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MATRICULA PER AL CURS 98-99:

EL NOU DECRET
D'ADMISSIÓ PERMETRÀ LA
SELECCIÓ DE L'ALUMNAT

Es produeix una flagrant contradicció entre el contingut de l'exposició de
motius on s'indica que la LOPEGCD pretén garantir l'absència de discrimi-
nació en l'elecció del centre per part de l'alumnat, i, al mateix temps, en el
Decret s'introdueix un criteri complementari totalment discriminatori, deixat
al parer del Consell Escolar dels centres públics o del titular dels centres
concertats, Í que infringeix el principi d'igualtat en l'accés a llocs gratuïts.

S'introdueix il.legítimament en la xarxa de centres privats concertats el
nivell d'educació infantil quan aquest es trobe subvencionat parcialment,
entrant, per tant, en el procés d'admissió de l'alumnat sense necessitat de
nou tràmit d'admissió en nivells superiors, cosa totalment inaccepetable a
més que manifestament inconstitucional i il·legal, atès que privilegia situa-
cions econòmiques que poden pagar els preus dels llocs escolars prime-
rencs no gratuïts.

L'Administració educativa no es compromet a garantir una plaça pública i
totalment gratuïta als sol·licitants que la demanen, criteri aprovat pel Con-
sell Escolar Valencià, que no va ser atès pel Govern Valencià.

El Decret no contempla l'obligació de les Administracions educatives de
planificar l'oferta de llocs escolars en els centres públics que impartesquen
l'Educació Secundària Obligatòria, de tal manera que els grups d'alumnes
continuen escolaritzats al llarg de l'etapa, sense necessitat de nou tràmit
d'admissió, en aquells supòsits en què hagen de canviar de centre al final
del primer cicle (en el nostre cas, al voltant del 80% de l'alumnat), obligació
així mateix contemplada pel ROF de les Escoles d'Educació Infantil i
Primària en ordre a la necessària coordinació docent dels equips educatius
dels centres d'Educació Primària i Secundària.

.1 li donaré els puntets als qui em semblen mésguapets (nou Despotisme Il·lustrat).
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25 d'abril: homenatge a Enric Valor
Nosaltres també volem homenatjar l'Enric Valor. A

l'escriptor i gramàtic i també a l'Enric Valor del compro-
mís amb la defensa de la seua terra i de la seua llen-
gua. l'Enric Valor ferm, infatigable, militant. l'Enric
Valor, que, per tot açò, per ser com és, és menystingut
pel nostre propi Govern i per l'alcalde del seu poble,
Castalla, per haver-li negat, l'any passat, la Distinció al
Mèrit Cultural, per intentar que l'Institut local deixe de

dir-se Enric Valor.
Per contra, enguany serà investit Doctor Honoris Causa per la Uni-

versitat de les Illes Balears i per la Universitat d'Alacant. Li sobren
mèrits. Li cal l'homenatge de tots nosaltres.

s t ep v-i v, la informació al dia
La nostra pàgina web la trobaràs en:

http://www.xarxaneta.org/stepv

correu electrònic: stepv-iv@xarxaneta.org

millorar la informació és millorar la participació

SUPLEMENT:
TOT SOBRE ELS SEXENNIS

L'all
Per al Conseller d'Educació, el
qual s'entesta en contradir la
realitat del sistema educatiu,
presentant-nos-la com ía millor
de les possibles, amb totes les
unitats de tres anys, amb un
bon grapat d'instituts nous,
amb un nou Decret per a la
llibertat d'elecció de centres.

,,.i l'oli
Per a la comunicat educativa del
Districte Marítim de València, per
haver siguf capaços de contestar al
Conseller amb una vaga d'alumnat
que denuncia qui; cl seu barri no té
els llocs escolars en cl Sector Públic
que necessiten per als tres anys i per a
la Secundària, a més de patir un
Decret classista per a la matrícula
escolar.

Col·laboren en aquest número: Carmen Berruezo, Manolo Cabanillas, Adel Francés, Sebaslíà Giner, Pilar Gonzalves, José Herrero, Vicent Mauri. Alejandro Martínez, Joan Moliner, AnloniQ Nacle, Mingo Oriola, Ferran Pastor. Vicent Querol, Rafael Reig, Antoni Viiias.

Alacant: Oiense, 3. E. Dta. 03003 Alacant. Tel. 522 60 88. Alcoi: Sani Jaume, 15.03BOO Alcoi. Tel. 554 4516. Aliíra: Avgda. Luis Suner, 28-i 46600 Alzira. Tel. 240 02 21. Castelló: PI. País Valencià, 6,3.13002 Castelló. Tel, 20 68 27. València; Juan de Mena. 14 46008 València. Tel. 391 9! 47.
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1 de Mayo, celebrar
y renovar

El calendari escolar

Un ano mas nos disponemos a
celebrar el 1° de Mayo, a compartir
viejas reivindicaciones pendientes,
però también a renovar aspiracio-
nes, a reclamar un modelo social
mas jusío y solidario.

Un ano mas constatamos un
horizonte insatisfactorio para los
trabajadores y trabajadoras, espe-
cialmente sombrio para quienes no
tienen empleo o lo tienen en preca-
rio, però también para quienes
dependen de un salario o una pen-
sión que cada dia disminuye su
capacidad adquisitiva o ven empeo-
rar sus condiciones laborales.

Mientras los "logros" económi-
cos parecen cada dia mas brillantes,
se publicita nuesíra entrada en la
Europa de primera, la Bolsa baté
records y el sector fïnanciero ve
crecer sus beneficiós cada dia,
^.Para cuàndo la redistribución?
^.Para cuàndo un descenso substan-
cial de la tasa de paro? ^I-Iasta cuàn-
do la moderación salarial? ^Hasta
dónde los recortes del gasto
social?...

La aplicación de las nuevas tec-
nologías ha supuesto un alimento
sin precedentes de la productividad,
però no ha supuesto ni ía supresión
de las horas extraordinarias, ni una
disminución en la jornada laboral,
sinó todo lo contrario: el fomento
de la precariedad laboral y la multi-
plicación de los modelos de contra-
tación con un denominador común:
la flexibilidad y la movilidad.

Y junto a esto, los gobiernos de
la derecha no cesan en sus intentes
de privatizar los servicios públicos
en un sentido múltiple: entregarlos a
la gestión privada, como ha ocurri-
do con multitud de empresas públi-
cas; apropiarse de su aparato admi-
nistrativo por parte de los gobier-
nos; y, quizàs el mas peligroso, la
aplicación de métodos de gestión
privada a los Servicios Públicos,
anteponiendo criterios económicos
a otros de caràcter social.

Frente a todo ello, la construc-
ción de un modelo de servicios
públicos al servicio de la ciudada-
nía, que constituyan la columna ver-
tebral del Estado Social y de dere-
cho; la defensa de la Sanidad Públi-
ca, con un caràcter universal y gra-
tuïta, así como la de un modelo de
Escuela Pública Popular y Valen-
ciana; y la adecuación de un sistema
publico de atención social que per-
mita no solo la redistribución de la
riqueza, sinó la total incorporación
de la mujer al mundo laboral, cons-
tituyen aspiraciones y conquistas en
las que es necesario avanzar, pro-
fundizar y proteger frente a los
intentos de debilitarlas por parte de
quienes detentan los poderes públi-
cos.

De nuestros vecinos europeos no
solo nos vienen los vientos del libe-
ralismo mas insolidario, sinó tam-
bién aires de cambio que se estan
dando en Francia, Italià y en otros
países europeos.

Así pues, un ano mas vamos a
encontrarnos, no para lamentarnos
por nuestras limitaciones, sinó para
fortalecernos y reconocernos
mutuamente, para ilusionarnos con
nuevos proyectos, para seguir cons-
truyendo juntos nuevos modelos
socíales y sindicales.

Contra el paro.
Por la plena integración de las

mujeres al mundo laboral en igual-
dad de condiciones.

Por la incorporación de los jóve-
nes al mundo laboral, en unas con-
diciones dignas.

Por un nuevo modelo de organi-
zación del tiempo de trabajo.

Por la regulación de la jornada
laboral de treinta y cinco horas.

Por unos servicios públicos de
calidad y al servicio de la sociedad.

Por una Sanidad Pública, Uni-
versal y Gratuita.

Por una Ensenanza Pública de
calidad.

Després de les negociacions en la Mesa Sectorial d'Edu-
cació el mes passat, el projecte d'Ordre per la qual s'establi-
ran els criteris generals que s'han de regir el calendari esco-
lar està a punt de ser dictaminat pel Consell Escolar Valen-
cià, últim tràmit abans de la seua publicació.

Aquesta serà una norma que contindrà els criteris gene-
rals pels quals s'haurà de regir el calendari escolar que, per a
cada curs, serà d'aplicació en tots els centres docents públics
Í privats del País Valencià.

Els aspectes més destacables de l'Ordre els assenyalem a
continuació.

En els centres que impartesquen ensenyaments d'Educa-
ció Infantil i Educació Primària, i en els centres d'Educació
Especial, el calendari escolar tindrà un total de 179 dies lec-
tius.

En els centres que impartesquen Ensenyament Secundari
o de règim especial, el calendari escolar tindrà un total de
168 dieslectius.

Els ajuntaments, previ acord del Consell Escolar podrà
proposar un màxim de tres dies festius, a efectes escolars,
d'entre els declarats lectius en el calendari escolar.

En cas de no remetre la proposta a la Direcció Territo-
rial, el Director Territorial determinarà d'ofici les dates

en què s'establiran els dies festius escolars de cada loca-
litat.

La Direcció General de Centres, abans de l'inici de les
vacances escolars d'estiu, dictarà resolució en què fixarà el
període lectiu del curs següent, i determinarà:

a.- Les dates d'inici i finalització de les activitats escolars,
per als distints nivells educatius, que hauran de respectar el
total de dies lectius establerts i establirà el total d'hores lecti-
ves en cada curs, segons el nivell educatiu.

b.- Els períodes vacacionals, que hauran d'abastar, si més
no, els següents dies:

- Vacances de Nadal: des del 23 de desembre al 6 de
gener.

- Vacances de Pasqua: des del dijous sant fins el dilluns
de Sant Vicent.

c.- Els dies declarats com a inhàbils a efectes laborals al
País Valencià.

d.- Els períodes d'exàmens extraordinaris en ensenya-
ments postobligatoris.

En els centres d'Educació Primària on, transitòriament,
s'impartesca l'ESO, les activitats lectives de l'alumnat es
regiran pel mateix calendari establert per als ensenyaments
d'Educació Primària.

Festa-trobada per l'ensenyament públic
Diumenge, 5 d'abril. València

10 del matí. Passeig marítim de València. Ha eixit un
diumenge ventós i amb tots els colors del gris. Les pri-
meres AMPA van arribant. Els sindicats també. L'entau-
lat i la megafonia ja estan instal.lats entre el C.P. Blasco
Ibànez i l'IES Isabel de Villena. L'habitual passeig de
milers de valencians i valencianes per la Malva-Rosa és
incert en un dia tan lleganyós. A més, està la processó
del Cabanyal. I ahir es va fer alguna Trobada, potser la
gent estiga cansada.

És migdia. Unes 3.000 persones van amunt i avall, de
paradeta en paradeta. Els més menuts, i també de grans,
participen en els tallers, agafen papers: pamflets, cartells i
revistes, veuen la proposta de la propera Escola d'Estiu.
Cares pintades, vestits tacats, enganxines de colors i mis-
satges variats. Sobretot hi estan, estem, per l'Ensenyament
Públic. Les ventades s'han fet intermitents i el sol ja llueix
prou perquè alguns grups busquen l'ombra d'algun para-
sol. La música ja sona. Músics de la terra i amics de

l'Ensenyament Públic ens faran el matí més lluïdor fins
l'hora de dinar. Moltes gràcies. Els periodistes demanen
pel manifest que ha de llegir el Rector de la Universitat de
València, Pedró Ruiz, en nom de tots. Polítics de l'oposi-
ció han vingut a acompanyar-nos Í a donar testimoni que
es pot fer una altra política, una altra política educativa.
Això és el que voldríem nosaltres. Adés i ara.

Què perquè una festa-trobada? Perquè prompte
s'obrirà la matrícula i l'Ensenyament Públic té molt a
oferir a les famílies que poden fer una opció, especial-
ment a les ciutats. Per a les que no la poden fer, cal que
l'Escola Pública siga una proposta tan digna que en faça
innecessària cap altra. L'Ensenyament Públic ja en té
molta de la qualitat que volem que tinga. La qüestió és
comunicar-ho, l'objectiu és que vaja a més. El problema
és que açò ho tenim clar els ciutadans, però no el nostre
Govern. Per això fem el que fem. I ha eixit bé. A la pro-
pera heu de vindré.

Flors i Trobades
A la Primavera, flors i Trobades. Moltes altres

notícies tenen relació: les alèrgies o la matrícula
escolar, per exemple.

Quasi ningú resta indiferent i la premsa en dóna
testimoni. La televisió, però, entre els dos tòpics, pre-
fereix el més natural -les flors- doncs són l'obra de
Déu i Déu ha tornat a xuplar més camera que ningú a
la televisió primaveral i setmanasantera. Informar
d'un model educatiu com el que representen les Tro-
bades no té interès per a la televisió. Potser perquè no
en té tampoc per al President Zaplana ni per al Con-
seller Camps (són convidats, però no hi van mai).
Amb aquestes excepcions, per bé que notables, la res-
ta de ciutadans d'aquest país anem o som representats
a les Trobades: famílies senseres de les escoles de la
comarca, de les comarques veïnes castellanoparlants
(Orihuela i Villena, enguany), ajuntaments de tots els
colors polítics, empreses, i el món associatiu més
divers, com ara mestresses de casa o societats musi-

cals. Les Trobades han esdevingut, com les flors per
Primavera, un tòpic, una realitat previsible. L'anor-
malitat és, de nou, de signe polític i d'abast reduït.
Que s'ho miren, això.

Les Trobades volen ser una honesta operació de
marqueting en el moment que s'obri la matrícula
escolar: es tracta de mostrar a la societat un model
educatiu renovador, fet en la llengua pròpia i amb la
integració com a metodologia. Si són alguna cosa
més cal atribuir-ho a dèficits sócio-polítics. El bo i
cert és que ningú més convoca tanta gent, tan diversa
i a tot arreu. Les Trobades no tenien la Reyna ni la
manca de subvenció. I cada Primavera en són més.
Cosa de màgia? En tot cas d'una màgia molt sacrifi-
cada: les bruixes ho han sabut sempre. Més senzill:
les Trobades són una obra ben feta, un encert, una
cosa de trellat, i punt. Ens sembla que, a més, han
esdevingut una mostra de valencianisme més civil
que cultural. Sense padrins. Tot just el que ens cal.
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En ocasió de la matrícula escolar
El període de matriculació s'obri en Maig.
A les ciutats, moltes famílies han de deci-

dir, per primera vegada, el centre educatiu al
que assistiran els seus fills i filles. D'altres,
que els tenen en l'edat de l'ESO, es veuran,
de bell nou, en una situació semblant: tot
dependrà d'on és l'institut més a prop, de si
té el programa bilingüe escaient, el transport
assegurat, un menjador... un servei públic
com cal. A molts dels nostres pobles, i per a
una bona part de la població, no es planteja
cap elecció.

Per a les ciutats, on es pot triar el model
educatiu, l'actual Administració planteja,
com un objectiu de la seua política educati-
va, P increment de la llibertat d'elecció per
als pares i mares. Mitjançant aquesta capa-
citat de decisió, se'ns insisteix, s'anirà
construint l'oferta escolar: els ciutadans
trien i l'Administració financia aquesta
elecció. Aquesta és la tesi neoliberal de qui
ens governa. Naturalment, no veu antago-
nisme entre ensenyament públic i privat,
ans al contrari, les considera xarxes comple-
mentàries amb objectius comuns, però ator-
ga al sector públic un caràcter subsidiari
respecte de la iniciativa privada (on manca
la "iniciativa social" acudeixen els poders
públics), considerada, a priori, la de més
qualitat i, per tant, la que tindrà més deman-
da. Recordeu les paraules de la Minisíra
Aguirre?

Als qui ens posicionem en defensa de
l'Ensenyament Públic, sovint se'ns acusa de
defensar interessos aliens a l'ensenyament,
de posar per davant interessos corporatius
abans que els del conjunt de la societat.

Res més lluny de la realitat. Nosaltres
afirmem que les patronals dels centres pri-
vats no tenen els mateixos objectius que té
l'Ensenyament Públic i també que en aquest
debat, ens juguem el model social deï futur:
una societat excloent, fragmentada i insolidà-
ria, o una societat integradora, solidària i
amb un projecte col·lectiu. Una aposta per
l'Ensenyament Públic és una aposta rendible
per a la majoria social i, en el nostre cas,
fonamental per a un projecte polític nacional.

L'Ensenyament Públic té uns objectius i,
per tant, unes característiques, ben diferen-
ciats.

La gestió democràtica i participativa de
tots els sectors implicats (pares/mares,

alumnat i professorat), tot i importants
retrocesos legislatius en els últims temps
(LOPEGCD), manté un camí obert que avui
hem de reafermar. No passa el mateix en
els centres privats concertats on és el titular
del centre qui determina l'ideari, on la par-
ticipació de pares i mares en el Consell
Escolar és anecdòtica, no existeix pluralis-
me i, en definitiva, la gestió democràtica és
inexistent.

Quan es parla d'eficàcia, cal situar aquest
concepte en relació als objectius a aconse-
guir. Massa vegades es mesura l'eficàcia
exclusivament en funció de la quantitat de
coneixements adquirits, però no en funció

inclusió social, l'educació haurà estat eficaç.
Si avancem cap a una societat cada dia més
competitiva i excloent haurem de qüestionar-
nos l'eficàcia que ens mena a aquest fracàs
social. Des d'aquesta concepció, l'eficàcia és
patrimoni de qui sostinga objectius socials i
col·lectius.

Respecte al plantejament que el cost d'un
lloc escolar en el sector privat és més barat
que en el públic, convé fer algunas conside-
racions. Quan els poders públics inverteixen
en construccions educatives de titularitat
pública estan incrementant el patrimoni del
conjunt de la ciutadania, quan es concedei-
xen subvencions per a obres en centres pri-

dels objectius definits en la LOGSE: ensen-
yament comprensiu, desenvolupament del
sentit crític, formació integral, educació en la
solidaridad. Sense oblidar mai que l'escola
és l'espai i el temps privilegiat per al conei-
xement, l'eficàcia última vindrà definida pel
tipus de societat que anem construint: si
avancem en la democràcia, la solidaritat i la

vats, s'està donant diners públics a empreses
privades que incrementen el seu patrimoni
particular amb els diners de tots i totes. Així
mateix, les condicions salarials i laborals
dels treballadors i treballadores són discrimi-
natòries, no sols respecte a les del sector
públic, sinó totalment inadequades a la
importància social del treball que realitzen,

per la qual cosa no són les empreses les que
ofereixen un servei igual a menor despesa,
sinó a costa del salari del personal. Les
millores en les instal·lacions i els recursos es
"subvencionen" amb freqüència amb els
diners dels pares i mares, quan no amb els
avals dels treballadors.

Però, sobretot, és el sistema públic el que
garanteix una extensió universal de la forma-
ció, que és una de las característiques bàsi-
ques del nostre entorn europeu.

La funció de l'Ensenyament Públic en un
projecte d'integració col.lectiva i cultural és
central. No hi ha projecte nacional, especial-
ment al País Valencià, si no s'avança en un
procés de normalització lingüística i cultural.
Aquest projecte sols serà possible des d'un
model educatiu integrador, que iguale els
coneixements lingüístico-culturals de tot
l'alumnat, independentement del seu origen
socio-cultural.

Sols des del sector públic es possible
construir un model d'Escola Pública Popular
i Valenciana. I és aquesta una responsabíli-
dad ineludible del Govern Valencià.

Però existeix realment capacitat d'elec-
ció? És clar que no, no per a molts ciutadans
que viuen en zones rurals i a la perifèria
urbana. La iniciativa privada no s'interessa
per l'accés a l'educació dels sectors menys
afavorits de la societat. Ans al contrari, s'ins-
tal.la a la ciutat i reclama l'alumnat proce-
dent dels estaments socials més acomodats,
als quals els proposa una educació selectiva
que els situe en una posició de privilegi, mit-
jançant una formació complementada per
una oferta d'activitats extraescolars no gra-
tuïtes que allunyen del centre als qui no
poden pagar-les.

És una preocupació per els qui defensem
l'Ensenyament Públic que no sols es man-
tinga, sinó que augmente l'oferta actual. I
per a aconseguir-ho és imprescindible un
compromís de finançament que permeta
desenvolupar la LOGSE de manera que el
creixement del sistema per les noves ofertes
educatives i l'ampliació de l'escolaritat
obligatòria estiga assegurat en la xarxa
pública. Si el sector públic es redueix en les
seues dimensions i la seua qualitat, cami-
narà cap a la marginació i la societat perdrà
un dels pilars bàsics de la seua cohesió i
desenvolupament equilibrat.

EL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIÈNCIA PRIMERO, Y LA CONSELLERIA D'EDUCACIÓ, AHORA, PROPICIAN QUE LOS CENTROS
SELECCIONEN AL AlUMNADO

Sobre la del alumnado
El MEC regulo el régimen de elección de

Centro educativo por el R,D. 366/1997, de 14
de Marzo, que la Confederación de STEs cali-
ficó de "Decreto de falsa libertad de elección"
y presento recurso contencioso-administrativo
contra el mísmo. La defensa de la igualdad de
todos y todas en el acceso a la educación y,
por lo tanto, en el acceso a los centros docen-
tes sostenidos con fondos púbticos, es la base
de este recurso.

Un ano después, el MEC, a través de un
escrito de la Subdirección Generat de Régi-
men Jurídico de Centros, estableció la "ilici-
tud", por contrario al "espíritu del Real Decre-
to", de la negativa de numerosos centros a
adjudicar el punto extra que permite la norma.
Esta Subdirección, a la que creemos sin auto-
ridad legal ni competencias, estableció que el
punto extra debe darse obligatoriamente, entre
otras cosas, a las calificaciones académicas
obtenidas en niveles anleriores, y al haber cur-
sado niveles anteriores en el centro aunque no
sean concerta dos.

Este desarrollo del Decreto, sin caràcter
normativo -era un simple fax de la Subdirec-
ción citada- confirmo lo que denunciamos en
su momento: que la discrecionalidad de otor-
gar el punto permite a los centros seleccionar
al alumnado en función de los recursos econó-
micos y del expediente académico, aspectes

que tienen que ver mas con la segregación del
alumnado que con la libertad de elección de
este.

Desde la Confederación de STEs denuncia-
mos de nuevo este uso del R.D. y pedimos al
MEC la retirada del fax de la Subdirección de
Régimen Jurídico de Centros. El Director
General de Centros cesó al responsable del
mismo y anuló su contenido. Debió parecer
que no era necesaria tanta obviedad. Los
STEs estamos pidiendo a los Centros que no
utilicen la facultad que otorga el Decreto y no
den este punto dentro del baremo de admisión
del alumnado; también estamos pidiendo a los
Centros de Primària que no faciliten informa-
cíón acadèmica de su alumnado nada mas que
con los Boletines de Notas y, al acabar el cur-
so, con el Libro de Escolaridad.

Con estos antecedentes, la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència estrena para la
matrícula del curso que viene en nuestra
comunidad autònoma un Decreto de conteni-
do similar al del MEC, el Decreto 27/1998, de
10 de .marzo, ademàs de una Orden específica
para su desarrollo, Orden de 3 de Abril de
1998, también con un punto que los centros
otorgaràn con absoluta discrecionalidad y que,
cómo ha quedado demostrado por la actuación
del MEC, se ha pensado para discriminar al
alumnado, no para incrementar la elección de

centro por parte de la
família. Ademàs, la
nueva legislación
considera que el
alumnado matrícula-
do en niveles no gra-
tuitos tiene garantiza-
da la admisión en el
mismo centro concer-
tado cuando pasa a
niveles obligatòries
gratuitos, es decir,
una inicial situación
de desigualdad, cual
es la de poder pagar
por la ensenanza,
confiere una priori-
dad sobre quien no ha
podido hacerlo, lo
que, desde nuestro
punto de vista, contraviene el dereclio bàsico
y constitucional a recibir un trato igual cuando
se trata del dinero publico. Finalmente, hay
que decir que se ha obviado en la Orden dar
cumplimiento a lo establecido en el Decreto
que regula el Reglamento Orgànico y Funcio-
nal de los Colegios de Infantil y Primària en
relación a la preceptiva adscripción de los
centros que imparten el primer cicló de la
ESO a los institutos donde se imparte el

segundo cicló del mismo tramo educativo
para garantizar la necesaria coordinación
docente de todo el tramo educativo.

Por todas estàs razones, al igual que ya
hizo la Confederación de STEs con el Decreto
del MEC, el STEPV-Iv recurrirà ante el Tri-
bunal Superior de Justícia de la comunidad
Valenciana el Decreto de Admisión del Alum-
nado y la Orden de la Conselleria d'Educació
que lo desarrolla.
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Ensenyament Secundari:

Problemàtica dels
nous càrrecs que

contempla la LOGSE
L'aprovació pel Govern Valencià, el passat 2 de setembre de 1997,

(DOGV 8-9-97) del nou Reglament Orgànic i Funcional (ROF) dels Insti-
tuts d'Ensenyament d'Educació Secundària, ha comportat la modificació
de càrrecs que fins aleshores existien. Molts d'ells desapareixen i, al con-
trari, càrrecs que abans no es contemplaven (o tenien una altra denomina-
ció) ara s'hi contemplen. Per exemple, el Cap o la Cap de Departament
d'Orientació, el Cap o la Cap de Família Professional o Cap de Pràctiques
Formatives (segons l'article 86 del ROF).

Això no obstant, la disposició addicional segona, apartat 2, assenyala
que "els nous llocs que es determinen en aquest reglament s'aniran cobrint
progressivament en funció de les disponibilitats pressupostàries". És a par-
tir d'aquesta addicional que es deixa en mans de l'Administració la potes-
tat d'anar remunerant-los.

Des del nostre punt de vista, però, tots els càrrecs existents, amb el
reconeixement de l'Administració (perquè hi consten a la Programació
Anual del centre, tenen una reducció horària oficial i coneguda per la ins-
pecció, etc) han d'estar remunerats, en la mesura que tot aquell servei que
es crea ha de tenir una dotació pressupostària assignada. Senzillament, allò
que no té la corresponent dotació pressupostària, no existeix.

Hem pogut veure que, des de l'inici del curs 97/98, hi ha una sèrie de
centres que han vist remunerada la figura del cap de departament d'orien-
tació, mentre que d'altres no han estat remunerats malgrat que els departa-
ments s'han creat i estan funcionant. Aquesta situació ha provocat un evi-
dent greuge comparatiu.

Des de I'STEPV-iv hem preparat un model de recurs, que hem enviat
als centres, a més de tenir-lo a la vostra disposició a les seus del sindicat,
per a que pugueu presentar-lo davant de l'Administració i reclameu allò
que en justícia us pertoca. A més, com a sindicat, ja manifestàrem la nos-
tra oposició a aquesta situació i exigírem que es solucionarà.

Secundària: Ja n'hi ha prou

Professorat tècnic
d'FP interí

(Ampliació de la informació que vam publicar
al/All-i-olina126.Març1998).

La informació sobre el professorat tècnic d'FP apareguda a l'All-i-
Oli n°126, de març passat, era incompletaja que no es va especificar
que la Disposició Transitòria Tercera del darrer esborrany de Reial
Decret pel qual es completa l'ordenació de la Formació Professional
en l'àmbit del sistema educatiu estableix tres convocatòries d'oposi-
cions de caràcter transitori més per a tot el professorat tècnic d'FP
interí que puga acreditar dos anys d'experiència docent en l'Adminis-
tració educativa per la qual es presente. Exactament, hi diu el següent:

Disposició Transitòria tercera: "Las eguivalencias a efectos de
docència recogidas en el anexo lli del Real Decreto 85O / 1993 , de
4 de junio (BOE del 3O), por el que se regula el ingreso y la adquisi-
ción de especialidades en los cuerpos de funcionarios docentes a los
que se refiere la Ley Orgànica de Ordenación del Sistema Educativa,
seran de aplicación en los procedimientos selectivos que efecúen las
Administraciones educativas, en las tres pritneras convocatorias de
cada especialidad, para aquellos aspirantes que acretiten experiència
docents de, al menos, dos anos en centros educativos públicos depèn-
dient.es de la Administración educativa convocante".

Així, tot i que s'ha limitat aquesta possibilitat a tres convocatòries
més i no dóna una sol.lució definitiva a la qüestió de l'accés dels inte-
rins amb titulació d'FP II, no podem deixar de valorar-la positiva-
ment. Per a a la seua difusió, aquesta informació s'ha enviat des de
l'STEPV-iv a tots els centres i afectats.

A hores d'ara, ja fa quatre mesos
que la Conselleria ha deixat de nego-
ciar els importanlíssims temes pen-
dents de Secundària que, amb molt
de retard, durant el mes de desembre
començàrem a tractar:

1. Plantilles de Secundària (deter-
minació de la plantilla estable dels
IES a partir del curs 98-99). La pos-
tura de la Conselleria implicarà la
pèrdua de la destinació definitiva
actual de més del 30 % del professo-
rat.

2. Normativa que substituirà a la
que actualment regula el funciona-
ment dels centres de Secundària
(Ordre del 92). La Conselleria
aporta un esborrany que, segons
tots els sindicats, representa un
empitjorament de les condicions de
treball, el més greu des de fa molt
de temps. Per posar un exemple,
eliminen l'actual sistema d'elecció
d'horaris del professorat reduint el
poc contingut democràtic que enca-
ra té.

3. Construcció del nous instituts
(pla de construcció i finançament).
Encara no han construït, ni sabem el
que poden tardar, els que unilateral-
ment l'Administració va considerar
necessaris.

4. Garanties d'estabilitat en les
places actuals. La Conselleria vol
crear un mecanisme nou: la reubica-
ció de professorat definitiu.

5. Negociació de les condicions
de treball del col·lectiu afectat tem-
poralment per la supressió de l'anti-
ga FP sense la corresponent aplica-
ció dels nous Cicles Formatius

6. Negociació de l'oferta pública,
millorant-la pel que fa a Cicles For-
matius i Batxillerats en el Mapa
Escolar.

En mig d'aquesta negociació i
quan s'aixecava una mobilització de
gran part de la comunitat educativa,
la Conselleria ens va presentar
l'esborrany de calendari escolar
(esborrany pactat amb alguns sectors
de pares i mares) la qual cosa va
suposar la creació d'un conflicte
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artificial i la suspensió de totes les
negociacions.

A hores d'ara i sense cap raó
seriosa, no s'han reprès les negocia-
cions. Des de l'STEPV-iv ens
temem que siga una estratègia per
part de l 'Administració per tal
d'arribar als mesos de juliol i agost,
quan no estem als centres, Í intentar
imposar els seus criteris, especial-
ment sobre la normativa pendent de
negociació.

Des de l'STEPV-iv entenem que
és l'hora de començar a fer patent la
nostra postura contrària a aquesta
situació i us proposem l'aprovació
per part dels Claustres del document
que us adjuntem i el seu enviament a
la Conselleria així com la confecció
d'una nota de premsa, un article
d'opinió o un comunicat de protesta
que cada claustre s'encarregaria de

que apareguem als diaris.
Per tal de decidir les mesures de

pressió més adequades, el sindicat
ha convocat assemblees de represen-
tants dels centres. També conside-
rem necessari que el conjunt de les
organitzacions sindicals participen
del moviment per a oposar-nos amb
contundència a la política de LAdmi-
nistració Educativa.

Sense la mobilització i la pressió
del conjunt del sector no serà possi-
ble aturar les propostes presentades
o anunciades per l'Administració
educativa que suposen una clara
involució en les nostres condicions
de treball i un atac frontal al sistema
educatiu públic.

Proposem als claustres que subs-
criguen aquest escrit i l'envien al
Conseller:

"Considerant que les actuals negociacions de Secundària fa quatre mesos que estan bloquejades per
part de la Conselleria d'Educació, el professorat del centre ,
reunit en sessió de claustre o assemblea de treballadors el dia ha acordat el següent:

Primer. Denunciar públicament l'incompliment per part de la Conselleria d'Educació de:

1. El compromís de negociar les plantilles de Secundària abans de l'inici del curs 96-97.
2. El compromís amb la Mesa de Portanveus de les organitzacions sindicals i l'Administració de negociar

plantilles, construcció de centres i l'aplicació del ROF i el calendari de negociació proposat per la matei-
xa Conselleria.

Segon. Exigir a la Conselleria d'Educació la inmediata negociació dels següents temes:

1. Plantilles de Secundària.
2. Normativa que substituirà a la que actualment regula e! funcionament dels centres de Secundària (Ordre

de 29 de juny del 92).
3. Construcció del nous instituts ( pla de construcció i finançament).
4. Garanties d'estabilitat en les places actuals.
5. Negociació de les condicions de treball del col'lectiu afectat temporalment per la supressió de l'antiga FP

sense la corresponent aplicació dels nous Cicles Formatius.
6. Negociació de l'oferta pública, millorant-la pel que fa a Cicles Formatius i Batxillerats en el Mapa Escolar".

AVDA. BLASCO IBÀÜEZ, 142 • TEL. 372 03 52 • 46022 VALENCIÀ
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Sobre l'actual acord
del professorat interí
Tots els sindicats presents a la

Mesa Sectorial (inclòs l'STEPV-
Iv) i la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència arribàrem a un
pacte el 24 de maig de 1993 (publi-
cat al DOGV d'1-7-1.993) pel qual
es va regular la provisió de llocs de
treball en règim d ' inter ini ta t .
L'acord estableix l'ordenació del
professorat que ha d'ocupar les
vacants i fer les substitucions dels
centres públics, de forma que tol el
professorat de les borses de treball
que preste serveis com a interí
abans de l'entrada en vigor del nou
sistema d'accés a la funció pública
(posterior al cumpliment de les 3
convocatòries previstes del sistema
transitori), tindrà preferència per a
la provisió de llocs de treball, lant
vacants com substi tucions. En
aquest apartat s'inclou a tot el per-
sonal que treballe abans de la rea-
lització del primer concurs-oposi-
ció del nou sistema d'accés. En
Primària, s'ha fel en j u l i o l del
1997, en Secundària encara no s'ha
realitzat aquesta primera convo-
catòria. L'acord s'estén a totes les
persones que pertanyen a la borsa
de 1.989 encara que no hagen pres-
tat serveis abans del primer con-
curs-oposició del nou sistema.

L'Acord estarà en vigor mentre
no es denuncie. El pacte podrà

denunciar-se per qualsevol de les
parts a partir del tercer any de
vigència, amb una. antelació de sis
mesos a l'acabament del curs esco-
lar. Si no es denuncia en aquests
termes, quedarà prorrogat succesi-
vament per períodes d 'un curs
escolar. Quan un acord es denuncia
per qualsevol de les parts signants
és per a negociar un altre acord,
amb la intenció de millorar o actua-
litzar el denunciat.

L'any 1995, l'Administració i la
resta de les organitzacions sindicals
amb l 'excepció de l 'STEPV-Iv,
acordaren que es comprometien a
no denunciar-lo fins el curs 2.000-
2.001. Solament açò. Nosaltres no
vam subscriure aquesta pròrroga
per considerar-la insuficient, ja
que, a més a més d ' incíoure en
aquell moment una convocatòria
d'oposicions rebutjada pels inte-
rins, no es va voler entrar a nego-
ciar noves formes d'accés a la fun-
ció públ ica docent ni un pacte
d'estabilitat per al professorat inte-
rí.En tot cas, mentre el professorat
interí no valore una altra cosa,
PSTEPV-Iv no té la intenció de
denunciar l'acord malgrat no haver
signat la seua pròrroga, la qual, tot
siga dit, és automàtica segons els
propis termes de l'acord de l'any
1993.

Una de les famoses cues de professoral interí davant els Serveis Territorials d'Educació.

2.318 signatures de suport
al professorat interí

El passat 25 de març vam lliu-
rar a Francisco Camps, Conseller
de Cultura, Educació i Ciència,
2.318 signatures del professorat
valencià com a suport a la Plata-
forma elaborada pel col·lectiu de
professorat interí valencià i per
l'STEPV-Iv.

En l'escrit presentat se li dema-
nava al Conse l le r Camps que
prenguera bona nota de les reivin-
dicacions i que obrirà un procés
negociador, en el marc de la Mesa
Sectorial d'Educació, per a donar
una resposta satisfactòria a les
demandes del col·lectiu. També se
li demanava una entrevista, el més
aviat possible, per a traslladar-li
directament la problemàtica que
pateix aquest col·lectiu.

Per altra banda, se li ha dema-
nat que defense davant del Minis-

teri d'Educació i Ciència, en la
negociació de l'Estatut de la Fun-
ció Pública Docent, una de les rei-
vindicacions històriques, la refor-
ma legal per a aconseguir un accés
específic del professorat interí a la
funció pública docent que estiga
lligat a la formació i a l'experièn-
cia docent i que reconega que el
professorat interí ja forma part del
sistema educatiu.

Esperem que en els propers dies
es done una resposta satisfactòria
a les peticions presentades.

També ens hem adreçat als
diferents grups polí t ics per a
explicar-los quines són les nostres
reivindicacions.

A les assemblees convocades
donarem informació detallada de
totes les gestions i les actuacions
del sindicat.

Actes d'adjudicació de llocs de
treball: en juliol, però presencials

Tols uniís davant la Conselleria perquè els actes d'adjudicació sigueu prcseneials.

La Conselleria de Cultura, Educa-
ció i Ciència ha fet pública la resolu-
ció per la qual es regula la convocatò-
ria del procediment d'adjudicació de
destinació al professorat provisional i
interí, i la convocatòria de provisió de
llocs de treball en comissió de serveis,
del Cos de Mestres, per al curs 1998-
99.

La proposta consisteix, bàsica-
ment, en que el procediment d'adjudi-
cació de places es farà per ordinador,
mitjançant la presentació de sol·lici-
tuds, i serà en el mes de juliol.

Des del primer moment, el nostre
sindicat ha mostrat la seua oposició a
que les adjudicacions de places siguen
per procediment escrit Í no presen-
cial.La campanya demanant la retira-
da d'aquesta resolució i exigint que
els actes d'adjudicació de vacants i
substitucions siguen presencials, amb
toies les garanties i amb totes les pla-
ces vacants previstes per al curs 1998-
99, ha estat un èxit, ja que s'han pre-
sentat centenars d'escrits de protesta a
la Direcció General de Personal.

El motius pels quals ens oposem
són els següents: en primer lloc per
la limitació de la possibilitat d'elec-
ció de places vacants i, en segon
lloc, per la manca de garanties per al
personal que ha de participar. Ens
expliquem. L'Administració no pen-
sa publicar, prèviament a la presen-
tació de les instàncies, les vacanls
reals, per tant, la petició es fa sobre
totes les places dels centres, estigueu
vacants o no, és a dir, és una petició
"a cegues". Tampoc no ens han
donat les suficients garanties de que
estaran tots els llocs de treball dispo-
nibles. Per contra, nosaltres conside-
rem que en un acte públic i presen-
cial, tothom coneix les vacants i en
el moment de triar pot optar a la
plaça que més li interesse d'entre les
que queden. En qualsevol dels casos,
és imprescindible que, prèviament
als actes d'adjudicació, es publique
el llistat de participants, es done un
termini per a les reclamacions, així
com per a que, aquelles persones
que ho desitgen, puguen presentar

nova documentació per a habilitar-se
o acreditar-se en noves especialitats,
presenten els certificats de capacita-
ció i de mestre de valencià, especifi-
quen la preferència provincial (en el
cas del professorat interí) i, final-
ment, es publique el llistat de totes
les places vacants previstes per al
proper curs escolar.

L'únic element positiu de la pro-
posta de l'Administració és que Tacte
siga al mes de juliol. D'aquesta forma
tot el professorat estarà al centres I'l
de setembre, per la qual cosa cobrarà
des del primer dia del curs escolar i
podrà participar en la seua preparació,
organització i programació.

L'STEPV-Iv conlinuarà opo-
sant-se a les pretensions de la
Direcció General de Personal de fet-
els actes mitjançant el sistema
informàtic. Si l'Administració no
retira el projecte proposarem al
professorat afectat i a la resta
d'organiíacíons sindicals mesures
de pressió més dures, entre elles la
convocatòria d'una vaga.

El COEP, contra l'acord de 1993
que regula les borses d'interins

El COEP, col·lectin d'opositors de
1991 responsable d'haver judicialit-
zat el sistema transitori d'accés a la
funció pública docent regulat en la
LOGSE mitjançant una multitud de
recursos que finalment ha perdut al
cap de set anys (van recórrer totes les
convocatòries d'oposicions des de
1991 a 1995), ha presentat igualment
varis recursos contra algunes convo-
catòries dels concursos de trasllats
(sense sentències encara) i contra
l'acord de 1993, entre l'Administra-
ció i els cinc sindicats de la Mesa
Sectorial d'Educació (STEPV-Iv,
CC.OO, ANPE, FETE-UGT i CSIF)
pel qual es regulen borses de treball
dels més de 7.000 interins docents de
l'Administració Valenciana, el que
podria suposar, cas de prosperar els
recursos, l'expulsió del sistema de tot
el professorat interí.

El COEP, que ara reclama de tot-
hom que no s'execute la sentència del
Tribunal Suprem que suposa la seua
pèrdua de la condició de funcionaris
de carrera, ha presentat al mateix

temps recurs de casació contra la
desestimació pel Tribunal Superior
de Justícia de la C.V. d'un dels seus
recursos contra l'acord de 1993 que
regula les borses d'interins. El COEP
ha intentat desmentir aquesta acció
seua a través d'alguna Carta al Direc-
tor publicada en la premsa valenciana
i per telèfon a les nostres seus. El bo i
cert és que l'STEPV-Iv, com a part
codeinandada {junt a la Generalitat
Valenciana), ha rebut del Tribunal
una providència, acompanyada de
l'escrit que en representació del
COEP ha presentat el seu advocat,
per a que el nostre sindicat presente
les al·legacions pertinents per a opo-
sar-nos a l'esmentada demanda. Ens
consta, per tant, de forma documental
i com a part implicada-codemandada.

Menlre el COEP no retire tols els
seus recursos, per a l'STEPV-Iv,.es
demostra així la persecució implaca-
ble del COEP envers el professorat
interí, així com la seua beligerància
antisindical, que mostra a les clares la
seua actitud prepotent i intolerant,

totalment contrària a la idea de pacte
i de pacificació del conflicte que
diuen mantenir per a la resolució de
la inestabilitat en la que es troben.

L'STEPV-Iv denuncia que el vic-
limisme que mostra el COEP després
d'haver perdut els seus propis conten-
ciosos i la pressió que exerceix sobre
l'opinió pública, els claustres, l'alum-
nat, les AMPA, els grups polítics i
fins i tot, sobre alguns ajuntaments on
pretenen presentar mocions al seu
favor, és una estratègia per a ocultar
les seues vertaderes intencions, les
d'aconseguir a qualsevol preu la
notorietat i el suport social que no els
ha donat ni l'Administració de Justí-
cia a les seues tesis, ni el professorat,
en les passades eleccions sindicals.

L'STEPV-Iv, com a part code-
mandada junt a la Generalitat Valen-
ciana, s'oposarà, contundentment, al
recurs de casació presentat pel COEP
per tal de mantenir les borses de tre-
ball del professorat interí, una peça
clau per a la continuïtat en el treball
de més de 7.000 professors.
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La formació de
persones adultes

Les retribucions del cos de mestres

Al darrer All-i-Oïi informàvem
del dictamen elaborat per la Comis-
sió de Projectés Legislatius del
Consell Valencià de Formació de
Persones Adultes sobre el Decret
pel qual es regularan els programes
formatius continguts a la Llei 1/95,
de Formació de Persones Adultes,
Decret que inclou, així mateix, el
disseny curricular dels programes
d'alfabetització i els programes per
adquirir i actualitzar la formació
bàsica de les persones adultes fins
l'obtenció del títol de Graduat en
Educació Secundària.

A finals del mes d'abril encara
no s'ha convocat el Ple del Consell
Valencià de Formació de Persones
Adultes i, per tant, s'està retardant,
inecessàriament, el debat sobre el
dictamen esmentat. Mentrestant,
l'Administració no desenrotlla la
Llei de Formació de Persones Adul-
tes amb l'excusa que no està apro-

vat el disseny curricular. Nosaltres,
que no acceptem la greu situació
que està patint la FPA al nostre país,
considerem necessari que es desple-
gue tot d'una la Llei i que es dote de
pressupostos adequats la FPA, per
la qual cosa anem a impulsar, junt a
la Mesa dels Agents Socials, quan-
tes mobilitzacions i actuacions
siguen necessàries per a aconseguir-
ho.

Respecte el disseny curricular, la
Mesa dels Agents Socials va presen-
tar les seues esmenes en el ple del
Consell de Persones Adultes cele-
brat el passat 12 de març a Segorbe.

Les properes activitats previstes
són la convocatòria d'una concen-
tració a) Palau de la Generalitat
Valenciana a finals de maig, el cer-
tamen literari el 5 de juny a Alacant
i la Trobada de les Escoles de For-
mació de Persones Adultes, el 14 de
juny a Dénia.

CONCENTRACIÓ
Dimarts, 26 de maig de 1998, a les 11 hores, a la Plaça
de Manises de València, davant el Palau de la Generalitat

Pel desplegament de la Llei de Formació
de Persones Adultes

Convoca: Mesa d'Agents Socials per l'FPA

Sentències dels SPES
-Sentència en contra del Decret

53/89. La Conselleria d'Educació
té, a hores d'ara, un informe dels
Serveis Jurídics de Presidència
sobre com ha d'executat la
sentència, però no ens ha comuni-
cat com pensa fer-ho. Segura-
ment, en el moment de llegir
aquest All-i-oli, ja tindrem més
informació. Per a nosaltres la
publicació del Decret 131/94 ha
consolidat al seu lloc de treball
tot el personal dels SPEs. Així li
ho hem comunicat reiteradament
a l 'Administració. No anem a
acceptar que l 'execució de la
sentència supose cap perjudici al
personal que hi treballa. Estem a
l'espera d'una Mesa Sectorial per
a rebre tota la informació al res-
pecte.

-Sentència n° 1.038/97. El Tri-
bunal Superior de Justícia de la
Comunitat Valenciana ha desesti-
mat el recurs contenciós adminis-
tratiu interposat pel Col·legi Ofi-
cial de Psicòleg contra el Decret
131/94, de 5 de juliol, del Govern
Valencià, pel qual es regulen els
Serveis Especialitzats en Orienta-
ció Educativa, Psicopedagògica i
Professional. La sentència és molt
important i clarificadora respecte
a la legal i ta t de tot el Decret
131/94 i, sobretot, respecte a
l'addicional primera, desestima
les pretensions del COP, reconeix
expressament que el professorat
especialitzat en psicopedagogia
que a l'entrada en vigor d'aquest
Decret tinguen destinació definitiu
als SPEs continuarà als seus llocs

Programes d'ajuts
socials de 1993

El 10 de juny de 1994 es va sig-
nar un acord entre la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència i els
sindicats STEPV-Iv, CCOO, UGT,
CSIF i ANPE pel qual es destina-
ven fons per finançar accions i pro-
grames de caràcter social per al
funcionaris docents no universita-
ris, amb una dotació de 50 milions
de pessetes per a l ' any 1993.
L'Administració es va comprome-
tre a augmentar aquesta quantitat en
la línia d'igualar-la a la de la resta
dels empleats i empleades públics
de la Generalitat Valenciana.

El 15 de maig de 1995 es va fer
pública l'Ordre per la qual es con-
vocaven els ajuts i es dictaven les
normes per a la dis tr ibució dels
esmentats fons socials. Es van pre-
sentar més de 5.000 sol·licituds.

Doncs bé, a f i na l s del mes
d'abril de 1998, quasi tres anys més
tard, encara no s'ha constituït la
comissió baremadora, per tant, no
s'han baremat les sol·licituds ni
s'han adjudicat les ajudes. Moltes
gestions s 'han fet al l l a rg dels
darrers anys, des de tots els àmbits,
tant des dels sindicats com des de
les Juntes de Personal. Però cap
d'aquestes han donat el resultat
esperat.

Per a nosaltres és necessari que
es prengueu per part de l'Adminis-
tració les mesures adients per a
resoldre la convocatòria de 1993 i
perquè es convoquen les posteriors.
Si no és així, caldrà exigir que es
depuren responsabilitats i que algú
de l 'Administració presenten la
dimissió per ineptitud.

L'STEPV-Iv ha demanat a la
Conselleria de Cultura, Educació i
Ciència que inicie les negociacions
de les condicions retributives del
professorat valencià d'acord amb el
que es contempla a l'apartat 17 de
l'Acord sobre Plantilles i Condicions
Laborals signat per l'Administració
Educativa i l'STEPV-iv, entre
d'altres organitzacions sindicals, el
passat 7 de juny de 1996. Aquest
acord diu textualment: "La Conselle-
ria de Cultura, Educació i Ciència

negociarà al llarg de període
d'implantació de l'ESO les condi-
cions retributives del funcionaris del
Cos de Mestres com a conseqüència
de l'aplicació de la LOGSE".

En el moment de realitzar aquesta
negociació, nosaltres defensarem que
el conjunt del professorat que pertany
al Cos de Mestres ha de tenir recone-
gut el nivell de complement de desti-
nació 24 (ara té el 21) la qual cosa
suposaria una millora salarial d'unes
15 mil pessetes brutes.

Respecte a l'actual sistema retri-
butiu basat en els sexennis, hem de
reiterar que estem totalment en con-
tra. Nosaltres vam ser l'únic sindicat
que no li donàrem suport, bàsica-
ment per tres raons: per no ser els
sexennis l'homologació salarial, per
la gran divisió salarial que suposen i
per propiciar que la formació es
covertesca en una mercaderia. Tam-
bé estem en contra d'un complement
de productivitat, tal i com es demana
en l'anomenada "Declaració conjun-
ta a favor de l'educació" o de noves
divisions salarials que augmenten les
diferències salarials actualment exis-
tents entre el professorat.

Reivindiquem la negociació d'un
nou sistema reíributiu per a tot el
professorat valencià que establesca
un complement específic únic, des-
lligat de fer formació i d'altres acti-
vitats (la formació és un dret i un
deure que obliga a l'Administració i
al professorat, i que ha de tenir lloc
en la jornada de treball) superador
dels actuals sexennis, a la manera
com s'està pagant en d'altres Comu-
nitats Autònomes, com a Canàries.

L'STEPV considera inacceptable la
proposta definitiva d'arranjament escolar

La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència ha pre-
sentat la proposta definitiva per a la modificació de la
composició d'unitats dels centres públics, coneguda
popularment corn arranjament escolar, i sobre altres
aspectes de la Planificació Educativa prevista per al curs
1998-99.

Per a nosaltres, la proposta de l'Administració Educa-
tiva, encara que supera lleugerament a la presentada el
passat mes de març en quant al nombre de llocs de treball
creats als col·legis públics, uns 200 llocs més, és insufi-
cient i, com a criteris, inacceptable.

Les dades globals i definitives oferides per Educació
són les següents:

1. Llocs de treball als Col·legis Públics d'Educació
Infantil, Primària i Educació Especial.

Creació: 1.339. Supressió: 681. TOTAL NET: +658.
Aquest augment es desglossa en -1-374 de Educació Infan-
til, +250 de Primària, +6 de Anglès, +30 de Francés,
+288 de Educació Física,+22 de Música, +89 de Pedago-
gia Terapèutica,+ 4 de Audició i Llenguatge, -2 d'Acció
Compensatòria, -44 d' ESO Anglès, -10 d' ESO Francés,
-91 d' ESO Valencià, -8 d' ESO Castellà, -146 d' ESO
Matemàtiques i Ciències Naturals, -80 d' ESO Ciències
Sociales, -6 d' ESO Música i -18 d'ESO Educació Física.

2. Creació de llocs de treball per a mestres en IES:
246.

Per províncies: 139 a Alacant, 29 a Castelló i 78 a
València.

3. Instituts de nova creació: 36.
Per províncies: 5 a Castelló, 20 a Alacant i l l a Valèn-

cia. A aquest s'afegiran als propers dies 6 nous IES d'una
sola línia a les localitats de Pobla de Duc, Jalance, Nava-
rrés, Benasal, Montanejos i Cabanes.

4. Als propers dies, el 29 d'abril, es publicarà una
ordre d'adscripció dels centres d'educació infantil Í
primària als corresponents IES. Aquesta ordre consistirà

a) Adscripció dels col·legis d'aquelles localitats on no
existeix un IES a un IES d'una altra localitat.

b) Adscripció múltiple de varis col·legis a varis IES a
la resta de localitats del País Valencià.

5. En els propers mesos, abans de l'inici del curs esco-
lar, s'habilitaran, com a mínim, 178 unitats escolars als
col·legis públics, fonamentalment d' Educació Infantil.

L'STEPV ha valorat negativament la proposta de
l'Administració Educativa pels següents motius:

1. No es dona compliment a l'Acord de Plantilles
subscrit per les organitzacions sindicals i la pròpia Admi-
nistració el 7 de juny de 1996. Els incompliments són que
no es generalitza l'oferta d'unitats en tots els col·legis per a
l'alumnat de tres anys, Í no es creen ni el lloc de treball 14é
als centres d'una línia ni el 26é als de dues o més línies.

Tampoc no s'ha dotat de professorat especialista de
Tecnologia i de Plàstica i Visual tots els centres de primà-
ria, ni s'ha dotat de professorat de suport els centres que
tenen programes d'immersió lingüísitca i d'acció com-
pensatòria.

2. No s'ha escolarizat tot l'alumnat de primer cicle
d'ESO als corresponents IES quedant un gran percentatge
d'aquest alumnat escolaritzat als col·legis d'Educació
Infantil i Primària.

3. No es donarà compliment al ROF respecte a l'ads-
cripció de cada col·legi que impartesca el primer cicle
d'ESO a l'IES que impartesca el segon. La nova figura
d'adscripció múltiple vulnera l'actual ROF í és una càrre-
ga de profunditat en contra del sistema educatiu públic
perquè trenca la unitat de l'ESO.

4. No s'oferten llocs escolars públics per a tot l'alum-
nat del 3r d'ESO al seu districte, localitat o zona, de for-
ma que alguns d'ells hauran de traslladar-se a molta
distància del seu lloc de residència o escolaritzar-se a cen-
tres privats.

Per tot açò continuem oposant-nos a la planificació
educativa per al curs 1998-99.

Ultima hora: regulació de diverses situacions
del professorat del Cos de Mestres

La Conselleria de Cultura, Edu-
cació i Ciència ha presentat en la
Mesa Sectorial d'Educació del 28
d'abril dos documents respecte a
dos assumptes importants per al
professorat que seran negociats en
els propers dies.

El primer és el projecte d'Ordre
que es regularà les situacions a les
quals es refereixen els articles 14,
15, 16 i 17 de l'Ordre de 23 de gener

de 1997 (en resum: suprimits, pèrdua
provisional de destinació, adscripció
provisional i adscripció a llocs de
treball transitoris) i el desplaçament
de mestres com a conseqüència de la
supressió o modificació de llocs de
treball en centres públics d'Educació
Infantil , Primària i primer cicle
d'ESO i EE, en desplegament del
Decret 895/1989, modificat pel RD
1664/1991.

El segon és la resolució per la
qual es convoca procediment
d'adscripció als llocs de treball
del primer cicle de l'ESO en IES,
per a funcionaris del Cos de Mes-
tres.

El sindicat convocarà reunions
per a informar sobre aquests dos
temes i conèixer l'opinió del profes-
soral respecte a les propostes de
l'Administració.
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Entrevistem a

Jaime García Ibànez
Director de l'I.F.P. San Vicente Ferrer de València

Aquesta entrevista hem volgut fer-la en l'àmbit de la
Formació Professional, i aprofitant una bona ocasió per
mostrar els seus resultats. L'alumnat d'Hostaleria de
l'Institut San Vicente Ferrer de València va organitzar el
4 de febrer el IV Concurs Gastronòmic. Vuit equips, for-
mats per xics Í xiques de 4t. Í 5é, van realitzar les seues
propostes gastronòmiques i les van presentar d'una
manera tan acurada como imaginativa. El producte de
tot el que aprenen va ser admirat per un munt de visi-
tants, entre amics, professorat i familiars, va comptar

amb el suport molt important d'una bona nòmina
d'entitats i empreses col·laboradores i va ser objecte
d'atenció informativa per la premsa valenciana i la tele-
visió. Després, alguns afortunats, vam donar compte de
les excel·lències preparades i servides per mans tan
expertes i ovenívoles i, als cafès, vam aplaudir, agraïts i
satisfets, e repartiment dels trofeus: presentació, imagi-
nació í degustació van ser premiades de forma que n ni
hagué per a tots. Per a després quedà l'escurada.
Nosaltres ens n'anàrem.

Jaime García Ibànez és professor
tècnic de l'especialitat de Metall i ja
porta 15 anys treballant al centre i,
amb els sis anys que està al càrrec de
la direcció, li donen una experiència
notable per opinar sobre la Formació
Professional, una modalitat educativa
que, amb la Reforma actual, serà
profundament modificada.

1. L'Institut té una llarga història en
la formació professional de moltes
generacions. El model actual de For-
mació Professional és, per fi, el que
cal?

El model que hem tingut fins ara no ha
funcionat com calia, fonamentalment per
falta de recursos, la qual cosa ha provo-
cat mancances importants als tallers i
dificultats en el reciclatge del professorat,
i per una rigidesa excessiva en els currí-
culums professionals, que no han permès
d'adaptar-se adequadament als canvis

L'hostaleria, una
especialitat escassa

El concurs gatronòmic és l'ocasió de
donar a conèixer els fruits dels apre-
nentatges que durant cinc anys asso-
leixen els alumnes que tenen la sort de
matricular-se en la branca d'hostaleria
de l'institut San Vicente Ferrer. Sort
perquè la demanda és molta i l'oferta
escassa. Escassa perquè hi ha pocs
llocs per aprendre la professió i escas-
sa per abastir de professionals ben for-
mats un sector industrial tan voluminós
com ho és en el cas valencià. Potser
per açò, la major part de l'alumnat que
acaba els seus estudis ix de l'institut
amb una oferta de treball a la butxaca.
L'institut, mitjançant el departament
que s'ocupa de les pràctiques de
l'alumnat en les empreses, no és aliè a
aquest alt index d'ocupació. Són les
compensacions de que cadascú faça
bé la seua feina.

I com d'això es tracta, de fer les
coses bé, el director de l'institut voldria
que les instal·lacions de què disposa la
divisió d'Hostaleria tingueren més
superfície, disposaren de rnés espai a
les cuines, per exemple, perquè l'alum-

nat es bellugue millor i puga fer ús dels
estris i aparells sense amuntegar-se, i
això que fa poc que es van ampliar les
instal·lacions. També caldria que tin-
gués un mòdul propi que no haguera
de compartir amb cap d'altra especiali-
tat. Seria més adequat, també, per a la
manipulació i conservació dels ali-
ments. Amb tot, hem pogut comprovar
que els resultats palesen un bon nivell
d'organització i d'aprofitament del que
hi ha, i del que tenen ocasió d'aprendre
quan fan intercanvis amb d'altres paï-
sos de la Unió Europea, com ara
França i Itàlia, dues potències gas-
tronòmiques, sens dubte.

Aquelles persones que puguen
acostar-se a dinar al menjador que hi
ha annex a les instal·lacions de la Divi-
sió d'Hostaleria podran comprovar
agradablement que l 'Ensenyament
Públic dóna uns bons i saborosos
resultats. Només cal telefonar a l'Insti-
tut i reservar lloc a taula per a dimarts
o dijous. Tot a preu de cost, com aquell
que diu. Els guanys ací són per a la
societat. I per al "client". Bon profit.

socials i tecnològics. El model nou és
massa nou per jutjar-lo en les mateixes
condicions que el que hem tingut fins ara;
haurem d'esperar un poquet. Hi ha la
gran novetat de la realització de l'anome-
nada Formació en Centres de Treball
(FCT), d'una gran duració (entre 400 Í
700 hores, depenent del Grau i de la
Família Professional) per la qual cosa
hem de tindré una xarxa d'empreses dis-
posades a "aguantar" els nostres alum-
nes molt de temps. Potser siga aquest el
repte i la dificultat més gran que, entre
tots, haurem d'assumir.

2. L'FP ha de qualificar l'alumnat en
el sentit de formar tècnics, més que no
aprenents?

Pense que sí. L'aprenentatge, en princi-
pi, quedaria reservat a l'Educació Com-
pensatòria. De tota manera.no és difícil
que el primer contracte en acabar els
estudis siga "en pràctiques", temporal, per
tres mesos renovable "ad infinitum", ... és
a dir, el període d'aprenentatge està quasi
assegurat.

3. Una bona formació tècnica és
compatible, encara, a aquestes edats,
amb una formació integral?

Per suposat que si. El que molt sovint
s'oblida és que una formació integral ha
d'incloure una formació tècnica. No saber
quina és l'estructura d'un sonet i no saber
com funciona un interruptor diferencial en un
circuit són deficiències culturals equivalents.

4. L'Institut té una gran capacitat i
alberga un bon grapat de branques i
mòduls de FP. Aquestes dimensions
presenten molts problemes per a ges-
tionar el centre? Seria més adequat un
model de centre més reduït?

Encara que en principi semble que la
dimensió siga el major handicap del cen-
tre, el més important és la dotació econò-
mica, perquè, tal i com diu la dita, "amb

diners, cacaus". Afortunadament per a
tots, la professionalitat de la majoria dels
treballadors del centre fa que funcione

5. L'Institut fa un treball de mediació
entre les empreses i el centre en varis
sentits. Comentem-ho. És satisfactori?
Què caldria fer a més?

En un principi és el professorat qui bus-
ca empreses per als alumnes; si l'expe-
riència és satisfactòria, és molt probable
que aquesta es repetesca el curs vinent;
inclús hi ha empreses que telefonen inte-
ressant-se per les pràctiques, perquè així
tenen l'oportunitat de provar gent nova. Un
xicotet percentatge de l'alumnat obté un
contracte de treball en acabar les pràcti-
ques, cosa que no està mal.

Pensant en les noves FCT, l'Adminis-
tració educativa ha de trobar maneres
d'implicar el món empresarial (mitjançant
estímuls fiscals, exempcions) per tal que
puguen desenvolupar-se en condicions. I
el món empresarial ha d'entendre que si
vol professionals competents, què millor
que participar en l'etapa final de la seua
formació?

6. L'Hostaleria és una branca que té
una escassa oferta pública de formació
a la nostra comunitat autònoma i, de
fet, això fa que cada any s'ha de rebut-
jar un.bon nombre de sol·licituds de
matrícula. Per què penses que açò oco-
rre en, la terra del turisme per anto-
nomàsia? L'empresariat del sector no
requereix personal qualificat?

Dissortadament, l'empresariat no ha
tingut en general gran interès en la quali-
ficació del seus empleats i ha confiat
més en la recomanació de l'amic o en la
seua visió innata. Afortunadament, això
està canviant i l'hostaleria no n'és una
excepció; els empresaris se n'adonen
que un professional qualificat i compe-
tent, potser és més car, però també és
més rendible.
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Estatut bàsic de la Funció
Pública

Més notícies sobre l'Estatut Bàsic de la Funció Públi-
ca: el Govern de l'estat ha aprovat el projecte de llei, per
tal d'iniciar la tramitació parlamentària. Prèviament, ha
passat el tràmit de l'informe del Consell d'Estat, que ha
donat la seua aprovació. Es calcula que podria estar apro-
vat com a llei després de l'estiu.

D'altra banda, ens han arribat ja documents de treball
per a preparar l'estatut del personal sanitari Í un primer
esborrany de l'estatut del personal docent no universitari.
Ambdós documents desenvolupen l'estatut bàsic. Si us
interessen, podem faciütar-vos-els. Quan en tinguem
algun altre, us ho farem saber (possiblement, l'estatut de
la funció pública de l'estat serà interessant: perquè ací el
copiaran -mal-, com sempre).

Edició en valencià i internet
Des de l'STEPV-Intersindical Valenciana li e m prepa-

rat una edició de l 'Etatut Bàsic de la Funció Pública tra-
duït al valencià. Volem facilitar-lo en la propera ronda
d'assemblees a tots els assistents. SÍ no podeu assistir i
us interessa, poseu-vos en contacte amb el nostre sector.

D'altra banda, hem enviat el mateix text, en valencià i
castellà, a tots aquells que tinguen correu electrònic al si
de la Generalitat (ja més de 1.500 persones). En dates
properes, enviarem els projectes de decret d'horaris i de
selecció i provisió.

Nova revista per a tot el
personal de la Generalitat

Quan llegiu això, ja deu d'haver arribat a tot el perso-
nal de la Generalitat un número especial de l'All-i-oli
que hem fet arribar a tots els centres de treball. Junt a
alguns articles sobre temes ja tractats en aquesta secció
(pèrdua de poder adquis i t iu , negociació del conveni,
l'acord d'l de juliol Í la pujada dels mínims) adjuntem
també un quadre actualitzat sobre permisos, llicències i
excedències, el "revisa't la nòmina" per a 1998 i una pro-
posta de canmpanyes per a que la gent us menegeu, que
bona falta fa.

Amb aquesta edició hem arribat a 18.000 exemplars,
per tal d'abastar tota la Generalitat.

Nova ronda d'assemblees
Hem iniciat una nova ronda d'assemblees, la primera

d'enguany; per a informar a tot el personal del que us
hem exposat més amunt. Ja hem informat, a través de
cartells, e-mails (correu electrònic en moderno) i la revis-
ta enviada de quasi tot el que tractem en l'ordre del dia
(acords sobre retribucions, decret d'horaris, decret de
selecció i provisió, Estatut Bàsic de la Funció Pública),
però pensem que és important fer-la, ja que d'aquesta
manera ens assabentem del que realment pensa la gent
que trenball als centres, i, a més, podem comentar millor
els diferents documents i propostes, amb un diàleg enri-
quidor. No poques vegades hem matisat molt millor un
assumpte, després d'una ronda d'assemblees.

Secció sindical a l'Ajuntament
d'Almussafes

Des del dia 1 d'abril el nostre sindicat té una nova sec-
ció sindical a l'administració local: es tracta de l'Ajunta-
ment d'Almusafes, que s'incorpora a la xàrcia, que espe-
rem ben gran, de companys i companyes que creuen que
no tot està fet en el terreny del sindicalisme i que pensen
que és positiva una alternativa autònoma, assembleària i
valenciana.

Acords de la Mesa Sectorial
de la Funció Pública

L'Administració de la Generalitat
(representada per el D.G. per a la
Modermització) ha proposat la firma
d'un acord que comprèn una pujada
dels complements específics mínims a
cobrar en els llocs base de cada grup,
amb la contrapartida que els sindicals
presents a la Mesa Sectorial de Funció
Pública donen la conformitat a un nou
Decret d'horaris i un nou reglament de
selecció, provisió i carrera administra-
tiva, que passem a comentar.

Pujada dels específics per als
nivells mínims

Recordareu que en novembre, quan
es pujaren els nivel ls mínims de tots
els grups, es deixaren els complements
específics antics. Això va suposar una
gran varietat de complements especí-
fics, amb una gran dispersió de posi-
cions re t r ibut ives , que era el que -
segons deien- volien evitar. El més
greu, però, va ser que hi havia molta
gent fent el mateix (amb les mateixes
funcions) i durant el mateix temps (bé
37:30 hores, bé 40 hores) i cobrant
sous diferents. Eixe desgavell es vol
solucionar ara, unificant per als nivells
mínims de cada grup un complement
específic per a la jornada normal i un
altre per a la jornada amb dedicació
exclusiva.

Amb aquest acord, però, es deixa
sense solució el problema dels subal-
terns supervisors (que cobraran quasi
el mateix que els subordinats) i dels
auxiliars de centres docents, que conti-
nuen demanant una pujada també per
al seu col·lectiu. D'altra banda, altres
col.lectius(lraduclors, ajudants d'arxius
i biblioteques, personal que ocupa un
lloc d'un grup distint al propi, etc.) ni
tan sols s'esmenten per a tractar-los
més endavant: es coneix que no han fet
prou de soroll.

El més curiós és que, segons l'esbo-
rrany a què hem tingut accés, aquesta
pujada havia de tindré efectes des del
dia 1 d'abril d'enguany. No sabem com
ho van a fer, ja que al tancament
d'aquestes línies encara no s'havia
convocat la reunió.

Caps de secció i caps de
negociat: un èxit de
l'STEPV-Intesindical
Valenciana

Un altre apartat de l'acord parla dels
caps de secció i els caps de negociat.
Els primers passaran lots a estar classi-
ficats com a A 24 E042 (almenys). Els
segons, a C/D 16 E022. L'acord no
aclareix què passarà amb qui tinga ara
un específic equivalent a 37:30 hores.
Si veieu problemes, podem ajudar-vos:
crideu-nos. Tot això, amb efectes des
de Tl de novembre de 1998.

No podem deixar de dir que, molt
probablement, aquestes disposicions no
existirien si el nostre sindicat, ja fa un
any, no hagués començat la campanya
d'informació als caps de negociat i de
secció per a que reclamaren els nivells
16 i 24, respectivament. A hores d'ara,
més de tres-centes persones han presen-
tat contenciosos administratius, aconse-
llats pel nostre sindicat, en reclamació
del mateix que ara accepta l'Adminis-
tració. En dates properes, una volta
estiguen aquestes mesures en el DOGV,
convocarem el personal afectat per ana-
litzar si convé seguir endavant amb les
demandes presentades.

Respecte dels que ara eren C 16
E022, es preveu que pugen a caps
d'unitat (B/C 18 E025), sempre que
cada conselleria ho demane i es consi-
dere convenient des de Funció Pública.
Com que ja es venia fent això, no ente-
nem que es firme: que l'Administració
ho faça sota la seua responsabilitat, no
cal avalar-ho tot!

Quant costa tot això?
Uns inil milions de pessetes, aproxi-

madament. La veritat és que la jugada
els va a eixir redona: han comprat la
voluntat dels sindicats de la unidad de
acción (el tercer ja el tenien comprat)
per un s miserables 1600 milions (els
d'ara i els 600 de novembre), per a
conseguir uns mínims que eren de jus-
tícia o, com el cas de caps de secció i
negociats, que anaven a perdre en els
treibunals en data pròxima. En canvi, si
ens hagueren pujat el sou en 1997 el
3'5% que pertocava, la quantitat tot a
pagar per l'Administració es triplicava.
Quin negoci!

I damunt, amb la boca tancada, els
sindicats van a deixar que s'aprove un
decret d'horaris que concedeix alguna
misèria (10 minuts més per a esinorçar,
que les hores dels cursos sigueu hores
de treball) però que fa més rígid l'hora-
ri i, sobretot, no aconsegueixen rebai-
xar ni mitja hora la jornada. No és
d'extranyar que quan la Junta de Perso-
nal dels Serveis Centrals es va tancar
en demanda de la jornada de 35 hores,
"el moderno" es despenjarà diguent
que no entenia res, que ell negociava
molt a gust. i tan a gust! Hi ha un gran
clima; ell proposa i els demés li ballen
els nanos!

Decret d'horaris
Es el primer regal enverinat, una de

les raons per a tan generosa oferta: un
decret que no aporta res de nou, excep-
te la regulació de les parelles de fet,
que podran anar-se'n quinze dies de
vacances, i alguna alegria en el còmput
dels permisos. A canvi, tenim un horari
absolutament rígid: de 8 a 3 i de 4:30 a
7, no s 'aconsegueix rebaixar ni una
hora (amb lot el valor simbòlic que
tindrà vore a determinats sindicals sig-
nan t un acord que reconeix les 40
hores), i es perd una gran oportunitat
de regular un any sabàtic út i l per a la
formació del funcionar ia t i per a
l 'Admin i s t r ac ió , per culpa d 'unes
absurdes trabes, que el fan inviable.

Decret de selecció, provisió i
carrera administrativa

Sorprenentment, la Funció Pública
Valenciana s'ha entestat a fer "caiga
quien caiga" un nou decret de selecció,
provisió i carrera a d m i n i s t r a t i v a .
Diguem sorprenentment per diverses
raons:

- No canvien res. O quasi res. Sim-
•plement es deixa el barem per determi-
nar (el concretarà cada convocatòria) i,
això sí, ho tindrem ara tot junt.

- Per què ara? No us creieu que és
per a poder traure concursos: al contra-
ri, estan diguent que no els trauen per-
què encara no està llest el nou decret
(com a excusa). La veritat és que no hi
ha voluntat real de traure-los. Si no, ja
els podrien haver tret, amb el barem
antic (que és pràcticament igual).

- A més, í,Per què es trau a pocs
mesos de l'entrada en vigor de l'Esta-
tut Bàsic de la Funció Pública, que
modifica el sistema de provisió i -
sobretot- el de carrera administrativa?

En definitiva, l'única novetat inte-
ressant és que aprofiten per a incorpo-
rar una nova graella de nivells per
grups, que permet homologar-nos a la
que està vigent en l'Estat i la majoria
de les Administracions (el grup A arri-
ba, per fi, al 30).



n.s 128 - maig 1998 de l'ensenyament privat

La planificació escolar de PESO
Al País Valencià existeixen 304

centres escolars de titularital privada,
sostinguts total o parcialmente amb
fons públics, que han demanat autorit-
zació per a impartir l'ESO: 67 a Ala-
cant, 26 a Castelló i 211 a València,
dels quals, tenen ja l 'autori tzació
administrativa, 33 a Alacant, 10 a
Castelló i 133 a València (segons
dades de desembre de 1.997, del
Registre de Centres Docents de la
Comunitat Valenciana).

Segons la LOGSE, la renovació
dels concerts d'aquests centres per
part de l'Administració és automàtica
i obligada per als nivells d'ESO si
tenien l'antiga EGB concertada, amb
la condició, entre d'altres, de tenir les
obres d'adequació als requeriments de
l'ESO finalitzades -pròrrogues inclo-
ses- abans de l'estiu del 98 (Llei
d'Acompanyament dels Pressupostos
Generals de l'Estat).

D'acord amb aquestes dades, i fent
referència tan sols a la província de
València, dels 211 centres, tan sols
133(63,1%) tenen l'autorització per a
impartir el 3r d'ESO el curs 98-99; 54
cenlres(25,6%) no tenen finalitzades
les obres i la seua autorització depèn

del seu acabament; i 24 centres
(11,3%) no estan fent les obres i, per
tant, quedaran definitivament com a
centres de Primària, encara que
aquests dos últims grups, és a dir, 78
centres, figuren al mapa escolar com a
centres d'ESO. Açò implica que, per
al curs 98-99 i sols a la província de
València, 2.880 llocs escolars d'ESO
que figuren al mapa escolar en centres
concertats, no existiran, i 12.240
encara són provisionals.

Si tenim en compte que l'Adminis-
tració està obligada a concertar, però
els empresaris, si així ho estimen
oportú, poden deixar de fer-ho, ens
trobaríem que l'organització i planifi-
cació del curs escolar 98-99 està, poc
més o menys, en mans de la voluntat
d'aquests centres privats concertats
(42.030 llocs escolars per a la provin-
cià de València), ja que quan elaborà
el mapa escolar, l'Administració pla-
nificà com a llocs escolars tots els
dels centres concertats i, com es pot
veure, segons les dades, no tots els
centres estan fent les inversions
necessàries.

Aquest despropòsit tan sols es pot
entendre per la voluntat política de

privatització dels serveis públics, tam-
bé de l'educatiu, sota la coartada lega-
lista que s'ha de concertar obligatòria-
ment amb els centres privats. A més,
s'ha fet sense control i ara venen les
conseqüències: manquen llocs esco-
lars perquè no tots els centres privats
que la Conselleria pensava (o volia)
han fet les inversions per a ser centres
d'ESO.

Que açò és així, ens ho confirma
l'estudi de la planificació de la ciutat
de València per al curs 98-99 presen-
tat per la Conselleria de Cultura, Edu-
cació Í Ciència. L'escolarització del
2n cicle d'ESO per àrees d'influència
presenta desajusts tan evidents com el
de l'àrea 3, conformada per 2 IES,
dels quals I està fora de l'àrea, i per 5
centres concertats dels quals no n'hi
ha cap autoritzat: 3 estarien pendents
de la realització de les obres -creiem
que algun d'ells no pensa fer-les- i 2
no tindran ESO, segons el Mapa
Escolar.

La planificació general per a
l'ESO a València ciutat queda reflec-
tida en el següent quadre, per a un
total de 96 centres, entre IES i concer-
tats.

Àrea

I
2
3
4
5

6
7
8
9

10
Totals

IES

4
3
2
4
2

3
3
2
2

3
28

(29 '2%)

C. Concertats

9
9
5

10
6

9
3
5
3
9

68
(70' 8%)

Autoritzat

7
8
0

3
5
8
2
3
3
6

45

No Autoritzats

1
I

3
7
1
0
1
2
0
3
19

Sense ESO

1
0
2
0
0
1

0
0
0
0
4

Total unitats concertades 428 124 16

Total llocs escolars 12.840 3.720 480

De! quadre es desprèn que el
29,2% dels centres escolars per a la
ciutat de València, en el curs 98-99,
són de titularitat pública i el 70,8%
dels centres són de titularitat priva-

da, amb 4.200 llocs escolars en la
xarxa concertada, incerts per no tenir
finalitzades, a hores d'ara, les obres
reglamentàries eixigides per la
LOGSE. Per tant, és el moment

d'eixigir a l'Administració que pla-
ni fique en funció de les seues res-
ponsabilitats i recursos propis i dei-
xe de fer-ho en funció d'interessos
privats.

Jornades de Formació Professional a Moraira

Atès el grau d'aplicació de la LOGSE -ja està
implantada tota la primària i en el nou curs s'haurà
generalitzat el 3r d'ESO- podem tenir ja una bona
aproximació de com quedarà el sistema educatiu pel
que fa als nivells obligatoris. La mancança d'una llei
de finançament ha provocat que massa vegades
s'hagen utilitzat criteris economicístes en detriment
d'un bon desenvolupament de la LOGSE.

A hores d'ara, el gran repte està en la implantació
de la nova FP. Molts són els canvis que s'han de pro-
duir, passar d'un sistema de cicles a un sistema de
mòduls; pèrdua de les àrees comunes; objectius dife-
rents; continuïtat en el temps, etc. Canvis que, indub-
tablement, van a incidir en les condicions laborals

dels treballadors i les traballadores. Per exemple,
l'actual Administració educativa estima que, amb la
comprensivitat que estableix la LOGSE per l'ESO, no
sols no es va a solucionar el problema del fracàs esco-
lar, sinó més bé, l'agreujà. Per aquesta raó, el MEC
està tractant d'impulsar un projecte que canvia total-
ment els objectius dels Mòduls de Garantia Social,
que passarien a ser un element de recuperació per al
món educatiu de l 'alumnat que no supere els objectius
de l'ESO. Des d'aquesta perspectiva s'està estudiant
la possibilitat d'implantar Mòduls de Garantia Social
bé en tots els centres d'ESO, bé per zones. Indepen-
dentment que nosaltres no compartim la crítica a la
comprensivitat que es fa des de l'actual Administra-
ció i des de sectors ideològics conservadors, aquesta
nova perspectiva que l'Administració vol donar als
Mòduls de Garantia Social fa que ens plantejàrem que
aquestes jornades no sols havien d'anar orientades al
professorat de l'actual FP, sinó a tothom, ja que en
molt poc de temps qualsevol de nosaltres podríem
estar implicats en l'orientació de la nova Formació
Professional.

Per tal de donar un poc de llum a tot açò, des de
l'STEPV-Iv hem organitzat aquestes jornades al vol-
tant de la nova FP amb participació de l'Administració
Educativa (Dra. Gral. de Centres Í Cap del Servei de
Centres), dels centres (EPLA i La Florida) i de treba-
lladors i treballadores (FORCEM i la resta de ponents).
Pensem que és la primera vegada que totes les parts
interessades hem pogut escoltar-nos i posar en comú
les nostres prioritats i objectius.

La negociació al País
Valencià: Tot parat

AMB UADMINISTRACIÓ
Des de principis del passat mes de febrer que vam tenir les últimes reu-

nions sobre les plantilles de Secundària (veure darrer All-i-oli) no hem
tornat a saber res més de la Conselleria d'Educació.

Alguna vegada ens han dit pels corredors que s'està negociant amb
Hisenda les previsions pressupostàries per a les plantilles de l'ESO, però
encara que fos així, hi ha tot un seguit de temes que no cal negociar-los
amb Hisenda, bé perquè ja estan pressupostats -complement de cap
d'estudis a Primària- o bé perquè no comporten despesses- recol.locació
dels rebutjats de l'últim procés, etc.

Pareix que, en aquest moment, és mes important apagar els focs que
ells mateix han provocat, pensats com a cortines de fum - decret d'admis-
sió d'alumnes, calendari escolar, xarxa de centres per a 3er d'ESO, etc-
que resoldre els problemes que patim dia a dia a les escoles.

AMB LES PATRONALS
Després de vàries reunions informals entre sindicats i patronals, parei-

xia que podríem arribar a obrir una negociació de caràcter autonòmic que
íncloguera els salaris per als docents concertats (per allò del complement
d'homologació del País Valencià), els salaris del PAS (per allò de
l'increment de les despesses de funcionament dels centres que ha estat un
l'5% superior a la resta de l'Estat) i una definició més acurada que
l'actual de l'hora lectiva i complementària.

Però la sorpresa estigué en la reunió en la que s'havia d'iniciar la verta-
dera negociació. Les Patronals, sobretot EyG, es negaven a negociar qual-
sevol increment per al PAS i tampoc volgueren negociar una nova redac-
ció del tema de jornada, sols volien veure com possibilitàvem el cobrament
del complement d'homologació per als docents concertats i res més.

Des de PSTEPV-Iv vam negar-nos, ja que acceptar-ho suposa donar,
per perduda qualsevol possibilitat d'obrir el marc negociador al Pais
Valencià i renunciar a que el PAS tinga les millores salarials que ets
corresponen en funció dels increments en les despesses de funcionament
dels centres. No sense dificultats, vam aconseguir que la posició dels sin-
dicats fos unitària, s'alçà la mesa en eixe moment i quedà pendent d'una
nova convocatòria per part de les Patronals.

Sabem que la nostra postura pot ser manipulada per posicions interesa-
des que volen contentar la majoria (docents concertats) sense importar-
íos que altres queden fora perquè en són pocs (PAS) o, fins i tot, que a la
majoria no els arribe tot el que podia arribar-los (nova redacció de jorna-
da), però creiem que hem de ser coherents amb els plantejaments que hem
fet fins ara i amb allò manifestat pels treballadors i treballadores a les
assemblees; no podem plegar-nos a la primera empenta de les Patronals, i
més quan no es perden eixos diners per al professorat concertat.

Esperem -tal vegada som molt il.lusos- que les Patronals assumcsquen
la responsabilitat que tenen i que, en un termini no massa llarg, ens cort,
voquen per a desbloquejar la negociació, negociació que pensem és bona
per al sector i, per tant, continuarem lluitant per ella.

Negociació col·lectiva
'̂ ^^

1. Revisió salarial del V conveni col·lectiu d'àmbit estatal de centres
d'assistència i Educació Infantil. i

Les taules salarials d'aquest-conveni varen ser publicades al BOE n" 77,
del 31 de març de 1998.

2. Revisió salarial del II conveni col·lectiu de col·legis majors universi-
taris.

Les taules salarials d'aquest conveni varen ser publicades al BOE n° 94 de
20 d'abril de 1998.

3. Revisió salarial del III conveni col·lectiu d'empreses d'ensenyament
privat sostingudes total o parcialment amb fons públics.

Les taules salarials d'aquest conveni varen ser publicades al BOE n° 88,
de 13 d'abril de 1998.

4. IX conveni col·lectiu nacional de centres d'assistència, atenció,
diagnòstic, rehabilitació i promoció de minusvàlids.

Després de la constitució de la Mesa Negociadora el passat 21 de gener,
no ha hagut cap altra reunió la qual està pendent de convocatòria. Els sindi-
cats es troben en procés d'elaboració d'una plataforma unitària.

5. VI conveni col·lectiu nacional de centres d'ensenyament rcglat sen-
se cap nivell subvencionat o concertat (ACADE).

S'espera la convocatòria de la constitució de la Mesa per a finals d'abril,
ja que, a hores d'ara, no s'ha pogut constituir a causa de l'actitud de la Patro-
nal ACADE d'anar entrebancant les possibles dades de la convocatòria.

6. III conveni col·lectiu nacional d'ensenyament i formació no reglada.
La Mesa de Negociació va quedar constituïda el passat 3 d'abril, en la que

es va entregar a les Patronals la Plataforma Sindical Unitària, les quals es van
comprometre a estudiar-la i donar una resposta en la propera Mesa que tindrà
lloc el dia 23 d'abril. Aquesta plataforma recull, entre d'altres, la definició de
jornada, augment de vacances de Pasqua Í Nadal per al grup I, permís per
acompanyar als fills/es al metge, inclusió dels Plus en el salari base, incre-
ment salarial del 3'5%, trasllats de vacances que coincidesquen amb la baixa
per maternitat...
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L'Ordre d'adscripció, la Federació Escola
Valenciana i el Síndic de Greuges

L'Ordre que va regular l'adscripció del professorat en
el curs 1996/97 no va ser acordada amb cap organització
sindical, ni va comptar amb el dictamen favorable del
Consell Escolar Valencià. De fet, està recorreguda
davant el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat
Valenciana per uns i per altres, entre els quals, està
l'STEPV-Iv i la Federació Escola Valenciana.

El cas és que a instància de la Federació, han arribat al
Síndic de Greuges quasi 300 queixes relacionades amb la
competència lingüística del professorat que ha d'atendre
l'alumnat que fa àrees en valencià o programes d'ensen-
yament en valencià i immersió lingüística.

L'informe, extens i ben documentat, acaba suggerint a
la Conselleria d'Educació que: "S'adopten les mesures
precises per a garantir l'aplicació efectiva dels programes
d'educació bilingüe en tots els centres, de manera que, en
tots els casos, els programes en valencià o d'immersió

lingüística esliguen a càrrec de professors amb la capaci-
tació suficient i que es disposen, d'acord amb la legisla-
ció vigent, les mesures extraordinàries que resulten
necessàries per a dotar de professorat habilitat els centres
que tinguen implantats aquests programes com també per
a la seua expansió futura".

Per aquest mateix motiu, la falta de garanties de que
els programes de valencià estarien atesos per professorat
amb competència lingüística, i també per d'altres, es va
recórrer l'Ordre d'adscripció. I per aquest mateix motiu
la Federació ha recorregut el concurs de trasllats
d'enguany, ja que reprodueix, pel que fa al requisit de
valencià, la pròpia Ordre d'adscripció. Que l'informe del
Síndic de Greuges diga el que diu vol dir que al menys
una part de l'Administració ha considerat que les queixes
estaven fonamentades. Dissortadament, estan fonamenta-
des.

Campanya: Un escrit del claustre
per garantir la continuïtat

dels programes de valencià
Des de l'STEPV-Iv hem denun-

ciat diverses vegades (Congresos de
l'Escola Valenciana, Meses Secto-
rials, comunicats de premsa...) la
manca d'una adequada atenció per
part de'la Conselleria d'Educació a
l'ensenyament en valencià. Noges-
menys, de cara al proper curs esco-
lar, tot i considerant la generalització
del tercer d'ESO, cobra especial
actualitat la inseguretat de la conti-
nuïtat dels Programes d'Ensenya-
ment en Valencià de Primària a
Secundària, i del primer cicle al
segon cicle d'ESO, atès que la nor-
mativa que regula l'organització
acadèmica i l'organització de l'acti-
vitat docent dels ensenyaments

d'Educació Secundària Obligatòria
(Resolució de 21 de juliol de 1997,
article vint-i-nou, DOGV 31-VII-
1997) contempla aquesta continuïtat
en funció "de la disponibilitat de
professorat".

No cal dir que, si es deixa la nor-
mativa tal i com està, no es garan-
teix la continuïtat, no només dels
programes d'ensenyament en valen-
cià, tampoc dels d'incorporació
progressiva. De fet l'esborrany ano-
menat "Orden de desarrollo del
decreto de reglamento orgànico y
funcional de los institutos de Edu-
cación Secundaria" que ha de ser,
quan es negocie a la Mesa Secto-
rial, la propera Ordre marc de les

resolucions de començament de
curs, també deixa, en última instàn-
cia, la continuïtat dels programes a
la disponibilitat de professorat
capacitat en valencià.

Així, l'STEPV-Iv, ha considerat
oportú la realització d'una campanya
dirigida als Claustres i Consells
Escolars per tal que la comunitat
educativa sol.licite a la Conselleria
d'Educació l'adopció de les mesures
normatives i organitzatives oportu-
nes per garantir la continuïtat dels
programes en valencià a tots els
trams educatius. Una proposta que
figura també en el document "Una
llengua 1OO propostes" de la Fede-
ració Escola Valenciana.

Model d'escrit adreçat al Conseller d'Educació

El Claustre del Centre
considera que la normativa vigent que és d'aplicació a l'ordenació acadèmica i l'organització de l'activitat
docent dels ensenyaments d'Educació Secundària Obligatòria als Instituts d'Ensenyament Secundari no
garanteix la continuïtat del Programa d'Ensenyament en Valencià ni el Programa d'Incorporació Progresiva
que actualment existeixen als col·legis d'Infantil i Primària per tal com aquesta continuïtat la deixa en funció
" de la disponibilitat de professoraf ( Resolució de 21 de juliol de 1997, article vint-i-nou, DOGV 31-VII).

Així, considerant que el Decret 79/1984, de 3O de juliol, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre
l'aplicació de la Llei 4/1983, d'Ús i Ensenyament del Valencià, a l'article 11 punt.1, determina que:

" La Conselleria de Cultura, Educació i Ciència en determinar la composició de la plantilla de cada centre
procurarà que aquest" siga bastant per a garantir l'ensenyament del valencià i, si s'escau, el compliment
del projecte d'escolarització en valencià i adoptarà les mesures administratives oportunes en l'adjudicació
de les places a cada centre atenent a la consecució dels objectius establerts en aquest Decref.

Sol·licitem que la Conselleria d'Educació adopte les mesures normatives i organitzatives oportunes per tal
de garantir la continuïtat del Programa d'Ensenyament en Valencià, i el Programa d'Incorporació Progres-
siva a tots els trams educatius.

SENYOR CONSELLER DE CULTURA, EDUCACIÓ I CIÈNCIA

L'STEPV-lv també ha
recorregut el concurs de

trasllats de mestres
d'enguany

No cal que ho expliquem
més perquè les raons han sigut
exactament les mateixes que
consideràrem en el cas de
l'Ordre d'adscripció del profes-
sorat del curs passat. Senzilla-
ment no existeixen per a la
Conselleria centres que tenen
programes d'ensenyament en
valencià a l'hora de fer la pro-
visió dels llocs de treball entre
el professorat que és definitiu.
Curiosament, les condicions de
titulació i competència lingüís-
tica en valencià que l'Adminis-
tració li exigeix al professoral
interí i al provisional per poder
anar a qualsevol lloc de qualse-

vol escola, no li les exigeix al
professorat definitiu que ha tin-
gut més temps i més oportuni-
tats, en general, per a adquirir
la competència l ingüíst ica
necessària. Després de quasi 15
anys de la Llei d'Ús i Ensenya-
ment del Valencià i amb el 80%
del professorat reciclat no és
admissible que es puga traslla-
dar lliurement ningú que forme
part del 20% restant a un centre
que faça ensenyament en valen-
cià sense conèixer la llengua.
És una simple qüestió de
docència: com es pot ensenyar
res en una llengua que no es
coneix?

II Jornada per una Escola
Pública Democràtica

Al maig de l'any passat ens
trobàrem a Alcoi a la I Jornada per
una Escola Pública Democràtica on
vàrem debatre, corregir i ampliar el
document "Proposta de Mesures
per a fomentar la participació
democràtica als centres educatius".
Volem proposar-vos la continuació
d'aquell debat al voltant de la parti-

cipació, ara des de l'anàlisi de la
validesa d'aquestes mesures. Es
tracta de seguir avançant a partir
del contrast de les diferents expe-
riències. Què hem pogur fer al nos-
tre centre? Quins problemes hem
tingut? Què necessitem?

Us esperem per continuar
avançant.

6 de juny de 1998
CASTELLÓ DE RUGAT

La Vall d'Albaida

Convoca: Plataforma en Defensa de l'Ensenyament
Públic del País Valencià
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MARXA MUNDIAL CONTRA
L'EXPLOTACIÓ DE LA INFÀNCIA

GLOBALMARCH
Ayaínst Child labour
Contra el Trabajo Infantil
Contre le Travail des Enfanls

From exploitatïon to educalion
Oe la explotación a ta educación
De l'exploitatïon à l'éducation

Segons l'Organització Internaciaonal del Tre-
ball, al món treballen més de 250 milions de xique-
tes Í xiquets, entre els 5 i els 14 anys, dels quals,
120 milions treballen a temps complet en condi-
cions d'explotació.

Amb la intenció de mobilitzar esforços a tot el
món per protegir i promoure els drets de tots els
infants, especialment el dret a rebre una educació
valuosa de forma gratuïta, a no patir cap tipus
d'explotació econòmica i a no realitzar cap treball
que els puga danyar física, mental, esperitual,
moral i socialment el seu desenvolupament ,
INTERMÓN, amb la col·laboració d'unes 40 orga-
nitzacions, ha organitzat a l'Estat Espanyol la
MAPOCA MUNDIAL CONTRA L'EXPLOTACIÓ
LABORAL DE LA INFÀNCIA, que el dia 4 de
maig partirà de la ciutat de València cap a Ginebra,
on la OÏT debatrà una regulació internacional per a
Feliminaió de l'explotació infantil.

ACTES DEL 4 DE MAIG A VALENCIÀ
12:00 hores: Plaça de l'Ajuntament. Concentració i

inici del recorregut.
14:00 hores: Llit del Túria (pont de Calatrava): final i

mascletà.
19:30 hores: Ateneu. Taula Redona sobre l'explotació

laboral de la infància.

CP. L'Almacil de Mislata: 10 anys en valencià
L'Almacil és un col·legi públic

de Mislata (L'Horta) que ha orga-
nitzat diversos actes per celebrar
que ja fa 10 anys encetaren amb
17 xiquets i xiquetes de 4 anys la
línia en valencià.

Així és, En Setembre de 88,
quan només feia dos anys que
havia estat inaugurat un nou cen-
tre a Mislata, el C.P. L'Almacil es
feia ressò de la necessitat d 'un
grupet de mares i pares que dema-
naven ensenyament en valencià
per als seus fills i es constituïa en
el primer col·legi de Mislata amb
línia d'ensenyament en valencià,
per a una població infantil caste-
llanoparlant en la quasi totalitat,

A hores d'ara, L'Almacil ja té

una línia completa en immersió
lingüística: tres cursos d'Educació
Infantil, sis de Primària i dos del
primer cicle d'ESO.

Tot açò es materialitzarà en un
llibre que patrocina l'Ajuntament
de Mislata i que recull uns 40 tex-
tos de mestres, mares, pares i
alumnes, tots ells al voltant de la
llengua, de l'ensenyament, de les
pors als inicis i de vivències en la
immersió.

Una exposició de fotografies i
dels records d 'aques ts anys es
podrà veure al Centre Cultural de
Mislata l'última setmana de Maig,
tot coincidint amb la presentació
del llibre el dia 28, al Club Diario
Levante.

STEPV-IV: L'Alternativa
sindical a la Politècnica
Amb aquesta declaració, PSTEPV-

Intersindical Valenciana es presenta en
la Universitat Politècnica. Més enllà de
la circumstància de ser el sindicat
majoritari en l'àmbit de l'ensenyament
primari i secundari del País Valencià,
el model que defensem, amb el suport
de dones i homes de l'àmbit universi-
tari, vol convertir-se en un revulsiu a la
Universitat Politècnica de València.
Estem disposats a treballar i a donar
suport a la tasca de tots i totes per
democratitzar les estructures i els
òrgans de participació i govern de la
universitat. En aquest sentit cal una
proíunda reforma dels Estatuts per tal
que es consagre la igualtat de tracta-
ment de tots els que treballen al si de la
universitat a ser electors i elegibles als
diferents òrgans establerts estatutària-
ment; no és admissible la marginació i
discriminació que pateixen diferents
col·lectius corn ara el professorat con-
tractat i el PAS. Així mateix, cal una
política clarament definida, que sobre
la base de l'establiment d'una carrera
docent pactada pels representants del
professorat, done una eixida satisfactò-
ria a la promoció del munt de personal
contractat que es troba en una situació
d'absoluta precarietat (especialment el
professorat associat), mal endèmic
d'aquesta universitat. Mentre tant, és
necessària una revisió del mòduls retri-
butius que millore la seua situació
econòmica, així com de la discrimina-
ció que s'opera en la distribució de la
càrrega lectiva.

Especial menció s'ha de fer de la
política lingüística de la universitat pel
que fa a l'abandó de garantir la docèn-

cia en valencià als estudiants que la
demanen, així com de l'escàs interès
per inserir-se en la problemàtica nacio-
nal del País Valencià, com si la
Politècnica estiguera ubicada en un
país aliè al nostre.

A més dels aspectes esmentats de
candent actualitat és necessari donar
una resposta sindical i, fins i tot, insti-
tucional a l'alarmant projecte de refor-
ma del Títol V de la L.R.U. que no
sols deixa les coses com estan sinó
agreuja alguns aspectes com el sistema
de proves, la composició dels tribunals
i el confinament dels Professors Titu-
lars d'Escola Universitària a àrees
determinades, entre altres. Tot sense
garantir l'estabilitat i la promoció dels
milers de persones contractades, que
porten a terme una tasca docent i
investigadora de qualitat, prestant un
servei imprescindible, des d'un punt de
vista quantitatiu i qualitatiu, a la uni-
versitat i equiparable en molts casos a
la del personal funcionari de carrera,

Junt a açò, la reforma dels plans
d'estudis pot, sense finançament ade-
quat, enllestir-se sobre les espatles del
professorat, augmentant la dedicació i
la càrrega lectiva, o provocant l'aco-
miadament de professorat contractat.

Per a nosaltres, aquestes situacions
són el resultat de la mancança d'un
projecte polític que contemple el siste-
ma educatiu com un Servei Públic ade-
quat a les demandes de la societat,
agreujades a la Universitat Politècnica
per un gestió allunyada dels mecanis-
mes i hàbits democràtics de control i
de participació que requereix una insti-
tució universitària moderna.

Fòrum per una València sostenible
El passat mes de Gener es va consti-

tuir a la ciutat de València el Fòrum per
una ciutat sostenible en el qual partici-
pen diverses associacions ciutadanes,
culturals, grups ecologistes, sindicats Í
partits polítics. Neix amb la voluntat de
que la ciutat de València s'adheresca a
la xarxa europea de ciutats i pobles per
la sostenibilitat mitjançant la ratificació
de la carta d'Aalborg. Els Ajuntaments
signataris d'aquest document es com-
prometen a desenvolupar plans locals
en la línia del desenvolupament soste-
nible i a crear fòrums de participació
ciutadana en els quals els ciutadans i
ciutadanes, assessorats per tècnics, ela-
boren i fan el seguiment d'aquests pro-
jectes. En la Carta d'Aalborg es distin-
geixen 3 línies d'actuació : residus,
transport i urbanisme, que es consti-
tueixen en els eixos fonamentals del
treball a desenvolupar.

A tot arreu de l'Estat s'estan consti-
tuint aquests fòrums. A Catalunya més
de 130 pobles i ciutats ja estan adherits
i treballant per tenir uns entorns més
habitables. Al País Valencià coneguem
projectes a Alcoi, Bunyol i València,

però sens dubte hi haurà persones que
porten treballant desde fa temps en
aquest sentit. Estaria molt bé conèixer-
nos per tal de compartir experiències i
també animar-nos i animar a altres.

El nostre sindicat es troba entre els
participants d'aquest fòrum. Si voleu
qualsevol informació no dubteu a con-
tactar amb qualsevol de les nostres
seus.Us avancem algunes de les activi-
tats programades:

A)Taula rodona: "L'Horta en una
València sostenible", al saló d'actes de
l'edifici de la Llotgeta de la CAM -junt
al Mercat Central- el dimecres 6 de
Maig, a les 19:30 h. en la qual intervin-
dran Mara Cabrejas (sociòloga i coau-
tora d'un llibre sobre l'Horta de Valèn-
cia publicat per la Universitat de
València);Pedro José Salvador Pàlomo
(Enginyer agrònom i Director de l'ofi-
cina tècnica del Pla Verd ); i Miquel
del Rey (Director del Departament de
Projectes Arquitectònics de la Univer-
sitat Politècnica de València).

B)Jomada festiva i reivindicativa al
baixi de Campanar el diumenge 31 de
Maig, a partir de les 11 del matí.

Solidaritat amb Colombià
Les Organitzacions No Gubernamentals CEDSALA i SODEPAU-PV han

encetat una campanya de suport a les iniciatives sindicals a Colombià anome-
nada "Por la liberlad de los detenidos de la Union Sindical Obrera". Al mateix
temps, aquesta campanya pretén aturar l'escalada de la violència que en aquest
pais s'exerceix contra aquelles persones que intenten utilitzar els mecanismes
legítims que se'n deriven de la democràcia per a aconseguir millorar les condi-
cions laborals dels ciutadans i les ciutadanes colombianes. Si voleu més infor-
mació sobre aquest tema podeu dirigir-vos a:

SODEPAU-PV
C/ Carnissers, 8 baix dreta
46001, València
Telèfon: 963 91 7694
Email: sodepau.pv @nodo50. ix.apc.org
bttp :// www.nodo50.ix.apc.org/sodepaz

CEDSALA
C/ Roger de Flor, 8 baix
46001 València
Telèfon: 96 3 91 67 02
Email: cedsala@xarxaneta.org

També a qualsevol de les seus del sindicat, simplement telefonant.
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Menys hores i més jornal?
Al voltant de les 35 hores

ESCRIT AHIR

Fa uns anys, nosaltres Í la resta del moviment sindical, no hau-
ríem dubtat a donar un sí a les dues interrogacions. Avui, però, les
coses són una mica més complicades, no per les grolleries dels
neoliberals d'ara (i dels seus amics en ei moviment sindical, tan
sensibles a la corresponsabilització), eixos que diuen "si reduim
la jornada Í mantenim salaris estem perdent competivitat davant
l'estranger, i a la llarga això va contra els interessos de les gents
treballadores del nostre país". Un argument més vell que la picor i
tant fals com sempre.

Volem reduir la jornada al nostre país i alhora a la resta del
món. No competim amb els treballadors grecs o coreans, volem
col.laborar amb ells per a reduir les jornades de tots.

La reducció de la jornada laboral esdevé avui possible i
necessària. Possible perquè l'increment sense precedents de la
productivitat ocorregut al món sencer i al nostre estat ha derivat
quasi exclusivament en un increment de les rendes empresarials..

Sense abusar de les xifres, és suficient constatar com, a l'Estat
Espanyol, el PIB s'ha multiplicat per 2'3... i l'ocupació ha dismi-
nuït en 268.000 persones! En conseqüència, la jornada per a pro-
duir el mateix amb el mateix nombre de persones, hauria d'haver-
se reduït de 40 hores a 24 hores Í 24 minuts.

El què la fa necessària és que l'argument força dels liberals
productivistes (siguen veDs o nous, tant s'hi val) és empíricament
falaç. Ho estem comprovant per segona vegada consecutiva.
L'increment de la producció no porta, ni de lluny, un increment
automàtic de l'ocupació.

L'atur generalitzat és una conseqüència quasi automàtica de
les societats de "la fi de la història". I una font generadora de desi-
gualtats, cte marginació i de malestar.

Alhora ens apareix una variable nova que ha de ser tinguda
en compte, i és la constatació que estem arribant als límits de
suportabilitat ecològica del planeta. No ens ha de valdré qualse-
vol tipus d'ocupació. Aquesta ha de ser respectuosa amb els
límits ecològics del territori. No volem fem ni ocupacions fem.

L'apatia social és una de les altres malalties de les nostres
societats actuals. Els succesius triomfs ideològics i materials de

les ideologies consevadores han generat i han estès una sensació
d'impunitat envers les seues polítiques econòmiques generant una
espiral d'apatia i conformisme en les classes treballadores que ha
estat aprofitada per tal d'aprofondir en la seua explotació. El nus
gordià ha estat tallat per l'increment de les lluites obreres i d'atu-
rats en França i Italial. Ens cal aprofondir en eixe tall.

No sabem amb certesa quina repercusió quantitativa podrà
tenir en la creació de nous llocs d'ocupació. Sembla evident que
ajudarà a crear-ne de nous i a frenar la destrucció dels ja creats.
Caldrà, no obstant, vigilar que la reducció horària no és traduesca
en una major flexibilitat de la jornada i, per tant, en la negociació
concreta semblaria raonable d'introduir clàusules d'increment de
l'ocupació paral·leles i proporcionals a la reducció de la jornada.

No resulta convenient apuntar-se a la idea de reduccions dels
salaris lligades a la reducció de la jornada laboral. Ni per les polí-
tiques de concentració dels beneficis en les rendes empresarials de
les darreres dècades ni per raons d'equitat i de pura justícia social.
També la riquesa ha de ser redistribuïda. Altra qüestió és si, poste-
riorment, i sota un estricte control sindical, podem localitzar algu-
nes feines o sectors on siga possible, voluntàriament, acollir-se a
contractes d'aquest caire (previsiblement per part dels treballadors
millors pagats).

Ens pronunciem finalment pel caràcter de llei d'una iniciativa
com aquesta. No la entenem com una intromissió en la llibertat
sindical. Més aviat al contrari, seria una formidable palanca per tal
d'iniciar una acció sindical potent en benefici, sobretot, dels sec-
tors més desafavorits.

A la fi, doncs, les propostes de reducció del temps de treball
compleixen els tres criteris de fer front al problema de l'atur, de
ser ecològicament viables Í de ser susceptibles de generar una
major activitat social i política.

Omplir eixa reivindicació genèrica, la de la reducció del temps
de treball, amb fórmules concretes, 35 hores, contractes de solida-
ritat amb les persones majors, anys sabàtics i/o de formació, dis-
cussió del calendari escolar... és un dels reptes que FSTEPV-Iv
afrontarà amb la il·lusió í l'esperança dels canvis.

OPINIÓ

L'Estatut del Personal Sanitari
En l'actualitat, el persona! de ins-

titucions sanitàries tenim una vincu-
lació jurídica diversa, així podem
trobar personal laboral, d'altres que
tenim la condició de funcionaris;
però la major part dels treballadors
de les institucions sanitàries tenim la
condició de personal estatutari, la
qual cosa vol dir que ens regim per
un estatut específic que per al per-
sonal facultatiu és de 1966; de 1973
en el cas del personal sanitari no
facultatiu; i 1971 per al personal no
sanitari. Tot açò, amb una barreja
inescrutable de modificacions poste-
riors, a càrrec de l'Administració
central com de l'autonòmica, sobre
aspectes puntuals, que han intentat
adequar la normativa al nou model
sanitari establert per la Llei General
de Sanitat-en 1986.

A la vista de tot açò i tenint en
compte que estem en 1998, es pot
dir que la normativa vigent està més
propera d'una concepció feudal i
totalitària de l'organització dels ser-
veis sanitaris que no d'una concep-
ció democràtica. Aquesta situació
absurda, per anacrònica, podria
haver-se resolt si cap dels succes-
sius governs que hem tingut, des de
1986, haguera aplicat l'article 84 de
l'esmentada Llei, on es diu que el
Govern aprovarà un Estatut-Marc
com a normativa bàsica aplicable en
matèria de personal (classificacions,
selecció, provisió de llocs de treball Í
situacions, deures, drets, règim dis-
ciplinari, incompatibilitats i sistema
retributiu); però, fins ara, cap forma-
ció política ha volgut assumir la res-
ponsabilitat d'iniciar la redacció d'un
esborrany; i això, fa pensar, que no
hi ha hagut una voluntat política per
definir la relació laboral i jurídica
dels que .treballem en la sanitat
pública.

La sorpresa l'hem tinguda quan
ha arribat a les nostres mans, envol-
tat en un aura de secretisme i clan-
.destinitat, un document de treball
del Congrés dels Diputats que fa
referència a l'Estatut Marc de Per-

sonal de Institucions Sanitàries. Pel
que sabem, podem constatar que,
efectivament, l'esmentat document
és d'una Subcomissió de Sanitat Í
traça les línies ideològiques fona-
mentals que ha de reflectir la pro-
posta definitiva, la qual seria apro-
vada per la Comissió de Sanitat,
remesa al Ministeri per consensuar-
la amb les Comunitats Autònomes
en el Consell Interterritorial Í, per
últim, ja com avantprojecte, fer les
consultes amb els sindicats i els
col·legis professionals. Per tant,
estem davant d'una eina de treball
poc elaborada, susceptible de molts
canvis i, en conseqüència, tan sols
pot servir com a element d'orienta-
ció d'un debat entre els treballadors
afectats.

Concretament, el document trac-
ta aspectes com ara l'accés i provi-
sió de places, mobilitat, drets i deu-
res, retribucions i negociació col·lec-
tiva. Després d'una primera lectura,
s'observa clarament un interès
obsessiu de l'autor o autors pel mer-
cat laboral en l'àmbit de les institu-
cions sanitàries. Paraules com flexi-
bilització, mobilitat, laboralització i
gestió apareixen amb reiteració i els
apartats que fan referència a estes
qüestions estan amplament tractats,
mentre que d'altres com drets i deu-
res Í retribucions s'esmenten de
passada.

Pel que fa a l'accés i provisió de
places, s'albira un sistema basat
en una acreditació per poder treba-
llar en el Sistema Nacional de Salut
que s'obtindria després de superar
unes proves atenent els principis
d'igualdat, mèrit i capacitat. Una
vegada obtinguda l'acreditació, es
podria obtar als llocs de treball ofe-
rits per cada centre en una mena
de concurs que seria resolt mit-
jançant una avaluació global, no
necessàriament baremada, dels
currículums dels aspirants. A més a
més, fa referència a la flexibilització
dels nomenaments possibilitant les
jornades reduïdes, el treball a

temps parcial i el nomenament per
acte sanitari.

Quant a la mobilitat voluntària, el
document estableix que els treballa-
dors que venen prestant serveis en
un centre podran optar al trasllat,
mitjançant l'expedició del nomena-
ment o contracte que procedesca,
segons el règim aplicable al perso-
nal del nou centre, i amb inde-
pendència del règim jurídic que tin-
guera l'interesat en el centre ante-
rior.

Per últim, s'estableix un sistema
de negociació col·lectiva per a tot el
Sistema Nacional de Salut, articulat
en el Consell Interterritorial, i en el
que estarien presents totes les
comunitats autònomes i els sindi-
cats més representatius. En aquest
àmbit, es podria acordar les línies
generals i recomanacions amb valor
merament indicatiu per a la negocia-
ció en àmbits territorials i funcionals
inferiors, com per exemple, el cen-
tre, el servei, la secció assistència! i,
en determinades matèries, indivi-
dual.

Des de l'STEPV-INTERSINDI-
CAL VALENCIANA, conscients de
la provisionalitat d'aquest document,
no anem a fer valoracions detalla-
des perquè en conjunt es tracta de
mesures contràries a qualsevol dels
principis que nosaltres pensem que
han de regir les relacions laborals
en l'Administració Pública i, per tant,
cal rebutjar-les sense més comenta-
ris; a més a més, no és eixa la finali-
tat d'aquest article. El que volem és
que tothom sàpiga que existeix el
projecte i que eixa valoració la
puguem fer els que treballem en la
sanitat pública, en un debat obert i
transparent, amb una informació
actualitzada i fidedigna, que ens
permeta opinar amb coneiximent de
causa, i que no ens trobem, una
vegada mes, amb una política de
fets consumats com ja és habitual
en la dinàmica de les negociacions
entre l'Administració Í els sindicats.

Rafael Reig Valero

DICTADUREÈ

LES DICTADURES
F.Cambó(1929)

"Però que no oblidin mai els demagogs, els homes que
volen subvertir de sobte i per la Violència el règim existent(...)
(que)L'instint de vida i de defensa prendrà lloc, i la societat
sotraguejada cridarà un dictador i el cridarà sense condicions;
no li demanarà que serveixi el seu ideal, ni tan sols que el res-
pecti; i demanarà únicament, que mantingui l'ordre, que li
asseguri l'estat possesori...".

Aquest "avís" i altres perles semblants les podem trobar al
llibre que presentem, veritable compendi de la resposta "oficial"
de les burgesies europees a l'escalada del combat social dels
anys 2O i 3O. De fet, Gambo no inventava res perquè va ser
en les entranyes de l'alta burgesia catalana on es va cuinar el
cop d'estat de Primo de Rivera. Exactament quan no passava
cap setmana que als carrers de Barcelona i rodalies no es
matava a algun sindicalista, empresari o pistoler al servei de la
patronal (la resposta no oficial), i que tan bé ens descriu Eduar-
do Mendoza a la novela "La Verdad sobre el caso Savolta".

Aquestes famílies de banquers, fabricants, comerciants i
grans propietaris biografiades per Vicens i Vives a "Industrials i
Polítics" han passat a ser milers a la Catalunya que viu el canvi
de segle. Desenganyats de la incompetència de les classes
dominants de l'estat, creen un partit amb bona part de les clas-
ses mitjanes catalanistes: la "Lliga Regionalista". Són ells qui a
partir de l'estructura institucional mínima, però eficaç, de la "
Mancomunitat de Diputacions ", les seues fundacions i els
mecenes de l'art encunyen l'equació: Catalanisme = Moderni-
tat. I encara intentaran dues vegades fer-se, mitjançant alian-
ces (al nostre país amb la "Unió Valencianista" de Villalonga i
Reig) amb la direcció política de l'Estat (1917 i 193O).

Però la República era un règim d'una altra gent i un dia la
vella classe dominant del veïnat decidí que els vots no eren
una raó per tenir el poder i també "cridaren un dictador". El
remolí de la guerra tenia massa força i els engolí a tots. Acaba-
rem també amb Cambó (carta a Ferran Valls i Taberner, diri-
gent de la Lliga):

"En Ventosa i jo i altres companys més, treballem des del
primer moment per ajudar el triomf de l'exèrcit, única manera
d'aconseguir, que en venir el triomf, puguem atenuar el càstig
que inexorablement caurà sobre Catalunya".


