Maig 2013
Aquest passat 7 de maig ha sortit publicat al DOG el X Conveni autonòmic
de l’ensenyament privat de Catalunya sostingut totalment o parcialment
amb fons públics, amb un àmbit temporal de vigència del 2010 al 2014.
Atès que USTEC·STEs no va participar en les negociacions, ja que no som
representatius en aquest sector, hem esperat fins a la publicació per fer-ne
una valoració, si bé les notícies que en teníem ja eren del tot decebedores
per als interessos dels treballadors i treballadores del sector.
No cal dir que els sindicats que l’han signat (UGT i USOC) intentaran de
fer-nos passar bou per bèstia grossa i de justificar amb l’excusa de
l’excepcionalitat d’una situació que podia derivar, via aplicació de la
reforma laboral, cap a trobar-nos que ens haguéssim d’acollir al conveni
estatal en acabar-se la ultraactivitat del nostre, que no hi havia cap altra
opció que plegar-se a les pressions de les patronals i que ja han fet prou
salvant una part del mobiliari.
En tot cas, amb l’amenaça d’un panorama que no deixava de ser una
hipòtesi a comprovar com es concretava realment, ara ens trobem amb una
realitat incontestable: un conveni significativament pitjor que l’anterior que
carrega pràcticament tot el pes dels sacrificis per afrontar la crisi a la part
social, amb unes contrapartides gairebé inexistents.
La renúncia explícita a negociar les taules salarials del personal concertat
en vincular-les als mòduls del concert que negocien les titularitats amb el
Departament és, ras i curt, carregar-se el nucli bàsic de la negociació
col·lectiva que és el sou i assumir amb resignació qualsevol nova retallada
que ens vulguin imposar. La sensació de desolació que provoca la
contemplació del quadret que han plantificat en l’espai destinat a les taules
salarials és infinita perquè és l’evidència de l’acceptació de la incapacitat
d’enfrontar-se a les actuals circumstàncies com un fet consumat. És
l’assumpció de la claudicació i de la derrota per moltes voltes que hi
puguem fer.
Un precedent que no és cap bon auguri precisament de cara a la negociació
del conveni d’escoles d’educació especial que actualment s’està duent a
terme i que, en la mesura que ens sigui possible, intentarem d’evitar que
s’hi repeteixi. Si més no, oposarem la denúncia a la renúncia, i que el
silenci no ens faci traïdors.

