L’AUDIÈNCIA NACIONAL RATIFICA LA LEGALITAT
DEL VI CONVENI I REFORÇA EL PAGAMENT
DELEGAT DAVANT LA INTENCIÓ DE CCOO DE
FER-LO DESAPARÈIXER
LA SENTÈNCIA REFUSA LA GRAN MAJORIA DE LES
IMPUGNACIONS DE CCOO
De les onze qüestions que CCOO deia eren
il·legals, tan sols dues i d'escassa incidència en el
sector, han estat admeses pel Tribunal. Una d'elles,
parcialment, relacionada amb el contracte d'obra o
servei que amb l'entrada de la LOMQE (posterior a
la signatura del conveni) pràcticament quedava
obsoleta. L'altra, és que el Tribunal considera que
no pot haver-hi dos salaris diferents a 0-3 anys en
funció de la data d'ingrés.
Les 9 restants, impugnades per CCOO, són
rebutjades pel Tribunal confirmant la seva legalitat i
donant plena validesa al VI Conveni (nacional) que
és el que dóna estabilitat al sector en uns moments
complicats. Recordem que a la mesa de la
concertada a nivell nacional FSIE és el sindicat
majoritari.

Especial esment tenen les impugnacions
de CCOO que anaven dirigides contra els
salaris en pagament delegat, el complement
d'incapacitat temporal o la paga extraordinària
d'antiguitat (A Catalunya: premi de fidelitat). És a
dir, pretenia una Sentència en la qual el pagament
delegat fes fallida i es fes responsable de
l'abonament
en
nivells
concertats
a
les
empreses
i
no a
les
administracions.

De les onze qüestions que CCOO deia
que eren il·legals, només dues, i de poca
incidència al sector, han estat admeses pel
Tribunal.

El Tribunal no només rebutja les pretensions
de CCOO sinó que a més deixa clar:
“… que la doctrina jurisprudencial és
unànime a l'hora de determinar la
naturalesa jurídica que correspon a la
responsabilitat de l'administració pública
respecte
dels
salaris
reportats als centres concertats afirmant
reiteradament que l'administració respon
enfront dels professors dels deutes
salarials generats per l'activitat laboral i
docent d'aquests tot i que no assumeixi el
paper d'empresari i no sigui, per tant, part
de la relació laboral, limitant-se la seva
obligació a una sort de pagament delegat”
“…. aquesta responsabilitat no és
absoluta, sinó que està limitada per la
quantia de la qual estan dotats els mòduls
a c oi o pa go s i c o m pr om i t i l a
administració i accepten els centres
privats que decideixen acollir-se al règim
de concerts.
“Les retribucions pactades en conveni es
van ajustar des del primer moment als
límits
pressupostaris
de
les
Administracions públiques….”
“…. el salari pactat va quedar limitat des
de
l'inici
a
l'import
establert
en
el mòdul corresponent que ha de satisfer
l'administració en pagament delegat a
tenor dels disposat en l'art. 117.5 de la
LOE”
“…
s'ha
provat
que la
comissió
negociadora del conveni, ha aprovat amb
la intervenció de CCOO les taules salarials
posteriors ajustant-les íntegrament als
límits pressupostaris …”

“… la responsabilitat de l'abonament de les
retribucions
correspon
exclusivament
a
les
administracions públiques responsables que han
d'abonar les retribucions del personal sotmès a
concert en qualitat de pagament delegat de les
empreses …..”

CCOO pretenia una Sentència on
el pagament delegat es trenqués i es
fes responsable del seu abonament
en nivells concertats a les empreses
i no a les administracions.

Davant les afirmacions que allò que es pretenia
al conveni és que els docents en pagament delegat
es quedessin sense la paga extraordinària
d'antiguitat la sentència de l'Audiència Nacional es
ratifica en el que es va signar en l'esmentat
Conveni:
“… es va pactar expressament en l'art.62.bis que la
paga extraordinària s'abonaria directament per les
administracions educatives a través del pagament
delegat
en
funció
de
les
disponibilitats
pressupostàries dels mòduls de concerts de manera
que la suspensió de l'abonament, quan hi hagi
insuficiència
pressupostària,
es
constitueix
en GARANTIA DE PAGAMENT, de la paga per
antiguitat del personal concertat encara que es
retardi fins que hi hagi partida pressupostària.
FSIE, sindicat majoritari en l'ensenyament
privat, es ratifica en l'opinió que el que es va
intentar amb la demanda, després de 18 mesos
d’haver-se signat el conveni, és utilitzar-la en els
processos electorals on clarament es constata que
està en franc retrocés.
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