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ÈPOCA III. NÚMERO 45. JUNY 1987
Finalitzat pràcticament el curs, caldria fer algunes anotacions sobre ef que ha estat.
En primer lloc, cal constatar, una vegada més. la necessitat encara no satisfeta d'unes eleccions sindicals
que des de fa molts anys, sempre estan a punt de caure, però que mai no acaben de caure del tot. De moment,
el que sabem és que no van a ser tan democràtiques que
vulguérem i que, conseqüentment, la representativitat resultant serà distorsionada. En qualsevol cas. més val tindre-les que patir una situació en la qual l'Administració
dóna la representativitat als sindicats que vol. El que no
suposa que renunciem al nostre model. Model que serà
més fàcil d'aconseguir amb una forta presència d'alternatives progressistes i autònomes a l'ensenyament.
En segon lloc, analitzar que, també una vegada més,
els aspectes relacionats amb la política de personal no
acaben de millorar. L'estiu passat, el STEPV impugnava
el concurs de trasllats del professorat provisional, el qual
seria parcialment repetit. Els problemes de principi de
curs continuen essent problemes de principi de curs.
S'improvisen solucions de dubtosa legalitat per la mancanÇa d'un Estatut del Professorat, Les reformes manpreses a EGB i EE MM, perden credibilitat davant una futura LOSE que ningú no coneix, però que molt previsiblement va a invalidar les actuals reformes. S'intenta
crear nous serveis sense les plantilles adequades, i fins
i tot es prenen mesures, com la de l'escolarització dels
alumnes als centres d'EGB fins als 16 anys, sense cap
tipus de previsió ni metodologia i creant, a banda de la
doble xarxa de FP i BUP, la de la prolongació d'EGB. O
siga, tres vies en compte de les dues que hi havia, quan
T Administració, almenys en teoria, se'n pronuncia per
una. Els concursos de trasllats continuen ajornant-se i la
Conselleria es veu impotent per a acomplir els seus pro^
pis calendaris. Falta un estudi a estes hores sobre les
plantilles i necessitats dels centres, i continua sense
abordar-se la atípica situació de l'especialitat de preescolar.
En tercer lloc, hem patit el confusionisme i les contradiccions més descarades en el tema del valencià. Tema
que per a bé o per a mal, prompte tindrà que clarificarse de cara al curs proper. En el millor dels casos, no
deixarà de ser lamentable la situació creada enguany, i
que ha generat la interposició de recursos per part del
STEPV.
En quart lloc, cal constatar l'important avanç sindical
que ha suposat la paralització de la carrera docent. La
miopia de l'Administració, que ha monopolitzat tota la
seua atenció en aquest tema puntual, al marge del més
global de l'Estatut del Professorat, ha entrebancat una
discusió i uns possibles acords sobre aquest darrer tema.
Els acords de febrer amb la Conselleria i el MEC, poden
suposar indubtablement un cop de mort a la carrera docent. A més a més, suposaven l'aplicació del nou sistema retributiu amb uns Increments salarials que ens acosten a l'homologació I una porta oberta als acords posteriors sobre ela professorat provisional I Interí. Tampoc es-
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tarà de més recordar que els interins estan cobrant com
els provisionals després dels recursos presentats pel
STEPV.
En cinquè lloc, cal denunciar les mancances en el desenvolupament de la gestió democràtica establerta a la
LODE. Concretament, cal assenyalar la lamentable elecció dels consells escolars als centres concertats i l'antidemocràtic sistema establert per la Conselleria per a l'elecció de director als centres públics, amb el resultat que
el 50% d'aquests ha estat anomenats a dit.
A l'ensenyament privat, aquest curs 86-87 ha tingut
una importància especial. Cal valorar positivament les
eleccions sindicals, que han suposat un important avanç
i consolidació del nostre sindicat i de la UTEP, Igualment,
han estat importants les mobilitzacions del primer trimestre d'enguany, les més fortes del sector en molts anys,
amb la qual cosa sTha demostrat que els treballadors de
privada estan disposats a lluitar pels seus drets i, malgrat la ingenuïtat o inconseqüència de determinats sindicats, la mobilització ha consolidat el moviment unitari i ha

obligat la patronal a cedir en aspectes salarials i de millora de condicions laborals.
Per la seua banda, l'Administració continua la seua política contradictòria a la que ens té acostumats: es va
aconseguir donar una eixida satisfactòria al tema dels
centres en crisi amb l'acord Conselleria-síndicats de setembre, es va aconseguir el pagament puntual al mes de
gener. Tanmateix, els acords sobre complements salarials signats han estat modificats unilateralment per l'Administració, els pagaments han anat endarrerint-se a mesura que passaven els mesos, continuen sense pagar-se
els atrasos del 86 i finalment hem vist com després de
cinc mesos de pagament directe, la Conselleria encara
no havia realitzat les quotes a la Seguretat Social.
Per últim, i com a tema objectivament important d'aquest curs, cal destacar la proposta d'unitat sindical realitzada per la UCSTE a les centrals sindicals que ja publicàrem a l'anterior ALL-I-OLI i de la qual estem esperant una bona resposta per part de les organitzacions que
es manifesten partidàries de la unitat sindical.

real, exigeix que qui haja de triar
entre cines possibles alternatives, çonega tots els aspectes d'ambdues
opcions. Tots els pares d'alumnes es
troben en aquesta situació a l'hora
de triar? Se'ls ha informat suficientment sobre els aspectes pedagògics
i socials implicats en la introducció
ra el valencià com a llengua d'ensen- de la llengua pròpia del país en les
yament. Creiem que aquestes pre- nostres escoles? Els col·lectius,
ocupacions i certa confussió, venien creiem que la resposta a aquestes
originades per falta d'una adequada preguntes ha de ser negativa ara per
informació sobre el tema i totes les ara. Nosaltres volem que la nostra siga una societat integrada, equilibraseues implicacions.
da, sense crispacions i on els temes
Així doncs, el principal objectiu que ens preocupen es puguen discutir des de la maduresa i la racionalique ens marcàrem en constituir l'associació fou explicar què vol dir i què
tat.
Creiem que en el nostre treball
suposa per als nostres fills i alumnes
d'explicació podem contribuir-hi perque el valencià esdevinga vehicle
què volem que una cosa tan nostra
d'ensenyament en alguna de les àrecom la lleguna de tots, siga objecte
es que ha d'estudiar a l'escola. Hi ha
disposicions legals que estableixen i de respecte i no instrument de manipulació interessada. Ens oferim per
reconeixen la llibertat dels pares per
tant a tot aquell que vulga escoltartal d'elegir la llengua d'ensenyament
nos per a explicar-li la nostra posició
que han d'utilitzar els seus fills. Però,
sobre aquest tema.
a llibertat d'elecció, per tal que siga

CASTELLÓ. COL·LECTIUS EN DEFENSA DE LA
LENGUA I CULTURA

PER QU
Arran de la creació a la nostra
ciutat i al País d'un estat de coses
respecte a l'ensenyament «de» i «en»
valencià que gosaríem qualificar de
«confussionari», naixeren els col·lectius de defensa de la llengua i cultura. Pares d'alumnes, ensenyants i
d'altres persones, moguts per l'interès envers la llengua i cultura delseu
país, ens plegàrem per a constituirnos en associació. Pensàvem que hi
havia molts pares, i hi ha encara,
amb preocupacions legitimes, no cal
dir-ho, respecte a la introducció de la
llengua vehicular a les nostres escoles. Aquestes preocupacions anaven
pel costat dels possibles problemes i
dificultats en l'aprenentatge, que
podrien patir els seus fils si s'utilitza-

XII ESCOLA D'ESTIU
DEL PAÍS VALENCIÀ

ESCOLA D'ESTIU- TERRES DEL SUD

ESCOLA D'ESTIU MARINA/ SAFOR

ELX, 61115 de juliol

OLIVA, 2 al 9 de Juliol
De 5 a 7 vesprada.
Matricula:
Institut Batxillerat G. Mayans (OLIVA)
Membres de Seminaris: 819 de juny
Resta: 11,12,15,16,17,19,22 de juny
Informació:
C.P. Sant Jaume (ALMOINES)

Matricula:
C.D. EIPalmeral(ELX)
de 5 a 8 vesp. (dissabtes de 10 a 12)
Informació:
C.P. Miguel de Cervantes (ELX)
Tel. (96) 545 71 65
C.P. Miguel de Cervantes (ALGQRFA)
Tel. (96) 570 71 65
C.P. Hlspanldad (VILLAJOIOSA)
Tel. (96) 599 21 43

XII ESCOLA D'ESTIU. L'HORTA
EL SALER (València), 2 al 10 de Juliol
Matrícula:
Escola d'Estíu. C/P. Esteban Pernet 1
Socis MAPs Organitzadors:
del 15 aE 19 de Juny vesprada, de 5-7*30.
RESTA:

del 22 dl 30 de Juny de 5-7*30 vesprada.
Informació:
ESCOLA D1 ESTIU
Tel.

(96)

379

37 79,

dimarts/dijous

Tel. (96)2600204
Centre de Professors de Burjassot
Tel. (96) 364 16 46 matins + dimecres
vesprada.

TITULOSDELICE
La actuación, por otra parte incorrecta, de los Servicios Territoriales de
Educación ha ocasionado molestias y gastos innecesarios al profesorado en
sus frecuentes y caras visitas al ICE para sacarse las correspondientes titulaciones- Todo ello porque, incomprensiblemente, los Servicios Territoriales se
han negado a aceptar simples compulsas.
Las gestiones realizadas por el STEPV han dado como consecuencia que
los Servicios Territoriales se comprometan a aceptar fotocopias compulsadas, sin necesidad de entregar los originales. Por lo tanto, a partir de ahora
nadie tendría por què tener ningún problema. Si esto sucediese, podéis poneros en contacte con nosotros.
Por otro lado, os recordamos que si presentasteis el original para participar en el concurso de traslados, tenéis derecho a que se os devuelva, siempre
y cuando no hayàis obtenido plaza, ya que en este caso estaria ya incorporado al expediente. Por lo tanto, podéis ir a los Servicios Territoriales a que se
os devuelva si no habéis obtenido adjudicación. Si os resulta mas cómodo hacerlo a través de este sindicato, enviad una autorización para que podamos
hacer nosotros la gestión en vuestro nombre. Una vez conseguido el titulo, os
lo enviaremos por correo.
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101:0
Quan entendran els pares, en
la seua obsessió per les hores i
les vacances, que qui menja hores, caga rellotges?

»

T—

I quan deixarà de parar-se-li el
rellotge a la Conselleria, que

sempre arriba tard en tots els
concurs detrasllats?

ESCOLES INFANTILS
Al fil de les darreres declaracions del ministre d'Educació, aparegudes al
diari «El País», ens toca ser cada vegada més pesimistes pel que es refereix a
TetapaOa6anys.
En aquestes declaracions es torna a tirar marxa enrera en el moment que
es defineixen com a objectius prioritaris de la política educativa, l'escolarització total a l'etapa anomenada pre-escolar a curt terme, i, a més llarg terme la
incorporació a aquesta etapa de l'edat dels 3 anys (molt a llarg terme, evidentment).
Aquestes declaracions, que tampoc no podem qualificar d'excepcionals,
tenint en compte les continues contradiccions que han caracteritzat en tot
moment la política del ministeri cap al 0-6, suposen una dura bufetada a les
aspiracions del sector d'escoles infantils i a les esperances d'un bon nombre
de professionals.
És clar a hores d'ara que no existeix voluntat de contemplar els 0-6 anys
com a etapa educativa diferenciada, per la qual cosa les escoles infantils
continuaran essent un suburbi educatiu, malgrat que en tot moment hom ha
reconegut la seua transcendència. La falta d'interès per concretar aquesta
importància amb mesures concretes, és ben palesa.

Quan tothom diferenciarà claram,ent els que cerquen la unitat
sindical dels que fan demagògia
sobre el la?

Quantes animalades es diran

mútuament els sindicats durant
les properes eleccions sindicals?

La posada en marxa per part de la Conselleria de la especialitat de «Tècniço de jardín de infància» (títol de formació professional), no és més que la
continuació d'aquest desagradable assumpte.

Com a conclusió podem dir que el moviment reivindicatiu d'escoles infantils, per una sèrie de raons socials i internes, no ha estat operatiu fins ara i necessita urgentment el recolzament de la societat i dels sindicats, per fer front
a una política educativa que considerem inadequada.

Quantes revistes i quants sindicats resucitaran durant els
propers mesos?

DEL VALENCIÀ, QUÈ?
El proper dia 12 de juny, es realitzarà una sessió del Consell Escolar ValetTCià. Al seu ordre del dia, hi ha oos punts especialment interessants: el calendari escolar i el tema del valencià. Aquest, que s'ha inclòs a iniciativa del
STEPV, té com a objectiu cercar un pronunciament de l'esmentada institució
sobre la situació en què es troba l'ensenyament del valencià, així com la de
recaptar informació sobre les perspectives de la Conselleria envers aquesta
problemàtica. Problemàtica que es veu complicada per la mancança d'una legislació clara i completa, després de la publicació de l'Ordre de 31 de gener
El STEPV ja va presentar, com recordareu, un recurs contra aquesta Ordre,
per entendre que contradiu els manaments de la Llei d'Ús i Ensenyament í
perquè deixa un buit legal important. Buit que té les seues implicacions greus
& l'hora de programar en el centres el proper curs.
D'altra banda, recordar-vos que existeix un compromís de la Conselleria
que cap xiquet que vulga l'ensenyament en valencià, deixarà de rebré'l. Per
tot això, és important que ens comuniqueu el més aviat possible si coneixeu
algú que volent l'ensenyament en valencià haja tingut entrebancs.
Pel que respecta a la normativa que la Conselleria es va comprometre a realitzar abans del proper dia 15 de juny, no tenim cap informació al tancar
aquesta edició. Alguns, però, hem encetat ja una novena a la Mare de Déu
d'Alcalali.

Quan la gent que té clara la
seua opció sindical, s'afiliarà encara que no tinga clara la seua
afiliació i tinga clara la seua opció sindical?

I les eleccions sindicals?

ACORD SINDICATS-CONSELLERIA D'EDUCACIÓ

INT RINS, PUNT

GUIT

mentat i previ a la contractació de
nou personal, es col·locaran els profesors d'EGB llicenciats, en Comissió de Serveis en un Centre d'Ensenyament Secundari, amb destinació
definitiva, per a impartir la disciplina
en què està especialitzat.
6. Per al nivell d'Ensenyaments
Mitjans, aquest col·lectiu 3r., s'ordenarà pel criteri establert en el punt 2,
i a més, per especialitats, i dins de
cadascuna, peí major temps de servei prestat a l'Administració Educativa.
S'entén per servei prestat, tant en
Ensenyaments Bàsics com a Ensenyaments Mitjans, el realitzat en tasques relacionades directament amb
la docència en centres públics de la
Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència, així com els CLAs incorpoa) Pera Educació Bàsica, s'adjudi- rats a la xarxa pública.
carà 0'5 punts als opositors que apro7. Si després de la col·locació del
ven el primer exercici de l'oposició i 1 col·lectiu esmentat calgués la
punt si aproven els dos primers exer- contractació de nous professors, es
cicis, sempre que en atorgar aques- realitzaran anuncis públics perquè es
tes puntuaciones la mobilitat del pro- presenten les sol.licituts i la docufessor no supose un ascens o des- mentació requerida. En la baremació
cens superior a 90 llocs respecte de es considerarà com a mèrit preferent,
la situació en la llista de col·locació haver aprovat un o diversos exercicis
actual.
de l'oposició d'enguany. Per a bareb) Per al nivell d'Ensenyaments mar els mèrits no preferents, s'estarà
Mitjans es considerarà equivalent a al ques'acordeen la Mesa Sindical.
15 dies de treball el fet d'aprovar el
8. L'Administració Educativa es
primer exercici de l'oposició.
c) Els dos criteris anteriors seran reserva el dret de poder fer ús de la
d'aplicació únicament per al col·lec- mobilitat internívellar referida a Entiu de professors inclosos en la borsa senyaments Mitjans.
de contractació del curs 86-87.
9. Quant a la mobilitat geogràfi5. En el nivell d'Ensenyaments ca, es proposa una llista única per a
Mitjans, després del col·lectiu es- tota la Comunitat Valenciana, en la

El darrer dia 29, els sindicats STEPV, CNT, ANPE, FETE-UGT, FESPE-USQ
i CSIF, signaven un acord amb la Conselleria sobre els interins. Aquest, que
no suposa un punt final sobre la qüestió en la mesura que no garanteix l'estabilitat, fixa les bases per a guanyar-la cada curs. Així ho han entès tots els sindicats al signar el document unitari que reproduïm.
L'acord signat amb l'Administració, que també reproduïm, millora el que
en algun moment vam anomenar «opció B».
D'altra banda, dies després de signar l'acord, els interins del territori MEC
convocaven una vaga indefinida. Vaga que el STEPV recolza perquè va encaminada a trencar la postura del Ministeri de rebaremar totalment i cada any
tot el col·lectiu d'interins. Postura que no es diferencia molt de la que inicialment va mantindré la Conselleria ací, al País Valencià.
La lluita per l'estabilitat el proper curs no pot ser la mateixa d'enguany. El
que va a estar en joc ja no és un document marc, que ja ha estat signat. El
curs proper, la nostra tasca sindical va a ser la de potenciar la creació de llocs
de treball, exigint que es cob'esquen les substitucions des del mateix moment que es produesquen. En aquest sentit, no v a a s e r « l a batalleta dels interins», sinó la de tots els treballadors de l'ensenyament empenyants en la
millora de la qualitat de l'ensenyament i solidaris amb els treballadors
contractats.

ACORD DE LA MESA
SINDICAL SOBRE
CONTRACTACIÓ
DE PROFESSORS
INTERINS
1. L'ordre de col·locació d'interins per al curs 1987-88 serà el següent;
—Col·lectiu 1r.: Interins que treballaren el curs 86-87 i que superen
les oposicions de 1987.
—Col·lectiu 2n,: Professors que
aproven les oposicions i que no han
treballat el curs 86-87.
2. La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència manifesta la seua voluntat de continuar en la línia de la
política de contractacions aplicada
durant el curs 86-87.
Si calgués contractar més professorat del que aprove l'oposició, els
Sindicats i la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència aplicaran el present acord.
El control i el compliment d'aquesta política es durà a terme al si de la
Mesa Sindical, que es reunirà, amb
aquesta finalitat, totes les vegades
quecalga.
3. Respecte dels col·lectius 1r i
2n, s'ordenarà dins de cada especialitat per ordre de llista d'aprovats
en l'oposició de l'any corresponent
4. Cas d'existir vacants no cobertes, es col·locarà el personal del
col·lectiu 3r, que és el format pels
professors que han treballat el curs
86*87 per a l'Administració Educativa
Autonòmica.

L'ordre de col·locació del tercer
col·lectiu ha de ser el mateix que s'ha
utilitzat durant el curs 1986-87. No
obstant això, podrà haver modificació per l'ordre en funció dels criteris
següents:

CIWME

•

qual, prèviament, cada professor
contractat podrà fer constar,
mitjançant la documentació que es
facilitarà a l'efecte, quina és la
província de preferència per a exercir
les seues tasques, amb la finalitat
que puga ser tingut en compte per
l'Administració, en funció de les necessitats organitzatives.
10. Per al nivell d'Ensenyaments
Mitjans, si en una assignatura el
nombre d'interins d'una especialitat
sobrepassa les vacants existens en
aquesta, els esmentats professors
podran sol·licitar el reconeixement
per part de l'Administració d'una segona especialitat.
Aquesta segona especialitat es documentarà per la titulació que s'hi
exigesca o per impartir majoritàriament l'assignatura durant almenys un curs acadèmic. Quan s'haja optat per aquesta segona especialitat, haurà de mantenir-la en el futur, tot incloent l'antiguitat respectiva en el col·lectiu de professors de la
nova disciplina.
11. Les bases d'aquest acord
hauran de tenir continuïtat mentre no
es modifique la legislació que afecta
aquest tema i que haurà de tenir rang
de llei o de decret.
12. Qualsevol dubte o interpretació d'aquests punts es realitzarà en
el marc de la mesa sindical.
13. Els sindicats sotasígnants
convenen en la necessitat que els
profesors interins es presenten a les
oposicions, alhora que coincideixen
en l'actual impossibilitat legal de
convocatòria d'oposicions restringides.

DOCUMENT
SOBRE
PERSONAL
CONTRACTAT
SIGNAT
PELS SINDICATS
Els sindicats sotasignants, independentment de les valoracions
més amples que puga realitzar individualment cadascuna de les organ i t z a c i o n s , m a n i f e s t e n unitàriament:
1.—Que el document signat no
arreplega les reivindicacions dels
sindicats ni del col·lectiu d'interins,
ja que sempre ens hem pronunciat
per l'estabilitat dels treballadors en
el seu lloc de treball.
2.—Que malgrat tot l'esmentat,
considerem una tasca sindical irrenunciable, la millora de les condicions laborals dels treballadors i
que el document signat les millora
en la mesura que trenca la postura
inicial de l'Administració, de fer
una rebaremació total del col·lectiu, que haguera suposat la pèrdua
de treball per a més d'un 70% dels
interins; postura inicial que hagués

EL STEPV I
INTERINS

L'actuació del STEPV en el tema d'interinsha estat guiada des del principi per la coherència i pel pragmatisme. Perla coherència perquè un sindl·
cat no pot renunciar per cap motiu a les seues senyes dridentitatt i pel
pragmatisme perquè un sindicat que és incapaç de millorar les condicions
laborals dels treballadors i quer per fan/, no és útil als treballadors, perd la
seua mateixa raó d'existir.
• Perquè hem estat coherents, ens negàrem a signar el proppassat
mes de febrer els acords amb la Conselleria fins que aconseguirem retirar
el barem inicialment proposat per CC OO i assumit per l'Administració.
Signar aquell barem, haguera suposat condemnarà l'atur més del setanta
per cent dels interins contractes enguany i, a més a mést condemnar a la
mateixa sort els interins que entraren el curs proper i els següents. En una
paraula, una flexibilització brutal de plantilla que aleshores algun sindicat
de «classe» intentava adornar com «defensa als aturats»* Pobra alternativa
la que haguera esperat als aturats-..
• Perquè hem estat coherents, vam presentar un recurs, que guanyàrem, per tal que els interins cobraren el mateix que els provisionals segons
el principi de «a igual treball, igual remuneració». Alguns, innocentment,
ens han plantejat que guanyàrem el recurs perquè el que demanàvem estava a la llei. És el que passa sempre que es guanya un recurs: que es guanya
perquè existeix base legislativa. El que cal explicar es perquè uns la veuen
i altres no. Estem parlant de trenta mil duros d'endarreriment i quinze mil
pessetes al mes*
• Perquè hem estat coherents, hem defensat, com exigeixen els
nostres estatuts, les postures de les assemblees d'interins. Malgrat que
sovint no han estat exentes d'antisindicalisme. En tot moment, però, els interins han sabut que el STEPV no anava a signar cap acord amb fa Conselleria sense el seu consentiment
• Perquè hem estat coherents, el proppassat dia 29, davant l'última
r
oferta de la Conselleria ens negàrem a signar l acord amb l'Administració
si no s'assegurava que el col·lectiu era tancatf la qual cosa va significar el
canvi del segon paràgraf del punt quatre (arar sis). El contrari era un xec en
blanca la Conselleria per a obrir les portes a altres col·lectius, amb el consegüent acomiadament dels actualment contractats.
Tanmateix, no ens hem quedat sols amb la coherència i sempre hem
procurat que la nostra exigència d'estabilitat per a qualsevol treballador
anara acompanyada de millores concretes i parcials. Hem estat pragmà*
tics. Pragmatisme que mai no hem consentit que entrebancarà els nostres
principis.
• Hem estat pragmàtics quan hem valorat que enguany no es podia
aconseguir, atesa la postura intransigent de l'Administració i la correlació
de forces, l'estabilitat Hem estat el suficientment realistes com pera saber que la lluita va a ser llarga, però que no hem perdut cap guerra. Hem estat suficientment conseqüents com per a preparar l'acció sindical del curs
proper. Una acció quet a més a mést implicarà el conjunt dei professorat:
l'exigència a l'administració per a que cobresca des del primer dia que es
produesquen, les substitucions. Substitucions que seran millora de l'en*
senyament i creació de llocs de treball.
• Hem estat pragmàtics quan hem valorat que la consecució de l'estabilitat i fins i tot la majoria de les millores que es donaren per a la
continuïtat del col·lectiu, no podia ser patrimoni d'un sol sindicat i que
qualsevol avanç passava per la tasca unitària. Ningú mai no podrà negar
l'esforç del STEPV per tal d'aconseguir plantejaments unitaris. Plantejaments que deurien continuar —i el document signat entre els indicats el
dia 29 posa les bases— els curs proper. El protagonisme en aquest tema,
evidentment no passa per desmarcar-se cap sindicat, sinó per la confiança
que en cada moment donen els treballadors a cada opció sindical pel seu
treball concret
• Hem estat pragmàtics per valorar en cada moment el màxim que
podíem treure a l'Administració: Primer, l'eliminació del barem; després, la
no creació de subcol·lectius a partir dels exercicis aprovats d'oposició;
desprést ta delimitació del col·lectiu; després, eí mínim de punts que estava disposada la Conselleria a donar pels exercicis aprovats de els properes oposicions,
I també som pragmàtics quan recolzem la vaga indefinida convocada
pels interins del territori MEC davant la postura del Ministeri. Postura pràcticament idèntica a la defensada ací inicialment per la Conselleria.

Hem esfaf pragmàtics perquè no hem caigut en l'optimisme històric
d'aconseguir l'estabilitat en cinc mesos d'acció sindical, ni en el derrotisme que^todo està perdido». Per això, estem en condicions de continuar la
lluita els propers apys.

estat la definitiva si no hagué érem
arrancat un acord a la Conselleria.
D'altra banda, és impensable que
per raons de protagonisme s'haja
trencat l'actuació unitària, la qual
ha estat l'element bàsic d'avanç en
les nostres reivindicacions.
3.—Que el document arreplega el
màxim al qual es podia arribar en
les actuals circumstàncies i així ho
han entès també les assemblees
d'interins. Assemblees que han estat determinants per a la signatura
per part d'alguns dels sindicats sotasignants.
4.—Que el document, tot i que no
garanteix l'estabilitat, a diferència
del document inicial de l'Administració, no la impedeix.
5.—Que la lluita per l'estabilitat
no acaba ni ha acabat mai en un
any i que es tracta d'una lluita llarga, que tots ens comprometem a
lliurar cada curs.
6.—Que com a primera mesura,
avui mateix hem presentat a la Con-

selleria l'exigència d'una Taula Sindical extraordinària per tal d'aconseguir que es cobresquen les substitucions des del primer moment
que es produesquen, i no a partir de
les dues setmanes o un mes, com
s'està realitzant ara. Aquesta iniciativa, a més de millorar la qualitat
de l'ensenyament, tendeix a la creació de llocs de treball, els quals
van a tenir una incidència directa
en la continuïtat del professorat
interí el curs proper.
7, — Els sindicats, es comprometen a realitzar les mobilitzacions
necessàries per tal de defensar la
continuïtat del professorat interí,
8.—Que l'única manera coherent
de no signar era la de tenir possibilitats de forçar un document millor,
que la correlació de forces ha
mostrat con inviable en aquests
moments.
STEPV, CNT, ANPE, FETE,
FESPE-USQ, CSIF

IMPORTANT
Un dels problemes més
greus amb el qual ens
hem trobat enguany, ha
estat la dificultat de contactar amb tots i cadascú
dels interins. Per tal d'evitar aquets problema, us
preguem que en el moment que prengau destí
el curs proper, truqueu a
la seu de qualsevol de les
seus del STEPV per tal de
comunicar-nos el lloc de
treball al que us envien.
D'aquesta
manera,
podrem assegurar-vos la
informació i controlar els
ritmes de contractació.

ELS PARES, ERRE QUE ERRE...

CAL NDARI ESCOLAR
Cada any, les mateixes obstinacions: La Conselleria portant al Consell Escolar l'Ordre que regula el caendari escolar, en compte de dur-lo a
es Taules Sindicals, que és on es
negocien —o deurien negociar-se—
les condicions laborals dels treballadors de l'ensenyament. Els pares, insistint en l'homologació de vacances
entre el professorat i la resta de funcionaris. Tots els anys, la mateixa
història.,.
Hauria que encetar ja un debat en
profunditat sobre el paper dels pares
a les escoles i sobre el paper de les
Federacions de Pares. Sobretot,
sobre les Federacions. Aci, no cal enganyar ningú: Tots som conscients
de la necessitat de crear una escola
participativa. I el p r o f e s s o r a t
progressista sempre ha estat conseqüent amb aquesta necessitat. Respecte a les Federacions, podem posar damunt de la taula alguns elements d'anàlisi:
— La desafortunada formulació de
la LODE en establiren un mateix bloc
de participació pares i alumnes. Pensar que els interessos dels pares i
dels alumnes són ets mateixos, és un
error greu i cada reunió del Consell
Escolar Valencià es preocupa de
dem otra r-ho sistemàticament,
enfrontant els vots dels alumnes
contra els dels pares.
— íntimament relacionat amb el
punt anterior, està el tema del paternalisme exagerat dels pares. La seua
obstinació en augmentar la seua
representació als centres d'EE MM, i
fins i tot d'estar als Consells Escolars de l'IBAD —que compta amb un
bon nombre d'alumnes de més de
trenta anys—, és quasi patològica. I

realitzant-se o deurien realitzar-se.
— La falta de sentit crític respecte
a l'Administració.
— L'excessiva preocupació per les
— El domini de criteris quantitatius
condicions laborals en comparació sobreels qualitatius.
amb altres temes, com el de la
Si el tema de fons és fer demagòpolítica educativa en general, objec- gia per a que la Federació quede bé
tivament més importants. O el que és davant pares amb idees poc clares,
el mateix: el predomini de l'anècdota nosaltres també ens veuren obligats
sobre la categoria. En aquest sentit, a fer-ne. Per eixemple, recordant-los
fins i tot poden concretar-se les ob- que els usuaris de l'ensenyament no
sessions: educació física, anglès, va- són els pares, sinó els alumnes i que,
cances del professorat i gabinets psi- com ací tots som molt participatius,
copedagógics. No és casual que te- si insisteixen, anem a exigir que es
mes com el del r e c i c l a t g e creen també associacions de pares
—objectivament important— es fa- de malalts, de pares d'usuaris d'autocen des de plantejaments d'excés de bús, de pares de persones divorv a c a n c e s , sense p r e o c u p a r - s e ciades, de pares d'afiliats al PSOE,
d'altres fórmules que, de fet, venen etc.
de bon segur que lamenten no poder
estar a la Universitat.
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REAL DECRETO 605/1987, de 10 de abril, por el que se regula el
procedimiento de autorlzación prèvia a la desafectación de edificios públicos escolares de propiedad municipal.

Les cases per a mestres, darrerament estan posant-se de moda. Alguns Ajuntaments han encetat una
persecució contra el professorat per
tal de cobrar-los un lloguer que no tenen dret a exigir, o fins i tot per a donar un altra utilització a les viviendes, que siga lucrativa. Aquesta situació està creant tensions innecessàries de les que els únics responsables són els Ajuntaments Tensions
que encara tenen menys raons
d'existir si es té en compte que no
s'ajusten a la llei.
Les cases per a mestres tenen el
mateix tractament i obligacions per
als Ajuntaments que qualsevol altre
edifici escolar. En aquest sentit, cal
constatar que qualsevol utilització
que no siga per a vivienda de mestres
està totalment prohibida per llei. Lleí T
que tampoc no contempla cap tipus
de pagament per a la seua utilització
(excloent, com és lògic, aigua,
electricitat, etc). I lot això, al marge
que la vivenda l'haja construïda el
propi Ajuntament, l'Estat, l'Institut
Nacional de la Vivenda, etc...
L'única manera que un Ajuntament
dispose dels edificis destinats a vivenda per a mestres, es que encete
un procés de desafectació. Exactament el mateix que tindria que
realitzar-se si en compte d'una vivenda es tractarà d'aules escolars. L'expedíent esmentat, el tenen que tramitar els Serveis Territorials i en última
instància la Conselleria.
El Conseller, en data 29 de gener
d'enguany, es va comprometre, a requeriment del STEPV, a no tramitar
cap expedient de desafectació que
no obedira a causes majors, com per
exemple al possible estat ru'ínós de

l'immoble,
Posteriorment, amb data de 10
d'abril, ha estat publicat un Reial
Decret pel que es regula el procediment de desafectació d'edificis
públics escolars de propietat municipal, i que reproduïm a continuació.
És molt important que si teniu algun
problema el poseu el més aviat possible en coneixement del sindicat, ja
que si l'Ajuntament no té resposta de
l'Administració en tres mesos, s'entén que aquesta ha estat positiva,
com podeu veure al art, 2-3. Per a
qualsevol aclaració o ampliació
sobre aquest tema, podeu dirigir-vos
a la seu del sindicat.

El Real Decreto 3,186/1978, de 1 de diciembre, de desconcentración de funciones en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Educación y Ciència, dispone en su articulo 2.6 que se transfiere a los órganos periféricos del Departamento la
competència de conceder la autorización para que los edificios públicos escolares
de propiedad municipal puedan ser objeto de desafectaión y, en consecuencia, destinados a otros servicios o finalidades distinlas de la ensefianza. Este precepte fue
desarrollado por el puntosegundode laQrden Ministerial de 8 defebrerode 1979.
El tiempo transcurrido desde entonces ha permitído que el Ministerio de Educación y Ciència adquiera una experiència en matèria de desafectación que aconseja introducir determinadas precisiones de índole esencialmente procedimental,
que, sin variar los principies generales que rigen en cuanto a las desafectaciones
de edificios públicos escolares, sirvan para que la resolución pertinente se adopte
con las màximas garantias posibles, al mismo tiempo que preconiza una mayor homogeneidad en las resoluciones que deban dictar los órganos provinciales competentes.
En su virtud, previo informe del Ministerio de Administraciones Públicas, de
acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta del Ministro de Educación en su
reunión el día 10 de abril de 1987.
DISPONGO

Articulo 1.° La autorización prèvia a la desafectación de los inmuebles y edificios púbücos escolares solo podrà tener lugar, conforme al procedimiento establecido en esta disposición, cuando concurra alguno de los supuestos siguientes;
1. Cuando el inmueble deje de ser necesario, en todo o en parte, para el desarrollodel servicio publico de laensefianza.
2. Cuando, prèvia peritación tècnica, las condiciones o características físicas
del inmueble, o de la parte cuya desafeclación se propone, no resulten adecuadas a
la finalidad educativa.
3. Cuando concurra cualquier otra circunstancia de la que se deduzca la conveniència o necesidad de desafectarlo, prèvia justificación razonada en el expediente.
En el caso de las viviendas, ademàs de la concurrència de alguna de las causas
anteriores, podrà concederse la autorización prèvia para desafectar aquellas que
excedan de la plantilla de Maestros de la localidad, en su caso, en función de las necesidades de escolarización.
Art. 2.° 1. Los expedient es de autorización seran tramitades y resueltos por las
Direcciones Provinciales del Ministerio de Educación y Ciència a solicitud de los
Ayuntamientos que estuvieren tramitando e! procedimiento de desafectación con
arreglo a lodispuestoen el articulo 8 del Real Decreto 1.372/1986, de 13 de junio, por
el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, o que se propongan destinar tales edificios a usos o servicios públicos de caràcter local.
2. Las Direcciones Provinciales incorporaran al expediente cuantos informes
consideren oporlunos, siendo preceptives, en todo caso, uno de caràcter técnicodocente, otro tècnico-arquitectónico y, finalmente, uno relativo a la píanificación,
que se emitiràn por las unidades competentes respectivas de las Direcciones Provinciales3. Los expedientes de autorización deberàn resolverse en el plazo màximo de
tres meses, a contar desde la recepción de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin
haber recaído resolución expresa, se entenderà concedida la autorización.
Art. 3,° Noobstante lodispuestoen el articulo anterior, el expediente de autorización deberà ser sometido a la conformidad de los Servicios Cenlrales del Departamento, como tràmile previo a su resolución, en los siguientes casos:
Cuando se tramite por aplicación del apartadoS del articulo 1.°.
2. Cuando los informes sean contradictòries entre si o la propuesta sea contraria a los mismos.
3. Cuando el edificio íenga menos de veinte afíos de antigüedad.
4. Cuando en el inmueble cuya desafectación se proponga se haya realizado
cualquier tipo de obra con cargoa los Presupuestosdel Estado en los últimoscinco
afios.
5. En el acaso de desafectaciones parciales, cuando la que se tramite. por sí
sota o sumada a las que se hayan producido antehormente, supere un tercio de la
superfície total del inmueble.
A tal efecto, el órgano correspondiente del Ministerio de Educación y Ciència
examinarà el proyecto junto con la documentación unida al expediente, debiendo
entenderse que si en el plazo de tres meses no formularà objeción alguna, éste
podrà ser aprobado.
En estos supuestos, el plazo de tres meses establecido en el número 3 del
artícuio anterior quedarà en suspenso desde el momento en que la Dirección Provincial remita el expediente a los Servicios Centrales, y por un tiempo màximo de
tres meses.
DISPOSICION ADICIONAL

Lo dispuesto en el presente Real Decreto no serà de aplicación en las Comunidades Autónomas que sehallen en el pleno uso desús competencias educat ivas.
DISPOSICION DEROGATÒRIA

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango que se opongan
a lo dispuesto en el presente Real Decreto.

CONCURS DE TRASLLATS

PROVISIONALS

\\ f
^
-

"

-

El 2 de febrer, la Conselleria signava un acord amb els sindicats sobre el
professorat provisional. Es tractava d'un acord que aportava canvissubstancials
respecte al sistema que existia fins ara. Malgrat que el text complet de l'acord el
vam publicar al número d'ALL-l-OLI corresponent al mes de febrer, pensem que es
útil reproduir-lo. També explicarem alguns punts que queden confusos al
document i intentarem donar algunar orientació per tal de facilitar-vos la vosta
elecció de plaça. Si malgrat tot això continueu amb dubtes, podeu trucar al
sindicat per a recaptar més informació. Respecte al calendari, el que cal dir és
que la Conselleria l'ha ajornat ja dues vegades. El que ens va donar en la darrera
taula sindical, va ser el següent: les vacants eixirien el primer de juliol,
l'adjudicació es faria sobre el dia 10 de juliol, i per tant, tot estaria resolt a finals
de juliol. Tanmateix, en la mateixa reunió ens van dir que el concurs de trallats per
al professorat definitiu es resoldria el 3 o 4 de juny, i a hores d'ara encara no s'ha
resolt. Això vol dfr que és previsible que el tema de provisionals no es resolga ffns
entrat agost.

PROPIETARIS PROVISIONALS

Primer
1. Els mestres que obtindran destinació amb caràcter de propietat provisional
hi romandran un mínim de dos anys, llevat que obtinguen plaça en propietat definitiva o aquesta siga coberta per un altre mestre que l'obtinga en propietat.
2. Finalitzat, sí de cas. el període esmentat de dos anys, el propietari provisional optarà entre continuar en el seu
destí o participar en un nou concurs de
trasllats de propietaris provisionals3. Per tal de cobrir les necessitats
d'algunes especialitats, la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència podrà disposar excepcionalment dels propietaris
provisionals no desplaçats, fent-ho constar prèviament en la relació de professorat.
Segon
1. Després de la resolució definitiva
del Concurs General de Trasllats, tots
els qui es troben com a propietaris provisionals hauran de sol·licitar plaça, d'acord amb el procediment que establirà
l'Administració.
2. Una vegada celebrat enguany el
concurset a les localitats que corresponguen, els Serveis Territorials publicaran:
a) La relació de mestres provisionals,
que estaran obligats a concursar tots en
aquest curs.
b) La relació de les places a cobrir,
especificant-hi la localitat, l'Ajuntament,
el col·legi i l'especialitat, quan escaiga, i
el motiu de la vacant, en la mesura del
possible.
c) Qualsevol plaça que siga coberta
per un propietari provisional í que no haja
estat oferida en la llista inicial haurà de
traure's, obligatòriament, a concurs públic de provisionals a l'any següent, i el
personal que l'ocupa serà desplaçat amb
caràcter forçós.
Tercer
1, La petició de destinació es farà en
l'imprès corresponent, i l'adjudicació es
realitzarà per ordre de dret, d'acord amb

ACLARACIONS I
SUGGERÈNCIES
— Una de les principals novetats
de l'actual concurs va a ser el respecte pel NRP en determinades especialitats. On més es van a veure els seus
efectes és a respecialittal de pre escolar. En aquesta, l'oferta de places
és molt superior a la demanda, o siga,
que hi ha pocs especialistes comparats amb les places que s'oferten.
Com a conseqüència d'aquest fet, el
que passava fins ara, era que els especialistes de pre-escolar ocupaven
places molt bones i que professorat
amb un número de registre molt més
baix eren destinats amb caràcter
forçós a cobrir places de pre-escolar
més dolentes. A partir d'ara, el professorat amb número de registre més
baix podrà triar voluntàriament preescolar, amb la condició que es ga~
rantesca que tots els especialistes
de pre-escolar van a.tenir opció a una
plaça de pre-escolar.
— Cal recordar que els professors
que trien places que no hagen eixit
en la relació de vacants, triaran forçosament al curs següent.
— Es van a triar places per a un
mínim de dos anys. L'any proper sols
tindran que demanar els desplaçats,
els que obtinguen plaça amb caràcter
definitiu i probablement —és un tema
que l'Administració encara no ha concretat— els que demanen voluntàriament una especialitat que no és la
seua. És important tenir-ho en compte a rhora de demanar, ja que pot ser
un error demanar places massa bones que tinguen moltes possibilitats
de ser ocupades per un definitiu. Estudieu amb atenció el perquè es produeix cada vacant i valoreu que val
més passar-se quatre o cinc anys en
un lloc regular que anar pegant bacs
cada any.

el número de registre personal, del més
baix al més alt. Serà obligatòria la petició d'especialitat per a aquells que així
es determine, i això suposa fer-se responsable de la destinació elegida a tots
els efectes.
2, Els mestres que compten amb més
d'una especialitat degudament validada
per l'Administració podran fer ús de la
que estimen més convenient en el moment d'elegir i, fins i tot. fer-ne ús de diverses, llevat de les places que, per un
millor funcionament i qualitat, seran d'opció obligatòria per als mestres especialistes en aquestes àrees, nivells i modalitats, i que així seran determinades prèviament per la Direcció General d'Educació General Bàsica i Ensenyaments Especials.
Quart
L'exercici de la destinació elegida o
adjudicada serà a partir de l'1 de setembre de 1987 a tots els efectes, i haurà
d'estar atesa personalment des d'aquesta data.
Cinquè
L'eleccíó en l'imprès preparat a l'efecte es realitzarà dins dels set dies següents a partir de la publicació de la resolució de convocatòria i haurà de lliurarse als Serveis Territorials corresponents, d'acord amb el que s'estableix
per procediment administratiu.
Aquest imprès facilitarà les instruccions necessàries per a emplenar-lo, í en
síntesi contindrà les dades personals del
professor i dos espais per a sol·licitar. El
primer fa referència a places determinades i s'hi podran demanar ordenadament
fins un màxim de 105. El segon espai és
per a grups de places que fan referència a especialitats per províncies i s'hi
podran demanar ordenadament fins un
màxim de 15 grups,
El procediment més concret a què fan
referència el punt 2.n 1 ( el punt 2.n 2-b
el 3/ 1, seran estudiats posteriorment
per sindicats ï l'Administració, conjuntament.

TRI NIOS
PROYECTO DE REAL DECRETO SOBRE VALORACION
DE TRIENIOS PERFECCIONADOS EN EL EXTINGUIDO CUERPO DE
MAGISTER1Q NACIONAL DE ENSENANZA PRIMÀRIA
Articulo 1.°
A partir de 1,° de diciembre de 1986
el tíempo de servicios prestados en el
extinguido Cuerpo del Magísterio Nacional de Ensenanza Primària se valoraran,
a efectos de trienios, aplicando el índice
de proporcionalidad ocho.
Articulo 2,°

Se reconoce al personal afectado por
lo dispuesto en el articulo anterior el derecho apercíbir en tres anualidades de
igual cuantía la diferencia que pudíera
corresponderle por aplicación del índice
de proporcionalidad ocho en lugar del
seis a los mencionados trienios durante
el período comprendido entre el 1 de diciembre de 1981 y el 30 de noviembre
de 1986. Estàs anualidades se abonaran
en los aiïos 1987, 1988 y 1989,
Articulo 3.°

Las liquidaciones de las cantidades resultantes de la aplicación de lo dispuesto en el articulo anterior para los profesores de Educación General Bàsica en
situación de activo dependientes del Mínisterio de Educación y Ciència se practicarà de oficio por el citado departamento.
En los restantes casos, salvo para el
personal actualmente transferida a las
Comunidades Autónomas. en lo que se
estarà a lo que se disponga por las mismas, se efectuaran a instància de los interesados o de sus legítimos herederos,
en solicitud que dirigiran a la autoridad
competente para el reconocimiento de
sus trienios, correspondiente a su actual
destino o al que tuvieran en el momento
de su jubilación o fallecimiento, y que,
de conformidad con la normativa vigente, son los subsecretarios de los ministerios respecto a los funcionarios destinados en sus servicios centrales y de los
organismes autónomos y demàs entidades dependientes de los mismos y los
delegados del Gobierno y gobernadores
civiles en relación a los funcionarios destinados en los servicios periféricos de
àmbito y provincial, respecti vam e nte.
DISPOSICION ADICIONAL

1. Para la determinación de la cuantía
de las pensiones sujetas a la nueva normativa de Clases Pasivas del Estado,
contenida en la Seccíón 1.a del Capitulo
II de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1985. en el calculo de la pensión de jubilación o retiro de los causantes, los servicios prestados en el Cuerpo de Magisterio Nacional de Ensenanza Primària se computaran como prestados en un cuerpo de índice de proporcionalidad ocho y grado inicial dos.

2, Los haberes pasivos causades por
los profesores de Educación General Bàsica, al amparo de la citada normativa,
desde el 1.° de enero de 1985 hasta la
entrada en vigor de este Real Decreto,
cuando los causantes hayan prestado
servicios en el cuerpo mencionado en el
número anterior, seran actualízados de
oficio, en función de la expresada valoracíón de dichos servicios, por la Dirección General de Costes de Personal y
Pensiones Públicas.

DISPOSICIONES FINALES

Primera
Se faculta al Ministerio de Economia y
Hacienda para que ínstruya los procedimientos oportunes para la habilitación de
los créditos necesarios para la ejecución
del presente Real Decreto.
Segunda
El presente Real Decreto entrarà en vigor al dia siguiente de su publicación
«Boletín Oficial del Estado».

MUFACE
ELEVACION DE LA CUANTÍA DEL SUBSIOIO DE
JUBILACIÓN Y EXTEN£ION DEL MISMO A LA JUBILACIÓN
POR INCAPACIDAD PERMANENTE
Por Odèn del Ministerio para las Adminisíraciones Públicas de 18 de marzo de
este afio —publicada en el ^QE» del 26 de marzo—. el derecho al subsidio de jubilación, que hasta ahora estaba limitado a los supuestos de jubilación forzosa por
edad, se ha hecho exíensivo a los supuestos de jubilación por incapacidad permanente para el servicio siempre que, en uno y otro caso el funcionaria se encontrase
en el momento de su jubilación en situación de servicio activo, servicios en Comunidad Autònoma, servicios especiales, excedència forzosa o supernumerario,
Asimismo, la cuantía del subsidio, que estaba cifrada en el importe de una mensualidad ordinària de las retribuciones bàsicas, se ha elevado al 150% de dicho
importe.
Estàs modificaciones, amparadas en el presupuesío de 1987, se aplican a las jubilaciones producidas desde el primer dia del ejercicio presupuestario, es decir. desde el 1 de enero de este ano, inclusive.
Las solicitudes del subsidio de jubilación. como siempre, debe presentarse en el
servicio provincial u oficina delegada de MUFACE a que el funcionaria se encuentre
adscrito.

PRESTACIONES PARA ASíSTENCIA GINECOLÒGICA,
MATERNIDAD Y PLANIFICACION FAMILIAR
El ultimo concierto suscrito por MUFACE para las prestaciones de asistencia sanitària durante 1987 introduce innovaciones en la asistencia ginecològica, en la
asistencia por maternidad, e incluye un apartado para la cobertura de la planificación familiar. En estos supuestos, la asistencia queda amparada por ei concierto en la forma siguiente:
GINECOLOGIA: En los casos de esterilidad, la entidad viene obligada a asumir
los gastos necesarios para obtener el diagnostico, el cual se extenderà, cuando proceda, a la pareja. No obstante, el tratamiento de la causa de esterilidad alcanzarà
solo al conyuge que sea beneficiario de prestación de asistencia sanitària,
ASISTENCIA POR MATERNIDAD: Estarà a cargo de tocólogo y matrona en las
poblaciones donde exista dicho especialista, y de medico de família en aquellas en
donde no exista. La asistencia comprenderà, ademàs del reconocimiento y la aténción mèdica durante el embarazo. la asistencia del facultativa al partoT el empleo de
la tècnica adecuada al mismo, cualquiera que sea; la asistencia al puerperio e incidencias patológicas; la hospitalización y la asistencia al recién nacido.
Alcanza, igualmente, la cobertura del presente concierto al aborto espontàneo,
así como el aborto terapéutico en los términos establecidos por la legislación vigente,
PLANIFICACION FAMILIAR: Quedan incluidos los siguieníes métodos, de acuerdo con la regulación de los mismos en la legislación vigente:
a) Tratamientos con anticonceptivos y las revisiones gínecológicas necesarias
para la mujer
b) Implantes de dispositives intrauterinos (DIU) y tratamiento de sus posibles
complicaciones, no siendo dichos dispositives (DIU) a carga de la entidad.
c) Ligadura de trompas y vasectomía,
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SI VOLS:
REBRE LES NOSTRES PUBLICACIONS, INFORMACIÓ SOBRE ASPECTES GENERALS O DEL TEU SECTOR, CURSOS
DE FORMACIÓ SINDICAL, TRAMITACIÓ I PRESENTACIÓ
DE RECURSOS INDIVIDUALS O COL·LECTIUS, GABINET
JURÍDIC, ASSESSORIA FISCAL..., i més serveis.

SINDICAT DE TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENT
DEL PAÍS VALENCIÀ

PARTICIPA
EN UN
SINDICATO
FUERTE,
PROGRESISTÀ

UNIÓ COMARCAL:

Nom

Cognoms:
D. N. I

Lloc:

Data naixement:

Situació professional:

Sector:
Adreça particular: Ciutat

n.

Carrer:

AUTONOMO

Telèfon:
Centre de treball:
Ciutat:
Comarca:
Data d'afiliació
Signatura

Sr. Director:
Entitat bancària
Sucursal:
Ciutat:
Adreça
Li pregue done les instruccions escaients per tal que, fins nou avís
i a partir d'aquesta data, s'abonen del meu compte les quantitats
que, en concepte de quota, lliure el SINDICAT DE TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ:
Data:
C/C o Llibreta n.°
Nom
Signatura

Cognoms:

PO

PTAS
ERS

HAY
IARS

mas fuertes esta ras ma
seguro
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PRIVADA CONCERTADA
ATRASOS 86 Y
ACUERDO DE
COMPLEMENTOS
Si en el número anterior de ALL-I-QLl decíamos que según la Conselleria
los atrasos del 86 se iban a librar «a lo
largo del mes de mayo», la realidad es
que dicho mes ha finalizado sin que se
produzca tal libramiento.
El dia 27, miércoles, tuvo lugar una
concentración ante la Conselleria,
siendo recibida una comisión, en ta
que había miernbros del STE-PV. por
el secretario general y el director general de EGB.
Se nos dijo que si aún no se había
cobrado era porque el nuevo sistema
cantable establecido por la Conselleria de Hacienda (£?}, había retrasado
el pago, però que se iba a producir,
por lo que a EGB se refiere, en pocos
días. Con respecto a BUP y FP, harían
todo lo posible para agilizarlo al màximo (días antes el responsable de la
Unidad de Centros Concertades de la
DG de EE Medias nos había asegurado que esperaba dejarlo todo terminado para finales de julio).
Con respecto al Acuerdo de Complementos. se nos dijo que al dia siguiente, telefónicamente, se nos daria
una respuesta de cuàndo empezarían
a enviar las instrucciones a los centros
para reclamar los complementes.
Al dia siguiente, telefónicamente. se
nos aseguró que el dia 1 se librarían
los atrasos del 86 para EGBT y a lo largo de esa semana para EE MM. Asimisrno, sé nos dijo que las instrucciones de los complementos estaban al
caer.
Cuàndo estamos escribiendo este
articulo, dia 5, resulta que los atrasos
no se han librado ni se sabé cuàndo
se podran librar, ni de EGB ni de EE M,
ya que los «diskettes» que han llegado
a la Conselleria de Hacienda estan plagados de errores y no los pueden procesar, así que deberàn ser devueltos,
para que hagan otros. En la C. de C.,
E y C, aseguran que ya han enviado
otros, però la C. de Hacienda sigue sin
poder efectuar las transferencias, ya
que al parecer siguen habiendo, errores.

Con respecto a los complementos,
nos dicen de la D, G. de EGB que en
los próximos días nos convocaran a
una mesa sindical para estudiar el
tema (i?).
Para nuestro sindicato, una vez mas
ta Conselleria de C., E. y C. demuestra su incapacidad de gestión, así
como su nula sensibilidad hacia los trabajadores de la E. Concertada, que en

los últimos meses vienen sufriendo
continuas agresiones a sus derechos.
Con respecto a lo anterior, hemos
de decir que el pasado dia 26 presentamos un escrita, dirigido al conseller,
solicitando la dimisión de los responsables de la D. G. de EE MM. Dicho escrito iba firmado. ademàs de por el
STE-PV, por CC OO y FETE-UGT. No
hace falta decir que todo sigue igual.

HOMOLOGACION
Este tema tampoco està nada claro.
Después de la oferta que hizo el MEC,
y que ya conocéis, el STE-PV (UCSTE) y el resto de sïndicatos del sector
han propuesto al MEC, de forma unitària, un texto del convenio sobre homologación con los profesores de la E,
Pública. No se ha recibído por el momento respuesta alguna por parte del
ministerio.
Por su parteT la Conselleria sigue sin
dar respuesta a la propuesta que en
su dia le hicimos.
Para el STE-PV todo esto demuestra la falta de voluntad por paríe de la
Administración, tanto central como autonòmica, de concretar en un plazo
breve un convenio de homologación,
tan largamente esperado por los trabajadores del sector, que aproxime nuestros salaries y nuestras condiciones
de trabajo a nuestros companeros de
la E. Pública y que aparece recogido
en la LODE.

HORARIOS PROXIMO
CURSO
El convenio de la E. Privada Concertada fija en 28 el número de horas lectivas semanales, incluyendo recreos.
Sin saber por què, son algunos los
centros que continúan haciendo 30
horas lectivas (de 9 a 13 y de 3 a 5),
con la excusa de que el recreo no
constituye tiempo lectivo. Hemos de
repetir una vez mas que esto no es así,
y es ahora momento, de cara al próximo curso, de plantearlo y modificar el
horario en aquellos centros que siguen
haciendo 30 o 5 en algun caso, mas
horas.
Por lo que respecta a las horas complementarias, hemos de recordar que
si bien el convenio establece que son
4, en Valencià siguen vigentes las 3
que establece el convenio provincial,
Asimismo, para el personal no docente las horas semanales en Valencià
son 37'5.

MES DE JULIO
Como se sabé, el convenio en su articulo 47 dice que: «En los centros en
que exista algun nivel concertado tendra derecho el 40% del personal docente a un mes mas de vacaciones,
debiendo justificar la asistencia a cursos de actualización y perfeccionarniento de al menos 25 horas de duración, realizables dentro del referido
mes o a lo largo del curso que comprende ese mes.
La concreción personal del indicado
40% se harà de forma rotativa y por
antigüedad.
En caso de igualdad de condiciones,
se tendràn en cuenta las necesklades
del centro, participando en el establecimiento de turnos los representaníes
legales de los trabajadores,»
Los docentes en Semana Santa y en
Navidad tendràn derecho a igual vacación que la que se fije en el calendario
escolar oficial para los alumnos. Igualmente, el referido personal dïsfrutarà
de cinco días de vacaciones en días laborables distribuidos durante el período estival, pudiéndose disfrutar de
modo continuado si estan de acuerdo
empresa y trabajadores.
Así, pues, aquellos que tengan que
trabajar duraníe el mes de julio tienen
derecho a disfrutar durante dicho mes
de cinco días laborables de vacación.
El horario de julio serà de 21 horas
semanales.
Por lo que respecta al personal no
docente, durante los períodes de vacaciones escolares realizarà jornada
continuada, con un màximo de seis horas diarias y 48 horas ininterrumpidas
de descanso semanaL Tienen asimismo derecho a dos días laborables durante el ano.
Algunos centros han venido realizando en el mes de julio «cursos de recuperación» para sus alumnos y los de
otros centros, pasando el correspondiente recíbo. Estàs pràcticas son totalmente ilegales y deben ser comunicadas a la inspección, para que emita
el correspondiente informe.

Si algun centro pretende realizar
este tipo de actividades, comunicadlo
al sindicato para que lo pongamos en
conocimiento de la Conselleria.
Como se sabé, la LODE establece
como posibles causas de apercibimiento de rescisión de concierto cuestiones como las anteriormente expuestas,
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25,26,27 SETEMBRE-87
INFORKACIO 1 INSCRIPCIÓ:

Alacant:

Castelló:

València:

Orense, 3, E, Ücha. 03003 Alacant
Tel 22 60 68

PI. País Valencià, 6, 3.° 12002 Castelló
Tel, 20 68 27

Gascó Oliag. 8, A, 10. 46010 València
Tel. 361 52 16
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PRIVADA CONCERTADA

LA CONS
RIANO
HA PAGADO LA
GURIDAD SOCIAL
A los problemas que vienen sufriendo los trabajadores de los centres concertados, ahora hay que anadir uno
mas, y esto es lo mà; grave que nos
podia ocurrir, estamos al descubierto
de nuestros pagos a la Seguridad Social desde el pasado 1 de enero, por increïble que pueda parecer.
Como se sabé, desde el pasado 1 de
enero la Conselleria asume el pago delegado, así como los ingresos de las
cuotas de la Seguridad Social, así
como el ingreso en Hacienda de los
descuentos que por IRPF se nos hace
mensualmente,
Cuando se empezó a córrer el rumor, no acabamos de creérnoslo. però
hechas fas correspondientes averiguaciones, podemos afirmar que hasta la
fecha la Conselleria no ha ingresado

nuestras cotizaciones de Seguridad
Social. Ignoramos hasta hoy si ha
ocurrido lo mismo con los descuentos
de IRPF.
Esto quiere decir que si tuviésemos
algun accidente, enfermedad, necesidad de alguna prestación..., nos podríamos encontrar con la desagradable
sorpresa de no tener derecho a lo que
en justícia nos debe corresponder Por
lo que respecta a la atención mèdica
de ambulatorio, parece ser que no debemos tener ningún problema, al menos eso nos han asegurado.
Ante la gravedad de los hechos, pedimos a todos los trabajadores del sector que presenten ante la correspondiente Tesorería Territorial (Valencià,
Castellón o Alicante, según los casos)
una solicitud pidíendo ïnformación de
como se encuentra su situación de

pago a la S. Social desde el dia 1 de
enero de 1987 y hasta la fecha. Deben
ser peticiones individuales. Lo que sí
es posible es que todos los trabajadores del centro deleguen en un compalïero. mediante la oportuna autorización y fotocopia del DNI, aportando su
nombre, apellidos y domicilio, así como
el número de afiliación a la S. Social,
tanto del trabajador como de la empresa.
Por supuesto que cuando la Conselleria ingrese dichas cuotas deberà hacerlo con la correspondiente sanción y
recargo.
Una vez mas, repetimos, ante la gravedad de los hechos, pedimos que lo
hagàis a la mayor brevedad.
Si necesitàis mas información, llamad al sindicato.

PRIVADA

COMISION PARITARIA DEL

CONV NIO
El pasado dia 18 de mayo quedo constituida la comisión paritaria del convenío
de la Ensenanza Privada Concertada,
tanto por la patronal CECE como por los
sindicatos representatives del sector,
entre ellos UTEP, coalíción de la que forma parte el STEPV (UCSTE).
La comisión paritaria tiene como competencias la interpretación, medíación y
arbitraje del convenio, siendo vínculantes sus resoluciones.
Asimismo. esta comisión paritaria elaborarà un texto articulado, adecuàndolo
a la LODE y demàs normativa legal vigente, durante 1987. Dícho documento seré
la base de discusión de la Mesa Negociadora del VII Convenio, correspondiente a 1988.
Como se recordarà, en un principio el
arbitraje nos excluía de participar en la
comisión paritaria, ya que se decía que
esta estaria formada únlcamente por los
sindicatos que aceptaron el arbitraje,
En esta primera reunión no se abordo
el estudio del nuevo texto que sirva de
base para la discusión del VII convenio.
Dicho estudio y discusión quedarà, pro-

bablemente, para después del verano.
Por parte del STEPV, ademàs de revisar todo el articulado y adecuarlo a la
LODE y demàs normativa actual (el actual es de 1980). el nuevo convenio
debe recoger la posibilidad de negociar

otros de àmbito inferior, para poder tener un convenio del PV, así como mejoras en cuanto a horarios, jornada y vacaciones. Se esta elaborando ya la que
serà nuestra plataforma de cara al VII
convenio.
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ENSENYAMENTS MITJANS

TAULA SINDICAL
A la Taula Sindical del passat dia 2 de juny estigueren presents per primera vegada representants del CSIF, USO i CNT. Per part de l'Administració participaren el dtor. grat. i responsables del serveis de Batxillerat, Ordenació
Acadèmica, Ensenyaments Especialitzats Í del Gabinet del Conseller. A més
a més dels sindicats esmentats, assistiren FETE, CC OO i el STE-PV.

ADJUDICACIÓ
DE PLACES ALS
PROFESSORS EN
EXPECTATIVA DE
DESTÍNACIÓ
ABANS L'ESTIU
A la Taula Sindical general del dimarts anterior (veure la informació en
aquest mateix número de ALL I OLI)
el STE havia plantejat que calia fer
un esforç per tal que les places que
s'anaven a ofertar en aquesta adjudicació s'ajustaren al màxim a les places reals del proper curs, fent els càlculs a partir de les necessitats plantejades als centres, segons les seues
previsions i no a partir de les vacants
a les plantilles orgàniques. També el
STE havia plantejat que l'adjudicació
es deuria fer amb garanties que el
professorat no ixquera perjudicat per
veure's obligat a triar entre unes places que després, a setembre, podrien
haver estat millorades.
La única clàusula de salvaguarda
possible, si es volia mantindré l'adjudicació d'abans l'estiu, era la possibilitat de reservar-se a setembre si es
pensa que es pot millorar. Aixi també
l'havia entès l'Administració, i la
conclusió va ser que:
a) Les adjudicacions seran els
dies 1 i 2 de juliol (amb possiblitat
que si una persona no pot estar, delegue en una altra).
b) Eixiran a l'adjudicació un minim
de 800 places per als 501 professors
en expectativa, aquestes són les places raonablement segures.
c) Q u a l s e v o l p r o f e s s o r pot
reservar-se per a una nova adjudicació a setembre, en la qual entrarien
les places sobrants d'aquesta adjudicació i les noves previsions.
Abans del dia 25 tindrem la llista
de les places amb la màxima informació sobre les mateixes: diürnnocturn, afins, línies en valencià, etc.
Almenys això varen demanar.

PROFESSORAT
DE FRANCÈS
EN FXPECTATIVA
Els problemes del col·lectiu dels
professors de francès han estat plantejats pel sindicat moltes vegades al
llarg dels darrers anys. Fruit de les
14

reunions i de la postura unitària mantinguda pels sindicats a la Taula Sindical, han estat les mesures preses
per l'Administració per tal depaliarel
problema. L'última d'aquestes mesures ha estat l'aprovació de les «instruccions sobre l'assignatura de francès per al curs 87-88», recentment enviada als centres.
Tanmateix, ens trobem molt lluny
d'una solució definitiva del problema. De fet, enguany únicament han
passat tres persones d'expectativa a
destí definitiu, i les previsions no són
gens optimistes, donat que noves vacants que es produïren al Pais Valencià podrien ésser ocupades per concurs de t ral lats per professors
d'altres comunitats, fins i tot professors amb antiguitat inferior a la dels
professors que es troben en situació
T
d expectativa en aquesta comunitat
autònoma.
El tema que es plantejava en
aquesta reunió era el de l'adjudicació
de places als professors de francès
en expectativa. Aquesta assignatura,
segons va informar l'Administració,
és l'única en la qual el nombre de places de l'especialitat és inferior al de
professors.
Per part del STE es va defensar la
necessitat de fer un estudi de les places que es podrien oferir, considerant els diferents casos d'horaris majoritaris de francès, horaris amb un
minim de 12 hores, etc., afegint places de francès d'altres sectors de
TEM, quantificant les possibles places per l'aplicació de la instrucció
abans esmentada, etc. A partir
d'aquest estudi, amb la participació
del col·lectiu afectat, es podria
prendre una decisió amb unes bases
més realistes.
En qualsevol cas, aquesta decisió
no pot ésser mai mantindré situacions d'injustícia com la produïda
el passat curs, i ha de partir del reconeixemet dels drets d'aquest col·lectiu.

TRIBUNALS
D'OPOSICIONS
Amb data 15 de maig, el STEPV va
presentar a la Conselleria l'escrit
sobre el tema. Aquest no es va poder
tractar a la Taula General de la setmana anterior i es va plantejar en
aquesta reunió.

Respecte al pagament dels atrasos, la Conselleria va afirmar que
s'havia adreçat a Hisenda repeditament, sense obtindré resultats. Es va
comprometre a passar als sindicats
l'última resposta d'Hisenda i a
adreçar-se de nou en nom de la Taula
Sindical per tal d'urgir els pagaments, assabentant els seus responsables de la situació que es podria
produirals tribunals.
També es va contestar que s'havia
informat de la possibilitat i s'havia
donat ordre de lliurament aquest mat e i x mes de les d i e t e s de
desplaçament i d'allotjamet dels
membres dels tribunals, donant una
resposta positiva al punt segon.

ENSENYAMENTS
ESPECIALITZATS
Al punt de precs i preguntes, el
STE va informar també de la petició
que havia presentat de celebració
d'una Taula sobre aquests sectors
per tal de tractar qüestions generals
d'ordenació acadèmica i qüestions
concretes, com les plantejades a les
escoles d'Arts i Oficis a les quals feia
referència l'escrit presentat pel sindicat. Aquesta proposta va ser acceptada per l'Administració.
També es va contestar a la pregunta que el sindicat va fer sobre el no
pagament als caps de seminari, catedràtics, al període anterior a l'aplicació del nou sistema retributiu, diguent que es tractava d'un error i que
calia reclamar.

CIRCULAR CURS87-88
Esta circular estaria preparada i es
faria arribar als sindicats eixa mateixa setmana. Al cas dels ensenyaments especialitzats estaria en el
plac de 15 dies. No es va tractar
sobre les modificacions introduïdes
després de la reunió anterior de la
Taula.

COMENÇAMENT
DEL CURS
Els sindicats varen plantejar que
calia que l'Administració arreplegarà, com a postura seua també, el
punt que s'havia acordat en la Taula
anterior sobre el començament del
curs, posant com a data oficial el 1
d'octubre, que en la majoria dels casos era la data real de començament.

ALTRES QÜESTIONS
Per part de diferents sindicats es
va demanar que s'informarà als interins de CLAs o centres en procés
d'integració de la seua inclusió a la
llista de contractats, es va demanar
informació sobre la FP en alternància, pagament als tutors dels CAPs,
etc.

INTEGRACION DE CUERPOS DOCENTES

seu
A partir de la Asamblea estatal, e
pasado 13 de mayo, de profesores de
entrada de las Escuelas de Artés y
Oficiós, en estàs escuelas se ha generado un movimiento reivíndicatívo
que ha contado con el apoyo del resto del profesorado y de los sindicatos.
El motivo fundamental de este movimiento es la preocupacíòn que
existe en el colectivo respecto a la
aplicación de la 16x30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función
Pública, en lo que hace referència a
la integraciòn de los diferentes cuerpos docentes. Existe una posibilidad
real de que en ese momento de la integraciòn se pudiera producir la consolídación de una situación injusta y
discriminatòria que padece este colectivo, al quedar fuera una parte del
mismo del Cuerpo de Profesores de
Secundaria.
Es indudable que este tema
estaria totalmente solucionado si en
su momento se hubiera reconocido
el índice de proporcionalidad 10 que
corresponde al colectivo.
El pasado 2 de junio el STEPV presentaba en el Conselleria un escrito
en el que solicitaba una reunión
extraordinària para tratar este tema
concreto y otras cuestiones, propuesta que fue aceptada en la Taula
Sindical, y en el que se planteaban
los elementos basi cos que, en
nuestra opinión, darian salida a los
problemas actuales.
Simultàneamente, la UCSTE pedía
al dtor. gral. de Personal del MEC una
reunión MEC-sindicatos para tratar
este terna, reunión que el MEC se
comprometió a convocar a corto plazo.
Este compromiso, que fue reiterado por el dtor. gral en una reunión
con representantes de colectivo, fue
valorado positivamente por estos como un primer paso de reconocimiento de que existe un problema real que
debe ser resuelto, planteàndose desde la coordinadora estatal la desconvocatoria de las medidas de presión.
En estos momenlos, y así lo hemos planteado, lo importante es conseguir una postura unitària de todos
los sindicatos y del colectivo, y conseguir que realmente todos los compafieros estén informades del problema y dispuestos a participar para
conseguir su solución.

LAS
ART
OFICIÓS
PROPUESTAS SOBRE
EL COLECTIVO
DE PROFESORES
DE ENTRADA DE
ESCUELAS DE ARTÉS
1. Presentaciòn, por parte de la
Adminístracíón, de un informe justificativa de la situación de este colectivo.
2, Realización de una nueva Mesa
Sindical, con el objeto de que los
acuerdos alcanzados en la misma
entre la Conselleria y los sindicalos
sean llevados a la reunión de los responsables educatives de las Administraciones Central y Autonómicas.

Los puntos bàsicos de acuerdo por
parte del STE serían los siguientes:
A) Reconocimiento, con caràcter
retroactiva a noviembre del 81 (modificación del índice de proporcionalidad y coeficiente de maestros de
taller) o agosto del 80 {modificación
normas de ingreso en los cuerpos de
Escuelas de Artés y Oficiós) del
índice de proporcionalidad 10, coeficiente 4, a los profesores de entrada.
B) Integraciòn en el Cuerpo, o Escala, en su caso, de Profesores de
Secundaria de la totalidad de los profesores de entrada, en el momento
de la aplicación de la adicional 15 de
la Ley 30/84,

ANTIGUOS PATRONATOS
En la Taula Sindical del martes 26 de mayo, los representantes
de la Conselleria respondian a la pregunta realizada por el STE
sobre las retribuciones de estos profesores, en el sentido de que
también les seria aplicable a los mismos el nuevo sistema retributivo, con los aumentos y los atrasos correspondientes.
Con esta respuesta, y dejando aparte el tema, totalmente diferente, de cual es el futuro de estàs unidades, quedan unicamente
pendientes de solución cuestiones como la de la extensión a este
profesorado de la póliza de seguro de responsabilidad civil o la forma de aplicación de los complementos especificos.
Por el contrario, en el MEC, la UCSTE se ha tenido que dirigir a
diferentes instancías y ha tenido que plantear en la Mesa Sindical
con el subsecretario del MEC y en el Consejo Escolar de Estado la
exigència de que este profesorado no sea discriminado, como hasta el momento lo ha sido, con la aplicación de las nuevas retribuciones.

// ENCUENTRO
SINDICAL DE UCSTE
VERUELA (Z A RA G OZA): Dl AS 10, 11,
12 Y13 DE SEPTIEMBRE
Al igual que el curso pasado en Cercedilla, la UCSTE ha orgamzado un encuentro sindical al comienzo del nuevo curso para poder tratar con tranquilidad las cuestiones fundamentales de
nuestra acción sindical.
Es bastante evidente que este ano los temas van a girar en torno a las elecciones sindicales: programa, objetivos, etc. De todas
formas se ve necesario encontrar espacio para tratar cuestiones
més generales: Homologación retributiva, régimen disciplinario de
funcionarios, concursos de traslados, MUFACE, derechos pasivos.
horarios, reforma educativa, etc.
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