L’ASSOCIACIÓ SINDICAL DE MESTRES I PROFESSORS DE
RELIGIÓ DE CATALUNYA presenta en Assemblea celebrada el 25
de gener de 2020 el següent manifest:
MANIFEST
Davant la inquietud del nostre col·lectiu i la necessitat d’estabilitzar les
corresponents plantilles i funcions, en equiparació amb els altres
docents amb destinació definitiva, tal com estableix la jurisprudència del
Tribunal Constitucional i tenint en compte els mandats de la normativa i
jurisprudència de la Unió Europea, els de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic i l’Estatut dels Treballadors, el nostre col·lectiu de docents de
religió, empleats públics, considerem que tenim el dret a una estabilitat i
consolidació laboral, sense dependre constantment de canvis en
polítiques educatives, garantint la nostra plaça de treball amb
l'Administració pública amb la condició de personal laboral fix;
circumstància que es desprèn del nostre ordenament jurídic, ja que hem
accedit a la nostra ocupació pública per un dels tres procediments
previstos (concurs de mèrits) per a l’accés del personal laboral de les
Administracions públiques.
PER TOT AIXÒ RECLAMEM:
● El reconeixement automàtic per part de l’Administració competent
de la condició de personal laboral fix, ja que hem obtingut les
nostres places docents a través d’un procés de selecció com és el
concurs de mèrits d’acord amb els principis d’igualtat, mèrit i
capacitat. La consolidació d'una plaça és un instrument jurídic de
fiançament organitzatiu, un procés de fixesa amb un nexe jurídic
entre només dues parts: l'empleat públic i l'administració.
L'existència estructural d’una plaça en plantilla mai pot estar

vinculada a una condició de temporalitat. La plaça ens evoca
fixesa i estabilitat.
● Una estabilitat laboral que comporta el reconeixement de
l'especialitat de religió en igualtat de condicions que la resta
d’especialitats didàctiques, ja que és l’única àrea didàctica que no
té reconeguda aquesta condició.
● L’equiparació de jornades, en les corresponents plantilles docents,
a la resta d’especialitats educatives.
● Una matèria de religió per a tots que doni cabuda a totes les
confessions religioses, tenint en compte l’actual diversitat a les
nostres aules, apostant per una educació inclusiva i una laïcitat
positiva que doni igualtat a tota la ciutadania en criteris d’igualtat
democràtica. Una matèria que no sigui qüestionada pels
plantejaments de les diferents polítiques educatives que puguin
existir en cada moment.
En aquest sentit, reivindiquem el reconeixement per part de la
Generalitat de Catalunya del col·lectiu de mestres i professors de
religió indefinit (en virtut de l’aplicació directa de la disposició addicional
tercera de la LOE o dels posteriors concursos de mèrits a l'emparament
de la mateixa) sigui considerat personal laboral fix a tots els efectes.
AQUEST MANIFEST HA QUEDAT APROVAT A L’ASSEMBLEA
GENERAL ORDINÀRIA 25 DE GENER DE 2020

AMRC DEIXA OBERT A QUALSEVOL SINDICAT O ENTITAT QUE
VULGUI ADHERIR-SE ALS PUNTS EXPOSATS EN AQUEST
MANIFEST.

