Contra el nou intent d’excloure als i a les
estudiants de la Seguretat Social
Comitè Executiu CNJC
Barcelona, 9 de novembre de 2013

CONTRA EL NOU INTENT D’EXCLOURE ALS I A LES
ESTUDIANTS DE LA SEGURETAT SOCIAL
COMITÈ EXECUTIU – Barcelona, 9 de novembre de 2013
L’acord Social i Econòmic subscrit per les organitzacions sindicals, empresarials i el
Govern en data de febrer de 2011 implicava, entre d’altres mesures, la possibilitat que
aquells i aquelles joves que exercien pràctiques externes universitàries o de formació
professional fossin donats/des d’alta a la Seguretat Social. L’aplicació de la mesura amb
la llei 27/2011 de reforma de la Seguretat Social va suposar que més de 40.000
becaris/àries fossin donats/des d’alta i passessin a cotitzar a la Seguretat Social.
Malgrat aquests resultats, el Govern va aprovar el Reial Decret 1707/2011 pel qual es
regulen les pràctiques externes dels i les estudiants universitaris/àries on s’establien una
sèrie de limitacions a la cotització d’aquests/es estudiants i tiraven enrere la reforma de
la Seguretat Social. Aquestes limitacions van ser denunciades, i després d’un procés
judicial el passat 28 de juny el Tribunal Suprem va estimar la demanda presentada
declarant la nul·litat d’aquesta limitació a la cotització de les pràctiques externes
universitàries, garantint així una altra vegada la cotització dels i les becaris/àries.
Amb la voluntat d’evitar el compliment de la Sentència del Tribunal Suprem, el Ministeri
d’Educació ja està elaborant un esborrany d’un nou Reial Decret per a tornar a limitar la
cotització dels i les universitaris/àries argumentant la dificultat i els problemes que es
deriven de la gestió dels tràmits d’alta per part de les empreses, els quals, segons el seu
parer, poden causar que deixin d’oferir aquest tipus de beques o programes formatius.
Així com també per l’alt cost que es deriva de la cotització per l’empresa contractant,
sense mencionar que aquest import es considera una despesa deduïble i, per tant,
desgravable.
Des del CNJC volem denunciar aquest intent del Ministeri d’Educació d’eludir la justícia
escudant-se en arguments que pretenen amagar un intent més de precaritzar els i les
estudiants, a costa d’incomplir no només l’Acord Social i Econòmic entre sindicats i
Govern sinó també els posicionaments judicials. Considerem inacceptable que com a
estudiants se’ns retallin més drets i a la vegada se’ns neguin aquells que han estat
reconeguts.
Exigim al Ministeri d'Educació que preservi el dret a cotitzar a la Seguretat Social de tots
i totes els/les becari/àries i que abandoni de forma definitiva el projecte de Reial Decret
difós per la premsa. Volem aprofitar per recordar a les diferents Administracions
Públiques la seva obligació de combatre els abusos i el frau en el mercat de treball. A dia
d’avui, les pràctiques no laborals constitueixen un dels principals recursos per precaritzar
l'ocupació, per substituir llocs de treball i per seguir arrancant els drets laborals de la
joventut treballadora.
Demanem també al Parlament de Catalunya i als diferents grups parlamentaris que
s’oposin a aquest nou intent de retrocés i que vetllin pels drets de la ciutadania a la qual
representen.
Per tot això, rebutgem els intents del Ministeri d’Educació d’excloure els i les
becaris/àries universitaris/àries i de Formació Professional de les cotitzacions i demanem
la seva rectificació.
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