A ASOCIACIÓN SINDICAL DE MESTRAS E PROFESORES DE RELIXIÓN DE
CATALUÑA presenta en Asemblea celebrada, o 25 de xaneiro de 2020 o seguinte
manifesto:
MANIFESTO
Ante a inquietude do noso colectivo e a necesidade de estabilizar os correspondentes
persoais e funcións, en equiparación cos outros docentes con destino definitivo, tal como
establece a xurisprudencia do Tribunal Constitucional e tendo en conta os mandatos da
normativa e xurisprudencia da Unión Europea, os do Estatuto Básico do Empregado
público e o Estatuto dos Traballadores, o noso colectivo de docentes de relixión,
empregados públicos, consideramos que temos o dereito a unha estabilidade e
consolidación laboral, sen depender constantemente de cambios en políticas educativas,
garantindo a nosa praza de traballo coa Administración pública coa condición de persoal
laboral fixo; circunstancia que se desprende do noso ordenamento xurídico, posto que
accedemos á nosa ocupación pública por un dos tres procedementos previstos (concurso
de méritos) para o acceso do persoal laboral das Administracións públicas.
POR TODO ISTO RECLAMAMOS:
• O recoñecemento automático por parte da Administración competente da condición de
persoal laboral fixo, posto que obtivemos as nosas prazas docentes a través dun proceso
de selección como é o concurso de méritos de acordo cos principios de igualdade, mérito
e capacidade. A consolidación dunha praza é un instrumento xurídico de afianzamento
organizativo, un proceso de fixeza cun nexo xurídico entre só dous partes: o empregado
público e a administración. A existencia estrutural dunha praza en persoal nunca pode
estar vinculada a unha condición de temporalidade. A praza evócanos fixeza e
estabilidade.
• Una estabilidade laboral que comporta o recoñecemento da especialidade de relixión en
igualdade de condicións que o resto de especialidades didácticas, posto que é a única área
didáctica que non ten recoñecida esta condición.
• A equiparación de xornadas, nos correspondentes persoais docentes, ao resto de
especialidades educativas.
• Una materia de relixión para todos que dea cabida @a todo as confesións relixiosas,
tendo en conta a actual diversidade nas nosas aulas, apostando por unha educación
@inclusivo e un laicismo positivo que dea igualdade @a todo a cidadanía en criterios de
igualdade democrática. Unha materia que non sexa cuestionada polas formulacións das
diferentes políticas educativas que poidan existir en cada momento.
Neste sentido, reivindicamos o recoñecemento por parte da Generalitat de Cataluña do
colectivo de mestres e profesores de relixión indefinido (en virtude da aplicación directa
da disposición adicional terceira da LOE ou dos posteriores concursos de méritos que se
produzan) sexa considerado persoal laboral fixo para todos os efectos.

ESTE MANIFESTO QUEDOU APROBADO NA
ORDINARIA 25 DE GENER DE 2020 actual ou futura

ASEMBLEA

XERAL

AMRC DEIXA ABERTO A CALQUERA SINDICATO Ou ENTIDADE QUE
QUEIRA ADHERIRSE Aos PUNTOS EXPOSTOS NESTE MANIFESTO.

