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Y AHORA, ENCIMA, LES DAN DOCE LIBERADOS A CADA UNO

NOS QUIEREN CHULEAR LA
OCRACIA
En el número anterior de ALL-I-OLI anatizàbamos el triste papel que estan representando los llamados sindicatos representatives —UGT, CC OO y CSIF— al frente de las Juntas Electorales de Zona y, concretamente, el contraste entre su esforzada
defensa de la ley y el orden y la escasa fortuna a la hora de potenciar la participación. Esta semana las cosas aún han llegado
mas lejos: el Conseller de Función Pública, ante el alborozo de
los representatives, adelanta la llegada de los Reyes Magos y le
regala a cada uno de ellos —excluyendo a los demàs— doce liberados. Todo, como puede verse, dentro de la mas estricta ortodòxia sindical, según la cua) los votos llueven del cielo y los
liberados de la Administración.
Y mientras, miembros de las Juntas Electorales simultanean
su función de jueces del proceso electoral con su participación
activa como parte en ta campana.
Hablemos claro: nos estan chuleando. A todos. Porque una
cosa es que la Administración tenga ya un modelo de lo que debe
ser el sindicalismo en la enseftanza (modelo a tres bandas: UGT,
CC 00, CSIF). Y otra bien distinta que estos tres sindicatos se
conviertan en el Melchor, Gaspar y Baltasar de la Administración
y se repartan el oro, el incienso y la mirra.
Y eso nos afecta a todos.

TU DECIDES
A partir de los acontecimientos que estan sucediendo, cabria preguntarse si vale la pena
participar en un proceso electoral en el que parece que todo està decidido. La respuesta es
que sí, que hay que participar. Porque, aunque alguien haya establecido cuàles son los sindicatos representatives e incluso les haya pagado por adelantado, con liberados, los resultados de unas elecciones que todavía no se han celebrado, nadie puede impedir que se contabilice los votos. Precisamente por eso, es necesario participar.
La abstención es nuestra mayor enemiga, la que puede legitimar à quien ya lo ha decidido
casi todo. Porque no hay que enganarse, hay dos tipos de representat! vidad: la real, que da
los votos, y la otra, que da la Administración. No hemos esperado diez anos para darle un
cheque en blanco a la Administración. El que algunos sindicatos, en su ceguera, aún no lo
hayan comprendido es otro problema. La debiltdad sindical es la debilídad de todo el profesorado. Solo los votos nos haràn fuertes.

DESPUES DE DÍEZ ANOS, AHORA NO
PUEDES FALLAR

Participa

UN ACUERDO
DtSCRIMINATORIO
No debian tener la conciencia
muy tranquila en la Conselleria
de Administración Pública cuando se hicieron tanto de rogar
para darnos la fotocopia del
acuerdo firmado en 30 de octubre entre la Administración y los
sindicatos que íodos sabemos.
El Director General de dicha
Conselleria incluso nos ilustró
con una curiosa teoria según la
cual el documento era propiedad de las partes que lo habían
firmado.
El acuerdo en sí es breve: se
reparte una docena de liberados
cada sindicato «representativo»,
la mayor parte de los cuàles se

destinarà a educación, y aprovechan la ocasión para citar sin venir a cuento e! punto IV del Convenio 151 de la OÏT, desaprovechando la oportunidad de citar
el articulo cinco, que es mucho
mas interesante y que había por
ejemplo de las injerencias de la
Administración en los sindicatos.
Por supuesto, en el acuerdo
no se habla de la Ley Orgànica
que regula el régimen electoral
general, que contempla como
delito electoral el perjuicio a determinadas candidaturas
—como es nuestro caso—, las
aportaciones selectivas de fondos por parte de la Administración a las campaiïas —y los liberados son aportaciones de
fondos indirectes, como lo reconoce la misma ley al hablar de
los gastos electorales— o simplemente la Ley de Reforma de
la Función Pública, cuando establece como falta muy grave para
los funcionaries —y en Administración Pública hay un montón—
«la violación de la neutralidad o
independència políticas, utilizando las facultades atribuidas
para influir en procesos electorales de cualquier naturaleza y
àmbito». Son los elementos que
nosotros pensamos «anadir» al
acuerdo para impugnarlo. Y posiblemente para entablar acciones legales contra la Conselleria que lo ha hecho posible.
Però aún vamos a llegar mas
lejos: vamos a denunciar el
acuerdo ante la Junta Electoral
Autonòmica, para que también
decida sobre el asunto. Decisión que tendra que ser difícil,
teniendo en cuenta que la citada Junta està formada por los
mismos sindicatos y la misma
Administración que han firmado
el acuerdo que pensamos recurrir.

LES COMPETÈNCIES
EDUCATIVES AUTONÒMIQUES I
L'ACCIÓ SINDICAL
Les competències en matèria d'educació transferides a la Generalitat Valenciana han obert un nou àmbit de
negociació i d'acció sindical.
Alguns han optat per infravalorar les possibilitats que aquest fet comporta. Nosaltres, pel contrari, pensem que es
precís aprofundir l'actual ús que es fa de les competències i ens plantegem com un objectiu sindical de primer
ordre el forçar la Conselleria per tal que assumesca la iniciativa en totes aquelles qüestions que siguen possibles i
el criticar obertament les còmodes tentacions d'imitar l'Administració Central.
Pedagògica, constitució dels
Consells Escolars de districte i
dels comarcals, augment de les
competències i poder decissori
de cadascun dels consells, assegurar la conexió-coordinació
entre els consells escolars en
els diferents nivells —zona, municipi, comarca, país... — , mitjançant l'establiment d'una via
de representació directa, etc.

COMPETÈNCIES
ECONÒMIQUES
Malgrat que els criteris retributius es determinen fonamentalment als Pressupostos Generals de l'Estat, existeixen aspectes de desenvolupament autonòmic. Així, hem pogut veure
com, a diferència de la resta de
l'Estat, els interins estan cobrant el cent per cent de les retribucions bàsiques i el cent per
cent de les complementàries.
Aquest fet ha estat possible per
estar contemplat a la Llei de la
Funció Pública Valenciana i al
recurs que el STEPV va presentar per tal que s'aplicarà.
Un altre tema és el dels complements específics. La Generalitat Valenciana, a diferència de
la resta de l'Estat, els ha generalitzat a tots els funcionaris a
excepció dels docents, amb la
conseqüent discriminació per
aquests. Conseqüentment, també cal assenyalar que la lluita
per l'homologació en l'aspecte
que fa referència a la repercusió generalitzada dels complements específics per als docents cal centrar-la fonamentalment a nivell autonòmic.

ESTATUT DEL
PROFESSORAT
Si exceptuem el que fa referència a la carrera docent i a la
formació inicial del professorat,
hi ha un nombre important de temes referits a l'estatut del professorat de competència autonòmica. Com exemple, podríem
esmentar els concursos de trasllats, les comissions de serveis,
el calendari escolar, les vacances i les llicències i permisos.

MILLORA DE
L'ENSENYAMENT
Tots sabem la quantitat d'elements que integren allò que
se'n diu millora de la qualitat de
l'ensenyament. Molts d'ells són
de competència autonòmica:

RENOVACIÓ
PEDAGÒGICA

construccions escolars —tant
en l'aspecte qualitatiu com
quantitatiu—, dotacions i equipament dels centres públics,
menjadors, etc. Això per no parlar de l'EPA, els gabinets psicopedagògics i els ensenyaments
diferencials en general.

OBRIR UN FRONT,
GUANYAR UNA BATALLA
L'existència d'una sèrie de
comunitats autònomes amb
competències en matèria d'educació ens ofereix un nou camp
de lluita que, en la mesura que
divideix l'Administració en dos
fronts, la debilita, i en la mesura
que la debilita millora la nostra
correlació de forces.
Malgrat el seu valor puntual,
podem constatar com, per
exemple, la postura de la Conselleria respecte al tema de la
responsabilitat civil, concretada
en la necessitat d'un canvi legislatiu al marge de les pòlisses, ha
deixat en evidència a una Administració Central empenyada en
defensar que no existeix cap
problema de responsabilitat civil
que no es puga arreglar amb una
circular que per a res no serveix.

LA INÈRCIA D'UNS I
D'ALTRES
El gran risc de l'Administració

Autonòmica és el d'imitar sistemàticament a la Central, renunciant a les possibilitats que ofereix l'Autonomia, amb la qual
cosa el sostre de competències
reals és molt inferior al possible.
La inèrcia, però, no és patrimoni de la Generalitat. També
algunes forces sindicals excessivament centralitzades viuen
ben còmodes repartint els documents i les revistes que d'una o
altra manera ixen de les seues
direccions estatals. No és cap
casualitat que el STEPV —en
contrast amb els sindicats esmentats— haja estat l'únic sindicat capaç d'editar periòdicament una revista a nivell autonòmic. Perquè hi ha un altra qüestió: Com volen alguns sindicats
dir alguna cosa a nivell de país
amb una estructura provincial?

UNA ESTRUCTURA
CONFEDERAL
Una de les característiques
de la UCSTE és el seu caràcter
confederal. Una confederació,
no entesa com una confederació de rames i sectors, sinó de
sindicats amb un elevat grau
d'autonomia. Aquesta autonomia és la que ens ha permès
afrontar an-b eficàcia tant l'acció sindical a nivell estatal com
en l'àmbit autonòmic. En aquest
sentit, cal remarcar que la nos-

tra estructura és la que millor
respon a la idea d'eficàcia.
Encara una cosa més: a partir
d'ara, cada vegada serà més difícil tenir una estructura estatal
sòlida sense una estructura autonòmica sòlida. I per això la
UCSTE és la millor garantia
d'una acció sindical eficaç a nivell estatal.

GESTIÓ DEMOCRÀTICA
Moltes de les reivindicacions
relacionades amb la gestió democràtica són competències de
la Generalitat. Concretament,
tot el desenvolupament de la
LODE refent a aquest tema. Cal
fer esment dels Consells Escolars en els seus diferents àmbits, sobre els que la Generalitat té unes competències pràcticament exclussives i que caldria clarificar, corregir, ampliar i
potenciar en molts aspectes.
Com ara: concepte de majoria
absoluta mantes per l'Administració per a l'elecció del director per part del Consell Escolar
de Centre, canvi de l'actual sistema per a cobrir vacants dels
representants del professorat
en el Consell Escolar de Centre,
major autonomia en la constitució dels Consells Escolars Municipals Í participació en aquests
dels sindicats d'ensenyament i
dels Moviments de Renovació

La Generalitat Valenciana té
competències molt importants
en el reciclatge del professorat
i en l'experimentació i innovació
e d u c a t i v a . Tot a i x ò sense
menysprear les que té sobre la
inspecció educativa.
Lluites com les de la potenciació de les Escoles d'Estiu, la
no burocratització de la renovació pedagògica a través dels
CEPS i el reconeixement real de
les tasques que realitzen els
MRP passen per la Generalitat.

NORMALITZACIÓ
LINGÜÍSTICA
Cal constatar dues coses:
que la Generalitat és competent
per a legislar i que a més a més
té competències per tal de posar els mitjos necessaris, per tal
d'aconseguir la normalització
lingüística. A partir d'aquests
dos fets, el balanç dels darrers
anys es caracteritza per: una legislació confusa, una descompensació entre els avanços en
l'ensenyament respecte als
pràcticament nuls de l'ús i per
una pèssima política de reciclatge. En aquests moments, la reivindicació del reciclatge dintre
de l'horari escolar, i amb uns
continguts més adaptats al que
se li exigeix al professorat en la
seua funció docent, és un objectiu absolutament prioritari.
Objectiu que ja tenen cobert la
resta de funcionaris i que s'emmarca conseqüentment amb
l'homologació.

DE DÍEZ ANOS,

PARTICIPA

HOMOLOGACION
NO A LA OISCRIMINACION
SALARIAL DE LOS DOCENTES
La lucha por conseguir una autèntica homologación salarial de los funclonarios docantes con los del resto de los sectores ha sido una constante en los últimos 10 arïos. Pese a que en el 82 se alcanzaron unos
acuerdos con la Administración por los que esta se comprometia a la
homologación salarial, y pese a que hemos conseguido en momentos
determinades, como el pasado febrero, incrementes «a cuenta», la sitación hoy sigue siendo absolutamente discriminatòria.
què consiste esa discriminación? A nivel del territorio del MEC,
y tras la negociación de un acuerdo
entre la Administración y los slndicatos CSIF, UGT y CC OO sobre el
reparto de 7,000 millones de pesetas, del cual quedo marginado el
sector de la ensenanza, nos encontramos con lo siguiente:
Nivel mínimo de complemento de
destino del resto de funcionarios:
Grupo A (licenciados), 20 Grupo B
(diplomados), 16.
Niveles de ensenanza:
Profesor EGB: 17.
Maestro taller: 21.
Agregado numerario FP: 21.
Catedràtico: 25.
Es decir. que la mayoría (profesores de EGB. agregades y numeraries de FP) ocupa el penúltimo escalón: un nivel por encima del mínimo. Esto sin contar los complementos específicos, que en otros cuerpos se han generalizado, complementes de productívidad. etc.
En el País Valenciano la díscriminación es mucho mas clara. Et pasado 26 de mayo se publicaba en el
DOGV el cuadro de las nuevas retribuciones, con retroactividad a 1
de enero de 1986, correspondiente a los puestos de trabajo dependientes de la Generalidad Valenciana. Este nuevo sistema de retribuciones, al parecer fruto de una negociación con los «representativos»
CSIF, CC OO, UGT. margina de
nuevo a los funcionarios docentes.
Lo mas característico del mismo, y
por eso se puede hablar de un nuevo sistema retributivo. es la generalización de unos complementes específicos mínimos para todos los
funcionarios.
La Ley de la Función Pública Valenciana, en lo que se refiere a las

retribuciones complementaries,
dice: «a) La retribución del puesto
de trabajo concreto: esta retribución se descompone en el complemento de destino... y en el complemento especifico dirigido a retribuir
las condiciones particulares de algunos puestos en atención a su responsabilidad, especial dificultad
tècnica, dedicación, incompatibilidad, peligrosidad o penosidad.»
Da la impresión de que todos los
puestos de trabajo, excepto los docentes, reúnen esas condiciones
particulares.
La cuantía de estos complementos específicos mínimos depende
del grupo del funcionario (A o B en
nuestro caso), de su nivel de complemento de destino y de si el funcionario està clasificado en el subnivel A, B, C o D. Los subniveles B,
C y D conllevan la dedicación exclusiva.
Los complementes específicos
que corresponderían al profesorado
de habérsenos aplicado este sistema serían: para el profesor de EGB,
de 332.198 o 64.072, según sea
con exclusiva o sin ella; para maestros de taller, 432.741 o 64.078;
para agregades o numerarios de
FP, 800.739 o 432.053, y para catedràticos, 903.629 o 489.732.
Hemos de tener claro que nadie
nos va a regalar nada. La alternativa que desde la UCSTE siempre hemos defendido es la de homologación de las masas salariales: calcular todos los complementes que estan recibiendo el resto de funcionarios, incluidos los de productividad,
y aplicaries de manera generalizada
a los docentes, sin crear nuevas divisiones. Tampoco estamos de
acuerdo con la desaparición de la
exclusividad de la función docente,

que en este caso supone ademàs
marginarnos de determtnados complementes.
La lucha ya està en la calle. Los
días 3 y 4 fueron a la huelga los centres de medias en Castellón y Valencià (solo el 4). Para el jueves 12
està prevista una nueva jornada de
lucha, a la que intentaremos que se
incorpore ya Alicante.
Desde UCSTE se hizo hace pocos días una convocatòria a todas
las òrganizaciones sindícales para
impulsar una movilización a nivel de
todo el Estado y todos los sectores.
Como consecuencia de esa convocatòria tuvo lugar el 26 de octubre
una reunión de todas las organizaciones de la ensenanza, salvo UGT
y CC OO, planteàndose como reivindicaciones unitarias la exigència
de los niveles 23, 25 y 27, para bàsicas y medias, y el reparto a los
profesores de la masa salarial
correspondiente a los complementes específicos y de productividad
de los funcionarios no docentes.
La automarginación de organizaciones como UGT y CC OO, que
tampoco han demostrado mucho
entusiasmo, cuando no ha sido oposición, a las movilizaciones iniciadas
en el País Valenciano, deja claramente al descubierío que las movilizaciones que habían convocado
ellos para finales de octubre no
eran otra cosa que un lavado de
cara ante las elecciones sindicales,
y que no suponían un compromiso
serio de defensa de nuestras reivindicaciones.
La palabra ahora la tenemos nosotros. Es necesario que en todos
los centros se debata el tema y se
vaya tomando una postura para poder impulsar la lucha.

COLOMBIÀ:

CAFÈ I REPRESSIÓ
Colòmbia, eixe país que tots coneguem com a gran productor de cafè, porta camí de convertir-se en el número 1 en repressió sobre els professors.
Els continus assassinats de membres de la Federació Nacional d'Educadors, organització que amb els seus
200.000 afiliats és l'organització autònoma i majoritària dels treballadors de l'ensenyament, així ho demostren.
Defendre els drets dels treballadors de l'escola pot costar la vida. Una desaparició, un crim, la por de saber
qui és el següent, és cosa de tots els dies.
Des d'ací la nostra denúncia, la nostra solidaritat amb uns treballadors compresos amb la tasca de la llibertat.
Colòmbia, El Salvador. Guatemala, Xile, tant s'hi val. Prou ja de mestres assassinats per defensar els seus
drets, els de l'escola i els del seu poble.

RESPONSABILIDAD CIVIL

CAMINO VERDE
Verde; verde, porque el camino que le falta por recórrer a algun
sindicato en el problema de la Responsabilidad Civil de los docentes es largo, y no corto, £es que no saben que el STEPV-UCSTE,
que desde hace tanto tiempo que se pierde en los inicios de la lucha por dignificar el hecho de ser ensenante, ha pedido que la Administración, y no los Centros, suscribiera una póliza para cubrir la
Responsabilidad Civil? Però es que esto no es suficiente; UCSTE
ha llegado a la conclusión de que modificar la via administrativa es
lo més ràpido para solucionar este problema, y cualquiera que haya
leído nuestras publicaciones no puede por menos que darse por enterado de que la alternativa que defendemos va mas atià de una póliza que cubra gastos de indemnización y de abogados, iy sea esta
bien venida!, però solo con la póliza los profesores seguiran siendo
juzgados por via civil o penal y seguiran siendo declarades culpables por la imprevisibilidad de sus alumnos. La misma Administración
nos ha dado la razón, se puede leer en la prensa especializada, y
en la diària, però su respuesta hasta ahora ha sido insuficiente en
unos casos e indignante en otros.
En fin, esperamos que tras recórrer el camino corto, el STEPVUCSTE lo hizo hace tiempo, empecéis a caminar por el camino que
puede solucionar el problema. Mientras tanto, mientras estéis verdes, no lancéis propuestas que hagan llorar de risa a los claustres,
por el camino verde; camino verde que va a solucionarle problemas
a la Administración. sin solucionar mas que en parte el problema de
los ensenantes, gravando todavía mas las débiles economías de los
centres docentes.

RIUADES:
1982, 87...
Fa exactament 5 anys que des de les pàgines d'aquesta revista
escrivíem el següent:
«Més o menys assabentats dels calamitosos fets ocorreguts a
la Ribera, possiblement molts de vosaltres no haureu tingut ocasió
de veure amb els vostres propis ulls quina cosa és la desolació i la
ruïna d'una de les comarques més fecundes i rialleres del nostre
país.
Aquesta desolació de la terra, dels arbres, les collites, tes llars
i els morts, és palesa al rostre i les paraules de la gent que allí vivim
i treballem.
Els centres escolars són mostra també d'aquesta desemparanca. Centres escolars dits impúdicament "públics" í que, com la
riuada, són simplement de l'estat de la corrupció. Aquestos centres
—visitats en la quasi totalitat per nosaltres— són la mostra manifesta de l'abandó, el desemparament i la desfeta. Els xiquets, també.»
Quant en la darrera Escola d'Estiu al Saler, Roger Pons ens presentava el treball fet pels xiquets de Summacàrcer al voltant de la
riuada del 82, molts pensàvem que estaven reviscolant la tragèdia
d'uns dies que ja eren història.
Seria un luxe dir allò de que la història es repeteix, quant potser
el que es repeteix és la irresponsabilitat d'uns poders incapaços d'oferir solucions a problemes d'antuvi coneguts. Mentrestant els mestres de les nostres escoles no necessitaran preocupar-se massa
d'explicar teòricament el perquè i l'efecte de les riuades, perquè
mercè a una estranya mescla de la naturalesa i la irresponsabilitat
qualsevol dia pot convertir-se en una tètrica classe pràctica.
I mentrestant els rius de les nostres comarques, des dels grans
Segura i Xúquer als menuts Claríano, Vinalopó o una desconeguda
rambla, continuaran destruint el treball dels nostres pobles, de les
nostres escoles i els nostres xiquets continuaran sentit l'angoixa de
veure com l'aigua inunda les seues escoles, entrebancant les seues
vides.
iSou capaços de dir quant a l'ALL-l-OLI no tindrem que escriure
de les riuades sinó com a part ja d'una llunyana història?

AHORA NO PUEDES FALLAR

Y VOTA

LA REVISTA «EH» LA
EDITA LA UCSTE
I S'ENVIA A

TOTS ELS CENTRES

AL DARRER NÚMERO PUBLIQUEM EL
NOSTRE PROGRAMA ELECTORAL

U. I. VALENCIÀ

ASSEMBLEES
Dia 9: 12 h. CP Jaume I. Puçol.
12 h. GP Ausiàs March. Picanya.
12 h. CP Carolina Alvarez. València.

Dia 16: 5.30 vesp. CP Hort de Blau. Oliva.
12 h. CP Eliseo Vidal. València.
12.30 h. CP Heretats. L'Alcúdia.

Dia 10: 9 matí CP Severino Torres. Castelló de la Ribera.
12 h. CP Bonavista. Alaquàs.
12 h. CP Virgen del Carmen. L'Eliana.
12 h. CP Verge del Remei. Castelló de Rugat.
5 vesp. CP Ramon Esteve. La Pobla del Duc.

Dia 17: 5.30 vesp. CP Miguel Hernàndez. València.
5.30 vesp. CP Alfandech. Tavernes de Valldigna.
9 matí. CP Elies Tormo. Albaida.
10.40 h. IB Albaida.
10.40 h. IB-IFP Ontinyent.
5 vesp. CP Isabel la Catòlica. L'Olleria.

Dia 11: 12 h. C. Ntra. Sra. del Socorro. València.
12 h. CP Virgen Desamparados. Silla.
12 h. CPOrba. Alfafar.
12 h. CP Jaume El Conqueridor. Catarroja.
5.15 vesp. CP Víctor Oroval. Carcaixent.
12 h. Quart de Poblet.

Dia 18: 5.30 vesp. CP Roís de Corella. Gandia.
12 h. CP L'Alcocera. Polinyà del Xúquer.
12 h. CP Lluís Vives. Cullera.

Dia 12: 12.15 h. CP Federico García Sanchis. Alzira.
12 h. CP Fèlix Rodríguez de la Fuente. Manises.
12 h. Escuela de Artés Aplicadas y Oficiós Artísticos. València
Dia 13: 12 h. Centre de Recursos. Malvarrosa.
12 h. CP Blasco Ibànez. Benetússer.
13 h. CP V. de Vallivana. Picassent.
12 h. CP Guillem d'Entensa. El Puig.

Dia 19: 12 h. IB-IFP Escola de Ceràmica. Manises.
12 h. CP Cervantes. Sueca.
12 h. CP Alonso Latorre. Vilamarxant.
12 h. IB Misericòrdia. València.
Dia 20: 12 h. CP Attilio Bruscheti. Xàtiva.
12 h. CP José Molla. Canals.
Dia 23: 13 h. IB Burjassot.
12 h. CP S. José de Calasanz. València.
12 h. CP Comunitat Valenciana. València.
Dia 24: 12 h. CP Jaume I. Paiporta.

QUE NO TE CHULEEN
TU DECIDES

