria i
zeladors/as, personal terapeuta o d'assistència d'alumnat amb necessitats educatives especials.
TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat a defensar aquesta priorització en la vacunació en el
proper Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut
Novelda, a 27 de gener de 2021

La portaveu del Grup Polític Municipal Compromís per Novelda,
Sílvia V. Anna Tomàs
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