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Avantprojecte de Llei d'Educació de Catalunya

Una porta oberta a la laboralització del
conjunt del professorat?

D

urant els dies 7, 14, 21, i 28
de maig s'ha reunit amb el
Departament una representació sindical de pública i privada.
A aquestes reunions se'ls ha donat
el nom de mesa de representació
sindical. Del contingut d'aquestes
converses, sobre aspectes de l'avantprojecte de Llei d'Educació de
Catalunya comuns al professorat
de pública i de privada i a altres
professionals de l'educació, n'anirem informant puntualment. De
moment hi han quedat palesos els profunds desacords en la
majoria de temes entre USTEC·STEs i les altres organitzacions sindicals amb el Departament d'Educació.
No obstant això, ara ens ocuparem d'uns dels aspectes més
preocupants de l'avantprojecte: els cossos docents propis de
la Generalitat i l'Estatut Docent.

Els cossos docents de la Generalitat
La publicació de la Llei al DOGC, tal i com està redactat
ara l'avantprojecte, suposaria de facto la creació de cossos
docents propis de la Generalitat de Catalunya. Per aquest
motiu, tant el personal de nou ingrés com el personal transferit quedaria adscrit als nous cossos.
El redactat de l'avantprojecte especifica que es respectaran els
drets econòmics, el lloc de treball i la participació en els concursos estatals, però no explicita res d'altres temes administratius
com ara la pertinença a classes passives i a MUFACE, sobretot
perquè el personal de nou ingrés i aquell personal transferit que
canviï de cos, si ens atenem a la Llei de la Funció Pública
Catalana, quedaria adscrit a la SS a tots els efectes.

L'Estatut docent
Però el que també preocupa a USTEC·STEs és la redacció
de l'art. 80, l'Estatut Docent, pel qual l'Administració s'atribueix la facultat de desenvolupar un estatut de la professió
docent conjunt per al professorat de pública i de privada, considerats servei públic educatiu, sense explicitar el règim jurídic de cada col·lectiu.
El redactat és el mateix que figura al Pacte Nacional per a
l'Educació, llevat d'una frase: "es recolliran les especificitats
de la funció pública docent". Aquesta frase no figura a l'arti-

cle. Requerit el Departament per
part d'USTEC·STEs, perquè hi
figurés que el règim jurídic del
professorat de pública havia
d'estar sotmès a dret públic o
com a mínim recollir la frase
esmentada, el Departament s'ha
negat taxativament a recollir l'esmena.
Aquesta situació ens fa pensar
que
les
intencions
del
Departament, a curt o mitjà termini, són les de deixar oberta una
porta per laboralitzar el professorat de pública, ja que un desenvolupament amb categoria de llei de l'article 80, l'Estatut
Docent, podria convertir els cossos docents de la Generalitat en
una situació purament transitòria. Sobretot si s'enllesteixen
processos de municipalització i s'estableixen consorcis o convenis amb els municipis, ja que l'avantprojecte tampoc no sotmet a dret públic els consorcis, sinó que simplement no defineix el seu règim jurídic.

S’ obre una via a la diferenciació de
les condicions de treball
Ens hi juguem el futur: participa activament en les mobilitzacions!
La laboralització del personal docent no suposaria només
un empitjorament de les condicions de treball i un atemptat a
l'estabilitat laboral del professorat de pública, sinó que seria
consubstancial i aniria paral·lel al desmantellament de l'ensenyament públic.
El Conseller ha de respondre clarament aquesta qüestió i la
millor forma de fer-ho és modificant l'article 80, en la línia
que planteja USTEC·STEs; tot el contrari és sembrar dubtes
i incerteses.
Per altra part, l'avantprojecte ja avança la laboralització del
personal substitut i obre una via a la diferenciació de les condicions de treball i, presumiblement, a formes de contractació
més precàries i pitjor remunerades.

