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('alternativa sindical
Morella (Els Portsl, 16/17/18 de juny de 1995

VI CONGRES STEPV
Benvolgudes companyes, benvolguts companys:
/ Convocat pel Consell Nacional de 1' 11 de febrer passat a Villena, F STEPV celebrarà el VI Congrés els dies 16,
17 i 18 de juny de 1995, a Morella, comarca d'Els Ports.
/ D'aquesta manera tan excel·lent tancarem un curs certament intens: hem participat, amb els resultats satisfactoris
que ja coneixeu, en un grapat de compromisos electorals. En acabar el mes de maig s'haurà desplegat un procés
de negociació al voltant de la Reforma que a hores d'ara és parcial i de resultats ben minsos, al mateix temps que
hem hagut d'enfrontar-nos a una iniciativa legislativa en matèria de política educativa tan involucionista com la
LEPEGO. La traca final serà les eleccions a la Generalitat i les Municipals.
/ Enmig d'aquest enrenou, el VI Congrés tractarà un seguit de temes que tenen forta relació amb el que ha estat el
desenvolupament de la nostra acció enguany. El debat estarà centrat en aquestes tres ponències:
"L'STEPV, l'alternativa sindical"
"Una Política Educativa per al futur"
"Serveis Públics i Administració"
En la primera es tracta de situar les tasques que se'n deriven del creixement del sindicat i aprofundir en la línia
marcada per l'anterior congrés. La segona fa referència a l'actual política educativa i el futur de la LOGSE i la
LODE. La tercera tracta, de manera global, el futur treball en el marc de l'Administració Pública.
/El Secretariat Nacional us comunica el calendari d'assemblees comarcals previst per a la primera ronda. En
aquestes reunions es fixarà el calendari de les assemblees de la segona ronda. Si teniu cap problema sol·liciteu el
calendari a les seus del sindicat.

UNIÓ INTERCOMARCAL DE VALÈNCIA
Nova Seu València (C/ Juan de Mena, 14-16)
(el carrer està situat entre Gran Via i Guillem de Castro)
Sagunt-Port (CP Mediterrani)

L'HORTA

24 maig

CAMP DE MORVEDRE
CAMP TÚRIA-H. BUNOL

24 maig
24 maig

LA SERRANÍA

23 maig

Llíria (CP Sant Miquel)
Tuéjar (CP Ramon Laporta)

LA RIBERA

24 maig

Seu d'Alzira

18 h.

LA COSTERA-LA CANAL

25 maig

Xàtiva (CP Gozalves Vera)

18 h.

VALLE DE AYORA

24 maig

LA SAFOR

25 maig

IB (10 hores)
CP Isidro Girant (12 hores)
Gandia (CP Roís de Corella)

18 h.

LA VALL D'ALBAIDA

24 maig

Ontinyent (CP Lluís Vives-Llombo)

18 h.

UNIVERSITAT
P. LABORAL-FUNCIONARI

24 maig
25 maig

Local secció sindical. C/ Nau. València

11 h.

Nova Seu València (C/ Juan de Mena, 14-16)

17 h.

18 h.
18 h.
18 h.
18 h.

UNIÓ INTERCOMARCAL D'ALACANT
MARINA ALTA
MARINA BAIXA

25 maig
24 maig
25 maig

L'ALCOIÀ
LALACANTÍ

25 maig
25 maig
24 maig

BAIX VINALOPÓ
VALLS DEL VINALOPÓ
VEGA BAJA

25 maig

Xàbia (CP. Amanecer)
La Vila Joiosa (CP Hispanitat)
Alcoi (Seu del Sindicat)
Alacant (Seu del Sindicat)

18 h.
18 h.
18 h.

Elx (CP Cervantes)
Elda (IB Azorín)

18 h.
18 h.
18 h.

Algorfa (CP Cervantes)

18 h.

UNIÓ INTERCOMARCAL DE CASTELLÓ
A. PALANCIA-PLANA BAIXA
ALT-BAlX MAESTRAT, PORTS

24 maig
24'maig

PLANA ALTA-L'ALCALATEN

24 maig

La Vall (CP La Moleta)

18 h.

Vinaròs (CP Manuel Foguet)
Castelló (Seu del Sindicat)

18 h.

VI CONGRÉS STEPV

18 h.

•>

RESOLUCIÓ DEL CONSELL NACIONAL DE L'STEPV
El Consell Nacional de l'STEPV, reunit a la ciutat de Villena (L'Alt Vinalopó) en sessió ordinària celebrada el dia 11 de
febrer de 1995, en cumpliment d'allò que estableixen els actuals Estatuts, ACORDA:
1.- Convocar el VI Congrés del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià.
2.- Aprovar la proposta de Reglament que figura com Annex I d'aquesta Resolució.
3.- Delegar en el Secretariat Nacional per a que concrete la proposta organitzativa que figura en l'Annex II.
Ciutat de Villena, 11 de febrer de 1995

ANNEX I: REGLAMENT DEL VI CONGRES
Article 1.- El VI Congrés es realitzarà entre els dies 16, 17 i
18 del mes de juny. El període de debat començarà des del
mateix moment de la publicació de les ponències, i d'elles es
donarà difusió al conjunt de l'afiliació.
Article 2.- L'ordre del dia del VI Congrés serà el següent:
- Aprovació del present Reglament.
- Elecció de la Mesa del VI Congrés.
- Informe del Secretariat Nacional. Valoració i votació, si s'escau.
- Ponències:
L'STEPV, l'alternativa sindical.
Una política educativa per a l'any 2000.
Serveis Públics i Administració.
- Resolucions.
- Elecció dels òrgans de representació.
Article 3.- El debat es realitzarà en cada Unió Comarcal,
segons les normes de funcionament reconegudes, assegurant la
difusió de les ponències, documents i esmenes al conjunt de l'afiliació. Es realitzarà, si més no, dues rondes de reunions congressuals: 1.", fins el dia 12 de maig; 2", fins el dia 10 de juny.
Es publicaran totes les esmenes presentades fins el dia 16 de
maig, que seran distribuïdes a tota l'afiliació. També s'admetran
totes les esmenes, en una segona fase, fins el dia 12 de juny.
Article 4.- Tot grup de persones afiliades que ho desitge tindrà
dret a presentar una proposta d'agrupament o tendència, per a la
qual cosa el Secretariat Nacional garantirà la publicitat i difusió
de la mateixa, convocant-se reunions obertes, de persones afiliades, si així és sol·licitat. L'agrupament o tendència quedarà
automàticament constituït si: a) És subscrit per, si més no, 50 persones afiliades al sindicat, b) Es subscrita per, si més no, el 40%
dels membres del Secretariat Nacional.
Article 5.- Totes les persones afiliades tenen dret a reunir-se
autònomament per a l'elaboració d'esmenes o projectes de resolució.
Article 6.- Tindran dret a vot, així com a ser persones electores i elegibles, totes les persones delegades al VI Congrés.
Article 7.- L'elecció de persones delegades es realitzarà en
llistes obertes. Si existiren agrupaments o tendències, tindran dret
a representació proporcional.
Correspon a les Unions Comarcals els criteris d'adscripció de
persones delegades, així com la seua elecció, tot i garantint-se, a
nivell de cada Unió Intercomarcal, la presència de tots els sectors.
Correspon una persona delegada per cada 50 persones afiliades o
fracció. Són membres de Ple del Congrés les persones integrants
del Secretariat nacional.
Cada Unió Comarcal elaborarà un Acta de la seua constitució,
amb indicació de nombre d'assistents, ponències i temes tractats,
esmenes que passen amb indicació del percentatge de vots, i persones delegades al Congrés.
Article 8.- Al VI Congrés hi haurà una Comissió de Credencials, integrada per una persona de cada Unió Intercomarcal, la
qual facilitarà, prèvia comprovació de la seua inclusió en el llistat
de persones delegades, l'acreditació corresponent.
Article 9.- Passaran al VI Congrés totes les esmenes que
.obtinguen un 20% de vots en cada Unió Comarcal o en el Secretariat Nacional.
Article 10.- El VI Congrés funcionarà en Plenari i en Comissions.
Les decisions es prendran per majoria absoluta dels membres
de ple dret inscrits en el Congrés, en primera votació i per majoria
simple, en la segona. Si en la segona votació, el nombre d'abstencions és majoria simple tornarà a debatre's, en torn tancat -un a
favor i altre en contra-, el punt votat. En la segona votació s'aprovarà per majoria simple de "sí" o "no".

Article 11.- El Ple del VI Congrés quedarà constituït, en primera convocatòria, amb la presència de les dues terceres parts de
les persones membres de ple dret, i en segona convocatòria, mitja
hora més tard, amb la presència de la meitat més una d'elles. A
proposta de la Mesa, el Ple fixarà l'hora d'acabament del Congrés.
Article 12.- La ponència podrà assumir les esmenes que considere, que, si cap persona es pronuncia en contra, quedarien
incorporades a la ponència. Aquelles esmenes que no foren assumides seran debatudes i votades pel Ple.
Acabada la votació de les esmenes, se sometrà a votació global el document resultant.
Article 13.- Els documents congressuals que impliquen definició sobre línia d'acció sindical hauran de presentar-se fins el dia
16 de maig, prèvia aprovació de la inclusió pel Consell Nacional
o, en el seu defecte, pel Secretariat Nacional. Les propostes de
resolució que no impliquen definició sobre línia d'acció sindical
podran presentar-se fins les 14,00 hores del dia 17 de juny.
Article 14.- El Secretariat Nacional tindrà, durant el Congrés,
les següents funcions:
- Procedir a l'apertura del Congrés.
- Presentar aquest reglament al Ple del Congrés i sometre'l a
votació global.
-Fer una proposta de Mesa del Congrés i procedir amb el
mecanisme d'elecció.
- Elegida la Mesa del Congrés, el Secretariat Nacional presentarà un informe i cessarà en la funció representativa de
l'STEPV.
Article 15.- La Mesa del Congrés té com a funció dirigir tots
els debats, sometre a votació els temes a decidir, i moderar el seu
desenvolupament. Representa l'STEPV durant el Congrés i podrà
ser revocada'a proposta d'un terç de les persones congressistes si
així ho decidirà el Ple. La Mesa farà una proposta de distribució
dels treballs i horaris. La Mesa haurà d'estar composada per persones de les diferents Unions Intercomarcals, així com sectors. La
Mesa estarà composada per 7 perdones, de les quals una exercirà
la Presidència, una altra la Secretaria i les altres actuaran de
vocals.

ANNEX II: ORGANITZACIÓ DEL
VI CONGRÉS
Correspon al Secretariat Nacional:
1.- Fer una proposta de ponències i resolucions i encomanar la
seua elaboració a persones afiliades al sindicat, entre les que figuraran: Reglament del Congrés; Informe del Secretariat Nacional;
Ponències: L'STEPV, l'alternativa sindical; Una política educativa per al futur; Serveis Públics i Administració; Resolucions.
2.- Proposar la composició de: Comissió de credencials,
Comissió de resolucions, Comissió de candidatures, Mesa del
Congrés.
3.- Resoldre quantes incidències pugnen produir-se.
Correspon al VI Congrés: establir la composició del Secretariat Nacional, de la Comissió de garanties i conflictes, Comissió
de control administratiu, criteris dels permanents sindicals.
NOTA IMPORTANT: Per motius derivats de l'acció sindical i la sobrecàrrega de treball del Secretariat Nacional, les
presents ponències han eixit 10 dies més tard, per la qual cosa
el Secretariat Nacional, d'acord amb el que regula el punt 3
de l'Annex II del present Reglament, acorda modificar els
terminis que figuren en els articles 3 (l.a ronda: assemblees
fins al 25 de maig, esmenes fins al 26 de maig) i 13 (propostes
d'altres documents: fins el dia 26 de maig).
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L'STEPV, L1 ALTERNATIVA SINDICAL
Un model sindical i organitzat!u per al futur
El model sindical i organitzatiu va ser el gran debat encetat l'anterior Congrés (Guardamar, maig 1992), que continua
sent vàlid com a principal referent d'aquest VI Congrés. Aquesta ponència tracta d'aprofundir en aquell debat, adaptant i
incorporant a les decisions que allí es van prendre la nova realitat creada des "del 92, i en concret: els debats al voltant de la
primera fase del VI Congrés de la Confederació d'STEs (Tenerife, juliol de 1994) i la preparació de la segona fase prevista
per a desembre de 1995, la realització de les eleccions sindicals -analitzades des de la perspectiva de l'ensenyament i també
des de la resta de sectors on hem irromput amb força-, els canvis en el marc polític -modificat pels resultats de les eleccions
centrals, europees, i possiblement autonòmiques i municipals-, la situació de les altres centrals sindicals: ralentització del
procés d'unitat CCOO-UGT, crisi d'UGT, creació i consolidació de sindicats nacionals -CIGxGalícia, Intersindical Canàriala realitat de les opcions corporatives (dins i fora de l'ensenyament) i les autònomes, la modificació del marc de relacions
laborals -avanç de les postures reaccionàries, límits de la resposta sindical-...

EL MARC DEL DEBAT
Com ressaltàvem en l'anterior Congrés, en els darrers
anys s'ha donat l'inici d'un debat sobre el paper dels moviments socials, i en concret sobre el paper del sindicalisme
en la societat, la seua força, representativitat, incidència...
Es tracta d'un debat encetat en la resta de sindicats de la
Confederació i que haurà de desenvolupar, en funció de la
seua situació, diversitat i realitat pròpia, el proper Congrés
de la Confederació, a celebrar en desembre del 95.
L'anterior Congrés de l'STEPV va intentar la reflexió al
voltant de un seguit de temes que a hores d'ara continuen
sent vàlids per a situar en el terme de les idees la valoració
del nivell en que es troba la nostra raó de ser com a força
social. I ho feien al voltant de quatre línies de reflexió: quina societat? - quin ensenyament? - quin sindicalisme
? - quina pràctica sindical?

ANÀLISI DE LA SITUACIÓ
POLÍTICA I SINDICAL
Des de les últimes eleccions generals, europees i algunes autonòmiques s'ha vingut insistint, de forma reiterada
en un determinat discurs sobre la necessitat d'un canvi en
la situació política, que alguns sectors fonamenten en una
major incidència en posicions neoliberals que acaben culpabilitzant els salaris, les despeses socials i els drets laborals com a responsables de la situació econòmica i social.
La imperceptibilitat de la suposada recuperació econòmica
està accentuant la tendència a una disminució de la despesa social i a un desprestigi dels serveis i la gestió pública.
Tot això constitueix un repte per a les organitzacions que
defensem un model solidari de societat.
Per als Governs Central i Autonòmic, eixa orientació, a
més d'una renúncia a polítiques progressistes per a sustentar les conquestes socials -Pressupostos expansius i mesures tendents a Terradicació del frau fiscal-, suposa també
un fracàs de les mesures que ha posat en pràctica per a animar el creixement econòmic, ja que s'han demostrat ineficaces per a reduir la inflació, la desocupació, el dèficit
exterior i el dèficit públic. A tot això hi hauria que afegir
l'abandó dels poders econòmics, que estan apostant clarament pel Partit Popular com a referent propi, i la devaluació d'un projecte europeista progressista en benefici
d'aquells que defensen, exclusivament, els seus propis
interessos.
La dècada del PSOE en els Governs Central i Autonòmic s'ha caracteritzat per haver pretès dur endavant la normalització i consolidació democràtica, que ha consistit a
grans trets en:
1) "Modernització" de l'aparell de l'Estat, amb la semr
pre pendent Reforma de les Administracions Públiques.
2) Reconversió del Sistema Productiu, primant el bene-

• fici empresarial i produint una immediata reducció de llocs
• de treball, transformada després en creació de llocs inesta• bles o en precari, amb la sempre immediata obsessió per la
• millora de la productivitat i la "inevitable" competitivitat.
5
3) Reestructuració del Sistema Educatiu, que, substan• cialment, s'ha caracteritzat per un procés de reconversió
• del sector, defraudant en gran mesura les expectatives cre• adés i que pretén concloure amb l'intent de jerarquitzar i
• introduir criteris de mercat en l'escola com a servei públic.
10
4) Adaptació, per l'ingrés en la CE i el mercat únic, dels
• sectors de producció als models europeus, que està pro• duint noves reconversions i canvis profunds tant entre els
• treballadors i treballadores depenents d'aquests sectors
• com en les pròpies formes de producció i en les relacions
15 laborals.
•
5) Congelació progressiva, en els successius PGE i
• retalls posteriors, de les despeses socials, caminant clara• ment cap a la privatització de serveis i activitats garantides
• fins ara per l'Estat.
20
En la situació actual, la reforma del Mercat Laboral res• pon a les exigències de la CEOE. Totes les seues propostes
• per a eixir de la crisi, rebaixar' salaris, flexibilitzar el mer• cat laboral, abaratar i simplificar els tràmits per als aco• miadaments, i reduir les despeses socials han trobat
25 audiència en aquest govern.
•
La crisi ha servit de coartada per a desmontar gran part
• de les conquestes socials i laborals. Des del propi PSOE es
• transmet a l'opinió pública la seua preocupació pel dete• rioramerit de les condicions de vida de gran part de la
30 població, justificant-se amb un debat intern sobre allò que
• anomenen "l'adequació de l'estat del benestar als moments
• actuals", quan en allò concret, en la realitat, es van donant
• passes cap a la liberalització total. Aquesta es fonamenta,
• , entre altres mesures, en augmentar la competitivitat de les
35 empreses mitjançant la reducció dels costos salarials i
• major assumpció per les rendes del treball de les despeses
• socials, reforma legislativa per propiciar els contractes par• cials, derogació o substitució de les ordenances laborals
• per a facilitar la mobilitat, quedant per ara aparcat el
40 potenciar la remuneració en funció de la productivitat, el
• rendiment i els beneficis. L'objectiu de l'acomiadament
• lliure i gratuït va apropant-se.
•
La dècada dels noranta s'està caracteritzant com la de la
• gran reconversió de la vida productiva del país, acompan45 yada d'un retall de la inversió pública eh serveis.
•
Tan greu com les actuacions política, econòmica o sec• torial realitzada per la direcció del PSOE és la renúncia a
• una cultura d'esquerres basada en la redistribució de la
• riquesa, en el desenvolupament de la cultura, la solidaritat
50 i l'ètica.
•
Els processos de mobilització i en especial la vaga
• general del 27 de gener, de gran incidència social, van
• posar de manifest el greu conflicte social i polític que
• estem vivint i el rebuig a la política neoliberal del Govern.
55 Aquest i la majoria del Parlament han evidenciat, amb
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l'aprovació d'un seguit de mesures i amb la negativa de •
recollir les demandes expressades el 27-G, el seu allunya- •
ment de la societat civil i les greus conseqüències de la •
imperant concepció de la política i de la democràcia, com •
el fet exclusiu de dipositar un vot cada quatre anys.
5
•
•
•
LA SITUACIÓ SINDICAL: ELS
•
SINDICATS HUI
10
El món del treball travessa una difícil situació davant •
l'ofensiva econòmica, política, social i cultural conservado- •
ra. La internacionalització dels mercats i dels moviments de •
capital està forçant la modificació dels processos productius •
i de les legislacions laborals proteccionistes sorgides des- 15
prés de la segona guerra mundial i que han constituït una •
conquesta de les persones treballadores i de les seues orga- •
•
nitzacions.
Aquests canvis socials i culturals, d'enorme trans- •
cendència, i la diversitat de situacions dins de la gran com- 20
plexitat de la classe obrera, han posat i posen en qüestió un •
tipus de sindicalisme que es va dissenyar per a una altra •
classe obrera i per a unes altres condicions. No és la crisi
sols d'un sindicat, sinó que és una crisi de les formes de fer '.
sindicalisme que han estat els paradigmes dominants en 25
aquest segle.
Dit d'una altra forma, podem caracteritzar el sindicalisme
d'avui per una gran debilitat, quotes mínimes d'afiliació,
bàsicament en la gran empresa i en el sector públic. Fora
d'eixos àmbits el sindicalisme, com a fenomen de masses, 30
existeix reduït a la seua mínima expressió. Cada vegada més
dirigit a eixe terç de la població amb ocupació estable, amb
capacitat contractual, i abandó en les qüestions concretes
d'eixe gran terç marginat del mercat del treball. Des de
començaments dels setanta es pot parlar de retrocés de l'afi- 35
liació sindical a tota Europa, amb l'excepció d'alguns països
(p. e. Portugal). És coneguda la crisi patida -i encara no
superada- pels sindicats en França, Gran Bretanya, Itàlia...,
manifestada en formes diverses: substancial baixada de
l'afiliació en el cas francès; gran debilitat de les Trade 40
Unions britàniques, atesa la feroç actuació dels governs
Thatcher i de la qual encara no s'han recuperat; descrèdit de
les centrals italianes, desbordades pels propis treballadors i
treballadores, i sorgiment d'alternatives sectorials i territo45
rials autònomes.
A l'Estat Espanyol el sindicalisme està patint també la
crisi de models apuntada. Els sindicats, especialment les
grans centrals, han anat adquirint legitimitat atorgada per les
administracions i poders públics, si bé aquest procés no ha
anat aparellat a la legitimació per part dels treballadors i tre- 50
balladores. La credibilitat dels grans i xicotets sindicats,
encara que major que la dels partits, no assoleix quotes
desitjades, i cal un esforç considerable per a convertir-se en
referents vàlids per a l'articulació i l'organització de les persones traballadores. Hui més que mai cal articular una alter- 55
nativa global i solidària que contribuesca a -canalitzar a
.amplis sectors de la societat i evitar que el tradicional
enfrontament entre patronals i persones traballadores es
convertesca en un enfrontament entre aquestes últimes.
. S'observa un moviment antisindical, que no és exclusiva 60
de governs i patronals, al qual en ocasions no són alienes les
grans centrals sindicals, que despleguen en les seues estratègies atacs oberts o encoberts dirigits a totes aquelles organitzacions obertament reivindicatives. La desqualificació de
les accions alienes al seu control es justifica, a més, atri- 65
buint-se en exclusiva la imatge de representar el sindicalisme "madur i responsable". L'últim dels acords d'aquest
tipus de sindicalisme resideix, fonamentalment, en no reproduir els enfrontaments del període electoral del 90 i repartirse al 50% les quotes de representativitat i mitjans que atorga 70
l'Administració. Les modificacions sobre normativa electoral -aprovades pel Parlament amb el suport sindical- han
portat canvis en la legislació laboral (Estatut dels Treballadors, LOLS, Llei d'Òrgans de Representació) que reforcen
75

la mateixa direcció i contenen un eix bàsic: eliminar de
l'espai sindical la resta d'opcions.
En línies generals podíem resumir, com apuntàvem en
l'anterior congrés, que els sindicats han guanyat "espai institucional" però han perdut representativitat i incidència.
Representativitat, perquè l'afiliació està molt per sota
d'altres moments històrics; i incidència perquè, malgrat la
major presència institucional, han reduït la força sobre les
patronals i fins i tot una part del respecte dels treballadors i
treballadores. Aquests problemes, però, no són exclusiva de
les gran centrals sindicals sinó, amb diferents graus, del
conjunt del sindicalisme. En la Funció Pública i/o empresa
pública la millor situació deriva del major reconeixement
que l'Administració confereix mitjançant un major paper
institucional, que fa que malgrat la relativa inexistència de
negociació col·lectiva -almenys en els termes en què es dóna
en altres sectors- tinguen una major capacitat de pressió. No
cal oblidar que les tres úniques Vagues Generals fetes en els
darrers anys ho han estat contra l'Administració. Una Administració que fonamenta el seu poder en el menor desgaste
electoral possible.

LES ELECCIONS SINDICALS
Els resultats de l'STEPV
L'STE-PV és, sens dubte, la força sindical que més ha
avançat en aquestes eleccions i, en conseqüència, podem
afirmar que el sindicalisme autònom i assembleari es consolida.
El model sindical representat per l'STEPV és l'autèntic
guanyador de les eleccions sindicals que han tingut lloc en
la Funció Pública Valenciana. Amb les eleccions del Personal Funcionari de la Generalitat Valenciana celebrades el
dia 4 d'abril ha acabat el procés electoral en aquest àmbit.
L'STEPV s'ha convertit en el sindicat que més ha millorat
en tots els àmbits en què s'ha presentat.
En l'Ensenyament Públic, per tercera vegada i amb un
major marge de diferència, som el sindicat majoritari entre
el professorat valencià.
En la Universitat avancem en el PDI de la Universitat de
València i entrem amb força en el PAS (Laboral i Funcionari). I el mateix es pot dir de la Jaume I de Castelló.
Ens presentem per primera vegada en el Personal Laboral
de la Conselleria d'Educació i obtenim representació en els
dos Col·legis Electorals (Tècnics! Especialistes) a Alacant,
Castelló i València. En aquesta darrera ens convertim en la
segona força sindical. El mateix es pot dir del Personal
Laboral de la Conselleria de Cultura.
En l'àmbit de l'Ensenyament Privat Concertat, millorem
en el sector agrupat en el ler. Conveni.
I ja el 4 d'abril, i també per primera vegada, l'STEPV es
presenta entre el personal funcionari de la Generalitat, on
obtenim representació en les quatre Juntes de Personal (Serveis Territorials d'Alacant, Castelló i València, i Serveis
Centrals de les Conselleries). És significatiu que en un sector desconegut fins ara per a nosaltres i on ens presentem
amb la particularitat de ser una Confederació de Sindicats
de Treballadors de l'Ensenyament, siguem la primera força
sindical en Conselleries com Cultura, o dels més votats en
altres com Administració Pública, Educació, Presidència,
Indústria...
Els més votats de l'ensenyament. Una vegada conclòs
el procés l'STEPV és el sindicat més votat de tot l'ensenyament públic, sumats els àmbits no universitaris, universitaris
i el personal laboral, amb 400 vots de diferència respecte a
CCOO, 4.500 respecte a la UGT i 5.500 respecte a CSIF.
Els segons de tota la funció pública. Però no sols som
els més votats de l'ensenyament. Considerades globalment
totes les eleccions (també Sanitat i Funció Pública), l'STEPV és el sindicat més votat després de CC OO i per
davant de sindicats amb forta implantació en la Funció
Pública, com UGT (amb 900 vots de diferència), CSIF (amb
2.500 vots més) o CEMSATSE (3.000 vots més).
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L'STEPV ha demostrat que no és una opció minoritària.
Al contrari, les eleccions sindicals han demostrat que un
model diferent, que faça de la participació dels treballadors i treballadores el seu principal senyal d'identitat, té
futur.
"
2.- Els resultats de les opcions corporatives. - A
l'ensenyament s'observa un lleuger descens (un poc més de
tres-cents vots respecte al 90); CSIF s'afona, amb la pèrdua
de la meitat dels seus vots i delegats, mentre que ANPE
experimenta un ascens important (un poc menys de mil
vots). Es significatiu l'ascens que en la privada obté FSIE,
que es converteix en la primera força sindical seguida
d'USO, a costa, principalment, de FETE-UGT, fins ara
majoritària.
.
En l'àmbit de la Funció Pública CSIF és el primer sindicat i USO obté bons resultats a Castelló, on es converteix en
la primera força a costa de CSIF.
3.-En l'àmbit dels "més representatius".- Enl'ensenyament públic es produeix una pronunciada tendència a la
baixa (CCOO perd quasi mil vots i FETE quasi 500), El
desgast de CCOO s'explica per la política seguidista mantinguda respecte a l'Administració, el seu allunyament dels
ensenyaments i la seua actitud sectària, especialment respecte l'STEPV. FETE comparteix aquest desgast, i se li ha de
afegir els conflictes interns i els problemes de la UGT. En
termes relatius, perd quasi el 25% dels seus vots (quedant a
l'altura d'opcions noves, com PAFID) i es queda sense
representació directa en la Mesa Sectorial.
Si alguna cosa queda clara en l'ensenyament públic no
universitari del PV és que FETE i CCOO no són ni majoritaris ni els més representatius.
En la la funció pública i el personal laboral, tant UGT
com CCOO experimenten un significatiu descens en tots els
àmbits, encara que després difuminen aquests resultats entre
el nombre de persones delegades.
En l'ensenyament privat CCOO es manté i FETE baixa
substancialment, sobretot a Alacant, passant de ser la primera força a la tercera.
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REFLEXIONS ENTORN ELS RESULTATS
ELECTORALS

4C

Per a l'STEPV aquests resultats electorals suposen una
enorme sàtisfació i la confirmació de que el nostre camí és
l'adequat. Si des de fa anys ens hem preguntat sobre la
supervivència del nostre model, podem confirmar que, lluny
de debilitar-se, es consolida i que existeix un llarg futur que
desenvolupar.
Al llarg de quatre anys hem treballat contracorrent, en
inferioritat de mitjans, amb un intent de marginació per part
dels sindicats "majoritaris", que han negociat fora dels
àmbits institucionals, arnb una postura per part de l'Administració que ha potenciat àmbits alternatius als sindicats
(Juntes de directors...). Malgrat això, sempre hem plantejat
alternatives en tots els àmbits i ens ha afavorit la fluïdesa de
la informació, el treball amb col·lectius autònoms, la participació en fòrums unitaris de caràcter social i l'atenció a
temes concrets però de gran transcendència per a amplis
sectors, com els concursos de trasllats, supressions, serveis
jurídics, processos de funcionarització, catalogació de llocs
de treball en la Funció Pública...
El suport que hem obtingut ha de suposar un exercici
constant de responsabilitat. Ens correspon ara continuar la
tasca mampresa i contrastar-la amb les persones treballadores, fent-les partíceps. Som una referència que ha d'aglutinar les inquietuds de les persones traballadores, que permeta
reconstruir un moviment unitari de base.
Les eleccions han estat una confirmació de que el camí és
l'adequat, però ara ens toca avançar en la consolidació
d'una alternativa sindical necessària per al futur de l'esquerra social.
El treball coordinat en les Juntes de Personal, comitès
d'empresa, en les meses de negociació, en els centres, en les
plataformes unitàries... ha d'identificar-nos com l'opció sindical majoritària.
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EL DEBAT SOBRE EL FUTUR DEL
SINDICALISME
El moviment sindical ha de discutir el paper que com a
moviment social vol ocupar en la societat. Si no és així els
sindicats estan condemnats a ser la suma de realitats sindicals sectorials inconnexes, a buscar l'objectiu en la supervivència, i funcionar en la mesura que existeixen aparells
sindicals.
Hem de continuar reflexionant sobre alguns conceptes,
històrics dels sectors progressistes -Llibertat, Igualtat, Solidaritat- que sovint són qüestionats. La situació a l'ensenyament n'és un bon exemple perquè darrerament està desapareguent una part de la consciència que va fer d'ell una eina
transformadora, com ho demostra la cada vegada més constatable obsessió pels resultats a curt termini, la individualitat
en les actuacions -com els problemes per a la gestió
democràtica dels centres-, la tecnificació del fet educatiu
desprovist de tota reflexió,..
1.- L'alternativa d'unitat orgànica de CCOO-UGT
Fins ara havíem analitzat que aquesta perspectiva no era
immediata, que existien molts problemes per a fer-se efectiva, però que continuava sent una possibilitat real, que connecta amb el desig de gran part dels treballadors i treballadores.
La disputa per l'hegemonia sindical mantinguda al llarg
dels anys entre les dues centrals s'ha aminorat a partir de
1988 amb la vaga general del 14-D, començant un procés de
confluència entre ambdues organizatcions amb l'objectiu
d'evitar l'enfrontament, propiciar la unitat d'acció en
l'horitzó de la unitat orgànica que generarà a mitjà o llarg
termini la central única. Es recomposa la celebració conjunta del primer de maig, s'elaboren programes amb posicions
unificades per a la negociació amb les administracions i
amb les patronals, sorgint successivament: PSP, Iniciativa
Sindica] de Progrés, Programa Sindical conjunt...
Aquest procés d'unitat ha comptat amb moments rellevaries: consecució del dret a la negociació col·lectiva i clàusula de revisió salarial en la funció pública o el control sindical dels contractes (en gener del 90), modificació de la
normativa electoral, acord sobre Salut laboral (pendent),
vaga del 28-M i del 27-G, pacte sobre la Llei de Vaga....
Seria pretenciós aventurar l'evolució del procés d'unitat i
la seua no descartable culminació en la unitat orgànica, configurant (siga una o altra l'estructura organitzat! v a) una gran
central única en el termini de pocs anys. Avalada per decisions congressuals de CCOO, impulsada des dels respectius
òrgans de direcció, amb el suport d'un sector d'IU i en algn
grau implícitament i explícita per sectors del PSOE, el procés semblava avançar amb fluïdesa i rapidesa fa uns mesos,
encara que en l'últim període sembla trobar-se més frenat.
En qualsevol cas por afirmar-se que l'evolució del procés
d'unitat CCOO-UGT vindrà en gran part determinat per
com evolucione la situació interna d'ambdues organitzacions i com concloga el debat intern respecte la política
seguida pels òrgans de direcció. En el cas de CCOO s'anuncia un gran debat sobre el tipus de sindicalisme i línia polític-sindical en un moment tan difícil com el present. Per la
seua part, UGT, amb el seu patrimoni i la seua credibilitat
hipotecades com a conseqüència de la mala gestió en IGS i
PSV, amb el recanvi del seu equip de direcció en el darrer
congrés, en el qual s'ha mostrat clarament la divisió interna,
ha acabat en una major debilitat per afrontar aquest procés
d'unitat.
S'ha anat produint una fusió creixent amb l'Estat p amb
els mecanismes de poder existents -mitjançant subvencions
directes o indirectes, de representació institucional, de
mecanismes enfortidors del propi sindicat-, la qual cosa
genera major dependència institucional.
L'acord a tres bandes (Govern, empresaris, sindicats
"més representatius") assolit sobre la Formació Professional
Ocupacional -amb una inversió de 800.000 milions en 4
anys- il·lustra el que diem, ja que comporta un substancial
repartiment de fons públics, amb la qual cosa aquests sindi-
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cats obtenen una altra font de finançament, a més de ser un
mitjà per a incidir entre les persones treballadores.
En aquest procés les anunciades millores d'eixe model
vindrien del seu caràcter de macrocentral i d'una major
incidència sindical, amb la possibilitat de concentrar més
forces per a la mobilització i la negociació, perquè es respecten els acords, per a millorar la imatge social, per a oferir
millors fórmules organitzatives i possibilitar l'afiliació de
nous sectors que ara no es veuen representats i no prenen
posició per cap d'ells. També solucionaria una part de
l'etern debat de la unitat, tan desitjada per la majoria de les
gents de les classes treballadores.
Per contra, els problemes -en gran part conseqüència de
les referències polítiques, encara que ja no es situen en la
mateixa dimensió que en el passat- continuen derivats de la
necessitat d'una major centralització (en la mesura que una
central més gran necessita majors nivells d'uniformització i
control dels d'aparells, moltes vegades desvinculats de
l'acció sindical, amb els consegüents perills de major burócratització, professionalització i desideologització), així
com una major dependència de l'ajut institucional (diners,
alliberats, patrimoni sindical, infrastructures..., sense el qual
no es podrien mantenir, i que ha provocat greus situacions
internes) i de l'oferta dels serveis (que fa que aquestos
puguen perdre la perspectiva d'abaratament de productes
per a entrar en l'obtenció de cada vegada majors plusvàlues
per al manteniment de les estructures, ja que cada vegada
més les quotes són un element quasi simbòlic per a cobrir
les necessitats).
Però tal vegada el previsiblement major problema vinga
de que el debat no siga participatiu, no aplegue al conjunt de
la afiliació i no afiliació i que faça d'aquest projecte només
un debat de laboratori, per les altures, on només participaria
en el disseny un nombre reduït de persones, quedant per a la
resta la possibilitat d'afegir-se o no. D'aquesta manera es
perdria l'ocasió d'encetar un debat social que retorne al sindicalisme el protagonisme de ser la representació genuïna
dels treballadors, que sindicalitze a eixe enorme col.lectiu
de des-afiliats que "passen" dels sindicats. De ser així també
es perdria la possibilitat d'aportar experiències sindicals
altament positives per als treballadors i que han aportat al
sindicalisme uns nivells de connexió sindicats-treballadors
enriquidors.
2.- Altres realitats dels sindicalisme.
En l'Estat Espanyol el panorama sindical és plural i
divers, existint un ampli ventall d'opcions sindicals al marge de les dues grans confederacions. Les principals novetats
respecte l'anterior congrés les aporta el sindicalisme naciónalista, que ha aconseguit organitzar-se, i consolidar-se, a
Galícia, Èuskadi i Canàries.
A Galícia s'ha consolidat, també organitzativament, despres de concloure el procés de fusió de la coalició CIG,
majoritària en l'ensenyament i la funció pública (entre altres
sectors), amb més d'un 25% de representativitat. Aquesta
consolidació ha estat possible després d'un procés unitari
entre les centrals INTG i CXTG.
A Èuskadi continua representat per dues opcions: ELASTV, primera força sindical de la comunitat autònoma, i
LAB, que superarà el 10%, i pot arribar fins i tot al 15%.
Estan consolidades des de fa anys.
A Canàries s'ha constituït la Intersindical Canària, com
organizatció confederal composada per CANC, SOC, STEC
y Sindicat Canari de la Salut, així com altres col·lectius en
procés d'integració.
En la resta la realitat continua estant molt diversa i de
semblants característiques a les del 92. A Catalunya existeix
una dispersió total, amb xicotetes organitzacions aïllades i
vinculades, algunes d'elles, a opcions polítiques determinades. En els últims temps la CGT ha intentat configurar una
alternativa nacional catalana junt amb d'altres col.lectius i
fins i tot amb la possibilitat de confluència amb USOC y
CTC.
El sindicalisme de "l'esquerra sindical", en la major part
dels casos, està representat per restes d'anteriors organitzacions, com la CSUT, el SU..., expulsats o escindits de
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CCOO (Corrent d'Esquerra Sindical a Astúries, l'Esquerra
Sindical de Banca, la Plataforma Sindical, el TUC, ESKCUIS a Èuskadi...) o UGT (l'esquerra sindical alavesa), i la
CGT i CNT. Tenen uns espais consolidats, però també la
seua heterogeneïtat les impossibilita establir un marc
d'actuació conjunta. Si exceptuem el cas de la CGT, no
tenen una perspectiva d'acció coordinada en el conjunt de
l'Estat. Tanmateix, mantenen trobades semestrals i en algunes zones han donat passes endavant en la creació de marcs •
d'unitat d'acció.
Un altre espai, i no insignificant, és ocupat per models
professionals, aglutinats al voltant d'USO en la Plataforma
per la Llibertat Sindical.
El model "confederal" representat per la Confederació
d'STEsilaCOAG.

LA UNITAT SINDICAL HUI
Des de sempre el debat de la Unitat Sindical ha estat centre de les nostres reflexions i una vella aspiració de tots els
treballadors i treballadores. La forma en què vam nàixer
n'és un bon exemple. Però la unitat sempre ha estat vista
com una cosa quasi impossible pels referents tan diferenciats de cadascuna de les opcions. Una part important de la
nostra raó de ser s'ha justificat en gran mesura com l'única
garantia de que algun dia fóra possible aquesta unitat.
Segons aquesta perspectiva, en l'ensenyament, la unitat
només podria fer-se realitat en el marc d'una opció com la
nostra, que feia del seu caràcter sobirà, unitari i pluralista el
model més apropiat. Vint anys després hem de valorar
aquestes afirmacions.
La perspectiva històrica. Els nostres referents estatutaris.
L'any 76, l'ample moviment que es va estructurar a partir
de les assemblees tenia com a lema la creació d'un canal
representatiu, democràtic, independent i com a expressió
més genuïna de la unitat sindical.
La transició política, amb uns corrents polítics molt polaritzats i sovint sectaritzats entre ells, va trencar aquest marc
unitari i es va obrir una "carrera" entre el sector progressista
per configurar un ampli ventall sindical (UGT, CCQO,
USO, CSUT, SU, CNT, AOA, COA, Sindicats nacionalistes...) que es reduiria al pas del temps.
Durant molts anys un dels símbols més significatius del
nostre model ha estat la voluntat de treballar per la unitat
sindical com s'expressa amplament en els nostres estatuts.
Així, l'article 10, sobre el caràcter unitari del sindicat, parla
d'acceptar "la pluralitat ideològica de tots els corrents
democràtics", de "reconèixer els corrents d'opinió", de
"buscar acords i unitat d'acció amb la resta dels sindicats de
classe, amb el propòsit de superar progressivament les
divergències existents, caminant cap a fórmules d'unitat
cada vegada més àmplies", i fins i tot inclou "quan la unitat
sindical, en un marc unitari, democràtic, assembleari i de
classe, siga una possibilitat real, l'STEPV participarà en el
procés de constitució de la central unitària de tots els treballadors i s'hi integrarà".
En la mateixa línia es va pronunciar el II Congrés
(1983) al voltant d'una proposta d'unitat amb CCOO, en la
que figuren les bases i característiques per a constituir un
únic sindicat (la UTEPV). En el tercer Congrés el debat ve
marcat sobre les dificultats per al futur de l'STEPV i la
UCSTE (que celebra Congressos per separat a Guardamar
i Marbella, consumant-se una ruptura que es mantindrà
fins a l'any 90) i 10 dels 13 textos publicats en la primera
edició de ponències corresponen a aportacions sobre el
model i la unitat sindical. L'any 87 la UCSTE fa una proposta d'unitat ("la Unitat Sindical és possible") que es
remiteix als Congressos que celebren CCOO i UGT,
davant l'immediata convocatòria de les primeres eleccions
sindicals. Després de les primeres eleccions sindicals (any
87) el procés de confluència es deteriora i la pràctica
desenvolupada en la vaga del 88, en la negociació de la
LOGSE (sistema retributiu, accés a la funció pública, formació...) situen les relacions entre els sindicats en el seu
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pitjor moment. L'any 90, amb la renúncia de CCOO a
mantenir la UTEP s'acaba la única experiència estable de
treball unitari que encara es mantenia.
Les aportacions del nostre model sindical
És evident que l'STEPV, i la Confederació STEs, fins ara
hem viscut el sindicalisme des de l'ensenyament, però també ho és que des d'aquest àmbit hem col·laborat aportant
noves idees a la pràctica sindical. Alguna de les característiques del nostre model, i l'esforç per mantindre-les vives,
s'han mostrat vàlides per a que l'ensenyament siga un dels
sectors, amb diferència, més sindicalitzats, amb major connexió sindicats-treballadors, i on s'ha extés una pràctica que
ha fet dels treballadors -afiliats o no- subjectes actius en la
presa de decisions. L'esperit assembleari i participatiu, malgrat no tenir un desenvolupament estable, ha estat el motor
d'una major participació i ha generat una major confiança
del sector en l'acció sindical. Altres elements que hi figuren
en els nostres estatuts són també la clau de la nostra presència i haurien de formar part d'un model a estendre i a imitar
per altres forces sindicals. En concret: un sindicat de classe
que no descuide la perspectiva social a la qual pertany;
sobirà i autònom, que depèn únicament de les seues estructures i que pren les seues decisions amb total llibertat, sent
conscient que és aquesta llibertat la que Ij. permet auto-regular-se i actuar coherentment i amb independència; nacional,
perquè només des de la perspectiva social que li envolta pot
ser capaç d'entendre les diferents realitats i ser capaç
d'actuar com a motor de la recuperació nacional; pluralista i
unitari, que respecte les diferents pluralitats ideològiques i
reflexione permanentment per superar les divisions entre el
sector progressista de l'ensenyament i la societat; democràtic, perquè al llarg de la seua existència ha lluitat per garantir, dins i fora del sindicat, la lliure expressió i el respecte a
totes les posicions mitjançant el debat permanent; reivindicatiu, des de la doble vessant de defensa dels drets de treballadors i treballadores i d'una visió global del concepte
d'Escola Pública, Popular i Valenciana; sociopolític, perquè
malgrat actuar des del sector de l'ensenyament ha aportat
proves suficients d'assumpció de lligams amb d'altres sectors socials, dins del marc escolar (pares i mares, alumnat...)
i fora d'ell (moviments socials...); d'homes i dones compromesos amb la lluita per acabar amb les discriminacions patides per les treballadores de l'ensenyament dins i fora de
l'escola, generador d'opinions i accions que potencien una
igualtat real entre les dones i els homes de la nostra societat,
un sindicat feminista; solidari, que aporte una nova visió al
concepte de solidaritat entre les persones i els pobles. Per a
nosaltres també es fa sindicalisme treballant en els MRPs,
en la normalització lingüística, en la lluita contra tota forma
de discriminació, per la pau, per la conservació de la natura,., activitats que sobrepassen l'estret marc d'actuació sindical i al qual hem dedicat molts esforços.
Quina és la realitat del nostre sindicalisme
En el paper dels sindicats, actualment, s'obre tot un horitzó d'incertesa sobre quin model és el més apropiat per a respondre als nous reptes. En el nostre cas, i sobre la base de la
realitat del conjunt del moviment sindical, cal definir algunes qüestions: /.cal configurar nous espais sindicals?, ^quin
és el paper de l'STEPV?, /,çom donar continuïtat i perspectiva a una experiència rica i quasi exclusiva en el marc del
sindicalisme?
Aquest debat obert al si de l'STEPV hauria de servir per
a redefinir l'actualitat del nostre projecte des de les diferents
perspectives que ací s'han tractat. Voldríem incidir, si més
no, en un aspecte central que pot constituir la clau del nostre
èxit o fracàs. Es tracta de la-participació, dels recanvis en el
conjunt dels òrgans sindicals. Com analitzem en la segona
part d'aquesta ponència -la proposta organitzat!va-, no cal
únicament definir-se per la validesa del nostre model, de les
seues aportacions, de la correcció de les propostes sindicals
i lo pedagògiques. És necessari valorar quins esforços -personals i col·lectius- estem en condicions d'aportar.

Però en aquest VI Congrés hem de definir l'actualitat
del nostre projecte també en funció de com ens plantegem
incidir en les altres forces sindicals, en els companys i
companyes que no es veuen representats per cap sindicat.
Eixe és el repte de l'STE-PV com a sindicat.majoritari.
Eixa és la nostra major responsabilitat, que no podem
oblidar.
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LA PROPOSTA DE L'STE-PV
Segons l'anàlisi que hem fet, l'objectiu prioritari de
l'STE-PV hauria de ser una aposta decisiva de sindicalització, per eixamplar la participació individual i col·lectiva, i
per això un element clau seria el respecte i l'extensió
d'aquelles característiques que ens han situat, quant a
audiència electoral, com a primera força sindical a l'ensenyament i la segona en el marc de tota la Funció Pública. En
conseqüència, s'haurien de donar les condicions polítiques i
organitzatives necessàries.
En el panorama actual descrit, el futur del nostre projecte
sindical és complexe quant a les dificultats que trobarà i els
esforços que cal realitzar per a superar-les. Fins ara el caràcter sectorial ha afegit un element d'aïllament i de desconnexió dels àmbits reals de decisió. En canvi, cal considerar
molt positiu que representem el model que es va recuperant
en l'esquerra política i sindical, que conté característiques
necessàries, útils, precises i possibles per a abordar la crisi
del sindicalisme caracteritzada al començament de la ponència, en recerca d'eixides que permeten a qualsevol organització sindical ser instrument al servei de la, classe treballadora en aquest final de segle XX, amb un món del treball
que^ha patit profundes transformacions.
És per això que, des de la perspectiva final d'assolir
majors quotes d'unitat sindical, cal adreçar-se no només als
treballadors i treballadores no afiliades i desencisats dels
sindicats, sinó al conjunt organitzat en altres opcions-progressistes. Cal doncs fer esforços per concretar plans
d'acció sindical conjunta i proposar fórmules organitzatives
que els concreten.
Aquest possible treball unitari haurà de garantir l'extensió d'aquelles característiques que han fet de l'ensenyament
un sector on les tradicions participatives i la capacitat
d'incidència en les decisions del professorat gaudeixen de
les majors simpaties. En aquest sentit, l'STE-PV es dirigirà i
intentarà incidir en els debats permanents sobre el futur del
sindicalisme, fent defensa dels trets que ens han caracteritzat. Dins i fora de l'ensenyament. Som conscients que els
valors als quals ens referim no s'esgoten en un sector, sinó
que són igualment vàlids per a la resta. La lluita contra el
desencís, la inhibició de la majoria dels treballadors i treballadores..., així ho aconsellen. La nostra és una experiència
que té molt que aportar a aquest debat.
A hores d'ara gran quantitat de col·lectius estan descontents amb el funcionament ordinari i burocràtic dels sindicats, ja ho hem dit. Però aquests col·lectius no existeixen
únicament dins de les estretes parets de la nostra, fins fa
poc, acció sindical. Cal obrir les portes a altres col·lectius
que compartisquen les nostres mateixes preocupacions.
Hem de treballar per la consolidació i extensió del nostre
model sindical, per ser el sindicat majoritari, no sols en
l'ensenyament públic, sinó també en l'ensenayment privat,
universitari, el personal laboral, la funció pública, els ensenyaments municipalitzats..., on hem pogut constatar les enormes possibilitats, així com en aquells sectors en els quals el
nostre model sindical siga una referència vàlida.
Això implica avançar, en els nostres respectius àmbits,
cap a nivells de confluència amb d'altres col·lectius de treballadors i treballadores fora del món de l'ensenyament,
entenent això com a compatible i enriquidor amb la continuïtat de la Confederació d'STEs. El fet no l'assumim com
un caràcter en si mateix, com la negació del contra'ri, i sí
com un element circumstancial, ja que la nostra característica unitària marca com a objectiu la construcció de models
organitzatius més amples, d'organitzacions progressistes.
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L'STEPV, l'alternativa sindical
PROPOSTA PER A LA UNITAT SINDICAL I L'EXTENSIÓ DEL SINDICAT
1.- La unitat és la base essencial per a consolidar a l'ensenyament un sindicalisme capaç de defensar amb eficàcia les reivindicacions del professorat, i també
la base necessària per a fer realitat una educació superadora de les desigualtats i
d'avanç progressista al servei dels treballadors i treballadores.
2.- Les passades i actuals discrepàncies poden ser reals, però no lo suficientment abismals perquè no puguen coexistir, defensar-se i expressar-se al si d'una
mateixa organització sindical. És possible la presència de postures discrepants
dins d'un sindicalisme unitari que garanteix el seu funcionament intern i el seu
pluralisme, i respecta les diferents posicions sobre els problemes de la societat
i/o de l'ensenyament.
3.- Les condicions actuals de consolidació dels respectius espais electorals fa
innecessària la lluita per sumar delegats o delegades a una opció determinada.
4.- En aquest sentit, continuem proposant un debat entre tots els treballadors i
treballadores a partir d'un acord entre aquelles organitzacions sindicals que hi
participen, i que concloga en un procés constituent d'una nova opció que siga
capaç de vertebrar als sectors ja afiliats, així com aquells que encara no es
veuen representats. Aquest procés orgànic d'unitat sindical hauria de vindré precedit mitjançant acords d'unitat d'acció sindical. Actuarien com a base de la
proposta les garanties de funcionament democràtic intern, el f aràcter participatiu, el respecte a la realitat nacional, la vinculació amb la resta de treballadors i
treballadores...
5.- Això no obstant, l'STEPV treballarà per la consolidació i extensió de les
seues estructures, treballant per continuar sent el sindicat majoritari, no sols a
l'ensenyament públic, sinó també per millorar la seua incidència als ensenyaments privat i universitari; així com l'extensió a altres sectors amb escassa o
nul.la incidència.
L'extensió del sindicat, començada ja d'acord amb el manament del V Congrés,
lluny de suposar una voluntària segregació i aillament de la resta d'opcions sindicals, ha de suposar un ventall d'aire fresc en el conjunt del sindicalisme, que
permeta donar alternatives a una gran part de treballadors i treballadores decensisats de les pràctiques sindicals actualment majoritàries, amb l'objectiu de contribuir a la construcció d'un model sindical que, partint de la voluntat dels propis treballadors i treballadores, supere les diferències actuals.
6.- L'extensió del sindicat s'ha d'entendre en la doble vessant d'obrir l'afiliació de l'STEPV a totes aquelles persones que accepten el seu model i compartesquen els trets expressats en els Estatuts, així com confluir, en la forma en
què siga determinat pel Congrés, o el Consell Nacional en el seu defecte, amb
d'altres organitzacions sindicals o col·lectius autònoms organitzats que practiquen un sindicalisme compatible i semblant al nostre.
7.- Aquests objectius hauran de ser compatibles amb el reforçament, a tots els
àmbits, del model sindical autònom i assembleari representat per la Confederació d'STEs, a la qual hem de continuar dedicant els esforços necessaris per a la
seua consolidació i extensió.
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II PART. UN MODEL ORGANITZAT!U PER AL FUTUR
L'STEPV s'ha tornat a consolidar com a primera força
sindical a l'ensenyament públic no universitari, ha avançat
posicions en el privat i l'universitari i ha irromput amb força
en nous sectors, com el Personal Laboral i Funcionari de la
Generalitat Valenciana. Des de l'anterior Congrés fins ara
l'afiliació continua incrementant-se. Mantenim una significativa vida sindical. El nivell de simpatia pel nostre projecte
de sectors cada vegada més amples de l'ensenyament, i fora
d'ell, ha augmentat.
D'altra banda, i malgrat aquesta extensió i consolidació,
les temptatives per marginar el sindicat són constants, per
l'existència d'una legislació injusta i antidemocràtica i per
la bel·ligerància per part d'algunes opcions sindicals que
"aferrant-se" a aquesta legislació impossibilita qualsevol
acord i s'esforça perquè l'STEPV deixe d'existir.
Encara ens queda molt camí per avançar en la millora de
les nostres estructures internes per tal que la participació
siga un fet real i constant. A més, l'ampliació del sindicat
exigeix un esforç complementari per a crear les estructures
necessàries en els nous sectors fent-les alhora compatibles i
coordinades amb les ja existents i enmarcades dins del
model sindical que representa l'STEPV.
El nostre projecte sindical ha de tornar a eixir enfortit en
la nova situació. Per això cal que cada afiliat o afiliada, amb
independència de la seua situació, puga aportar segons la
seua disponibilitat.

de la passada campanya electoral és el suficientment important com per a considerar la seua existència molt enriquidora. Cal aprofundir el treball per tal que en cada comarca i/o
sector es determinen els diferents nuclis sindicals en què es
subdivideix l'afiliació, que es trien persones coordinadores
en cada àmbit. La configuració dels nuclis sindicals estables (comarcals/sectorials) és la vertadera tasca d'aquest
nou període. Sense el paper actiu de l'afiliació no es pot
configurar un model sindical participatiu. L'acció sindical
10 quotidiana correspon a aquests àmbits sindicals i la major
• part de la infrastructura del sindicat ha d'estar a la seua dis• posició. La dinamització d'aquestes estructures li correspon
• en primer lloc als membres de les Juntes de Personal, Sec* cions sindicals, persones delegades de personal i Comitès
15 d'Empresa, intentant garantir que totes les comarques en
• disposen i que es coordinen dins d'un pla de treball interco• marcal, que s'establesca els calendaris de reunions...
•
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PROPOSTES DE FUNCIONAMENT.
EL FUTUR...
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Des de fa anys vam optar per un funcionament a nivell de
PV en el qual la soberania partia de les estructures comarcals com a entitat bàsica. L'STEPV, des de la creació, contemplava en els Estatuts un tipus de funcionament que, teòricament, arreplegava la realitat territorial i sectorial, amb
predomini de la primera, però que en la pràctica no havia
estat mai desenvolupat.
L'opció marcada per l'anterior Congrés, en el sentit de
començar el treball en altres sectors que no eren exclusivament l'ensenyament, també és ja una realitat. A hores d'ara
l'STEPV, per composició, simpaties i treball sindical, ja és
un sindicat més ample. En conseqüència, cal adaptar l'anterior estructura i els Estatuts a la situació que es descriu en la
primera part d'aquesta ponència.
És per això que cal incorporar -començant per la denominació del Sindicat, que haurà de contemplar aquesta intersectorialitat- referents en els quals s'hi reconeguen totes
aquelles persones i sectors que estem lligats per la voluntat
de construir un model sindical participatiu, assembleari i
autònom, més que per la pertanyença a un sector determinat.
És a dir, l'STEPV esdevé un sindicat de treballadors i treballadores, no limitant la seua composició a l'ensenyament. I
ho fem de manera compatible i complementària al manteniment i reforçament de la Confederació d'STEs, participant
en aquest sentit en els debats que hauran de concloure en la
segona fase del Congrés de la Confederal.

... DE L'AFILIACIÓ
Nuclis sindicals
El sindicat és patrimoni de totes les persones afiliades i
exigeix la seua participació.
El nostre objectiu continua sent l'augment de la participació i vinculació de l'afiliació, partint i respectant la seua
disponibilitat i circumstàncies.
És per això que cal dinamitzar els nuclis sindicals -conjunt de persones afiliades del sindicat eh un àmbit determinat- de centre i/o municipi, comarca o sector. L'experiència
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...DELS EQUIPS DE PERMANENTS
SINDICALS
Les estructures dels equips de permanents sindicals són
necessàries, però no suficients. Han d'estar al servei de les
necessitats dels nuclis sindicals. El funcionament del sindicat no pot dependre exclusivament del seu treball. És més,
no deu substituir-lo. Per això, la principal tasca dels equips
de permanents és mantindré un nivell acceptable d'informació, de coordinació dels nuclis sindicals.
Els equips de permanents sindicals necessiten una distribució de tasques i responsabilitats individuals, intentant rendibilitzar les característiques personals i l'experiència acu:
mulada en un camp concret. L'elecció de permanents sindicals s'ha de fer sobre la base de les necessitats específiques
del sindicat en cada etapa, el perfil derivat de les mateixes i
els mecanismes concrets d'elecció democràtica. Entre els
criteris primarà la participació regular en els nuclis sindicals, Consell Nacional, òrgans comarcals i intercomarcals,
així com la participació en les Jornades Sindicals.
Hauran de garantir, per aquest ordre, el funcionament
dels òrgans i les tasques derivades del funcionament regular
de l'STEPV, de les Unions Intercomarcals i dels òrgans sectorials i comarcals.

...DELS ÒRGANS SINDICALS

Els òrgans sindicals s'estructuren en tres nivells en funció de la seua situació i nivell de sobirania:
•
- Òrgans generals del sindicat: Assemblees Generals,
•
Seccions Sindicals territorials, Consells (Nacionals, Interco50 marcals, Comarcals), Congrés Nacional, Secretariats
•
(Nacional, Intercomarcals, Comarcals).
•
- Òrgans sectorials: Seccions Sindicals de sector i empre•
sa, Secretaries de sector i Ple Nacional, Estructures espe• .
cials regulades en els Estatuts.
55
-^ Òrgans de la Confederació.
*
És a dir, les estructures del sindicat es configuren al vol•
tant de dos polos: sectorial i territorial. En conseqüència cal
•
resituar el paper de cadascú d'ells per a fer-los compatibles i
*
donar resposta a les necessitats del sindicat.
60
• ESTRUCTURA TERRITORIAL
•
És l'estructura bàsica del sindicat i on resideix la major,
•
• part de la seua sobirania:
- Unió Comarcal. Secretariat Comarcal. És el conjunt de
65
• persones afiliades que treballen en una comarca, amb inde• pendència del sector. Al seu si s'estructuren els nuclis sindi• cals en què s'haja decidit subdividir l'afiliació, ja siguen de
• naturalesa territorial o sectorial. En funció d'aquestes carac70 terístiques es configurarà el seu Secretariat Comarcal.
- Unió IntercomàrcaL Secretariat Intercomarcal. És el
conjunt de les persones representants de cadascuna de les
•
•
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Unions Comarcals. Es dotarà d'un Secretariat Intercomarcal, en el qual estaran representades les diferents comarques,
així com els diferents sectors, mitjançant la participació de
les Persones Delegades de les Juntes de Personal, Comitès
d'Empresa i Seccions Sindicals en la proporció que s'establesca en el Reglament de cada Unió i dels equips de permanents sindicals.- Consell Nacional. Està format pels representants de les
diferents Unions Comarcals constituïdes, en la proporció
d'un membre per cada 75/100 persones afiliades o fracció,
pel Secretariat Nacional i per representants de les Secretaries Nacionals de cada sector en una proporció que no superarà el 20% dels seus membres.
Entre Congressos cal dotar aquest òrgan d'una major
capacitat d'actuació en allò que fa referència al funcionament dels òrgans sindicals. Per exemple, hem pogut observar que en els períodes entre Congressos ha estat necessari
adequar la representació i renovar les estructures del Secretariat Nacional. Això va passar entre el IV i V Congrés, i ha
tornat a passar entre el V i el VI Congrés (la darrera renovació va ser en el Consell Nacional de Dénia, en juny del 94),
per la qual cosa els Estatuts han d'arreplegar mecanismes de
renovació parcial o total en el marc del Consell Nacional.
Un altre exemple seria la regulació, en cada moment, de les
Secretaries...
- Secretariat Nacional. La composició d'aquest òrgan
ha de ser objecte de valoració des de l'anterior Congrés.
L'any 92 ens vam dotar d'una composició ampla (17 persones), on la totalitat dels seus membres eren permanents
sindicals. En la pràctica es va demostrar limitat d'actuacions. És per això que el darrer Consell Nacional del curs
passat, celebrat a Dénia, va decidir reduir-lo a 10 membres
(8 més dues persones del S. Confederal), tots ells triats en
funció de criteris generals. A hores d'ara es tractaria de
continuar amb la mateixa estructura o modificar-la per
donar cabuda a la nova realitat del sindicat. La segona possibilitat contempla la necessitat d'incorporar més persones,
de més territoris i sectors, així com la participació de persones no alliberades, ja que en el futur podrien variar les
disponibilitats (en quantitat) del sindicat. Aquesta nova
realitat obliga a fer esforços per adaptar-se a qualsevol
situació, inclosa la possibilitat de reunir-se, de forma que
hi pugnen participar les persones que no siguen permanents.
En conseqüència, les opcions són les següents:
Primera. Secretariat Nacional reduït a 8 persones més les
dos del S. Confederal (composició actual).
Segona. Secretariat Nacional estructurat per, si més
no, 21 (o 27) persones segons la composició: 6.membres
en representació dels sectors (1 per Personal Laboral, 1
per Personal Funcionari, 1 per E. Privat, 1 per Universitat i 2 per E. Públic no universitari), 1 persona responsable de l'Àrea de la Dona, 2 per cadascuna de les Unions
Intercomarcals, 2 membres del S. Confederal, 6 membres (o 12) segons criteris generals. Qualsevol augment
en la composició hauria de garantir un nombre senar de
membres. La totalitat^de membres constituirien el Ple del
Secretariat Nacional i es dotaria d'una Comissió Permanent de 7 (o 9) persones que hauria de tindré capacitat
per a coordinar i dirigir l'acció sindical. La permanent
estaria composada per 1/3 dels membres del Secretariat,

incloses les del S. Confederal i triada en qualsevol cas
pel Congrés, o el Consell Nacional si s'escau.
Congrés Nacional. Estaria composat per representants de
les Unions Comarcals. El Consell Nacional podrà establir,
en el reglament del Congrés, els criteris de participació sectorial en cadascun dels àmbits territorials.
Hauria d'adequar la seua periodicitat a la del Congrés
Confederal, per la qual cosa la seua periodicitat seria cada
quatre anys.
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El sindicat, d'acord amb en Capítol VI dels Estatuts, hauria de reconèixer els següents sectors:
- Sector de Personal Laboral i Personal Funcionari,
- Sector d'Ensenyament Privat: sostingut amb fons
públics (concertat), privat.
- Sector de Universitat: PDI, PAS Funcionari, PAS Laboral.
- Sector de Pública No Universitària: Educació Infantil i
Primària, Secundària/Batxillerat, altres sectors.
El seu funcionament estarà limitat al tractament de la
seua problemàtica específica i participaran en la presa de
decisions generals mitjançant els mecanismes establerts per
la Unió Intercomarcal, el Secretariat Nacional, el Consell
Nacional o el Congrés.
Cadascú dels sectors constituirà un Ple Nacional del Sector i triarà -segons determine el Ple- una Secretaria Nacional
de Sector. Si s'escau, aquesta estructura podrà ser també de
caràcter Intercomarcal o Comarcal.
El Congrés Nacional, o el Consell Nacional en el seu
defecte, podrà decidir la creació de nous sectors si el treball
sindical així ho aconsella.
El funcionament de les estructures territorials i sectorials
haurà d'estar coordinat per tal de fer-ho compatible amb les
disponibilitats econòmiques del sindicat.
- Comarcal
Intercomarcal

Secretariat
Secretariat

CONSELL
NACIONAL

Estructura Sectorial

50
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- P. Laboral
i Funcionari
- É. Privat
- Universitat
- E. Públic

Secretariat
Secretariat
Secretariat
Secretariat

Aquesta segona part de la ponència té un caràcter
complementari del marc establert en la primera part. Es
tracta de propostes obertes que poden ser complementades des de les assemblees comarcals.
Així mateix un bon grapat de les propostes enumerades són genèriques i s'haurn d'adaptar de manera concreta en els Estatuts de sindicat, per la qual cosa s'haurà
de modificar aquells redactats que s'oposen a les decisions preses pel Congrés.
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UNA POLÍTICA EDUCATIVA PER AL FUTUR
A MENA D'INTRODUCCIÓ
Les bases d'aquesta ponència cal buscar-les en les definicions, estratègies i propostes ja debatudes i aprovades en el Ve
Congrés de l'STE-PV (Guardamar del Segura, 8, 9 i 10 de maig de 1992). És per això que hem considerat que allò exposat i
aprovat en les ponències "Ensenyament Secundari", "Escola Pública/Escola Privada" í Política Educativa" continuen tenint
vigència, i per tant hem tractat d'elaborar una ponència que globalitze la política educativa, sense entrar en els aspectes
sectorials, que ja quedaren definits.
És, en definitiva, una ponència que vol fer avançar el nostre model de societat i d'escola en un marc temporal més o menys
immediat.
treballadores en un mercat laboral cada vegada més dinàmic
degut a la creixent precarietat. La demanda d'especialització
i una adaptació ràpida per poder ocupar llocs de treball diferents en un temps mínim, junt al creixement que han experimentat les classes mitges i l'aburgesament de la pròpia clasCada societat i grup social desenvolupa la seua pròpia
se treballadora fa que es qüestione les funcions tradicionals
cultura, que es manifesta en la forma d'expressar-se, espede l'escola i se li demane "més qualitat i més eficàcia", deicialment en la llengua, en els usos, costums i lleis, en les
xant al descobert com el procés de modernització econòmirelacions familiars i socials, en les manifestacions artística, política i cultural de la societat no ha anat acompanyat al
ques, en les formes de treball i consum... A través de totes
les actuacions es reprodueixen i legitimen uns valors que 10 mateix ritme que la modernització del Sistema Educatiu.
donen base i coherència a la vida dels diversos grups
socials.
EL CANVI D'OBJECTIUS
La definició d'aquests fets culturals és el resultat de les
condicions de vida, dels mitjans de producció i del desenvoEDUCATIUS PER PART DEL
lupament social. Els diferents poders socials hi juguen un 15
GOVERN
paper fonamental, en imposar la seua manera d'entendre i
organitzar la societat. Els poders i les classes dominants van
configurant un projecte cultural en concordança amb els
La LODE va consagrar el concepte de gestió i control
seus interessos.
democràtics dels centres sostinguts amb fons públics, i al
Tota societat necessita educar els seus membres i, de for- 20 voltant d'eixe eix fonamental es va estructurar la participama particular, els qui s'hi van incorporant, perquè ha de
ció de tota la comunitat educativa en els diversos aspectes
transmetre aquest projecte cultural, integrar a tots els seus
de la vida dels centres: l'elecció de càrrecs directius, la intermembres, modificar-lo contínuament, per tal d'adaptar-lo a
venció dels pares i mares, de l'alumnat, del personal d'admiles noves condicions i aprofundir en els seus valors.
nistració i serveis, i el propi funcionament dels seus diversos
Per entendre les relacions entre sistema sociocultural, sis- 25 òrgans.
tema productiu i educació, cal tenir en compte que les instiLa LOGSE ha pretès una reforma del sistema educatiu,
tucions de conservació i distribució de la cultura, com els
amb la finalitat que el servei públic de l'educació tinga més
centres educatius, creen i recreen formes de consciència que
qualitat i oferesca majors prestacions per a la formació intepermeten el manteniment del control social, sense que els
gral dels membres de la nostra societat.
grups determinants tinguen necessitat de recórrer a mecanis- 30
Però des que s'aprovà la LOGSE fins ara el seu calendari
mes explícits de dominació. L'escola no és un mirall passiu,
d'implantació ha sofert modificacions en 4 ocasions. La raó
sinó una força activa, que serveix també per tal de legitimar
bàsica.adduïda per l'Administració ha estat les dificultats
les ideologies i formes econòmiques i socials que estan relaeconòmiques. Encara que, com ja analitzàrem al seu
cionades amb ella d'una forma tan íntima.
moment, els progressius, ajornaments no sols han estat
Les tendències polítiques, culturals i econòmiques apun- 35 deguts a la manca de recursos econòmics,, sinó que han
ten clarament a que el neoliberalisme va a ser el model
influït, i molt, les pressions de grups editorials i empreses de
social dominant en l'Estat Espanyol les pròximes dècades, a
producció curricular, així com de sectors privats que necesno ser que es produirà un important canvi polític en el nossiten temps suficient per a la seua pròpia reconversió.
tre panorama i es passarà a treballar per un altre model de
Siga com siga, el que ha quedat ben palès és que per als
societat. És en aquest context on es produeix el qüestiona- 40 Governs la Reforma ha deixat de ser un objectiu prioritari i,
ment de la societat del benestar i amb ell el del sistema eduper tant, l'educació no ha estat una prioritat bàsica a l'hora
catiu públic, el de la sanitat pública, el del sistema de pende distribuir els diners públics. Només cal recordar que consions, la privatització de l'INEM, etc., sense que s'acabe de
tinuem sense tindré una llei de finançament de la Reforma.
definir, explícitament, quin projecte de societat i per tant
Si a això li afegim la manca d'informació que la comunid'educació es vol, la qual cosa ha fet que el sistema es trobe 45 tat educativa té sobre la planificació del desplegament de la
en una profunda crisi d'identitat. Crisi provocada en gran
Reforma i de la seua implantació, al mateix temps que
mesura per la política portada pel PSOE, que paulatinament
s'ignoren sistemàticament les propostes renovadores de
ha anat abandonant els postulats progressistes que molts ciumolts col·lectius de professorat, que cregueren en les coses
tadans esperaven i demanaven quan arribà al govern.
positives que hi contenia i iniciaren un procés d'experimenAl sistema educatiu se li exigeix des del sistema produc- 50 tació del qual ben poc sabem, constatarem fàcilment les
tiu, condicionat -cada vegada més- pels canvis tecnològics i
conseqüències que tot açò està produint:
la crisi econòmica, una formació polivalent que desenvolupe
- Desencís de molts sectors progressistes que valoraven
les capacitats bàsiques a un nivell suficient perquè després
positivament alguns aspectes de la LOGSE i que ara dubten
es puga adquirir la formació tècnica que es necessite en un
del compromís de les administracions per portar-la endadeterminat treball; que done la suficient autonomia per l'au- 55 vant.
toocupació... No solament és necessari preparar per a la
- Manca de corresponsabilitat del professorat i de la
incorporació al treball, sinó també per a una societat amb
comunitat educativa amb aquesta Reforma, per no haver-se
atur estructural.
proporcionat, en molts casos i temes, la més mínima inforLa cada vegada més creixent mobilitat dels treballadors i
mació bàsica per poder saber l'evolució en els propers anys.

MODEL SOCIAL/MODEL
EDUCATIU
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- Confusió i manca de confiança en què els canvis i les
millores van a produir-se, degut a les constants contradiccions de les administracions. L'exemple més aclaridor és el
canvi de calendari, ja comentat.
- Afavoriment, amb la secuenciació actual, de les patronals privades (que no dels seus treballadors), que tenen
resolts actualment molts més dubtes que els centres de titularitat pública. Així, podem observar com sectors que veien
amb més recels la Reforma, ara són els que pareixen més
preparats. La manca d'obligació de complir certes condicions establertes per la LOGSE (ratios), així com altres
mesures de finançament encobert, han contribuït a aquesta
situació.
Per altra banda, comprovem com hi ha un canvi qualitatiu respecte la concepció que el Govern té de la participació
i govern dels centres, plasmat en el seu projecte de llei orgànica sobre Participació i Govern dels Centres Educatius. Es
pretén canviar de model: d'una gestió i control compartits es
vol passar a una administració del centre "centralitzada" i
personalista, on, pràcticament, el director és gestor únic i
ostenta tota l'autoritat. És un model que suposaria una ruptura i involució respecte a un model progressista d'escola
pública, ruptura que s'evidencia a l'incentivar el treball individual davant el col·lectiu, on el treball tendeix a canviar de
valor al potenciar-se la competitivitat tant entre el professorat com entre centres i, per tant, entre l'alumnat.

LA SITUACIÓ EDUCATIVA AL PAÍS
VALENCIÀ
La política educativa, pel que respecta als temes d'aplicació, portada a terme al País Valencià no difereix molt de la
portada pel MEC. De fet, totes les decisions importants han
estat preses en la Conferència d'Educació, que ha funcionat
com una mena de Ministeri Estatal d'Educació. La qual cosa
ha permès que sota l'excusa que les mesures s'havien
d'aplicar en tot l'Estat, els responsables educatius del nostre
País s'inhibiren del debat amb els representants de la comunitat educativa, quan, paradoxalment, han estat els artífexs
de gran part de les propostes aprovades per la Conferència
d'Educació.
A més a més del clientelisme i seguidisme del MEC, respecte l'aplicació de la Reforma, podem caracteritzar el període des de l'aprovació de la LOGSE fins ara pels canvis
constants en els responsables polítics de la Conselleria
(Antoni Escarré, Andreu López, Joan Romero) i en el redissenyar de nou tota la implantació de la Reforma i oblidar
allò que cada antecessor havia fet. Això ha servit a cada responsable de coartada per no abordar els temes que els
podien generar conflictes (mapa escolar, plantilles de centres, adscripcions del professorat, implantació anticipada,
etcj.
Ara bé, la política educativa a desplegar al País Valencià
ha de tindré unes característiques diferents de les exigides a
una societat monolingüe i monocultural. La planificació
educativa perquè siga eficaç ha de tindré present tots els factors del context en què s'ha d'aplicar i el nostre País té uns
trets propis que demanen una resposta diferenciada, a més a
més d'una normativa legal diferent de la resta de l'Estat
(Estatut d'Autonomia, Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià).
Dels trets diferenciadors que han d'influir en la planificació educativa i per tant en l'elaboració dels dissenys curriculars dels distints nivells i àrees, s'haurà de tindré molt en
compte el factor sociolingüístic. Així, la Reforma en el País
Valencià ha de consolidar definitivament la presència del
valencià com a llengua pròpia de l'ensenyament al llarg de
totes les etapes i cicles educatius, obligatoris i post-obligatoris, des de l'escola infantil a la Universitat. Açò s'ha de fer
de forma progressiva, amb ritmes i metodologies per als
diferents cicles i les diferents realitats educatives.
Des de l'Administració, i durant els anys d'aplicació de
la Llei d'Ús i Ensenyament, el procés de normalització lin-
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güística s'ha concentrat bàsicament en l'educació, en
l'ensenyament públic. L'esforç normalitzador s'ha adreçat
fonamentalment als nivells bàsics de l'ensenyament, és a
dir, a la EGB, i especialment a la generalització de l'assignatura de Valencià.
El model de normalització lingüística aplicat al País
Valencià va optar per fer de l'ensenyament "punta de
llança", però tal i com han anat les coses socialment, institucionalment, és possible que la "llança" comence a invertirse, i ens trobem davant un procés normalitzador amb una
base ben poc sòlida. Aprendre Valencià com a assignatura -i;
només als territoris de predomini lingüístic valencià- no érís
normalitzarà; fer un ús vehicular de la llengua només a
l'ensenyament primari -i a l'escola pública- tampoc.
L'ensenyament no pot escapar-se permanentment de la
societat en què s'insereix. Si no es guanya la societat, potser
perdrem l'ensenyament.
És per això que la necessitat de planificació -responsabilitat política- s'ha de complementar amb la voluntat normalitzadora de la societat civil. Construir aquesta voluntat és
cosa de tots. "El futur és l'ús i no l'ensenyament".
Pel que fa a l'ensenyament, exigim de l'Administració el
desplegament màxim de les possibilitats d'actuació contin gudes en la Llei d'Ús i Ensenyament, i l'adequació a la nova
situació educativa amb la Reforma. I açò s'ha de fer mitjançant una PLANIFICACIÓ que comence pels objectius,
continue per definir els models educatius adients i explicite
els recursos humans i materials amb la seua corresponent
dotació pressupostària.
No anem a insistir ací en la PLANIFICACIÓ, donat que
és un aspecte que va ser amplament desenvolupat en el Ve
Congrés de l'STE-PV.

35 EL DEBAT SOBRE LA QUALITAT
; EDUCATIVA
•
•
40
•
•
•
•
45
•
•
•
•
50
•
•
•
•
55
•
•
•
•
60
•
•
•
•
65
•
•
•
•
70
•
•
•
•
75

La qualitat educativa s'ha d'entendre sempre com un concepte ideològic, sotmès a valoracions diverses, per la qual
cosa no pot haver en una societat democràtica una sola
instància que determine els indicadors per valorar-la.
Partint d'eixa premissa anem a esbrinar, a grans trets, què
s'entén per qualitat educativa des de l'Administració Educativa, des dels pares i mares i des de la nostra òptica.
a.- L'Administració Educativa.
En el seu estudi "Centros Educativos y Calidad de la
Ensenanza", publicat pel MEC en 1994, es basa la qualitat
educativa en l'eficàcia. Els àmbits i factors de la qualitat els
resumeix en:
- Educació en valors: incorporació d'actituds dins dels
continguts educatius, establiment de l'educació moral i cívica com ensenyament transversal al currículum, i determinació d'altres ensenyaments transversals (educació medi
ambiental, educació per a la salut, educació per a la igualtat
d'oportunitats entre ambdós sexes, educació en la toleràneia, educació en el consum).
- Igualtat d'oportunitats i compensació de les desigual dats.
- Autonomia i Organització dels centres:
- Increment de l'autonomia de gestió econòmica, administrativa i de gestió de personal.
- Increment d'autonomia curricular.
- Increment de la participació dels distints sectors de la
comunitat educativa i col·laboració de les administracions locals^
- Direcció i govern dels centres: Apostant per un únic
model de gestió piramidal. Reforçament de, la figura del
director com a cap jeràrquic de la comunitat educativa,
reforçant-li la seua vessant de cap de personal i volent-lo fer
el seu transmissor d'instruccions i ordres cap el claustre.
- El professorat.
- Avaluació i Inspecció.
b.- Des dels pares i mares.
Per als pares i mares l'indicador de la qualitat educati-
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v,a d'un centre ve, en gran mesura, determinat pel rendiment dels seus fills. Una "bona educació" és l'element
que proporcionarà la mobilitat en l'status social a tothom.
Idea que cobra més pes en l'actual estructura del món
laboral, més especialitzat, que demana, cada vegada més,
un domini del coneixement que accentue la importància
d! habilitats no manuals i prepare les noves generacions a
reconversions culturals i laborals quasi permanents.
•i;p.- Des del nostre model d'Escola Pública.
;í El nostre model d'escola sempre s'ha emmarcat en una
perspectiva ampla de renovació pedagògica i amb un fort
arrelament al medi, que conduesca al sistema educatiu a
fer del nostre alumnat agents actius d'un món que cal
millorar. Aquesta societat ha de dotar-se de nous valors i
exercitar-los. El valor de la pau i la no-violència. El de la
solidaritat. El del treball creatiu i de la capacitat de transformar. Són valors que hem d'introduir en el nostre sistema
educatiu, que ha de ser renovat en contiguts i en maneres
de fer per afavorir l'adaptació a la diversitat; la potenciació
de les capacitats personals: la polivalència, la flexibilitat,
l'orientació i l'educació integral; l'a valoració del procés,
més^ue les metes estàndars; valorar l'accés i el tractament
de la informació, més que l'acumulació de sabers.
Model d'escola que ací, al País Valencià, ha d'estar
compromès amb la normalització de la cultura que li és
pròpia. Renovació pedagògica que ha d'anar íntimament
lligada amb el compromís de conèixer, estimar i potenciar
els trets idiosincràtics que ens distingeixen -medi geogràfic, trets s.ocioculturals, personalitat històrica, situació
sociolingüística...-. És aquest un model, pel que fa a la
llengua, que ha de passar del valencià a l'escola a l'escola
en valencià. Ha de ser el valencià el llenguatge que ha de
vehicular la transmissió d'un sistema de valors i d'uns continguts renovadors. Hem de lluitar per construir un model
educatiu que siga adequat per a tot l'alumnat del nostre
País i que el prepare per a la convivència en un món pluricultural i plurilingüe.
El respecte i apreci per totes les llengües i cultures ha de
començar pel respecte i estima a la llengua i cultura pròpies.
Un autorespecte i una autoestima que no seran possibles si
l.a' nostra llengua no es coneix, si no és utilitzada com una
eina d'enriquiment intel·lectual i cultural, com un mitjà de
creació i comunicació.
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sit una formació prèvia específica, alguns candidats accedeixen al lloc amb escassa preparació.
- L'exercici de l'autoritat. Poder real limitat i autoritat
escassa.
En línies generals podríem coincidir en les raons donades
per l'Administració, però en eixa anàlisi s'obvien alguns
altres factors que, si més no, ha fet que molt de professorat
progressista s'haja qüestionat la conveniència de participar
en l'exercici dels càrrecs directius. Algunes d'eixes raons
són:
- L'Administració educativa ha frustrat moltes il·lusions
al no haver reconegut normativament la possibilitat de
direccions col·legiades que ens acostaven al nostre model de
gestió democràtica dels centres.
- Ha mancat sempre una formació específica, basada en
les necessitats concretes que cada centre exigeix a cada
equip directiu.
- Cansament, per la creixent burocratització dels centres.
Cada vegada més s'ha convertit els equips directius dels
centres en buròcrates, el que ha fet que cada vegada més
s'haja abandonat el lideratge pedagògic perquè s'han vist
desbordats per la burocràcia.
- Enfrontament amb els companys i companyes de claustre, a l'haver estat forçats a ser explícitament el representant
de l'Administració davant del claustre i no del claustre
davant l'Administració.
- Manca de reconeixement institucional cara a l'Administració de l'autoritat que li emana del claustre i del Consell
Escolar.

Dues idees perilloses del discurs emergent
Dues idees, ja patents en els textos oficials, ens poden
donar algunes claus per poder interpretar el futur del sistema
educatiu. Dues idees que cal tenir molt en compte perquè
ens podrien portar, en no massa temps, a situacions difícilment imaginables en l'actualitat:
La primera és la lliure elecció de centre pert part dels
pares. És aquesta una idea que sembla cada vegada tinga
més adeptes i vaja calant en una societat que cada vegada
més demana lliure elecció de serveis i més qualitat
d'aquests. El procés comença quan es proclama l'autonomia
pedagògica dels centres, ja que si cada centre ha de ser autònom per dissenyar el seu Projecte Educatiu en què es plas, .
•
el seu tarannà, és fàcil intuir que el pas següent ha de
Algunes consideracions sobre la direcció dels centres
45 marà
ser l'opció de que cada pare hi puga triar quin model
s'adapte més a les seus inquietuds.
Dels aspectes apuntats per l'Administració Educativa con
a factors de qualitat del sistema anem a detindré-nos en el .
A això li podem afegir una avaluació de centres i la
de la Direcció de Centres, perquè les seues propostes per
publicitat d'ella, que pretén contemplar els mateixos paràpotenciar la direcció poden significar un gran entrebanc per
metres per als centres privats, concertats i públics, sense tinpoder portar endavant models de gestió participatives i 50 dré en compte ni les funcions que acompleixen cadascú
democràtiques que nosaltres defensem.
d'ells ni els sistemes de selecció de l'alumnat (entre altres
En el seu estudi sobre "Centros Educativos y Calidad de
factors) i la publicitat que se'n farà d'ella.
la Ensenanza" s'analitza la crisi del model d'elecció a directors des del curs 85-86 al 91-92, basant-se en l'estadística de 55
L'avaluació des de la perspectiva democràtica és el
l'evolució del percentatge de directors i directores elegits
correlat
de la participació, significa compartir decisions i
pel Consell Escolar de centres públics en els quals hi hagué
rectificar-las
des d'una autocrítica reflexiva dels particieleccions.
pants, corresponsables del procés educatiu: l'avaluació ha
de ser interna abans que externa. Hem d'exigir una avaluaNIVELL
1985-86
1991-92
1988-89
60 ció de centres, del treball del professorat i del propi sistema
EGB
63
53
46
educatiu, que servisca per detectar les necessitats de cada
BUP
73
62
centre per poder portar endavant el seu PEC i poder així
50
FP
70
superar les possibles deficiències de tot tipus, proporcio68
67
GLOBAL
64
54
47
nant les claus necessàries perquè el professorat hi puga
65 reflexionar sobre la seua pràctica docent.
El pas del 64% al 47% de direccions elegides pels ConLa nostra estratègia ha de passar per denunciar qualsesells Escolars apunta a que el model de direcció actual ha
vol model d'avaluació sumativa de factors, que només
anat entrant en crisi i, per tant, cal arbitrar les mesures
intente potenciar un model educatiu clientelista que tinga
necessàries per potenciar la figura. Les raons que argumenta
com a finalitat establir un ranking perquè el mercantilisme
l'Administració educativa per explicar la crisi del model de 70 s'introduïsca en el sistema educatiu. El model que està prodirecció són les següents:
pugnant l'Administració dista d'una avaluació democràtica
- La doble funció del director. Com a representant de
per a la millora de la qualitat del servei públic: es prioritl'Administració en el centre i com a portaveu dels seus comlen mecanismes d'avaluació externa davant l'avaluació
panys i la comunitat escolar que l'ha triat.
interna. S'intenta excloure l'avaluació participativa i
- La formació dels directors. Al no exigir-se com a requi- 75 democràtica dels nivells de decisió administrativa i política
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en l'àmbit educatiu i es promou l'eficàcia de la direcció.
S'opta per un model d'avaluació centrat més en aspectes
sancionadors i punitius que en conèixer l'eficàcia del treball
desenvolupat. Es vol assimilar avaluació a rendiment avaluat en termes purament quantitatius, i aquest es pren com
principal indicador de la qualitat de l'ensenyament, el que
afavoriria la competència entre centres en compte de la
cooperació. S'observa, doncs, una tendència a incloure
paràmetres de gestió privada en el servei públic introduint
criteris de competitivitat i de productivitat, afectant negativament el treball en l'aula i en la formació de grups de freball.
Respecte a la lliure elecció de centres, hem de saber dissenyar estratègies per demostrar als pares i mares, i a la
comunitat educativa en general, que el discurs emergent o
és una fal.làcia, en la majoria de casos, a no ser que
l'objectiu, a un termini més o menys curt siga la paulatina
implantació d'un procediment com el del xec escolar o semblant.
La lliure elecció de centres portaria a que, cada vegada
més, l'alumnat de cada centre vaja fent-se més homogeni,
convertint a cadascú d'ells en un ghetto que aniria segregant l'alumnat que no acomplirà les condicions socials, culturals, econòmiques, etc., que cada comunitat educativa
aniria exigint per la via de l'homogeneïtzació. A més a més
si no s'estructura d'una altra manera l'oferta de places
públiques, geogràficament, l'elecció es veuria.restringida a
les localitats on puguen haver varis centres. Per altra banda, s'haurien d'explicitar quins criteris podrien emprar els
centres públics per matricular el seu alumnat, perquè
podria semblar normal que si els pares volgueren portar els
seus fills als centres millor col. locals en el "ranking" les
direccions de centres intenten mantindré el seu prestigi
d'escalafó, demanant els aspirants a alumnes seus unes certes condicions com a estudiants.
Per tant, l'elecció de centre de la xarxa finançada amb
fons públics, només és acceptable en un centre, una vegada
cobertes les demandes de zona. L'únic criteri d'admissió ha
de ser la capacitat de cada centre.
La segona idea està relacionada amb el finançament
dels centres de la xarxa pública. El principi és que si un
centre disposa d'unes determinades instal·lacions i serveis, que les oferte a qui vulga disposar d'elles. Amb això
els centres disposaran de més recursos econòmics per
poder fer ofertes més atractives per a l'alumnat. És una
idea que, en principi, podria semblar interessant si els
recursos generats pel lloguer d'instal·lacions i serveis no
revertirà directament en els centres gerierants, sinó que es
crearà un fons de compensació intercentres (o un mètode
similar), ja que és obvi que no tots els centres tenen instal.lacions i serveis que traure al mercat. Però darrere
d'aquest discurs el que pot estar amagant-se és la previsió
de que cada vegada hi haja menys diners públics per mantindré el servei i, per tant, que s'arribe a un moment en
què siguen els propis centres els qui hagen de buscar els
recursos si volen subsistir.

LES NOSTRES ALTERNATIVES
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Conseqüentment a tot el que apuntem al llarg de la
Ponència, hem de treballar, més si cal, per continuar
avançant en la nostra alternativa global de projecte de societat.
Per fer realitat el que diguem als nostres Estatuts:
"L'STE-PV, com a sindicat de classe, té com a objectiu
lluitar per aconseguir canviar les actuals relacions
d'explotació i substituir-les per unes noves relacions
socials alliberadores. En definitiva, la consecució d'una
societat sense persones opressores ni oprimides", haurem
d'articular accions externes i internes al sindicat per coordinar tots els"esforços que gran part de l'afiliació està portant al si d'estructures pedagògiques (MRPs, Federació
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Escola Valenciana, AMPAs...) o socials (ONGs, Moviments de Cooperació i Solidaritat, Associacions veïnals,
partits polítics...).
És per això que demanem la creació d'una SECRETARIA D'ACCIÓ SOCIAL. Des d'ella, a més a més de coordinar els afiliats i afiliades que hi treballen en els distints
moviments, tindríem l'oportunitat de poder fer aportarcions d'una manera articulada i coherent, sense que la
nostra participació orgànica depenga de la persona que en
el moment de concretar accions tinga més disponibilitat o
simpatia pel projecte a treballar o l'organització que se'ns
adrece.
Pel que respecta a l'educació, el nostre model d'Escola
Pública, que definírem en el marc de la ponència de Política Educativa del Ve Congrés, continua tenint tota la seua
vigència per poder contraposar al model neoliberal i mercantilista cap el que es camina. Però haurem d'adquirir un
fort compromís de treball perquè aquest model no siga una
utopia. Tota l'afiliació (junt a d'altres moviments progressistes) l'hem de desenvolupar perquè siga una alternativa
real i de prestigi educatiu ara i en el segle XXI.
Hem de començar a trencar la imatge que les coses que
són de tots no són de ningú; tot el professorat (i la resta de
la comunitat educativa) ha de sentir com a propi el seu
centre i el seu projecte i, per tant, ha d'implicar-se i corresponsabilitzar-se directament en el seu funcionament i la
seua gestió.
Davant l'avanç en la "professionalització" dels càrrecs
directius i el model administrativista i autoritari, hem de
treballar per models de gestió col·legiada, amb repartiment
de funcions i responsabilitats. Davant els qui consideran
que els equips directius representen l'Administració, hem
d'incidir en la consideraració que un equip directiu ha de
respondre a un Projecte de Centre, i per tant han de ser els
sectors compromesos en la seua elaboració -la comunitat
educativa- els qui l'han d'elegir o rebutjar.
Una direcció col·legiada permet el repartiment de funcions i responsabilitats per grups (que podrien coincidir
amb els Cicles), en els quals hi participa tot el professorat.
Encara que estiguen "nominalment" els càrrecs directius,
aquests podrien ser els coordinadors dels diversos grups de
gestió i organització.
Respecte a la coordinació de l'etapa secundària, tradicionalment departamental però no de nivells o cicles, cal
denunciar el no reconeixement legal d'aquest tipus de
coordinació i per tant hem d'exigir eixa possibilitat.
Aquest tipus de gestió de centres ens porta a demanar
una formació específica que possibilite i garantitze que
eixes tasques de gestió i administració es realitzen amb
models oberts, participatius i democràtics i una formació
permanent que partisca de les necessitats sentides i manifestades pel professorat dels centres.
Començar a guanyar eixa batalla ens porta a reflexionar
sobre la nostra implicació directa en la participació dels
diferents òrgans de gestió, participació i coordinació
(equips directius, coordinacions de cicles, consells escolars). Si apostem per models de gestió democràtica, hem
d'estar disposats i disposades a accedir a tots eixos òrgans,
per així transformar-los en els dinamitzadors de la vida
dels centres.
Una reflexió semblant mereixen les Juntes de Directors.
També en aquest òrgan hem d'incidir. Hem d'accedir a
aquestes juntes per aturar qualsevol intent per part de
l'Administració de convertir-les en alguna cosa més que
un òrgan consultiu. La nostra concepció farà que es transformen en les receptores de les inquietuds dels claustres i
no en un poder fàctic on cada membre es represente a ell
mateix.
Un altre argument per intentar estar en primera línia de
tots els òrgans és el de poder incidir directament en les
noves generacions d'ensenyants que arriben als centres.
Hem de tindré molt present que accediran al sistema educatiu amb el coneixement de un model de gestió pre-establert per l'Administració i que és una responsabilitat nostra demostrar en la pràctica que hi ha altres alternatives.
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SERVEIS PÚBLICS I ADMINISTRACIÓ
L'experiència ens du a reafermar que el nostre model sindical és el més adequat per a una intervenció participativa.
En la primera aproximació congressual que fem a la * Aquesta és, per tant, la primera oferta que hem de ser
regulació de l'Administració com a productora de Serveis * capaços de traslladar al conjunt dels treballadors.
Públics ha de d'acompanyar-nos la idea que no estem 5
davant d'un model acabat.
•
En el traspàs d'una Administració Pública entesa, històri- ' LA REFORMA DE LA FUNCIÓ
cament, com un "sistema de dominació" al que es tendeix * PUBLICA
actualment com un "sistema de gestió", s'ha produït un ver- *
tader "trencaclosques" de textos legals, un camí de passes 10
En la caracterització d'una nova Administració predomiendavant i endarrere que dificulten la definició del model * na allò que insistentment se'n diu LA MODERNITZACIÓ,
final.
i que es confon amb LA REFORMA. L'Administració i els
La Llei 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Fun- ' sindicats majoritaris en la Funció Pública, s'han posat
ción Pública, a la qual podríem considerar el símbol de * d'acord en repetides ocasions per a f e r coses en aquest
l'actual sistema de la funció pública a l'Estat Espanyol, en 15 àmbit i ho han titulat d'una manera o d'una altra. En síntesi,
l'exposició de motius que precedeix al seu articulat, explica: * la Modernització pretén corregir funcionaments insatisfacto"El Gobierno cree que el Horizonte de todo cambio en la ' rís, mentre que la Reforma apel·la a transformacions de fons
legislación funcionarial ha de venir establecido por las * polític important.
. bases del Régimen Estatutària de los Funcionarios Públi- '
Nosaltres ens acostarem al significat de la Reforma precos, que, en desarrollo del articulo 149.1.18 de la Constitu- 20 ferentment, i ho farem sense reserves, perquè estem conción, es preciso dictar. Tales bases, referidas al conjunto de ' vençuts que és molt el que cal transformar, però ho farem
todas las Administraciones Públicas (el subratllat és nostre), * amb la cautela de qui sap que allò important és el que es fa
constituiran el nuevo marco de la Función Pública derivada ' amb el llenguatge i no el llenguatge mateix. Darrere de la
de nuestra Constitución. Així doncs, a l'espera de l'Estatut * "modernització", segons qui ho diga, també s'amaguen
.dels funcionaris públics, el Govern Espanyol entén que 25 reducció de costos socials en forma de retalls o desaparició
aquesta Llei no és definitiva, però sí necessària: "No obs- ' de serveis socials, privatitzacions i atacs ferotges a la solitante, la construcción del Estada de las Autonomías, por * daritat.
una parte, y la pròpia obsolescencia de muchas de las nor- '
mas por las que se rige nuestra Función Pública, dictadas ' Consideracions generals
hace cerca de veinte anos, obligan a abordar, siquiera sea 30
A l'Estat Espanyol s'ha hagut d'abordar la reforma de la
parcialmente, la reforma del régimen funcionarial y, en '
consecuencia, dar caràcter de bases a algunos de los pre- ' Funció Pública com una necessitat inevitable per la transforceptos que se contienen en la presente Ley ".
' mació de la dictadura en un règim de llibertats democràtiRecentment, al BOE de 20 de setembre de 1994, es va * ques. La configuració del denominat Estat de les Autonopublicar l'Acord Administració-Sindicats per al període 35 mies ha marcat indefectiblement la seua orientació: cal
1995-1997, sobre condicions de treball en la Funció Pública, * transformar una Administració fortament centralitzada en
mitjançant el qual les parts signants estructuren la negocia- * una Administració democràtica els eixos de la qual són les
ció'en dues fases: en la primera, d'aplicació immediata, * Comunitats Autònomes.
Ara bé, des de la promulgació de la Constitució no ha
s'acorda les retribucions i la política d'ocupació per al perí- *
ode, els mecanismes de negociació, mesures en matèria de 40 existit un projecte polític per a l'adequació de les estructures
formació i d'altres. En la segona, que és la que interessa " de la vella Administració i dels seus procediments als impesubratllar ara i ací, a partir de 1' 1 d'octubre de 1994 "se tra- ' ratius d'una realitat democràtica. I després de dèsset anys de
taràn los temas nucleares de la Función Pública y sus con- ' governs democràtics, els últims dotze en mans del PSOE, no
clusiones serviran de base a la elaboración de un projecto * cap invocar res que no resulte ser una deliberada voluntat
de Estatuto". i afegeix: "se precisa, por tanto, obtener el 45 política de no fer el que cal. S'ha optat per mantenir fins a
mayor grado de consensos posibles, especialmente el sindi- * hores d'ara una confusió entre estructures polítiques i admical, por lo que los anàlisis y conclusiones a que se llegue en ' nistratives, la qual cosa "maquilla" oportunament determila segunda fase de negociación habràn de ser muy impor- ' nades actuacions polítiques, convertint-les en responsabilitat
tantes para la definición del nuevo modelo de Función * de l'aparell burocràtic. S'ha preferit mantenir una desvertePública".
'
'
" 50 brada Administració -no exempta d'irracionalitat- com un
Aquesta primera idea de provisionalitat-parcialitat-dis- * instrument per a l'acció política, per a la que compta, en pripersió ens situa en una posició expectant pel que fa als nous * mer lloc, els interessos de partit. No cal fer un excessiu
elements que en un futur anunciat apareixeran en l'horitzó * exercici de memòria per a actualitzar assumptes que han
del nostre treball sindical. Això no obstant, estar a l'aguait • trascendit a l'opinió pública, caracteritzats per la confusió
no lleva, ni de bon tros, que hem de mantenir una actitud 55 entre Partit-Govern-Administració.
Aquest model d'Administració, de forta empremta autoactiva, que, en els moments actuals, s'hauria de caracteritzar *
per combinar reflexió i acció sindical. No seria prudent * ritària, permet la presa de decisions i actuacions indiferents
voler tancar ja els debats implícits en la configuració d'un * a principis democràtics i de participació, i afecta de ple el
model de Funció Pública. No sense tenir en compte la con- * procés de transferències a les Comunitats Autònomes, la
creció que va assolint la seua definició, però tampoc sense 60 capacitat d'actuació de les quals està fortament constreta per
el protagonisme de qui ha de ser el destinatari.
* manca de recursos econòmics de gestió pròpia.
Però, a més a més, des dels anys seixanta, els aparells
Queda clar, per tant, que, per ara, hem de començar per fer *
les primeres passes com a organització sindical cap a la dis- * administratius del món occidental estan immefsos en una
cussió del que s'anuncia com un nou model de Funció Públi- * seriosa crisi de la qual no és aliena la nostra societat, encara
ca, i això sense renunciar a una intensa acció sindical que, 65 que els silencis imposats per la dictadura no deixaren* que
fonamentalment, prepare el conjunt dels treballadors i treba- * s'expressarà.
La insuficiència dels aparells administratius no sols afeclladores per a la participació en un debat d'una forta tras- *
cendència per al futur del seu treball i, al mateix temps, per a * ta els sectors més costosos i conflictius, per ser els més
la configuració d'uns serveis públics de qualitat, que són un * bàsics (Seguretat Social, Educació, Sanitat, Urbanisme,
factor de protecció social d'extraordinària importància.
70 Transports...), sinó que s'allarga a nous problemes sorgits

PER COMENÇAR...

;
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amb les noves necessitats socials que ja no ens abandonaran
(medi ambient, consum, intervencions en l'economia...) i a
la necessitat d'unes noves relacions amb els ciutadans i ciutadanes (moviments socials per a la defensa dels interessos
col·lectius, reconeixement del dret a la participació...). Tot
plegat obliga a replantejar-se els esquemes administratius
clàssics pel que fa als objectius, l'organització, els procedíments, les despeses, el control, les formes de relació i participació, etc.
El bo i cert és que l'Administració és actualment objecte
d'una profunda insatisfacció, la qual s'expressa a diversos
nivells.
Pel que fa als administrats, hi ha el que podríem dir una
crisi de confiança. La ciutadania veu molt sovint l'Administració distant, indiferent i desconfiada respecte del seus problemes, quan no malgastadora i arbitrària. Així les coses, els
administrats prefereixen renunciar freqüentment als seus
drets que mantenir una picabaralla legal massa difícil. Les
conseqüències socials són ben dolentes perquè les primeres
en abandonar són les capes socials més dèbils i aïllades. Pel
contrari, sectors més dinàmics -generalment rnés jovess'aboquen a l'ús cada vegada més freqüent d'altres vies per
a la defensa dels seus drets. Així és com, per exemple, hi ha
una tendència ascendent a judicialitzar els conflictes que no
troben solució en la via administrativa, la qual es mostra
impermeable fins i tot a la negociació sindical de molts problemes.
Pel que fa al personal que treballa al servei de la pròpia
Administració, també s'hi troba una insatisfacció i malestar
general, identificada, sobretot, per una consciència creixent
d'alienació del servei, a causa d'una organització del treball
que fa que pocs servidors públics arriben a sentir que estan
contribuint als serveis públics. Pensem en la justícia, en
sanitat, però també en l'ensenyament, on el fracàs escolar es
viu per molts docents com una inevitable frustració.
En definitiva, quan l'Administració Pública funciona mal
no sols compromet les seus funcions, sinó també el canvi
d'una societat que hauria de "gestionar".
Alguns elements per a la Reforma
La necessitat de reformar les Administracions Públiques,
la seua transformació en estructures eficaces per a la prestació dels serveis socials, no es justifica sols des de la racionalitat i l'adequació democràtica, sinó que es converteix en un

element imprescindible per a la construcció del model
d'Estat Social avançat, que consolide el nivell de prestacions existent i les amplie quantitativament i qualitativa. És
per tot açò que cal tenir ben presents algunes qüestions, corn
ara:
'
1. L'assignació clara de competències a cadascuna de les
Administracions Públiques ubicades en Comunitats Autònomes i Administracions Locals. No es una simple descentralització, sinó el ple exercici -incloent-hi recaptació i gestió
de recursos- d'una responsabilitat pròpia, no exempta de
col·laboració i cooperació per tal d'evitar la pèrdua d'eficàeia, despeses duplicades i superposició d'actuacions.
2. La reforma s'ha de fer sobre el marc general de totes
les Administracions Públiques, el Règim Jurídic, el Procedíment Administratiu i la Jurisdicció Contenciós-Administrativa, com a elements íntimament relacionats.
3. Avui els corrents polítics conservadors dirigeixen un
atac a l'Estat Social a escala mundial, fonamentat sobre la
seua deslegitimació per considerar que la gestió pública és
deficient en funcionalitat i eficàcia davant els resultats del
sector privat. Per contra, cal advertir que la mesura d'eficàeia no obeeix a cap estàndar administratiu, sinó al grau de
satisfacció de les necessitats socials, del judici de valor dels
ciutadans i ciutadanes respecte la satisfacció proporcionada
pels serveis socials, i tot amb una ponderació dels mitjans i
finalitats proposades, que funcionen com a indicadors de la
percepció de les seues preocupacions quotidianes.
4. La reforma necessita tant un projecte global que explicite el seu alcanç de forma clara com la possibilitat d'intervenir en el procés de la seua aplicació, per a efectuar les
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correccions o els canvis que la realitat i la pràctica deterrni1
nen. No serà, per tant, el resultat d'una intervenció immediata, sinó d'una voluntat política sostinguda.
5. No pareix que existesquen models teòrics a priori, sinó
més aviat convé fixar els principis des dels quals fer les formulacions concretes. Sembla coherent al·legar l'equitat
redistributiva, el principi de legalitat i el contrast democràtic
presents en el text constitucional, com una unitat de criteri
indivisible a partir de la qual bastir un projecte.
;
6. S'entén per Administració Pública moderna la que respon amb eficàcia i agilitat a la prestació dels serveis i ho fa
amb el mínim cost. Ara bé, cal advertir que en l'Administra*ció l'eficàcia no és traduïble en increment dels guanys, sinó
en la redistribució equitativa dels béns i serveis que s'administren,
7. Els anomenats sistemes de gestió (davant els burocràtics) preconitzen una clara diferenciació entre l'esfera de les
decisions polítiques i les administratives. Sovint, els polítics
s'obliden de definir clarament els objectius i vetlar pel seu
compliment i acaben fent gestió. El creixement, en alguns
casos "desmesurat"', que es dóna en totes les administracions, de personal "adscrit" a grups polítics per a fer gestió
amb "fidelitat política" ha vingut a enterbolir aquesta
necessària clarificació. Aquesta confusió ja hem assenyalat
anteriorment que no és desinteressada ni inconscient.
8. Finalment, cal subratllar la importància del paper que
han de jugar els empleats públics. La regulació dels empleats públics és un dels elements fonamentals per a qualsevol
canvi en profunditat de l'Administració Pública i tanmateix
s'ha desplaçat l'atenció, normalment, cap a les normes, als
òrgans i les unitats de treball. Dedicarem més atenció a la
política de personal quan parlem de les iniciatives en matèria de Reforma o Modernització, sense oblidaria plataforma
reivindicativa que vam llançar en les passades eleccions sindicals.

APROXIMACIÓ AL MODEL
ACTUAL

• Consideracions que se'n desprenen
• per a l'articulació de l'acció sindical
•
45 El marc de l'Estat
•
La Llei 30/1984, de 2 d'agost, de Medidas para la Refor•
• ma de la Función Pública, ve a substituir una legislació pre• constitucional: El Estatuto de Funcionarios de 1918; la Ley
50 de Bases de 1963, de 20 de julio, i la Ley de Funclonarios
• del Estada de 1964, de 7 de febrero (parcialment en vigor),
• per una òbvia i urgent necessitat política que ja hem comen• tat més amunt.
Ja hem vist com la Llei 30/84 no aspirava a ser una solu•
55 ció definitiva, sinó més aviat a actuar amb urgència i esde• vindre així en una mena de símbol dels nous temps. La Llei,
• però, no responia al manament constitucional d'ordenar,
• mitjançant les corresponents Lleis de Bases, el règim de les
• Administracions Públiques i dels Funcionaris (article
60 149.1.18). Aquesta carència inspira la Sentència del Tribu• nal Constitucional 99/1987, que, fonamentalment, li lleva al
• Govern una potestat normativa sobre el funcionariat que no
• li corresponia i la reserva al poder legislatiu (article 103.3
• de la Constitució). Així, la Llei, que hauria d'haver sigut un
65 instrument per a superar vicis anteriors, pretengué continuar
• amb una política de "mans lliures" en aspectes tan impor• tants com provisió de llocs de treball i contractació. En la
• pràctica més dolenta, una via de clientelisme polític a través
• de les administracions.
Aquestes objeccions d'anticonstitucionalitat són corregi70
• des per la Llei 23/188 i s'aprofita per anar més enllà. La
• nova Llei ha de servir també per a "...la modificación de
» aquellas normas cuyo cumplimiento suscita dificultades que
• afectan tanto al buen funcionamiento de los servicios como
75 al normal desarrollo de la carrera administrativa de los
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funcionarios" (exposició de motius de la Llei 23/1988). En
definitiva, temes com la provisió de llocs de treball i de
carrera administrativa.
Amb la nova Llei, però, la polèmica qüestió de la provisió de llocs de treball de lliure designació no ha quedat, ni
de bon tros, definitivament resolta. La fórmula utilitzada,
segons la qual es poden cobrir d'aquesta manera, a més a
més d'uns llocs més concrets, "otros de caràcter directiva o
de especial responsabilidad", no és molt més afortunada
que la regulada per la Llei 30/1984, objecte de nombroses
sentències de contrari.
Més encertada ha estat, tanmateix, la delimitació dels
llocs de treball de naturalesa laboral, ara restringits a la categoria d'excepció, atesa la preferència constitucional pel
règim funcionarial.
A expenses d'una vertadera reforma de la Funció Pública, molt més enllà d'actuacions puntuals, cal reconèixer
que, entre les mesures adoptades per aquestes Lleis, ha
resultat del tot escaient la considerable simplificació de
l'embull d'incomptables cossos i escales que caracteritzaven
el sistema. Així mateix, la modernització legislativa ha
regulat drets tan bàsics com el de participació o sindicació
dels empleats públics.
Finalment, pel que fa a l'Estat Autonòmic, la Llei
30/1984 disposa que "las Comunidades Autónomas procederdn a ordenar, mediante Ley de sus respectivas Asambleas Legislativas, su Función Pública pròpia ". Aquest desplegament es va anar realitzant de manera que les respectives
Lleis Autonòmiques reproduïren, quasi literalment, articulat
que el Tribunal Constitucional va suspendre de la Llei general de 1984 i que encara persisteix o va entrar en via de nova
regulació, com és el cas de la Llei valenciana.
Al País Valencià
La Llei 10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública
Valenciana, naix, políticament i tècnica, de la LLei estatal i,
en conseqüència, corre la seua mateixa sort.
El paral·lelisme és evident: La Llei 10/1985, de 31 de
juliol, és modificada per la Llei 6/90, de 14 de novembre,
per tal de fer els mateixos ajustos constitucionals ja esmentats i aprofitar l'ocasió per fer alguna cosa més. Més encara:
quan la Llei estatal 22/93, de 29 de desembre, va introduir
modificacions en la línia de la "reforma laboral" (plans
d'ocupació, introducció d'inestabilitat, redistribució d'efectius, tot contestat en la vaga general de 27 de gener), a casa
nostra no va tardar massa a passar el mateix mitjançant la
Llei 5/1994, de 24 d'octubre.
Així, tenim la següent cadena legal i la seua motivació:

A L'ESTAT:
Llei 30/84 -* Llei 23/88 Llei 22/93
Motivació:
Sentència Constitucional Plans d'ocupació
AL P. VALENCIÀ: Llei 10/85 -> Llei 6/90 Llei 5/1994
Les mateixes motivacions polítiques, els mateixos criteris
tècnics, els mateixos resultats. El PSÓE en el Govern de
Madrid i en el Govern valencià. Ni millor, ni pitjor; és igual.
Interessa ara un major deteniment en l'anàlisi de la LLei
valenciana.
Com ja hem introduït, el paral·lelisme amb la Llei de
l'Estat inclou les errades i mancances d'aquesta:
- No tenir en compte que la Constitució (article 103.3),
així com l'Estatut d'Autonomia (article 32.1), estableixen
que ha d'haver un desenvolupament legislatiu d'un règim
estatutari per als funcionaris públics.
- Ni la Constitució ni l'Estatut d'Autonomia contemplen
la separació dels seus empleats públics en règims jurídics
diferents.
És per aquesta raó que també la Llei 10/85 s'hagué de
modificar, i es va fer en el sentit de generalitzar i prioritzar
la figura funcionarial sobre la laboral, alhora que la seua
regulació queda atribuïda a la Llei formal i no al procediment reglamentari.
*
Per altra banda, la Llei valenciana presenta la particulari-
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tat destacable de posar "...el major accent en el lloc de treball, com element capital del model d'organització de la
Funció Pública, model en el qual no existien els Cossos de
Funcionaris com a elements de sustentació. Era, doncs,
clara l'aposta per un model de Funció Pública sensiblement
més flexible i dinàmic, sense perjudici de la solidesa i vocació de permanència del sistema..." (Preàmbul de la Llei
6/90, d'Adaptació de la Llei 10/1985).
En funció d'aquesta característica és que la Llei 6/1990,
de 14 de novembre, estableix en el seu article 16 els criteris
que determinen la relació jurídica del personal que ocupa els
llocs de treball i defineix tres blocs per a la Funció Pública
Valenciana:
- Llocs d'Administració Genera. Aquells als quals correspon l'exercici de les funcions comunes a l'activitat de producció dels actes administratius o la gestió administrativa i
burocràtica de preparació dels citats actes.
- Llocs d'Administració Especial. Aquells en els quals
les funcions corresponen a activitats de caràcter tecnicoprofessionals, no exlusives de T Administració Pública, sinó
corrents en el món privat.
- Llocs de naturalesa Laboral. Són aquells que es relacionen directament a la producció de béns o prestació de serveis i, en general, tots aquells que impliquen l'exercici d'un
ofici concret. No se'n van massa del grup d'Administració
Especial.
La pròpia Llei 6/90 estableix al seu article 16.8 que la
creació, modificació, refundició i supressió de llocs de treball es realitzarà a través de les relacions de llocs de treball.
Així mateix, és la relació de llocs de treball i la seua classíficació la base de la composició de les plantilles, la distribució de les escales retributives i els sistemes de provisió de
llocs de treball.
Més enllà del pragmatisme funcional imprès a la classificació dels llocs de treball, ^podem distingir les diferències
bàsiques que determinen el que uns llocs de treball tinguen
la consideració de funcionarials i, pel contrari, d'altres
l'hagen de tenir de laborals? És la tradició un argument suficient?
Malgrat aquesta divisió conceptual, els fets apunten cap a
un règim jurídic únic. Una organització pública comporta
sempre una regulació de dret administratiu, amb la qual cosa
el règim laboral queda molt matisat. L'accés a qualsevol
lloc de treball públic es regeix pels principis constitucionals
d'igualtat, mèrit i capacitat, i igualment són aplicables la
resta de principis a què condueix l'interès públic. En definitiva, per a tot servei públic i lloc de treball públic s'acaba
aplicant un règim especial de dret administratiu.
Aquest règim jurídic únic per a totes les persones que treballen per a l'Administració Pública suposaria un estatut
únic que regularà els seus drets i obligacions.
En definitiva, la proximitat -\ la competència- dels llocs
de naturalesa laboral al món del treball privat, <^no pot ocultar una intencionalitat latent de privatitzar la producció dels
mateixos béns i serveis?
Les últimes reformes
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La Llei 30/84, de 2 d'agost, de Mesures per a la Reforma
de la Funció Pública, va ser modificada per la Llei 22/93, de
29 de desembre, de Mesures de Reforma del Règim Jurídic
de la Funció Pública, el 31 de desembre de 1993, totes dues
en l'àmbit de l'Estat.
El passat 2 de novembre de 1994 es va publicar al DOGV
la Llei 5/1994, de 24 d'octubre, de modificació parcial i
urgent del Texf Refós de la Llei de la Funció Pública Valenciana (DOGV de 22 de març de 1991). Aquesta modificació
suposa l'adaptació de la normativa valenciana al marc general estatal.
Prèviament a la seua publicació, aquesta Llei, va ser consultada i negociada en diferents àmbits, com ara el Consell
de la Funció Pública i la Mesa General de la Funció Pública.
El procés de negociació de la Llei es va fer sense la
necessària informació, consulta i -l'ocasió s'ho mereixiamobilització entre el personal depenent de la Generalitat

VI CONGRÉS STEPV

Valenciana i de les diferents Administracions Públiques.
Una vegada consultada i negociada amb els sindicats presents en la Mesa General, va ser enviada a les Corts Valencianes, on va ser aprovada.
Amb aquesta Llei s'introdueixen alguns canvis en l'organització i règim estatutari de la Funció Pública, per la qual
cosa és d'interès per al conjunt del personal al servei de les
Administracions Públiques.
Quina és la finalitat de la modificació de la Llei? A més a
més de complir amb les directrius comunitàries sobre
l'accés al treball dels ciutadans i ciutadanes de la Unió
Europea i de modificar alguns punts per tal d'adaptar-los a
diferents sentències, la Llei de la Funció Pública es modifica, fonamentalment, per a introduir en l'àmbit funcionarial
la "reforma laboral", la qual va provocar, no ho oblidem,
vàries jornades de lluita i una vaga general -27 gener de
1994- del conjunt de les treballadores i els treballadors de
l'Estat Espanyol.
La política dels Governs Central i Autonòmic, basada en
la competitivitat i productivitat, precisava una modificació
de la normativa legal per a poder acabar amb l'estabilitat
dels llocs de treball en les .Administracions Públiques. S'ha
entrat en un procés de reconversió que amaga, sota les grans
declaracions d'eficàcia, modernització i racionalització dels
serveis públics, una via sense precedents que portarà a la
inseguretat laboral del personal al servei de les Administracions Públiques.
Estem parlant d'una autèntica regulació de l'ocupació,
que suposa: la mobilitat funcional i territorial, la reducció
dels llocs de treball, la privatització dels serveis públics... i
la possibilitat, de fet, de l'acomiadament, via excedència
forçosa, dels empleats i empleades públiques, tot mitjançant
el corresponent Pla d'Ocupació i la reassignació d'efectius,
que té, com a últim estadi, la possibilitat de deixar sense treball el personal afectat.
La reforma de la Llei suposa, en definitiva, un greu atac a
les condicions de treball, sense que, en cap moment, s'estàblesquen els mecanismes necessaris per a salvaguardar els
drets dels treballadors i treballadores davant possibles arbitrarietats, per manca de control, que es poden produir amb la
seua entrada en vigor.
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Els últims acords administració-sindicats, en la perspectiva de la reforma de la funció pública
La Generalitat Valenciana i els sindicats CCOO, UGT,
CSI-CSIF i CEMSATSE varen signar el passat 31 de gener,
en l'àmbit de la Mesa General de Negociació de la Comunitat Valenciana, un acord sobre les condicions de treball en la
Funció Pública.
L'acord estarà vigent durant el període 1995-97 i està
emmarcat, per una banda, dintre de l'acord entre el Ministeri de les Administracions Públiques (MAP) i .els sindicats
pactat el passat 15 de desembre de 1994 i, per altra, per
l'acord de modernització de l'Administració subscrit entre
la Generalitat Valenciana i els sindicats del 4 i 9 de setembre de 1992.
L'acord té com a "objectius de modernització aconseguir
una major eficàcia i qualitat dels serveis comuns a totes les
administracions públiques i que totes necessiten dotar-se
d'instruments similars que possibiliten impulsar polítiques
de personal...". Aquests objectius es concreten en: una
major flexibilització de les actuals condicions de treball, la
vinculació de les retribucions a l'evolució general de l'economia i del dèficit públic, la reordenació del personal d'una
manera més eficient i als mecanismes de pro^noció professional. Suposa, per tant, un model de funció pública basat en
sistemes de carrera professional que potencien la promoció
vertical, on les retribucions tendeixen a reforçar el component de grau personal.
Una vegada més, es firma un acord sense la necessària
participació del conjunt de les treballadores i treballadors,
tant al llarg del procés negociador com en el resultat final
d'aquest. No hi ha hagut informació prèvia ni consultes als
centres de treball i a les assemblees. Es aquesta una pràctica
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sindical burocràtica que provoca descontent entre els empleats públics, i que no comparteix l'STEPV.
En aquesta ocasió es pretén fer una negociació totalment
centralitzada en les Meses Generals, de forma que s'anul.len
les competències de les Meses Sectorials, les Juntes de Personal i dels Comitès d'Empresa. Així serà difícil fer un
seguiment de la situació^de la negociació i la presa de decisions en cada moment. És el nostre repte utilitzar els mecanismes escaients per tal de traslladar el debat al conjunt dels
treballadors i treballadores i contrarestar una política
d'acords per les altures.

UNA ACCIÓ SINDICAL QUE
EIXIRÀ DE LA REFLEXIÓ I LA
PARTICIPACIÓ
La doctrina del Tribunal Constitucional en allò que fa
referència al desenvolupament del règim estatutari del personal al servei de les Administracions Públiques determina
els continguts principals que s'han abordar: adquisició i pèrdua de la condició de funcionari, condicions de promoció,
situacions administratives, drets i deures, responsabilitats,
règim disciplinari, provisió de llocs de treball, règim
d'incompatibilitats, representació sindical... En definitiva, es
tracta d'aconseguir un dret comú per a la Funció Pública, en
la línia del que representa l'Estatut dels Treballadors en el
món laboral.
Naturalment, l'ampli camp de la seua aplicació: Administració Central, Comunitats Autònomes, Administració
Local, però també diferents col.leçtius professionals, com
ara gestió general, ensenyants, sanitaris, etc., exigeixen una
elaboració basada en la negociació i el consens, allunyada
del model actual, imposat unilateralment.
• En les pàgines precedents hem volgut fer una primera
aproximació a l'objecte de la nostra acció sindical. És per
açò que hem caracteritzat el model actual i ens hem apropat
a la crisi dels aparells burocràtics. Resultat de tot això, han
sorgit algunes línies de reflexió que hem de reconèixer com
insuficients per a bastir una proposta global.
No és la nostra intenció haver anat molt més lluny. Un
nou model de Funció Pública s'està gestant, i des del coneixement de com es concreta és corn haurem d'elaborar les
nostres propostes. Però, a diferència de com s'ha iniciat el
procés per part d'altres organitzacions sindicals, nosaltres
tenim el compromís explícit amb els treballadors i treballadores de la Funció Pública, als quals ens hem dirigit en les
passades eleccions sindicals, de comptar amb la seua opinió
i les seues aportacions; les seues decisions compten.
Es fa evident, per tant, que la nostra afiliació, el .conjunt
de la nostra organització sindical, necessitarà un instrument
organitzatiu apropiat per a reflexionar i decidir sobre la
Reforma de la Funció Pública que s'ha posat en marxa.
En conseqüència, el Congrés acorda convocar un procés
de discussió, amb especial incidència en el sector, que conclourà en la celebració d'unes jornades de caràcter intersectorial. Les conclusions obtingudes seran elevades al Consell
Nacional per a que puga aprovar-les, si s'escau, com a línia
sindical congressual, d'acord amb l'article 26.7.2 dels Estatuts. Tot el procés haurà de concloure en el termini d'un any
després del Congrés.
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Un nou sindicalisme ha nascut
en la Funció Pública Valenciana

EDICIÓ EN VALENCIÀ
Existeix una edició en castellà que serà repartida
directament en les assemblees comarcals que ho sol·liciten.
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