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Baix el títol de «Normas bàsicas de adecuación de la función
pública docente no universitària a la tey 30/84, de 2 de agosto, de
medidas para la reforma de ïa funcion pública», el MEC acaba de
presentar als sindicats l'avantprojecte del que serà l'estatut de!
professorat.
La història moderna de l'estatut és molt llarga i comença amb
Taprobació de la llei 30784, a la que fa referència el document presentat, amb la seua addicional XV r específica per als docents.
Prèviament, la llei i l'addicional havien estat consultades amb les
centrals sindicals «representatives»dels funcionaris.
Aquesta llei tenia una primera lectura, la més simple i lineal,
que es concretava en la creació d'un conjunt de compartiments
estancs entre el professorat: classificació dels professors en
graus, amb diferents retribucions, diferents funcions dins i fora
de l'escola, Í necessitat de passar per un concurs de trasllats per a
qualsevol promoció.

La desqualificació i oposició generat que varen obtindré els
primers avantprojectes presentats, varen portar al MEC a assumir
un comprem is de negociació, i a la creació d'una comissió de tècnics, la comissió d'experts, per tal d'elaborar les bases del futur
estatut.
B document presentat per aquesta comissió a finals de gener
passat, junt amb uns elements clarament positius i progressistes,
tenia unes limitacions evidents: les de no voler o no poder entrar
en contradicció formal amb una llei que mai no deuria haver estat
aprovada. Dissortadament, la negociació el curs passat no es va
fer a partir d'aquest document, sinó que es va parcialitzar Í va
acabar arnb la signatura pel MEC i una part de les organitzacions
allí presents d'un preacord, en contra del qual ens vàrem manifestar, que deixava les coses molt per baix de les conclusions que
implícitament
estaven presents al document dels experts.
*
Es evident que les negociacions actuals van a estar condicionades negativament pel preacord, constituint el mateix, en les
seues línies generals, la base del document presentat pel MEC, i
definint també el límit del que va a ser discutible i no discutible, o
negociable i no negociable.
B document aborda molts temes importants: definició de la
funció pública docent, accés, anomenament de funcionari en
pràctiques, adscripció de graus, nivells i funcions, promoció intra
i intercorporativa, concursos de trasllats, drets i deures, etc. Es
tracta, doncs, d'un bloc de qüestions fonamentals, algunes de les
quals no s'han tractat fins ara, i en moltes de les quals esperem
poder arribar a acords.
La nostra valoració, positiva o negativa, del procés negociador que anem a encetar ara no va a estar determinada per la filosofia de la carrera docent, en contra de la qual s'hem manifestat
reiteradament, sinó per l'actitud de l'Administració per a acceptar
un conjunt de rei vindicacions fonamentals que anem a presentarEns acaba d'arribar el darrer projecte sobre l'Estatut del Professorat, que desenvolupa l'art, 15 de la Llei de la F. P, Malgrat
que no hem tingut temps d'analitzar-lo, el que podem adelantar
és que continua la línia mantinguda fins ara per l'Administració.
L'història d'aquesta polèmica llei és llarga, complexa i no exenta
de contradiccions. També ha estat una història incompleta, en la
mesura que s'ha concentrat el debat en el tema dels nivells, i no
s'ha aprofundit en altres: drets i deures, concurs de trasllats, formació inicial del professorat, etc. Al proper número farem una
anàlisi en profunditat de totes aquestes qüestions.
Com aquest espai no dóna per a més, farem unes reflexions:
P'imer: La llei de la FP va ser consultada pel MEC als sindicats
majoritaris de a F. Pública, CC 00, UGT i CSIF, ningun deia
quals es va alarmar pel seu alarmant contingut. Segon; Al moment en què es reaiitzen les eleccions sindicals, ningún sindicat
d'ensenvants estarà representat al Consell S. de la FP.
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ESCOLARITZACIÓ
POCA I DOLENTA
L'inici de curs a EE MM a la ciutat
d'Alacant i voltants ha deixat ben palesa la manca de places escolars per a
aquest ensenyament, i sobretot per
BUP; si el divendres 24, a la Taula
Sindical, se'ns deia que provisionalment no havia prevista cap construcció al terme municipal d'Alacant excepte un institut d'FP, l'Escola d'Arts
i Oficis i l'Escola d'Idiomes —per a
quant el nou Conservatori? — , al Servei Territorial d'Alacant el Secretari,
Daniel Pastor, ens assegurava que es
construiria en el plac d'un any un IB a
les platges i s'ampliaria en 8 unitats el
IB Verge de! Remei. L'STE del PV,
tanmateix, considera aquestes obres
insuficients, com, fins i tot, demostren a bastament les xifres del
propi Servei i atesa la realitat que
hom viu als centres, que és d'absoluta saturació. Però tot i ésser preocupant aquesta realitat, l'STE del PV ha
constatat que no hi ha previsió de fer
un altre nou institut de batxillerat a
Alacant ni, sembla, es podria fer a la
zona que descongestionaria els
altres, tot pal·liant una ubicació realment inadequada del conjunt d'instituts a la ciutat.
De fer cas a l'Administració, l'IB
Figueras Pacheco té encara cabuda
per a 160 alumnes, í T'S Verge del
Remei per altres 160 quan s'acaben
de bastir les 8 unitats que han estat
promeses —s'ha de dir que aquest IB
té 160 alumnes més dels que deuria
de tenir-ne segons el Servei, i 320 segons els professors—. De tota manera, eixes «320 places» de menys es
veuen sobrepassades de bon tros per
les 120 places de més del IB Jaume
II, les 160 de l'IB Jordi Juan i les 200
del Miguel Hernàndez; per tant, la
manca de places enguany a Alacant
ciutat ha estat de 160 places segons
l'Administració, ï de 320 si ens atenem al dit pel professorat del Verge
del Remei. Aquests són estrictament
«alumnes sense aula»; tant es així
que han estat inventades veritables

obres d'enginyeria quant a horari
d'alumnes (veure IB de Sant Joan),
Però és la mateixa Administració
qui dóna la raó a l'STE del PV quan
indica que a l'IB de Sant Joan
«sobren» 300 alumnes —81 de les
platges í 227 d'El Campello; si això és
així el futur IB de les platges amb 960
places, per octubre pròxim?, ofertaria solament 500 places —segons el
Servei— o 340 —sí les aules del Ver
ge del Remei ja són ocupades — .
Ambdues apreciacions són per baix
de qualsevol estimació lògica d'aug*
ment d'estudiants de batxillerat a
Alacant i voltants (27% de l'alumnat
de la província). La construcció
d'aquest institut solucionarà, potser,

ALUMNES
(DIÜRN)

Figueras Pacheco
Jaume II
Jordi Juan
Miguel Hernàndez
Verge del Remei
Sant Blai
Sant Joan
Sant Vicent dei
Raspeig
TOTAL

IB Platges
(1)
(2)
*

el greu problema de t'IB de Sant Joan però sens dubte no millorarà les
condicions de cap dels altres.
Sí aquesta és l'estimació del Servei
Territorial, l'STE del PV, malgrat no
diferir molt en «l'aritmètica», sí ho fa
quant a la realitat qualitativa. Si vulguérem fer un estudi exhaustiu de les
mancances d'escolarització a Alacant i els seus voltants faria falta conèixer fins a quin punt les deficiències quant a oferta de places han determinat que enguany alumnes que
havien optat pel sistema públic s'haguen vist obligats a acceptar l'oferta
privada, aquesta xifra, segons pròpies estimacions, pot bé acostar-se a
150 alumnes. En efecte, donada la

PLACES n>

1.417
936
1.365
1.022
1.070

850
911

+ 160

- 120
- 160
- 200
-160/
+ 160*
- 300

PLACES (2)

TURNS

+ 160
- 120
- 160
- 200
- 320/0*

- 300
1

711

8,312

460

- 620

960

500

340

Vacants segons el Servei Territorial.
Vacants segons els professors.
Vacants sense fes 8 unitats i amb les 8 unitats.

L'oferta «deixant les coses com són» serien 500 noves places, de no augmentar
el nombre d'alumnes, per al curs 87-88, segons el Servei Territorial i de 340 se
gons estimacions pròpies.

L'índex de creixement l'últim any a la província d'Alacant ha estat del 7'81 %, el
que ens dóna al voltant de 600 nous alumnes, però hom de tenir en compte que
l'augment a Alacant i voltants ha estat superior i que els que «abandonen» un institut seran molts menys que els que hi arriben (només ei IB Figueras Pacheco té 17
primers; V, del Remei, 10, etcètera).
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ubicació catastròfica dels IB, agrupats al barri de Sant Blai 3 d'ells i no
més u al Pla-Carolines, de 21 unitats,
un barri de 60.000 habitants, un altre
a la Verge del Remei i un altre a El Baver, el fet de l'escolarització als institus fora del barri i fins i tot a l'altre
extrem d'Alacant, i, val a dir-ho, moltes vegades obligats per un absurd
criteri d'admissió d'alumnes que ha
agreujat el problema, on PB de Sant
Blai ha recollit els alumnes que no
eren admesos en altres instituts, ha
penalitzat de tal manera els alumnes
en temps (2 hores i escaig d'autobús)
i en diners (4.500 ptes. de transport
contractat pels pares) que molts han
decidit acollir-se a l'oferta privada.
Hom ha de tindré en compte també que la societat valenciana exigeix
una qualitat d'ensenyament que no
acompleixen grups amb més de 40
alumnes —s'han de recordar les recomanacions de la UNESCO als
països del «tercer món», no més de
28 alumnes per aula— a la major part
dels IB d'Alacant Itots) i voltants,
amb impossibilitats reals de fer pràctiques de moltes assignatures, o conferències i xerrades, perquè molts laboratoris aules d'audiovisuals, salons
d'actes, etcètera, han estat habilitades per donar classe. La depreciació
d'uns centres que no poden donar
«vida pedagògica» per tindré ocupades les seves aules tot el dia —doble
torn o doble torn i nocturne— determina un empobriment de les relacions professor-alumne, i fins i tot
d'aquests grups entre sí, Í la destrucció del teixit social que s'ha de bastir
al voltant del fet que representa un
institut d'ensenyament mitjà, que
mai no pot esdevindrà un local on es
«pateix» unes classes.
•

L'STE del PV no entra a debatre si
són limitacions del PGOU d'Alacant
— com se'ns ha recalcat— o problemes de finançament, o una manca de
sensibilitat pels administrats. El que
sí honradament creiem que es
desprèn del dit més amunt és que les
construccions que es faran durant el
curs 86-87 no solucionaran el problema de l'oferta de places de batxillerat
a la ciutat d'Alacant —potser si a
Sant Joan— si no es construeix un
altre institut de batxillerat, i donada la
ubicació dels centres d'aquest tipus a
Alacant és indiscutible la localització
d'aquest a la zona de Conde de Luniares (Lo Morant).

GESTORA DE LA FEDERACION DE
MOVIMIEIMTOS DE RENOVACION
PEDAGÒGICA DEL PV (F. MRP. PV)
El pasado 1 de noviembre se reunió en Dénia (Marina Alta) la comisión
gestora de la Federación de MRP. PV para estudiar el proceso de federación y
la organización de las II Jornadas de MRP del PV.
En dicha reunión, a la que acudïeron los MRP Escola d'Estiu del PV de les
Terres del Sud, de la Marina-Safor y de les Comarques de València, así como
la Asociació Mestre Ripoll, la ARPA de l'Horta Sud, el Col·lectiu de Mestres
de la Safor y el Moviment Cooperatiu d'Escola Popular (MCEP), se aprobaron
la constitución de la gestora y los estatutos provisionales de la Federación.
Con dicho acto queda cubierto el compromíso contraído en las Jornadas
de Guardamar, y que conduirà con la adhesión definitiva de las asociaciones
firmantes y las que se puedan incorporar en las II Jornadas de los MRP del
PV,
Estàs Jornadas, que ya seran un acto de la Federación, se realizarén en el
mes de marzo, y en ellas lo mas probable es que se continúe con el debaté
sobre la actualización del modelo de escuela pública y otros temas que surgieran probablemeníe de la IX Trobada Estatal de MRP, a celebrar los días 6, 7
y 8 de diciembreen Calvià (les Illes).

CONSTITUÏDA EN CASTELLÓ UNA COMISSIÓ
PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
b

Enfront dels esdeveniments que l'ensenyament en valencià de l'Àrea
d'Experiències en el tercer curs d'EGB està produint, un grup d'ensenyants ha
vist la necessitat de constituir un col·lectiu per afavorir la tasca de l'ensenyament en valencià i la normalització de la nostra llengua en tots els llocs de la
societat, tal com li pertoca per la nostra història i com s'estableix en la Llei
d'Us i Ensenyament del Valencià.
El Col·lectiu està obert a totes aquelles persones, ensenyants o no, i organitzacions que tinguen consciència de la riquesa de la nostra llengua i de la
seua recuperació d'ús per la nostra societat.
Per connectar amb la comissió cal adreçarse a la seu, de l'STE-PV de
Castelló, plaça del País Valencià n.°6-3. a Tfon; (964)206827.

FORMACION PERMANENTE DEL
PROFESORADO DE LOS CEIMTROS
CONCERTADOS
Dentro de la línea de equiparar a los profesores de los centros concertados con los públicos, que hemos venido defendiendo en nuestro sindicato, tenemos que resaltar el logro consistente en que en determinades programas de
perfeccionamiento del profesorado, como son los casos del plan experimental
de inglés o el de música, se haya previsto que a los profesores participantes de
os centros concertades se les facilite —a través de una subvención para
sustituciones— la asistencia a dichos programas dentro del horària lectivo, al
igual que en el caso de sus compaheros de la pública.
Director: Jaume Munoz, N.° D, L: 1,454-1981
Alacant: Orense, 3, E, Dcha, 03003 Alacant

EOITA:

Tel. 22 80 88
Castelló; PI. País Valencià, 6, 3.° 12002 Castelló
Tel. 206827
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COBRAMENT D'INTERINS

MHEO
dimitirà M.a Dolores Marco
como jefa de los ServicíosTerritoriales
de Educacïón de Alacant?

Al darrer ALL-I-OLI, us informàvem dels canvis retributius del professorat interí
a partir de novembre i del cobrament de retards des de febrer del 85. Contràriament
al que se'ns havia assegurat a Conselleria, tenim constància que no s'han produït.
Les úniques causes que determinen aquest fet són les mancances dels Serveis
Territorials. El de València, concretament ja ens ha assegurat que no començaran a
pagar fins almenys dins de tres o quatre mesos i de que dintre d'un parell de setmanes demanaran als afectats la presentació d'una instància i diversos documents
acreditatius.
Una vegada més, els Serveis Territorials es manifesten incompetents per tal de
garantir els drets dels treballadors de l'ensenyament. Els retards que es deuen als interins apleguen en la majoria dels casos a les duescentes mil pessetes. El STE del
PV demanarà aviat una Taula Sindical per tal d'abordar aquest problema, del que,
per suposat, us mantindrem informats. Això no lleva per a que vosaltres aneu
emprenyant mentrestant als diferents Serveis Territorials.

quïén sustïtuifà a Dolores Marco?

CONCURS DE TRASLLATS
DE PROVISIONALS D'EGB
^Cuando se establecerà de una vez el
anosabàtico?

^Cuàntas cajitas de pastillas Juanola se
pueden comprar con los aumentos salariales que prevén para nosotros los
Presupuestos Generales para 1987?

^Cuàntos bulos y desmentides han
habido sobre la posible convocatòria
de eleccíones sindicales?

El STE del PV està elaborant una alternativa al concurs de trasllats del professorat provisional d'EGB. Fins ara hem realitzat diveses assemblees per tal de plantejar el tema als afectats. Si no heu tingut oportunitat de participar-hi, podeu posarvos en contacte amb nosaltres en qualsevol de les seus del sindicat. Per suposat, la
línia d'actuació que plantegem va lligada als acords de les assemblees realitzades
aquest estiu: publicació de vacants i llista d'aspirants, adjudicació pública, replantejaments d'especialitats i conversió del màxim nombre de provisionals en definitius.
Al número 38 d'ALL-l-OLI, corresponent al mes d'octubre, donàvem una informació prou extensa sobre aquest problema.
Per cert, que hi ha un sindicat que fins i tot ha presentat un recurs sobre aquest
tema perquè «estamos de corazón con la convocatòria de este curso, però legalmente la consideramos improcedente». ^Per a què servirà un sindicat que posa per
davant del seu cor una llei que no ha fet, que a més a més qualifiquen de «caduca» i
que damunt és de 1948? Fete a saber. Nosaltres, almenys, no tenim problemes
cardíacs.

RECONEIXEMENT DE
TRIENNIS AL3'6

^Cuàntos bulos y desmentides tendre
mos que sufrir antes de que se convo
quen las elecciones sindicales?

El 14 de noviembre, en la reunión de los sïndicatos con el MEC para la entrega
del proyecto articulado del Estatuto de Profesorado, Joaquín Arango aseguró que
el MEC estaba dispuesto a llegar a un acuerdo sobre este tema y que se plantearía la
negociación de un calendario para la aplicación de la homologación para el profesorado en activa La verdad es que la cosa ya se pasa de castano oscuro y que( ademàs, vamos a tener que poner encïma de la mesa el tema de los atrasos, porque encima, cuando rnas tardan en solucionaria, les sale mas barato. Estamos hablando
de unas pérdidas de mas de diez mil pesetas por ano y trienio, lo cual, teniendo en
cuenta los aumentos ridículos previstos en los Presupuestos Generales del Estado,
no es de desprecïar.

^Cuando se rea izaràn las elecciones
sindicales de los funcionarios?

CONGRESODE
EDUCADORES PARA
LA PAZ
Organizado por la Comisión para la Celebración del Ano Internacional de la
Paz, y patrocinado por mas de cincuenta organizaciones culturales, cívicas y sindicales, se va a celebraren Madrid durante los días 5, 6, 7 y 8de diciembre el Congreso Estatal de Educadores para la Paz. En los pròximes números informaremos sobre
las ponencias y documentos presentades. El congreso se inscribe dentro de la Campana Mundial de Desarme de las Naciones Unidas.

ACCIÓ SINDICAL
ELECCIONES S1NDICALES

PRIVADA,
EN LA RECTA FINAL
Al comenzar el proceso electoral el pasado mes de
octubre, desde estàs pàginas planteàbamos como objetivos fundamentales de la UTEP en este proceso electoral
su consolidación como primera fuerza sindical de la ensenanza privada del País Valencià y el aumento de su incidència en determinadas zonas. Efectivamente, una vez
se ha pasado el ecuador electoral, el 15 de noviembre,
mientras a nivel del conjunto del estado la UTEP mejora
sensiblemente sus posiciones, en e! àmbito del País Valencià la UTEP se perfila claramente como la organización mas representativa, consiguiendo también una importante extensión geogràfica de laorganización.
De lo que ha transcurrido de campana hasta ahora
podemos destacar algunas cuestiones interesantes. En
primer lugar, el fracaso de la maniobra, o maniobras, de
la patronal CECE y de la FERE de potenciar candidatures
amarillas (y tenemos documentos escritos para

Tornant a les velles
tradicions, el STEPV està jugant un
número a la loteria
de Nadal: el 19422.
jQuè bonic!
Encara estàs a
temps de participar.

El STE-PV, com
l'any passat, ha
editat el calendari
per al curs 86-87. Si
no l'has rebut a ta
casa pots demanarlo en qualsevol de
les nostres seus.

probarlo). En segundo lugar, se ha manifestado una diferencia de estilo sindical respecto a los trabajadores muy
irnportante y significativa: a diferencia del resto de organizaciones, la UTEP ha basado su campana en el contacto directo en los centros y no ha iniciado ningún proceso
electoral sin hablar antes con Ins trabajadores y sin contar con ellos.
Por ultimo, desde la òptica particular del STE-PV
IUCSTE), la campana està suponiendo un importante
avance cuantitativo y cualítatívo del sindirato, con un
aumento importante de la afíliación, fruto de una mayor
concienciación del sector, y con una mejora de la organización también importante, tanto en las zonas en que se
ha planteado mantener con regularidad reuniones
amplias, como a nivel central, mejorando el servicio
jurídico, la agilidad en las consultas, en la información,
etc.
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23'30 nitídesprés de sopar)
"CASABLANCA"

(Malva-rosa)
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HORARIOS DE PRIVADA
Desde hace mucho tiempo el STE PV
viene defendiendo, tanto ante los empresarios como ante la administración, la urgència de la homologación del profesorado de los centros concertados con el de
los centros públicos. Por una parte estan
las retribuciones, y por otra horario y vacaciones. Respecto a esto ultimo creernos príoritario que nuestro convenio fije
25 horas lectivas y las mismas vacaciones
que el calendario escolar: De ahí nuestra
lucha por la firma del VI Convenio y no de
una revisión salarial, como ocurrió el pasado ano. Però también la Conselleria
tiene algo que decir al respecto. El
articulo 3,° del decreto sobre actividades
complementarias en ios centros concertados —aparece en este ALL-I-OLI— dice
claramente cuàl debe ser el número total
de horas semanales lectivas, ya que el
articulo 9.° de la orden a la que hace referència fija en 25 horas la jornada escolar,
tanto para los alumnos de preescolar como para los de EGB,
Ante la importància de estos temas,
tendremos próxïmamente una reunión
con Oirección General de EGB, para ha-

cer llegar nuestras exigencias de cumplimíento del citado decreto, por medio de
medidas que permitan controlar su puesta en marcha. En dicha reunión trataremos también el pago directo que, a partir
del próximo mes de enero, debe iniciar la

Conselleria y que, por las noticias que tenemos, aún no se sabé si serà posible para todos los profesores de los centros
concertados, en la fecha prevista.
En nuestro próximo ALL-I-OLI os informa remos.

AIMEXO: Articulo 9.° Orden de 1 de
septiembrede 1984:

Ensenanza religiosa o ètica
Ed. artística o dinàmica. . .
Recreo ojuego

PREESCOLAR Y CICLÓ INICIAL

Horas/semana .

Valencià
Castellano
Matemàticas
Experiència social y natural . . . .

Ed. artística y dinémica
Ensenanza religiosa o ètica

4
4
4
4
5

Recreo ojuego

T30
2'30

Horas/semana.

25'QO

CICLÓ MEDIO

Valencià
Castellano
Matemàticas . . . .
Ciencias IMaturales
Ciencias Sociales.

3
5
4
2
3

2
2'30
2'30

25'00

CICLÓ SUPERIOR

Valencià
Castellana
Estructuras
nes

3
3
língüisticas

comú

Idioma extranjero

Matemàticas
Ciencias Naturales
Ciencias Sociales
Educación estètica y pretecnoló
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Educación Física y juego
Ensenanza religiosa o ètica
Horas/semana .

2
2
3

2'30
2'30

2
2'30
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25'00

JORNADA DE PRIVADA EN LA PROVINCIÀ DE VALENCIÀ:
DOCENTES, 31 H.; NO DOCENTES, 37'5 H.
A f inales del 81, el STE-PV y el resto de sindicatos del sector
firmaban con los representantes de la empresarial valenciana de
la ensenanza privada un acuerdo de adhesión al convenio estatal, en el que se hacía constar que un conjunto de condiciones
o derechos laboraies que se tenían en el anterior convenio provincial seguirían vigentes, hasta que fueran mejoradas por el
convenïo estatal. Este documento de acuerdo fue publicado en
el «Boletín Oficial de la Provincià de Valencià» de fecha 12 de
noviernbre de 1981.
Sin embargo, y no sabemos con el rnal asesoramiento de
quién, de vez en cuando algun empresària intenta hacer caso
omiso de ia legislación laboral y aplicar, sin mas, el convenio estatal, alegando que no està en vigència ningún tipo de convenia
provincial. Desgraciadamente, en més de un caso el profesorado ha aceptado trabajar hasta 33 horas y 40 el personal no do-

cente, en lugar de 37'5.
No esta de mas, pues, recordar la existència de unos derechos legalmente reconocidos y protegides. Todas tas reclamaciones que sobre esta cuestión ha presentado el STE-PV en
Magistratura se han ganado. Algo que, por otra parte, es conocido por los empresarios. Corno ejemplo a destacar, por lo reciente: de este mismo mes de noviembre, tenernos el caso de
una empresa en la cual se descuenta al personal no docente la
retríbución correspondiente a 2'5 horos, por realizar estos trabajadores la jornada de 37'5 horas y afirmar la empresa que, según convenio, deberàn ser 40. Después de presentada la
correspondiente denuncia en Magistratura, en el Acto de Conciliación la empresa ha recr-nocido que la jornada legal erar
efectivamente, de 37'5 horas y ha abonado todos los atrasos
que había venido reteniendo.

FILIALS DE
BATXILLERAT
Des del passat mes d'octubre, s'ha encetat un procés de reunions dels sindicats
i els professors de les antigues filials per
tal d'analitzar la situació i les perspectives
laborals ï dels centres.
El primer que s'ha pogut constatar és
l'existència d'una gran diferència entre les
quantitats que han rebut les empreses per
al pagament del personal, en concepte de
subvenció o, aquest últim trimestre, de
concert, i les quantitats que efectivament
s'han pagat als professors. En una primera aproximació, fins i tot comptant amb el
fet que s'han venint pagant als trenalladors uns complements que no estaven

dins del conveni, la diferència entre la
partida de personal i les retribucions abonades és molt important. En aquest sentit
s'ha demanat de l'administració un informe sobre la justificació de subvencions i
concert.
El segon problema que s'ha analitzat és
el de la baixada prevista als pressupostos
del 87 de la partida de personal al mòdul
de concert, inferior a la del 86, En la línia
d'anàlisi anterior, això suposaria igualar la
partida de personal als salaris que apareixen als convenis. La implicació directa,
i clarament negativa, d'aquest fet seria
una possible pèrdua dels complements

extraconveni que es venien cobrant i als
que el professorat té dret.
Enfront d'aquesta situació, la plataforma dels treballadors es resumeix fonamentalment en fer cumplir en la pràctica
el que està legislat al Real Decret
057/1978, de 2 de marc, és a dir, l'equiparació salarial amb el professorat interí dels
instituts, i avançar en l'equiparació de la
jornada de treball, que actualment és de
28 hores lectives.
Sobre aquest últim punt, el STE-PV va
plantejar a la taula sindical d'ensenyament mitjà ia necessitat que l'Administració regularà l'horari lectïu i complementari
del professorat de les fÍliats ( ja que, essent
l'ensenyament que s'imparteix a aquests
centres un servei públic, per tractar-se de
centres concertats, l'Administració té
l'obligació de vetlar per la seua qualitat,
qüestió íntimament lligada a la jornada del
professorat.

ACCIÓ SINDICAL

CONVENIO
DE PRIVADA
El pasado dia 5 de noviembre tuvo
lugar la última reunión de la mesa negociadora del VI Convenio de la Ensenanza Privada,
Después de unos minutos de receso, la patronal CECE decía estar dispuesta a negociar el articuiado del
convenio, però posponía la pròxima
reunión, para estudiar la plataforma
de los sindicatos... jhasta el dia 17 de
noviembre! Por todos es sabido que
dicha plataforma es conocida por la
patronal desde el mes de octubre def
pasado ano, cuando, después de firmar la revisión salarial del 85, aceptaron entrar a negociar el convenio. Mas
de un ano después continúan negàndose a eilo.
Para la UTEP y dernàs organizaciones sindicales de la mesa negociadora, es irrenunciable la introducción de mejoras sociales en el convenio: jornada, vacaciones, jubilaciones,
centros en crisis..., que aproximen
nuestras condiciones de trabajo a las
del profesorado de la ensenanza estatal.
Si se mantiene la unidad de todas
las organizaciones sindicales presentes en la mesa serà posible la firma del
VI Convenio, La patronal CECE continuaré intentando romper esa unidad,
proponiendo, como hace un ano, la
firma de la revisión salarial y dejando
para mas adelante el convenio. Sabémos, por la experiència del pasado
ano, que después se negaran a eilo.

ENSENANZA PRIVADA

CENTROS EN CRISIS
Las soluciones pràcticas que desde
la Conselleria se díeron al tema de la
recolocación de los profesores procedentes de los centros que no habían
obtenido concierto o habían visto
disminuidas sus unidades anteriormente subvencionadas, fueron la
creación de un fondo de sustituciones permanentes y un fondo de
sustituciones temporales.
Como era de esperar, y así lo senaló el STE PV desde el primer momerv
to, el fondo de sustituciones permanentes era absorbído, casi en su totalidad, por la continuidad del profesorado que ocupaba las plazas de unidad de dirección no prorrogadas este
ario. En la pràctica, més que unas
medidas de r e c o l o c a c i ó n , se
convertían en medidas para evitar un
importante aumento de despidos de
profesores.
Pese a que en apariencia las cosas
son sencillas y a estàs alturas del curso la lista de centros en crisis debería
estar ya en marcha, después de bastantes reuniones, los centros a los
cuales se había ofertado una plaza de
sustituciones permanentes no han
dado, en su mayoría, respuesta, considerando como un derecho el man-

tenimiento de la unidad de dirección
y la posibilidad de contratar al profesorquequieran.
En una situación como esta se ha
hecho lo único posible: dar de nuevo
un plazo, hasta el próxirmo dia 25 de
noviembre, para que los centros hagan la solicitud de profesor de sustitución permanente, que deberà salir
de la lísta de centros en crisis, salvo
que ya el profesor estuviera contratado desde el pasado ano.
En el tiempo que han durado las
negociaciones hemos conseguido
que la Conselleria cubra las 15 mensualidades, y no 12, como en un principio se proponía. Asimismo, en un
principio se contemplaban las sustituciones permanentes para los
centros de 20 o mos unidades concertadas de EGB, habiendo quedado
fijadofinalmenteen 17 unidades.
En caso de que la patronal siga
posponiendo la puesta en marcha de
la bolsa de ceníros en crisis, negandose al acuerdo, los sindicatos
negociaríamos directamente con la
Conselleria para la puesta en marcha
de la citada lista, tanto para sustiíuciones permanentes como para sustituciones temporales.

PRESUPUESTOS DEL ESTADO

INFORMACION DE
LA REUNIÓN DEL
DIA 17 DE
NOVIEMBRE
Como era de prever, dada la actitud
que la patronal ha venido mantenien^
do desde el comienzo de la negociación del convenio, la reunión del
dia 17 no ha supuesto ningún avance:
la patronal ha rechazado de plano
cualquier mejora social y ha planteado
lo que pretende ser un ultimàtum:
quien quiera, que firrne, olvidàndose
de que existe una normativa legal para
la aplicación de un convenio.
Tanto la UCSTE como el resto de
sindicatos nos planteamos intensificar
la presión para sacar adelante
nuestras reivindicaciones, conscientes
de que en las próximas semanas se va
a decidir el VI Convenio, y sabiendo
que dentro de poco mas de ur mes
entraríamos en el séptirno.

CENTROS
CONCERTADOS
Según la Ley de Presupuestos Generales del Estada, que en estos momentos se
esta discutiendo en el Congreso, el modulo para los Centros Concertades para el ano
87, en la partida de salarios para el personal docente de EGB, incluyendo las cargas sociales, quedarà fijado en 1,893.691 pesetas, lo cual supone un incremento del 8% con
respecto a los actuales módulos.
Así pues, las cantídades brutas a cobrar por cada una de las 15 mensualidades,
cuando se firme el correspondiente convenio, seran las que aparecen en ïa siguíente
tabla. Las cantidades dependen del número de trienios e hrjos que cada cual tenga.

PENDIENTE FIRMA VI CQPdVENKD
REVISIÓN
SALARIAL 85

Salario tcomplemento
1 trienio

81.811
2.725

ENE

AGGS 86

87.947
2.929

SEP DIC 86

88.826
2.958

PRESUPUESTOS
1987

95932

3.195

ACCIÓ SINDICAL

RESPONSABILITATS
PROFESSORAT AL PATI
ACTIVITATS EXTRAESCO
El tema de les responsabilitats del professorat davant els accidents dels alumnes, tant dins d'horari escolar com en les activitats extraescolars i complementàries, ha estat sempre una preocupació
constant dels ensenyants. La actuació duta a terme fins ara pel tal de
paliar el problema ha estat variada i sempre parcial i s'ha bassat sobretot en l'assegurança del professorat per part d'alguns col·legis i dels
alumnes per part d'algunes APA. Altres centres han preferit retallar
els riscs retallant o anulant les eixides fora del centre amb totes les
conseqüències que comporta a l'hora de plantejar-se una pedagogia
activa i arrelada al medi. En qualsevol cas, el ben cert és que els sectors més progressistes de l'ensenyament són els que més riscs estan
patint amb la situació actua!
El STE del PV, el dia 28 d'octubre, va demanar a la Conselleria una
taula sindical extraordinària, amb el següent ordre del dia; «1) Defèn
sa del professorat en procediments penals per part de la Generalitat,
Concreció. 2) Segur de responsabilitat civil del professorat i dels
alumnes. Situació i aplicació. 3) Propostes de tipus legislatiu tendents a clarificar o canviar les responsabilitats en temps de recreu i en
la realització d'activitats extraescolars,»
Fins el moment de redactar aquestes línees, encara no hem rebut
resposta.
Per tal d'ïnformar-vos, vos oferim un resum de la situació actual i
de les actuacions que proposem, ben entès que si per a gener no s'han
abordat ens tindrem que plantejar mesures de forca. El que demanem
és poc, barat i important. Si l'Administració no soluciona les nostres
reivindicacions sols pot ser per manca de sensibilitat i voluntat política.

RECREOS
L'article 21 de l'Ordre del 10 de febrer
de 1967 estableix clarament que «cada
mestre és responsable de la vigilància dels
seus alumnes durant el recreu, que, com a
manifestació espontània del xiquet, permetrà als mestre^ conèixer l l u r caràcter i
naturalesa».
Tanmateix, el ben cert c.s que, a la majoria dels ccnlres, funciona un sistema de
torns que, duts amb serietat, han demostrat clarament la seua eficàcia. Aquesta
situació és clarament il.legal.
Davant aquest fet, pensem que cal demanar una nova reglamentació sobre
aquest tema, ja que l'actuat és absolutament anacrònica i falía de realisme. En
ella, cal contemplar la possibilitat d'organitzar torns i la reglamentació d'aquests,
tant a nivell del percentatge minim que
deu atendre el servei de vigilància als recreus com cl de Ics especificiïats pròpies
de l'edat dels alumnes.

ASSISTÈNCIA PFR LLETRATS
Es tracta d ' u n lema que, malgrat necessitar de concrecions, es contempla a Particlc 13 del Decret 73/84, de 30 de ju'iol,
del Consell de la Generalitat Valenciana,
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pel qual es regula Porganitzacíó Í e! f u n cionament del Gabinet Jurídic de la Conselleria de la Presidència. Concretament
d i u : «Els lletrats del Gabinet Jurídic podran defensar el personal al servei de la
Generalitats! ho sol.licitasen en procedí
ments penals, sempre que es tracte d'actes
o omissions realitzats en l'exercici dels càrrecs i complint Pordcnament jurídic o les
ordres dels superiors, i que es concedcsca
Pautorització corresponent, amb informe
previ del Gabinet Jurídic, pel conseller de
qui depenga l'interessat,»
La Llei General d'Educació estableix a
l'article 109, apartat 3, que cl professorat
d'EGB deu «organitzar activitats cxlracscolars en benefici dels alumnes. La LODE, al article 42, apartats «g», «h» i «i»,
responsabilitza al Consell Escolar de Centre de les directrius i criteris per a l'organització d'activitats complementàries, visites, viatges, menjadors, colònies i les de
tipus cultural, esportives i recreatives. Si a
aquesta legislació afegim que l'article 54
de la LODE encomana, al seu apariat
«e» T al director la tasca «d'executar ets
acords dels òrgans col·legials en l'àmbit
de les seues facultats», queda ben clar que
els ensenyants tenen una base legal important per tal de justificar que les activitats a
les que ens estem referint es facen acom-

plint «l'ordenament jurídic o les ordres
dels superiors».
A la vista de lot Pesmenlal, el que caldria ntiiociar és que «l'autorització corresponent» i «l'informe previ» tinga la
consideració d'exigència formal i que cl
seu tràmit siga senzill i ràpid, de manera
que qualsevol ensenyant que tinga problemes com a conseqüència del treball que
desenvolupa tinga assegurada la defensa.
RESPONSABILITAT PENAL

Si el primer pas reivindicatiu en el tema
de les responsabilitats penals és l'assistència gratuïta pels advocats de la Generalitat t el segon és el de concretar normativament les eixides, excursions i les diferents
activitats extraescolars i complementàries. En la mesura en què es concreten, les
responsabilitats del professorat d i s m i n u i ran, ja que la major o menor «diligència»
amb els escolars deixarà de ser una qüestió subjectiva dels jutges per a passar a ser
objectiva.
RESPONSABILITAT CIVIL
De totes les qüestions plantejades, la de
més fàcil solució és cobrir la responsabilitat civil.

ACCIÓ SINDICAL

'ELLES
LARS

VAMOS A CONTAR UN CUENTO... O MEJOR
DOS

«LA NÒMINA
INVISIBLE»
Erase una vez un joven (o no tan joven) profesor de EGB en paro (es decir, que no cobraba). Tras un largo período de arduas maquinaciones consiguió superar una flamante oposición Ivisto desde el paro, casi la felicidad). El pobre profesor parado deliraba de alegria,
— jTengotrabajo, tengo trabajo! j Por f in cobraré! jVov 3 cobrar! —clamaba el ïnfelïz — .
Un buen dia (siempre mas tarde de lo que ei y la escuela donde fue destinado esperaban)

recibió un telegrama: «Preséntese usted en los Servicios Territoriales de tal y tal.» En lossusodichos servicios le dan una plaza, y a ella que se encamina nuestro profesor, con muchos gasTOS que cubrir y poco dinero en eï bolsillo. Trabaja y vive como puede el primer mes y. ansioso, se encamina al banco donde ha abierto su cuenta para recoger tan merecido salar Jo,
— No sefior —contestan en el banco —, aquí no le han ingresado nada.
— No puede ser, si yo he trabajado íodo el mes.

Así que nuestro protagonista se encamina a los respectives Servicios Terrítorïales. Y comienza el paseo: de Personal a Nóminas, de Nóminas a Personal,
Conclusión: no va a cobrar.
— No has podido entraren nòmina
le dicen — ,
— Tu caso no està previsto,
— Se ha perdido un papel,
— No hay dinero.
Y por f in: al mes que viene cobraràs.
El joven profesor vuelve desmoralizado a la escuela:
— Tranquílo, companero, yo tardé seis meses en cobrar. La primera vez es normal —le
dicen — .
— Y yo tardé cuatro, y suerte que fui a protestar — díceotro — .
Un mes mas de trabajo y el mismo viaje al banco: No hay nada.
Otra vez: de Personal a Nóminas, de Nóminas a Persona!. Lo mismo. Nuestro joven profesor palidece de ràbia.
— Serà posible que tengan a tanta gente así, sin cobrar. Y por to visto, todos los anos
iguat,

SECUNDA PARTE
Por fin et joven profesor ya cobra; ademàs, ya es propietario provisional, tiene una ciena
antigüedad en la casa. Carnbia de provincià, de Alacant a València, o Castelló, o viceversa,

Fins ara aquest tema, com hem esmentat a la introducció, s'ha abordat de forma desigual i sempre parcial. Nosaltres
estem exigint a la Conselleria, des de fa
tres anys, que assegure a tol el professorat. Es tracta d'una mesura jus'a, necessària i, a més a més, barata. Una mesura
que a l'ensenyament privai •> contempla
des de fa temps al seu conveni i de la que
parlàvem extensament al darrer ALL-IOL1,
L'establiment d ' u n segur de responsabilitat civil per part de la Conselleria deuria contemplar, almenys, els següents aspectes:
1, Cobrir les fiances que els jutges puguen exigir en procediments de tipus penal i ampiiar l'assistència d'advocats a la
de procuradors si aquesta no és coberta
per la Generalitat.
2. Les indemnitzacions econòmiques
que s'exigesquen al professorat.
3, L'assegurança dels ensenyant s,
alumnes i personal no docent en qualsevol
tipus d'activitat organitzada pel centre,
incloent les que es realitzen fora d'horari i
calendari escolar.
4. La inclusió en l'assegurança de lots
els aspectes relacionats arnb els menjadors
escolars.

què mas da.
— Ahora sí que ya no Tendre problemas -piensa — ; ya no funciono con contratos, soy

«fiJQ», —dice — ,
Fiu de mes al banco: No hay nada, debe ser el cambio de Servicíos Territoriales. Siguien-

te mes: tampoco hay nada.
Nuestro joven profesor, que acabo el contrato del curso anterior el 30 de junio y aún no
ha cobrada el paro, pasa ya de cuatro meses sin cobrar y, como es normal, se desespera.

Siguienteano:
— Ahora sí que ya no hay interrupción de contrato, ahora sí que no habra problemas.
Primer mes, va al banco: nada.
Segundo rr3SH vuelve al banco: nada.
^Hasta cuàndo?

Y AHORA EN SERIO
-No deja de ser vergonzoso y denunciable que ano tras ano, con una adrninistración u
otra, se siga jugando con la vida de las personas de una forma tan grotesca, sobre todo cuando el que tiene el poder para solucionaria cobra todos los meses puntualmente.
— Ninguno puede, ni debe, consolarse con el argumento de que a todos, los primeros
anos, les pasa igual. Es insensata.
-^Con-iQ es posible que una adrninistración (que hasta tiene legislado què hay que hacer
V què intereses hay que pagar cuàndo por error alguien cobra mas de la cuenta) no contemple
què pasa con aquellos que por error o negligència (individual o colectivamente) no cobran 1,

2, 3 o més meses.
-^Córno una administración pública contesta a un requerimïento de nuestro sindicato,
en una tabla sindical, que no puede hacer nada para solucionarlo?
— ^Por què muchos de los afectados se conforman con una pataleta y no denuncian el

caso al sindicato?
Cuàndo este ALL I OLI llegué a vuestras manos todos los afectados deben, al menos, ha
ber cobrada un anticipo, conseguido después de las gestiones del STEPV ante la denuncia de
algunos compaheros. Que no le quepan dudas a nadíe: mejorar la calidad de la ensenanza pasa por mejorar la calidad de vida de los que trabajarnos para !a ensenanza.
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ACCIÓ SINDICAL
PROJECTE DE PRESSUPOSTOS DE L ESTAT

RETRIBUCIONES87
ríos docent es no u ni versi ta r ios,
Cuando se ponga fin marcha el Estatuto del Profesorado se carnbiaràn
los concepíos retributïvos, quedando
solo sueldo, trienios, complemento
de d e s t i n o y c o m p l e m e n t o
En el cuadro que se acompafïa especifico, si corresponde. Según los
aparecen los salaries de los funciona- acuerdos firmados a finales del curso
Según el Proyecto de Presupuestos de Estado para 1987, que actualmente se està discutiendo en las Cor^
tes, las retribuciones de todos los
funcionarios aumentaràn un 5%.

Retnouciones
Basrcas

Inaice 'G

5%

IOK

rnfRRnrps dp EGB rnbraràn

52.934 pesetas rnàs; los profesores
agregados de BUP y Teoria de FP,
36.518 pesetas, y los catedràticos de
BUP, 41,448 pesetas; se entíenden
estàs cantidades anualmente.

Rernouaones
Comciem^tar,a5

Deoicscion
Esoeciai
Docenie

Total

TotaJ
mensuai
anual
ÍStn Enenio^ ÍSJH trrenios

Sueioo
Base

Graoo

30.512

6.993

i. 113

33.772

32.727
•*1 53-1 'Gï

1655*13

2.1QT.536

7.311

121.423

90.512

3. -99

4.113

26,632

2525-i

149.067

1.975.325

7 099

9^ 142

86.522

Trienio

ae
OesTino

AumeriTO

anuai

Graac 2

CATEDRATICC au P

.

anterior, ademàs de la subida del

l^e'e es Serrvnanoï
Nive 1 ÇO
.nc-ce • 0
of aao •
PRCFESGR AGfícGADO oe BUP
0

^"=C^ESOR MUMEPARIQ Ce FP
.Tuïori
i-íivçi i
- rto

|

Inaice 3
Graco C
PPQFESOR DE PRACTICA5 FP
iTuTor)
Nivei 18

:'

Jncice a

74 035

5.597

3.291

30.125

28.354

I3fi.'.20

1.816.704

6.578

74.035

5.597

3.291 (3.6)
2.468 (2,9)

29.726

15274

124.632

1 654.648

5.935

Gfaao 2
Nivet 1 2

73.806

EE MM

L'HORARI ESCOLAR
LES «40 HORES» DE FP
Comencem pe! segon punt: les «40 hores».
El tema apareix, segons se'ns va informar per
la Direcció General, per la presentació de sol·licituds de compatibilitat de Treball en les quals,
arnb una dedicació exclusiva, apareixien hora
ris de 18 hores setmanals de treball. A partir
d'aquest fet, es decideix que els professors de
FP han d'omplir uns horaris de 34 hores, igual
que els de batxillerat, i, amb unes explicacions
de forma i de fons confuses o sense explicacions, es comunica als centres.
HORARIS J COMPATIBILITATS

Actualment hi ha una normativa específica
d'incompatibiliTats: la dedicació exclusiva (de
dicació especial docent al cas del professorat)
és incompatible amb qualsevol altre tipus de
treball. Tanmateix, la dedicació norma erraria dms de la normativa general d'inco
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litats aplicable a tots els funcionaris. La justificació, doncs, de la necessitat de regular els
horaris per la qüestió de les incompatibilitats
seria vàlida únicament al cas excepcional de
les dedicacions normals.
Un altre tema diferent és la necessitat evident de regu ai els horaris d'incompatibilitat a
moment de desaparèixer la dedicació espeaa
doceni. Aquesta desaparició, al aplicar-se el
nou sistema retnbutiu quedant com a únics
conceptes el sou base. tnenis, el complement
de destí (nivell) i, si correspon, el complement
específic -, planteja la necessitat d'una regulació que evíte que des de la mateixa Administració es potencie el pluriempleo.
EL M ARC LEGAL ACTUAL
ci dedicació exclusiva dels funcionaris pas
sa, al decretar-se la jornada màxima de trebal

de 40 hores, de 42'5 a 40 hores. Cal afegir que,
al moment de desaparèixer la dedicació exclusiva, serà d'aplicació l'horari unificat dels funcionaris per a jornada «normal», no reduïda, de
37'5 hores. Tant a l'FP com a BUP, es hores
lectives són 24, de les quals es poden descomptar fins un màxim de 4 per a avaluacions,
treball en comú del professorat, etcètera; les 4
"del dissabte», Í també, al cas de BUP, les hores de preparació del COU.
A banda de que hi ha un manament a l'Administració per tal que regule la jornada de treball dels docents, a efectes «d'equivalència»,
per a computar les 40 hores d'exclusiva, al
BUP està regulat un horari, a més de Jes 24 hores lectives, de 10 hores no computables com
ei lectives: guàrdies, activitats de biblioteca,
complementàries, extraescolars, Kcétera, fent
un total de 34 hores setmanals, suposant-se
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que la resta, fins a les 40, es fan fora del centre
de treball en coreccions, preparació de classes, etcètera. Tanmateix, a l'FP no pareix que
existeisca una normativa clara, fora de les 40
hores de jornada total i les 24 lectives que hem
esmentat,
LA LLUITA A LTP

Independentment del marc legal que hem
descrit, clarament contradictori, als darrers
anys hem portat una lluita important en una
doble vessant: una general, de tot l'ensenyament mitjà en contra de la imposició de les hores de «permanència» als centres, fora de les
que fins ara s'estan fent de tutories, guàrdies,
etcètera, i una altra específica d'FP, per tal
d'avançar en una millora de les condicions del
professorat i, íntimament lligat a l'anterior, una
millora de la situació dels centres. En aquesta
lluita s'ha avançat en l'equiparació d'hores lectives reals amb el BUP, en les reduccions d'òrgans directius i en la creació i reduccions d'òrgans de coordinació pedagògica. Tanmateix, i
eixe per a nosaltres sí que és un problema fonamental, aquest camino està, ni molt menys,
acabat: encara hi ha horaris de més de 18 hores, i no en són excepcions; no s'ha aconseguit la creació, i les dotacions Í reduccions
d'hores corresponents, dels departaments, etcètera. I també, a un altre nivell, encara no
s'ha superat la visió de l'FP com a un sector secundari dins de l'ensenyament mitjà.
ELS NOUS HORARIS

Arribem ara al que possiblement siga el pum
central del debat. En principi no es pot afirmar
que la modificació introduïda enguany als horaris de l'FP tinga cap tipus de relació amb una
possible modificació, via circular de
començament de curs, dels horaris reals de
permanència del professorat, tant de FP com
de BUP, als centres per als curs vinent. Ara bé,
quan aquesta modificació coincideix amb múltiples declaracions d'intencions en aquest sentit de diferents representants de l'Administració, ta desconfiança està més que justificada.
Aquest no és per a nosaltres un tema de normativa legal, sinó de negociació i posicionsment sindical.
La nostra posició és clara. La qüestió no està
únicament i fonamental en que els centres
conten amb les condicions necessàries per a
poder treballar o no, cosa que, per altra part,
tenim raons fundades per a poder afirmar que
no en molts anys, sinó que això suposa un
canvi en les condicions de treball ip per tant, és
tema que ha de ser negociat a la Taula Sindical, Í negociat des d'un punt de vista laboral.
Les postures del sindicat en aquesta negociació continuan essent les que sempre hem
mantigut: no posar hores de permanència, sinó definir tasques que són necessàries fer als
centres, que difícilment varien molt de les actuals, i garantir la seua realització.
Aquestes són, doncs, les exigències que el
STE-PV ha mantingut davant de l'Administració: ei compromís d'acabar amb uns mètodes
quep dissortadament, estan convertint-se en
una norma de funcionament en molts nivells;
el corrpromís polític de portar a terme efecti
vament l'equiparació de les condicions de t r e ball del professorat de FP i batxillerat, amb el
mateix tractament deis horaris, r el compromís
de negociació de qualsevol canvi en els horaris
de treball del professorat.

DEMAGÒGIES I ALTRES HERBES
L'STE-PV considera com un dels principis fonamentals del seu treball sindical el
de la coherència: quan acertem o ens equivoquem, el fem tant al moment de defensar tes nostres postures davant l'Administració com al explicar-les i raonar-les amb
els treballadors, les assemblees, etcètera. I no ens ha importat, en molts moments,
quedar-nos a soles defensant una postura, i així l'hem fet constar. El que no hem
fet, ni farem, és mantindré postures diferents segons el lloc al que ens trobem. La
postura mantiguda per l'STE respecte a la qüestió dels horaris de l'FP va ser la que
hem descrit anteriorment, i eixa va ser una postura compartida, al menys a la Taula
Sindical, per tots eis sindicats presents.
Per altra banda, tampoc és l'estil de treball de l'STE llançar propostes d'acció als
claustres, com la de la no signatura dels horaris, per a després, sense fer una consulta als mateixos, retirar la proposta i deixar sense recolzament sindica a un
col·lectiu. I, a més a més, el que tenim clar és que si el nostre sindicat haguera fet
una valoració diferent del problema, haguérem tingut la força per tal de convèncer 3
tot el professorat i haguérem començat un procés de lluita frontal, amb unes mesures de força clares i gens simbòliques.
En fi, que, com a qüestió principal, cal fer un esforç de serietat i coherència, perquè del contrari no solament es perjudica una determinada organització, sinó que es
pot produir una pèrdua de credibilitat sindical. I, com a qüestió secundària, cal evitar la simplificació al descriure les postures dels altres, sense que això supose renunciar a un llenguatge innovador i esportiu a l'informar sobre les negociacions amb
l'Administració.
Però, el que pot ser més greu és que, conscientment o inconscient, estiga
creant-se una cortina de fum respecte al tema fonamental: el dels possibles canvis
als horaris. Als darrers anys l'única negociació que s'ha produït sobre el tema de la
jornada va serà l'any84, després de la vaga del 29febrer-l març. El MEC va presentar inicialment un avantprojecte de decret amb 35 hores de permanència als centres,
que després va reduir a 30- Llevat de l'oposició total d'UCSTE, l'única postura
discrepant va ser una matisació de CC 00, en el sentit de que l'obligada permanència setmanal deurien ser 26 hores, Í les altres 4 contabilitzar-se trimestralment- Cal
esperar que, a hores d'ara, les postures hauran evolucionat, perquè det contrari la
nostra posició a la negociació estarà debilitada per la impossibilitat de fer un front
sindical en contra d'un increment d'hores de permanència. Tanmateix, nosaltres
pensem que, en qualsevol cas, i independentment de les altres postures sindicals,
tindrem el recolzament del professorat si hem d'arribar a prendre mesures de força-
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RESOLUCION SOBRE ANDES 21 DE
JUNIO {ASOCIACIÓN NACIONAL
DE LOS EDUCADORES
SALVADOREflOS), APROBADA EN
EL «CONVEGNO INTERNAZIONALE
EDUCAZIONE-PACECAMBIAMENTO», CELEBRADO EN
S. MARINO DEL 29/X AL 2/XI
ANDES 21 de Junio, nacida en 1965, recoge
a la gran mayoría de ensenantes de El Salvador
(de un total de 29.000 maestros, pertenecen a
ANDES 25-000. Es el único sindicato de ensenantes. La fecha del 21 de junio de 1965 fue la
del primer dia en que los educadores salvadorenos hicieron manifestaciones públicas en defensa de sus derechos y del pueblo salvadoreno).
Es un sindicato tegal que, teruendo en cuenta la actual situación de guerra en el país, trabaja en condiciones de extrema dificuitad, no
renunciando al objetívo de la educación para la
paz.
Profundamente identificado con el pueblo,
al igual que el està sufriendo la represión: 343
educadores asesinados desde 1965, 90compaheros desaparecidos, casi 4.000 en el exilio,
arrestos continues de dirigentes v de los propios archivos del sindicato.
Del 1 a! 3 de diciembre ANDES tendra su
propïo congreso, en el propio El Salvador, con
una fuerte representación extranjera, pues se
considera importants para los momentos
polit i ço-soci a'es. La presencia de delegaciones
internacionales y el envio de adhesiones son
una garantia para la vida del sindicato y para
un regular desarrollo del trabajo congresual,
que ayudarà a la liberación del pueblo salvadoreno*
Por ello los educadores asistentes al Congreso de S. Marina, cerca de 600P y las organizaciones fïrmantes, reconociendo:
— La importància de la contribuctón de ANDES a la educación cie los ninos y al desarrollo cultural del pueblo.
— La dificuitad objetiva en que se desarrolia
su trabajo.
Se sienten unidos a ANDES en ocasión de
su XX Congreso, en el cual desearían participar con su pròpia representatividad, y expresan su solidaridad con el trabajo del Congreso
de ANDES y de la lucha del pueblo saJvadoreno en ei contexto de la búsqueda de su liberación como pueblo, al igual que el resto de
pueblos latinoamericanos y todos los oprimidos del mundo, objetivos bàsicos de una educación para la paz.
Por ello adquirimos el com pro m i so de difundír la situación existente en EI Salvador y resto
de pueblos latinoamericanos, nacer un llamamiento para una respuesta solidaria a nivel moral (cartas, telegramas de adhesión) y material
(escolar, sanitario, etc.), contemplando como
ensenantes los objetivos de solidaridad y
comprensión entre los puebtos en todos
nuestros programas y actuaciones escolares y
sociales.
—
—
—

—

Federación Internacional de Escuela Moderna.
Movimiento de Cooperación Educativa
en Italià.
Comisión Internacional de Educación para la Paz de la FIMEM.
Mesa de Coordinación de los Movimientos de Renovación Pedagògica del Estado Espanol.
Union Confederal de Sindïcatos de Trabajadores de la Ensenanza del Estado Espahol(UCSTE).

Las adhesiones y solidaridad se pueden
enviarà; Vílma Soto.
7 Rue Houdon
75018 PARIS

12

ENTREVISTA CON JEAN CLAUDE BARBARANT,
SECRETARIO GENERAL DELSNI DE FRANCIA

ELSNI-PEGC
FRANCÈS
Estàs declaraciones del secretaria general del SNI-PEGC se hicieron en la
conferencia de CMOPE celebrada en Burdeos. Dos días después, el 21 de octubre, la inmensa mayoría de los seïs millones de funcionaries franceses
fueron a la huelga. Desde 1976 no se conocía una movilización igual. Trenes parados, escuelas cerradas, basuras sin recoger, correo sin distribuir, aviones en
tierra, programas mínimos en las cadenas públicas de radio y televisión, cortès
de electricidad, etc. El éxito de la huelga sorprendió a los propios convocantes;
el alto grado de movilización es atribuïble al malestar generado por la política
del Gobierno francès en los servicios públicos.
Los profesores, los funcionaries, los trabajadores de tas empresas estables, han contestado con la huelga a la política «liberal» del Gobierno Chirac,
un gobierno que no puede concebir la función pública si no es bajo paràmetros
competitives capítalistas.
La FEN, con sus síndicatos de primària, SNI-PEGC, y secundaria, SNES, ha
jugado un gran papel en esta huelga. Ha conseguido unir al dividído sindicalismo francès. Junto a la FEN han convocado CGT, FO, CFDT y otras.
La huelga ha sido la primera bofetada seria que recibe el Gobierno Chirac
en el terreno social, y esto en el momento en que en el Parlamento se discuten
unos presupuestos generales, para el ano que viene, que tienen como eje
central la austeridad.
-^Cuàndo nació el SNI-PEGC?
— El SNI nace en 1921 como organización, constituyéndose a partir de dos
componentes: una sindical, atendiendo a
la voluntad de los maestros de defenderse
de los autoritarios directores de escuela
de la època, que dependían directamente
de los ayuntamientos, y otra que
podríamos llarnar de hermandad, que no
era un sindicato, sinó una asociación profesional que trabajaba por los Jntereses
profesionales y pedagógicos. Esta doble
componente es una de las características
del SNI-PEGC, que se refleja en nuestra
revista «L'Ecole Liberatrice», que contiene una parte estricta ment e sindical y
otra pedagògica.
En 1976 el SNI se convirtió en SNIPEGC (Sindicato Nacional de MaestrosProfesores de Ensenanza General de Colegios).

la unidad, y con la esperanza de que la
unidad mantenida en un sector, el
nuestro, fuese la base de una reunificación posterior. Però la evolución de la situación convierte en bastante problemàtica la idea de la reunificación.
A partir de estos acontecimientos es
cuando nace la FEN autònoma, teniendo
dentro de ella todas las comentes sindicales- Desde el origen agrupaba a tres tendencias esenciales: Una tendència, mayorítaria en su origen y en la actualidad,
que se articula en torno al lema «unidad,
independència y democràcia»; otra tendència, que comenzó por llamarse «cegetista», porque en el rnomento de la esci-

— (iCómo surge la FEN y cuàles son
sus características?

— Desde nuestro origen en 1921 hemos
estado afiliados a la FEN (Federación de
Educación Nacional), queentonces se llamaba Federación General de la Ensenanza. Cuando en 1948 hubo en Francia una
escisión sindical, que origino la contiguración de las dos grandes confederaciones hoy existentes, la CGT (Confederación General del Trabajo) y FO (Fuerza
Obrera), nosotros, primero el SNI y después la FEN, tomamos la decisión de no
dividirnos en función de nuestras tendencias políticas, sinó que optamos por ser
autónomos para permanecer unidos.
Elegimos la autonomia para conservar

i;
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sión eran partidarios de la adhesión a la
CGT y que, en estos momentos, està
representada por nuestros compaheros
de la tendència «unidad y acción», y otra
tendència mas que existe desde siempre,
incluso antes que el SNI, que es «école
emancipée», heredera del movirniento
anarco-sindicalista de fïnales del siglo XIX
y que, desde entonces, ha nucleado a la
rnayor parte de izquïerdistas. También
existen otras tendencias minorítarias.
— ^Qué lugar ocupa la FEN dentro
de la ensenanza en Francia?
—Tanto la FEN como el SNI tenemos
la característica de ser unïtarios, srndicatos de masas; es decir, que agruparnos a
una gran proporción de trabajadores de la
ensenanza, cosa que no ocurre en la
mayoría de los sindicatos de otros sectores. En las últimas elecciones el SNI ha
obtenido cerca del 70% de los votos de
los profesores, aunque eso no significa
que el SNI tenga afiliados al 70% de los
maestros. Solo estan afiliados el 50%; en
otros tiempos hubo mayor afiliación. La
KEN representa entre el 55% y el 60% del
profesorado, lo que la convierte -con
mucho— en la mayor Eederación de la
función pública.
Las tres grandes centrales sindicales
francesas -CFDT, CGT y FO- estén
tratando de ïmplantarse en la ensenanza,
lo que representa un gran problema para
nuestra unidad La FEN tiene en estos
momentos entre 450,000 y 500.000 afiliados, agrupades en unos 50 sindicatos.
Los mas grandes son el SN1-PEGC
(210.000 afiliados), e! segundo es el
SNES (ensenanza secundaria), el tercero
es el sindicato de «agentes de la educacïón nacional» (no docentes) y el cuarto
el sindicato de la ensenanza tècnica,
También hay sindicatos de todos los niveles de ensenanza.
La tendència de la FEN es reagrupar a
todos los trabajadores de la ensenanza,
dependan del organïsmo que dependan.
Un problema que tenemos es la función

pública territorial (equivalente a las
autonomías en Espana). Hasta ahora la
función pública era nacional con un estatuto único. La descentralización ha traído
una categoria profesional no reclutada ni
pagada por el Estado, sinó por las administraciones locales, con un estatuto no
lejano, però diferente del estatal.
— ^Qué servicios ofrecen la FEN y el
SNI a sus afiliados?
— El sindicato de maestros {SNI) fue el
origen de un gran movimiento asociativo
y cooperativo, que suscita envidias y celos y que el Gobierno ataca ahora con
fuerza. Estàs cooperativas tienen una
gran fuerza econòmica.
En 1947 se creo la MGEM (Mútua General de la Educación Nacional); la MAIF
(Mútua de Seguros de Maestros de Francia), que se creo antes de la guerra del 36,
ytambién un banco, CASDEIM-BP (Cajas
de Ayudas). En total hay unas 60 organizaciones de este tipo creadas por elSNI,
la FEN o por grupos de maestros. Esto
nos ha permitido aportar a los profesores
una sèrie de beneficiós. Nuestra Mutualídad es seria y proporciona un importante
complemento económico a la jubilación
de la Seguridríd Social.
La CAMIF (cooperativa de ventas) nos
permite comprar productes a preciós mas
baratos. Esta cooperativa de ventas no
solo ofrece servicios al profesorado, sinó
que por su floreciente éxito es ejempJar,
Su suntuosa sede es el signo det éxito comercial, con tarifas absolutamente competitivas.
Todo lo que hemos podido crear en el
movimiento asociativo, mutualista, cooperativista, no solo presta unos servicios
a los afiliados, sinó que presta sus servicios a padres, profesores y alumnos, y
ademàs testimonia que es posible conciliar la solidaridad con la eficàcia.
juicio les merece la política
del actual gobierno francès?

— La derecha està llevando a cabo una
gran campana ideològica basada en que

la eficàcia implica competència y, por
tanto, està renida con la solidaridad. En
virtud de esta campana se pone en duda
la eficàcia de los servicios públicos, porque no estan basades en el beneficio, però nosoíros demostramos, como organizaciones no lucratívas, que el beneficio
no es el motor del éxito y que el éxito
puede obtenerse simplemente por una
voluntad de solidaridad. Esto nos constituye en enemrgos globales y absolutos y
estarnos rnarcados por el Gobierno como
objetivo de sus golpes. Somos funcionarios y, por tanto, sospechosos de ineficàcia; somos profesores y, por tanto, sospechosos de adoctrinar a los alumnos.
Esto es absolutamente descabellado porque nosotros somos laicos, y el ser laico
significa ser respetuoso con la conciencia
de los alumnos, cosa que no sucede con
la ensenanza privada, cuya característica
es que està definida en función de una
convicción religiosa.
Somos funcionarios, profesores y militantes clasificados de izquierdas. El SNI
esta a la izquierda, mayoritariamente socialista, però con un fuerte componente
comunista e izquierdista, lo cual no significa que haya afiliada gente de derechas.
Lo cierto es que los militantes son de izquierdas, y, como militantes, hemos tornado parte en los debatés políticos.
El Gobierno de derechas nos acusa de

todo esto.
Nosotros nos enfrentamos al nuevo liberaiismo que basa todo en el beneficio.
Desde hace unos meses hay declarada
una guerra del ministre de Educación,
que toma iniciativas que no estan destinadas a mejorar la educación ni la condïción
del profesorado. Son iniciativas que
tienen como finalidad dar satisfacción a
su electorado, o bien darnos golpes como
sindicato para desestabilizarnos.
El Gobierno esta trabajando para sus
intereses particulares, no para los de
Francia. Hemos vïsto gobiernos de derechas, però nrnguno como éste.
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SINDICAT DE TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENT
DEL PAÍS VALENCIÀ
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UNIÓ COMARCAL:
Afiliado/a:
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Apellidos:
Nombre:
DNI
Fecha de nacimiento:
Lugarde nacimiento:
Sector:
Situación profesional:
Domicilio particular: Ciudad
Dirección: _
Telefono:
Centro de trabajo:
Ciudad:
Comarca:
Fecha de afiliación:

Firma

Sr. Director:
Entidad Bancària
Sucursal:
Ciudad:
Dirección:
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Le ruego curse las oportunas instrucciones para que hasta
nuevo aviso, y a partir de la fecha, sean adeudadas en mi cuenta las
cantidades que, en concepto de cuota, libre el SINDICAT DE TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ.
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Fecha:
C/C
N.
Libreta
Apellidos:

Nombres

Firma:

LEGISLACIÓ
1809

DECRET 128/1986, de 20 d'octubre,
del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual són regulades tes activitats complementàries Í de serveis
dels centres docents privats en règim
de concerts a la Comunidad Valenciana (2591).

Havent-se implantat en el curs 1986/87 el règim de concerts amb centres docents de la Comunitat Valenciana segons estableix el títol IV
de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l'Educació, i per tal de regular
les activitats i els serveis complementaris dels
centres concertats, segons que disposa l'article 51.
Fent ús de les competències plenes de la
Generalitat Valenciana en la regulació i administració de l'ensenyament en tota l'extensió,
els nivells i els graus, les modalitats i les especialitats assenyalades en l'article 35 de la Llei
Orgànica 5/1982, d'l de juliol, de l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, Í el
que disposa el Reial Decret 2.093/1985, de 28
de juliol, sobre traspàs de funcions i serveis a la
Comunitat Valenciana, i a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, consultat
el Consell Escolar Valencià i amb la deliberació
prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana,
en sessió celebrada el dia 20 d'octubre de
1986,

DECRETE
TÍTOL PRIMER
Disposicions generals
Article primer
Aquest Decret regula les activitats comple
mentàrïes o extraescolars i de serveis que sor
realitzades als centres privats concertats, en
els nivells que són objecte del concert, segons
que disposa l'article 51.4 de la Llei Orgànica
8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a
l'Educació.

Article segon

Les activitats extraescolars o la utilització de
serveis complementaris oferits pels centres privats concertats hauran de reunir els requisits
següents:
a) Tenir una finalitat educativa.
b) Ser voluntàriament acceptades pels pares dels alumnes.
c) No suposar discriminació per a cap
membre de la comunitat escolar.
d)
e)

No prendre part de l'horari lectiu.
No tenir caràcter lucratiu.

tàries o extraescolars i de serveis organitzades
pels titulars dels Centres, Associacions de Pares d'Afumnes, o qualsevol altre òrgan que el
Reglament de Règim Interior del Centre pogués determinar, hom necessitarà l'autorització de la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència i l'acreditació posterior que efectivament han estat prestats.

Article cinquè

La percepció de quantitats per activitats regulades en aquest Decret no autoritzades serà
causa d'incompliment del concert, d'acord
amb el que disposa l'article 62 de la Llei Orgànica del Dret a l'Educació.
Amb aquesta finalitat, els Serveis Territorials de Cultura i Educació vetllaran pel compliment estricte del que disposa aquest Reglament.

TÍTOL SEGON
Activitats complementàries o extraescolars
Article sisè

A l'efecte d'aquest Reglament, s'entén per
activitats complementàries o extraescolars les
que reuneixen les característiques següents:
a) Contribuesquen a la consecució de les
finalitats de l'activitat educativa assenyalades
en l'article segon de la Llei Orgànica dei Dret a
l'Educació.
b) No formen part dels pJans d'estudi o
programes ni siguen avaluables per a la superació dels diferents ensenyaments que formen
aquests plans.

Segons que disposa l'articEe segon, apartat
d}, s'entén per horari lectiu el que comprèn tota la jornada escolar, incloent-hi els períodes
de descans que puguen estabür-se entre dues
cfasses consecutives.
El total d'hores setmanals lectives per matèries obligatòries per a tots els alumnes són les
establertes en l'Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència d'1 de setembre de
1984, o en aquelles altres disposicions que en
el moment corresponent les regulen.

Article onze

Els centres concertats podran establir el servei de transport escolar, tant en règim de gestió directa com en règim de concessió de servei de caràcter mercantil, amb subjecció a les
normes següents:
a) Eis vehicles que siguen utilitzats en la
prestació d'aquest servei, així com el personal
encarregat de la conservació i funcionament
d'aquest, hauran de complir totes les normes
de seguretat establertes en matèria de transport escolar i priontàriament les assenyalades
en el Decret 77/1984, de 30 de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre regulació del transport escolar.
b) Per poder percebre les quantitats que
corresponguen per la prestació d'aquest servei
hauran de sol·licitar, cada curs escolar, les
autoritzacions del Servei Territorial de Cultura i
Educació, no podent sobrepassar en quantia
les tarifes màximes equivalents establertes en
la província per al transport escolar en centres
públics.

Article setè

Anualment, T'òrgan que determine el Reglament de Règim Intern del Centre elaborarà la
programació d'activitats complementàries o
extraescolars, 'acord amb les directrius marcades pel Consell Escolar de Centre.
Una vegada feta la programació esmentada,
caldrà que siga aprovada per aquest Consell,
qui al seu torn sol·licitarà als Serveis Territorials de Cultura i Educació l'autorització per establir percepcions complementàries als pares
d'alumnes, així com de les modificacions possibles que poguessen proposar-se al llarg del
curs escolar.

TÍTOL TERCER
Serveis Escolars Complementaris
Article vuitè

Article tercer

concessió de servei de caràcter mercantil. En
qualsevol cas, el funcionament d'aquests
haurà d'atenir-se a les regles següents:
a) Continuar les directrius elaborades pel
Consell Escolar del Centre.
b| Sotmetre's a les normes laborals i sanitàries corresponents, així corn a la inspecció
dels poders públics competents.
c) Sol·licitar, cada curs escolar, l'autorització dels Serveis Territorials de Cultura Í Educació. A la sol·licitud s'acompanyarà una Memòria Econòmica que mostre el caràcter no lucratiu del servei.

A l'efecte d'aquest Reglament, són considerats serveis complementaris els menjadors i els
transports escolars, els gabinets mèdics i psicopedagògics, el segur escolar t qualssevol
d'alires de naturalesa anàloga relacionats amb
l'activitat del centre docent.
Article novè

Els menjadors escolars són alhora serveis
complementaris d'ajuda a l'escolarització i
d'educació alimentària que hom pot establir als
centres concertats que en tinguen instal·lacions i mitjans adequats,

Article quart

Article deu

Pef a la percepció de quantitats com a
contraprestació per les activitats complemen-

Els centres concertats podran establir menjadors escolars en règim de gestió directa o de

Article dotze

En tots eís altres serveis complementaris establerts o que siguen establerts pels centres
privats concertats, les quantitats a percebre
dels alumnes necessitaran l'autorització del
Servei Territorial de Cultura i Educació. A la
sol·licitud s'acompanyarà una Memòria Econòmica que mostre el caràcter no lucratiu del
servei.

DISPOSICIONS FINALS

Primera
És autoritzada la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència per dictar les disposicions
d'execució i desplegament del que estableix
aquest Decret.

Segona

Aquest Decret vigirà l'endemà de la publicació en el «Diari Oficial de la Generalitat Valenciana».
Valencià, 20 d'octubre de 1986.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller de Cultura, Educació i Ciència,
CEBRIÀ CISCAR I CASABAÍM
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REGAL
PREM
NOVEL·LA JUVENIL
Consorci d'Editors Valencians S. A., Gregal Llibres, convoca un premi de narrativa juvenil d'acord amb les següents
bases:
^^^^^^_^^^^^^_i_

Els originals que opten a aquest premi hauran
de ser inèdits.
L'import del premi és de 200.000 pessetes, i
correspon al dret de publicació dels 6.000
primers exemplars de l'obra premiada, que
l'Editorial publicarà en una o diverses edicions a la col·lecció Gregal Juvenil.
Exhaurits els primers 6.000 exemplars, l'Editorial podrà fer noves edicions, pagant per
elles a l'autor el 10% de l'import de la venda
al públic dels exemplars d'aquestes noves
edicions.
L'Editorial es reserva el dret de traducció de
l'obra premiada i el d'adaptació a qualsevol
altre mitjà de comunicació.
Els originals es presentaran per quintuplicat,
mecanografiats a doble espai i per una sola
cara, i hauran de tenir una extensió de 70 a
150 fulls.
Les obres aspirants al premi hauran de ser
presentades en l'Editorial, carrer En Llop,
núm. 5, abans del 30-XII-86.
Els originals no premiats podran ser arreplegats als locals de l'Editorial fins als 30 dies
després de l'adjudicació.
El jurat serà integrat per cinc persones. La
composició serà feta pública oportunament.
— El veredicte del jurat serà inapel·lable.
L'Editorial es reserva el dret de publicar alguna de les obres no premiades que crega interessant, d'acord amb el jurat i durant el tres
mesos següents al veredicte, amb les condicions contractuals habituals d'edició.
El premi podrà declarar-se desert. En aquest
cas l'import s'acumularà a la propera convocatòria.
La presentació de l'original suposa l'acceptació íntegra d'aquestes bases, i dels drets i les
obligacions que se'n deriven.

GREGAL LLIBRES

consorci D'editors valencians s a

