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A VII Congres n.g 138-primavera 1999

Resolució del Consell Nacional de l'STEPV-lv

El Consell Nacional de l'STEPV, reunit a fa ciutat de Xàtiva (La Costera) en sessió ordinària celebrada el dia
12 de desembre de 1998, en compliment d'allò que estableixen els actuals Estatuts, ACORDA:

1.- Convocar el VII Congrés del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià
- Intersindical Valenciana.

2.- Aprovar la proposta de Reglament que figura com Annex I d'aquesta Resolució.
3.- Delegar en el Secretariat Nacional per a que concrete la proposta organitzativa que figura en l'Annex II.

ANNEX I. REGLAMENT DEL VI CONGRES

Article 1.- El VI Congrés es realitzarà entre els dies 14,15 i 16
del mes de maig de 1999. El període de debat començarà des del
mateix moment de la publicació de les ponències, i d'elles es
donarà difusió al conjunt de l'afiliació.

Article 2.- L'ordre del dia del VI Congrés serà el següent:
-Aprovació del present Reglament.
- Elecció de la Mesa del VI Congrés.
- Informe del Secretariat Nacional. Valoració i votació, si s'escau.
Ponències:
- Model sindical - Organització - Estatuts - Carta Financera.
-Acció Sindical (Alternatives en els serveis públics).
- Acció sindical (Alternatives per als treballadors i treballadores

de la salut).
- La gestió de la política educativa, la Reforma, la Reforma en

Secundària, la formació, els MRPs.
- Els moviments socials: una altra forma de fer sindicalisme.
-Resolucions.
-Elecció dels òrgans de representació.
Article 3.- El debat es realitzaran en cada Unió Comarcal,

segons les normes de funcionament reconegudes, assegurant la
difusió de les ponències, documents i esmenes al conjunt de l'afi-
liació. Es realitzarà, si més no, dues rondes de reunions congres-
suals: 1.a, fins el dia 27 de març; 2.§, fins el dia 30 d'abril.

Es publicaran totes les esmenes presentades fins el dia 27 de
març, que seran distribuïdes a tota l'afiliació. També s'admetran
totes les esmenes, en una segona fase, fins el dia 7 de maig.

Article 4.- Tot grup de persones afiliades que ho desitge tindrà
dret a presentar una proposta d'agrupament o tendència, per a la
qual cosa el Secretariat Nacional garantirà la publicitat i difusió de
la mateixa, convocant-se reunions obertes, de persones afiliades,
si així és sol·licitat. L'agrupament o tendència quedarà automàti-
cament constituït si: a) És subscrit per, si més no, 100 persones
afiliades al sindicat, b) És subscrita per, si més no, el 40% dels
membres del Secretariat Nacional.

Article 5.- Totes les persones afiliades tenen dret a reunir-se
autònomament per a l'elaboració d'esmenes o projectes de reso-
lució.

Article 6.- Tindran dret a vot, així com a ser persones electores
i elegibles, totes les persones delegades al Vil Congrés.

Article 7.- L'elecció de persones delegades es realitzarà en llis-
tes obertes. Si existiren agrupaments o tendències, tindran dret a
representació proporcional.

Correspon a les Unions Comarcals els criteris d'adscripció de
persones delegades, així com la seua elecció, tot i garantint-se, a
nivell de cada Unió Intercomarcal, la presència de tots els sectors.
Correspon una persona delegada per cada 50 persones afiliades
o fracció. Són membres de Ple del Congrés les persones inte-
grants del Secretariat Nacional.

Cada Unió Comarcal elaborarà una Acta de la seua constitució,
amb indicació de nombre d'assistents, ponències i temes tractats;
esmenes que passen, amb indicació del percentatge de vots, i
persones delegades al Congrés.

Article 8.- Al VII Congrés hi haurà una Comissió de Creden-
cials, integrada per una persona de cada Unió Intercomarcal, la
qual facilitarà, prèvia comprovació de la seua inclusió en el llistat
de persones delegades, l'acreditació corresponent.

Article 9.- Passaran al Vil Congrés totes les esmenes que
obtinguen un 20% de vots en cada Unió Comarcal o en el Secre-
tariat Nacional.

Article 10.- El VII Congrés funcionarà en Plenari i en Comis-
sions.

Les decisions es prendran per majoria absoluta dels membres
de ple dret inscrits en el Congrés en primera votació, i per majoria
simple en la segona. Si en la segona votació el nombre d'absten-
cions és majoria simple, tornarà a debatre's, en torn tancat -un a
favor i altre en contra-, el punt votat. Després d'aquest debat s'a-
provarà per majoria simple de "sí" o "no".

Article 11.- El Ple del VII Congrés quedarà constituït, en pri-
mera convocatòria, amb la presència de les dues terceres parts
de les persones membres de ple dret, i en segona convocatòria,
mitja hora més tard, amb la presència de la meitat més una d'e-
lles. A proposta de la Mesa, el Ple fixarà l'hora d'acabament del
Congrés.

Article 12.- La ponència podrà assumir les esmenes que consi-
dere, que, si cap persona es pronuncia en contra, quedarien
incorporades a la ponència. Aquelles esmenes que no foren assu-
mides seran debatudes i votades pel Ple.

Acabada la votació de les esmenes, se sometrà a votació glo-
bal el document resultant.

Article 13.- Els documents congressuals que impliquen definició
sobre línia d'acció sindical hauran de presentar-se fins un mes
abans del Congrés, prèvia aprovació de la inclusió pel Consell
Nacional o, en el seu defecte, pel Secretariat Nacional. Les pro-
postes de resolució que no impliquen definició sobre línia d'acció
sindical podran presentar-se fins les 14.00 hores del dia anterior a
la cloenda del Congrés.

Article 14.- El Secretariat Nacional tindrà, durant el Congrés,
les següents funcions:

- Procedir a l'obertura del Congrés.
- Presentar aquest reglament al Ple del Congrés i sometre'l a

votació global.
- Fer una proposta de Mesa del Congrés i procedir amb el

mecanisme d'elecció.
- Elegida la Mesa del Congrés, el Secretariat Nacional presen-

tarà un informe Í cessarà en la funció representativa de l'STEPV-lv.
Article 16.- La Mesa del Congrés té com a funció dirigir tots els

debats, sometre a votació els temes a decidir, i moderar el seu
desenvolupament. Representa l'STEPV-lv durant el Congrés i
podrà ser revocada a proposta d'un terç de les persones congres-
sistes si així ho decidirà el Ple. La Mesa farà una proposta de dis-
tribució dels treballs i horaris. La Mesa haurà d'estar composada
per persones de les diferents Unions Intercomarcals, així com
sectors. La Mesa estarà composada per 13 persones, de les
quals una exercirà la Presidència, una altra la Secretaria i les
altres actuaran de vocals.

ANNEX II. ORGANITZACIÓ DEL VI CONGRÉS

Correspon al Secretariat Nacional:
1.- Fer una proposta de ponències i resolucions i encomanar la

seua elaboració a persones afiliades al sindicat, entre les que
figuraran: Reglament del Congrés; Informe del Secretariat
Nacional; Ponències; Resolucions.

2.- Proposar la composició de: Comissió de Credencials,
Comissió de Resolucions, Comissió de Candidatures, Mesa del
Congrés.

3.- Resoldre quantes incidències puguen produir-se.
Correspon al VII Congrés: establir la composició del Secretariat

Nacional, de la Comissió de Garanties i Conflictes, Comissió de
Control Administratiu, criteris dels permanents sindicals.
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Benvolgudes companyes /benvolguts companys:

A maig, Congrés. Això vol dir que a març i abril entrem en
període congressual. Això és, abans que res, vida democràti-
ca, debats democràtics, decisions democràtiques. Un Con-
grés és alhora una situació extraordinària -pel que fa al treball
que suposa organitzar-lo, les despeses tan importants que
origina, la imatge corporativa que de sobte es projecta més
enllà de la seua forma habitual, quasi familiar- i una manifes-
tació ordinària de la vida democràtica, un debat subratllat,
airejar la casa, deixar eixir l'aire gastat i deixar entrar l'aire
fresc. De nosaltres depèn que no siga una simple formalitat
estatutària, Algunes persones tenim la responsabilitat de pre-
sentar-vos ben arrenglerades noves propostes, noves idees
junt a les que ja constitueixen el nostre patrimoni. D'altres,
tenim la responsabilitat de contrastar-les amb les nostres.
Entre tots Í totes ens responsabilitzarem del resultat, que '
hgurà de ser harmònic, prudent, atrevit i innovador.

Perquè el nostre sindicat ara és més gran i més complex
que fa quatre anys. En som. més i més diversos, i tanmateix el
que més ens ha unit en la diversitat és el nostre model sindi-
cal. Però tenim noves necessitats i el repte d'atendre-les sen-
se deixar de ser el que som: plurals i progressistes, autò-
noms Í compromesos amb les lluites ciutadanes i populars,

democràtics i assemblearis, un sindicat valencià i confederal.
Ara es tracta de ser una organització sindical que ens respon-
sabilitzem de la nostra presència en la sanitat pública, en els
serveis de correus i telègrafs, ajuntaments, la funció pública,
l'ensenyament..,, i de preparar la continuïtat d'aquest camí
mamprés des del V Congrés de Guardamar, en 1992, que va
fer una gran passa a Morella, en 1995, en el VI Congrés.

Es tracta igualment de participar durant els dies del Con-
grés, tant si sou delegades i delegats nomenats per la vostra
assemblea com si, simplement, voleu assistir-hi. Hem triat el
Palau de Congressos perquè hi haja espai i bones condicions
perquè vingueu les persones afiliades, les que ens voten, les
que formen part de les nostres candidatures..., perquè tot-
hom hi participe. Hi haurà servei de guarderia infantil els .
dies 15 i 16, Es podrà demanar permís a la feina per assistir-
hi des del dia 14, divendres. I allò que necessiteu, ens ho feu
saber.

I ara us demanem que sumeu el vostre esforç al que cal
per organitzar el Congrés. Anoteu a l'agenda les dates. Arre-
plegueu les ponències. Estudieu-les. Assistiu a les assemble-
es. Proposeu els canvis oportuns, Nomeneu les persones
que voleu que us representen. Reserveu un espai i un temps
per al vostre sindicat.

. Que ningú decidesca per tu. Vine i participa.

CALENDARI D'ASSEMBLEES CONGRESSUALS
U.l. ALACANT L'ALCOIÀ

LA MARINA ALTA
LES VALLS DEL VINALOPÓ
LAVEGABAJA
L'ALACANTÍ , '
LA MARINA BAIXA
EL BAIX VINALOPÓ

U 1 CASTELLÓ BAIX MAESTRAT- PORTS
LA PLANA BAIXA
PLANA ALTA - ALCALATEN
L'ALT PALÀNCIA

U.l. VALÈNCIA UNIVERSITAT
ENSENY PRIVAT
FUNC. PÚBLICA
SANITAT
València-Horta
Camp de Túria
La Ribera
La Costera
La Vall d'Albaida
Valle de Ayóra
La Safor
El Camp de Morvedre
Plana de Requena-Utiel
La Serranía

seu sindicat
CP L'Alfàs
IES Azorín
CP Cervantes
seu sindicat
CPHispanitat
C P Cervantes

CP L'Assumpció
CP La Moleta
seu del sindicat
CP P. Camarón

secció sindical
seu sindicat
seu sindicat
seu del sindicat
seu sindicat
CP S. Vicent
seu sindicat
seu del sindicat
CP Lluís Vives
CP Isidro Girant
seu del sindicat
CP Mediterrani
CP Lucio Gil
CP Ramon Laporta

Alcoi
Pedreguer
Elda
Algorfa
Alacant
La Vila
Elx

Vinaròs
La Vall d'Uixó
Castelló
Segorbe

València
València
València
València
València
Llíria
Alzira
Xàtiva
Ontinyent
Ayora
Gandia
Port de Sagunt
Requena.
Tuéjar

25 març
25 març
25 març
24 març
24 març
24 març
24 març

24 març
24 març
25 març
25 març

24 març
24 març .
24 març
25 març
25 març
24 març
24 març
25 març
24 març
24 març
25 març
25 març
25 març
24 març

29 abril
29 abril
29 abril
28 abril
28 abril
28 abril
28 abril

28 abril
28 abril
29 abril
29 abril

28 abril
28 abril
28 abril
29 abril
29 abril
28 abril

28 abril
29 abril •
28 abril
28 abril
29 abril
29 abril
29 abril
28 abril

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

17.30 h.
17.30 h.
17.30 h.
17.30 h.

11 h.
18 h.
18 h.
18 h.
18 h.
18 h.
18 h. ,
18 h.
18 h.
13 h.
18 h.
18 h.
18 h.
17.30 h.
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Fent
Camí

PONENCIA1 - I PART

STEPV a la Infersindical Valenciana,
alternativa de futur

i al IV Congrés: la 5

unitari a

Fa més de vint anys, el gran moviment assembleari existent
a l'ensenyament arreu de tot l'Estat i que es va expressar en les
assemblees de centre, zona i generals, així com les coordinado-
res, treballava per la creació d'un referent organitzatiu de caràc-
ter representatiu, democràtic Í autònom.

La unitat sindical, que havia estat una realitat sota el fran-
quisme i que va quedar expressada en els organismes unitaris,
va ser trencada pels partidaris d'exercir el pluralisme sindical en
opcions separades, afavorint el naixement de múltiples opcions.
A l'ensenyament, però, es van donar unes condicions especials
que possibilitaren el manteniment durant un temps de Palternati-
va unitària, de la qual l'expressió van ser els STE. Era un intent
d'aconseguir la unitat sindical en el sector Í d'impedir que es
consolidarà en ell la divisió existent en els altres sectors.

Així nasqué la Unió Confederal de Sindicats de Treballadors
de l'Ensenyament, que va celebrar el seu primer Congrés en
gener de 1979.

Abans s'havien creat sindicats d'àmbit provincial i/o subsec-
torial (Privada, EGB, INB), que en el cas del País Valencià con-
fluïren en la creació de la Federació de Sindicats de Treballa-
dors de l'Ensenyament del País Valencià (STEPV).

L'ensenyament es va convertir, conjuntament amb el camp i
la marina mercant, en l'únic sector en el qual la dinàmica unità-
ria de la transició va convertir-se en un referent organitzatiu,
mantenint les característiques democràtiques i assembleàries
dels moviments unitaris dels treballadors i les treballadores en
els darrers anys del franquisme i la transició.

La política de divisió sindical, però, exercida pels diferents
corrents polítics existents es va anar encarregant de configu-
rar un model sindical diferent. La política exercida pels pri-
mers governs de la UCD i posteriorment del PSOE, en con-
nivència amb altres forces polítiques, es va convertir en el
gran aliat d'aquest model, dissenyant una estratègia de des-
mantellament de les alternatives unitàries, del qual el millor
exponent el trobem en el disseny sindical establert en l'Esta-
tut dels Treballadors i en l'àmbit dels serveis públics, en la
modificació del règim representatiu a la MUFACE i la creació
de l'anomenada Mesa de Presidència, que dibuixa un règim
sindical tripartit fet a la mesura de CC OO, UGT i CSIF.

Són els anys durs en els quals cal guanyar-se dia a dia el
dret a l'existència i a exercir un model sindical de caràcter unita-
ri, en unes condicions fortament discriminatòries.

Durant molts anys els sindicats de la UCSTE tracten d'expli-
car-se què fa un model sindical que va nàixer per a impedir la
divisió sindical en un marc on aquesta divisió ja s'ha imposat.

La conclusió final, no exempta de debat, és sempre la matei-
xa: cal continuar lluitant per un model sindical que respecte els
senyals d'identitat que ens vam marcar en el nostre naixement,
volem continuar fent un sindicalisme unitari, de classe, sociopo-
lític, autònom i independent, democràtic, assembleari, reivindi-
catiu, nacional i confedera! alhora...
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Les primeres eleccions sindicals en l'ensenyament i en la
resta dels serveis públics, amb una forta representativitat
dels STEs i on la suma de les Confederacions UCSTE i
STEC esdevé la primera força sindical, Nuny de respectar la
representació de cadascuna de les forces sindicals i d'ator-
gar-les la capacitat representativa i negociadora que els tre-
balladors i treballadores van decidir, confirma una voluntat
de desplaçar la negociació cap a d'altres àmbits: les Meses
Generals de la Funció Pública. En aquest marc es dóna un
fet clau. L'Administració socialista arriba a dos acords impor-
tants, un en'l'àmbit de la Funció Pública, amb la CSIF, i un
altre referit a les pensions, amb la Unió Democràtica de Pen-
sionistes. Aquest fet disgusta les direccions centrals de
CC OO i UGT, que veuen qüestionat el monopoli en les rela-
cions amb l'Estat i aprofitant la indignació general contra el
Pla d'Ocupació Juvenil i la política econòmica del Govern es
convoca la vaga del 14-D. La vaga, en la qual participem
pràcticament el 100% de les organitzacions sindicals, és un
èxit. El PSOE encaixa el colp de la vaga general i modifica la
política d'alternatives amb qui arribar a acords al marge de
CC OO i UGT, i es decideix, encara més, a integrar en el sis-
tema al moviment sindical majoritari. Es garanteix l'absoluta
preferència en les relacions sindicals, augmenten les sub-
vencions per via directa o indirecta -cessió de parcel·les que
corresponen a l'Administració, com la formació contínua-.
S'anul.len quasi tots els foros de negociació col·lectiva, que
són substituïts per les anomenades Meses de la PSP. La
força de la mobilització de tothom es posa al servei d'una
part i, a més, amb la intenció d'anul.lar la resta. El preu que
es paga és la major dependència dels sindicats majoritaris
de les diferents administracions.

V Congrés a Guardamar: £És possible la
unitat? ï,Cal participar?

Malgrat la unitat d'acció, els dos sindicats majoritaris no millo-
ren les seues relacions. La guerra dels preavisos entre CC OO i
UGT, un intent més d'un dels sindicats d'imposar-se a l'altre,
n'és un fet transcendental que torna a enfrontar totes les estruc-
tures sindicals, des de les seccions sindicals a les direccions
confederals. La batalla, que desgasta a les dues forces, acaba
amb un compromís de no bel·ligerància, de repartir-s'ho tot per
parts iguals i de tancar files front a la resta. La sintonia entre CC
OO i UGT esdevé tan gran que fins i tot es dibuixa un possible
camí de confluència entre elles.

Aquest fenomen va ser analitzat en el V Congrés (1992) i en
línies generals es caracteritzava per una situació marcada per
l'exclusivitat de l'exercici de dret a la negociació col·lectiva
(Meses PSP), una Administració debilitada políticament per la
vaga del 14-D, una major centralització i burocratització de l'ac-
ció sindical i una major dependència de l'ajut institucional i del
paper dels serveis, i en conseqüència una pèrdua d'incidència
de les grans centrals entre els treballadors i treballadores en
l'acció sindical de base.

^Estàvem davant d'un procés sincer que ens retornava a la
transició i al debat sobre la unitat sindical? ^Era, ara, possible?
^Havíem de participar en eixe procés?...

O ^estàvem senzillament davant d'una operació de maqui-
llatge que en el fons només pretenia resoldre problemes de
gestió derivats de com s'havia anat configurant un model
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burocràtic de representació i de negociació que pretenia repar-
tir-se el pastís de l'ajut institucional consolidant un model exclu-
sivista de l'acció sindical?

La resposta del V Congrés va ser deixar en segon pla la sin-
ceritat, o no, del debat i apostar, una vegada més, per participar
en un possible procés d'unitat sindical sempre que es donarà un
seguit de garanties democràtiques de respecte als senyals d'i-
dentitat que els treballadors i treballadores havien configurat en
els primers anys de la transició.

Es per això que vam aprovar una proposta oberta i que per-
metria PSTEPV participar en aquest procés alhora que intentà-
vem incidir en la defensa d'aquest model dins i fora de l'ensen-
yament.

VI Congrés a Morella, és l'hora d'avançar. <,És
possible un projecte intersindical?

El VI Congrés insisteix en aquest debat i procedeix a una
revisió dels pressupostos aprovats en l'anterior. L'alternativa
d'unitat orgànica de CCOO-UGT l'havíem analitzat des d'una
perspectiva no immediata, ja que existien molts problemes per a

1 fer-se efectiva, però continuava sent una possibilitat real, que
• connectava amb el desig de gran part dels treballadors i treba-
• lladores. Constatem que el procés d'unitat, lluny d'avançar,
• camina en direcció contrària.
5 Cal, doncs, articular una alternativa global i solidària, que
• contribuesca a canalitzar amplis sectors de la societat i evitar
• que el tradicional enfrontament entre patronals i persones treba-
• lladores es convertesca en un enfrontament entre aquestes últi-
• mes.

10 En eixe període, la resta del panorama sindical presenta
• novetats respecte a l'anterior congrés per la part del sindicalis-
• me nacionalista, que aconsegueix organitzar-se i consolidar-se
• a Galícia -després de concloure el procés de fusió de la INTG i
• CXTG en la CIG-, a Euskadi -representat per ELA-STV, primera

15 força sindical de la comunitat autònoma i LAB- i a Canàries -
• constitució de la Intersindical Canària com a organització confe-
• deral composada per CANC, SOC, STEC i Sindicat Canari de la
• Salut i d'altres col·lectius-.

En aquest context, el VI Congrés aprova una proposta de tre-
20 ball que, en línies generals, és la continuació i ampliació de l'a-
• provada en el V Congrés i que es pot resumir en el següent:

LA PROPOSTA DE L'STEPV

L'objectiu prioritari de l'STEPV hauria de ser
una aposta decisiva de síndic alització, per
eixamplar la participació individual i col·lecti-
va, i per això un element clau seria el respecte i
l'extensió d'aquelles característiques que ens
han situat, quant a audiència electoral, com a
primera força sindical a l'ensenyament i la sego-
na en el marc de tota la Funció Pública. L'S-
TEPV està obert a qualsevol procés. Hem definit
la nostra posició respecte al procés d'unitat
CCOO-UGT. En el futur l'STEPV podria parti-
cipar si es donen les condicions adequades.
Però, en qualsevol cas, hem de treballar per
eixamplar la nostra manera de fer sindicalisme,
des de la nostra pràctica sindical.
El futur del nostre projecte sindical és complex,
però considerem molt positiu que representem el
model que es va recuperant en l'esquerra políti-
ca i sindical, que conté característiques necessà-
ries, útils, precises i possibles per a abordar la
crisi del sindicalisme.
És per això que, des de la perspectiva final d'as-
solir majors quotes d'unitat sindical, cal
adreçar-se no només als treballadors i treballa-
dores no afiliades i desencisats dels sindicats,
sinó al conjunt organitzat en altres 'opcions pro-
gressistes. Cal, doncs, fer esforços per concretar
plans d'acció sindical conjunta i proposar fór-
mules organitzatives que les concreten. Aquest
treball unitari haurà de garantir l'extensió d'a-
quelles característiques que han fet de l'ensen-
yament un sector on les tradicions participatives
i la capacitat d'incidència en les decisions del
professorat gaudeixen de les majors simpaties.
Dins i fora de l'ensenyament.

L'STEPV I LA INTERSINDICAL

A hores d'ara gran quantitat de col·lectius
estan descontents amb el funcionament ordi-
nari i burocràtic dels sindicats. Cal obrir les
portes a altres col·lectius que compartisquen
les nostres mateixes preocupacions. Hem de
treballar per la consolidació i extensió del
nostre model sindical en aquells sectors en
els quals siga una referència vàlida. El fet
sectorial no l'assumim com un caràcter en si
mateix, com la negació del contrarj, i sf com
un element circumstancial, ja que la nostra
característica unitària marca com a objectiu

la construcció de models organitzatius més
amples, organitzacions progressistes.
Això implica avançar, en els nostres respectius
àmbits, cap a nivells de confluència amb d'altres
col. lectius de treballadors i treballadores fora
del món de l'ensenyament, en la perspectiva de
constituir una INTERSINDICAL que, des del
respecte a la sobirania de cadascuna de les
organitzacions que la formen, recupere i estenga
un model sindical participatiu. Entenent això
com a compatible i enriquidor amb la continuï-
tat de la Confederació d'STEs.

L'STEPV, L'ALTERNATIVA SINDICAL
PROPOSTA PER A LA UNITAT SINDICAL I
L'EXTENSIÓ DEL SINDICAT

L- La unitat és la base essencial per a consoli-
dar a l'ensenyament un sindicalisme capaç de
defensar amb eficàcia les reivindicacions del
professorat, i també la base necessària per afer
realitat una educació superadora de les desi-
gualtats i d'avanç progressista al servei dels tre-
balladors i treballadores.
2.- Les passades i actuals discrepàncies poden
ser reals, però no el suficientment abismals per-
què no puguen coexistir, defensar-se i expressar-
se al si d'una mateixa organització sindical. És
possible la presència de postures discrepants
dins un sindicalisme unitari que garanteix el seu
funcionament intern i el seu pluralisme, i respec-
ta les diferents posicions sobre els problemes de
la societat i/o de l'ensenyament.
3.- Les condicions actuals de consolidació dels
respectius espais electorals fan innecessària la
lluita per sumar delegats o delegades a una
opció determinada.
4.- En aquest sentit, continuem proposant un
debat entre tots els treballadors i treballadores a
partir d'un acord entre aquelles organitzacions
sindicals que hi participen i que concloga en un
procés constituent d'una nova opció que siga
capaç de vertebrar els sectors ja afiliats, així
com aquells que encara no es veuen represen-
tats. Aquest procés orgànic d'unitat sindical hau-
ria de vindré precedit d'acords d'unitat d'acció
sindical. Actuarien com a base de la proposta
les garanties de funcionament democràtic
intern, el caràcter participatiu, el respecte a la
realitat nacional, la vinculació amb la resta de
treballadors i treballadores...

5.- Això no obstant, l'STEPV treballarà per la
consolidació i extensió de les seues estructu-
res, treballant per continuar sent el sindicat
majoritari, no sols a l'ensenyament públic,
sinó també per millorar la seua incidència als
ensenyaments privat i universitari; així com
l'extensió a altres sectors amb escassa o
nul.la incidència.
L'extensió del sindicat, començada ja d'acord
amb el manament del V Congrés, lluny de
suposar una voluntària segregació i aïllament
de la resta d'opcions sindicals, ha de suposar
un ventall d'aire fresc en el conjunt del sindica-
lisme, que permeta donar alternatives a una
gran part de treballadors i treballadores desen-
cisats de les pràctiques sindicals actualment
majoritàries, amb l'objectiu de contribuir a la
construcció d'un model sindical que, partint de
la voluntat dels propis treballadors i treballa-
dores, supere les diferències actuals.
6.- L'extensió del sindicat s'ha d'entendre en la
doble vessant d'obrir l'afiliació de l'STEPV a
totes aquelles persones que accepten el seu
model i compartesquen els trets expressats en
els Estatuts, així com confluir, després d'un
temps d'acció sindical conjunta amb altres sin-
dicats afins, preferentment d'àmbit nacional, en
la forma en què siga determinat pel Congrés o
el Consell Nacional, en el seu defecte; en tot
cas, seria un Congrés ordinari o extraordinari
el que tancaria qualsevol procés de confluència
amb altres organitzacions o col.lectius autò-
noms organitzats, que practiquen un sindicalis-
me compatible i semblant al nostre. Aquest
objectiu hem de lograr-ho des de l'enfortiment
de l'STEPV i no ha de suposar cap risc per als
sectors que el composen actualment. Això es
traduirà en una distribució dels mitjans econò-
mics i de personal a cadascun dels diferents
sectors per a dur a terme l'acció sindical que
aprove el Consell Nacional del País.
En conseqüència, i com a mostra d'aquesta
voluntat, l'STEPV afegeix al seu nom la deno-
minació INTERSINDICAL VALENCIANA.
7.- Aquests objectius hauran de ser compati-
bles amb el reforçament, a tots els àmbits, del
model sindical autònom i assembleari repre-
sentat per la Confederació d'STEs, a la qual
hem de continuar dedicant els esforços neces-
saris per a la seua consolidació i extensió.
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VI Congrés de la Confederació d'STEs. La 1

situació en altres zones *
•

Eí VI Congrés de la Confederació d'STEs és conscient dels 5
canvis que estan produint-se i resol donar una passa endavant •
per tal d'articular la participació dels sindicats que ja estan •
immersos en processos d'obertura a d'altres sectors (Canàries, •
País Valencià...), alhora que decideix impulsar-los en altres terri- *
toris, adaptant les seues estructures per fer possible la cons- 10
trucció de referents alternatius de caràcter regional i nacional i •
alhora compatibles amb l'existència de la Confederació. Aques- •
ta és la reflexió del congrés: •

"Tot això implica avançar, en els nostres respectius àmbits, 15
cap a nivells de confluència amb altres col·lectius de treballa- •
dors i treballadores. El fet sectorial no ho assumim com un •
caràcter en si mateix, com a negació d'allò que és diferent, i *
sí com un element circumstancial, ja que la nostra caracterís- *
f/ca unitària marca com objectiu la construcció de models 20
organitzatius més amplis, d'organitzacions progressistes. En •
aquest sentit, construir l'espai sindical alternatiu en l'àmbit de •
cada nacionalitat deu ser objectiu prioritarí dels STEs en els •
propers anys. Cada STE, en la mesura de les seues possibili- ••
tats, deu prendre la iniciativa i afrontar el compromís de crear 25
/ dínamitzar la coordinació estable de les organitzacions sindi- •
ca/s afins que actuen en cada territori, amb l'objectiu explícit •
de confluir en_ el temps, en la mesura en que maduren les *
condicions i els plans de convergència en fórmules més orgà- •
niques que consoliden una resposta global i intersectorial des 30
del sindicalisme autònom no burocràtic.
En definitiva, es tracta d'afrontar amb rigor i serietat un •
doble objectiu organitzatiu, dialèctic i complementari: enfor- •
tir la Confederació i col·laborar decididament en la construc- •
ció d'espais sindicals alternatius en els àmbits de cada 35
comunitat o nacionalitat.

La major part dels sindicats de la Confederació han abordat
aquest debat amb propostes similars a les aprovades per l'S-
TEPV-lv i l'STE de Canàries, Í com a conseqüència d'això ca!
destacar la participació d'STEs Catalunya en la construcció de
la Intersindical Alternativa de Catalunya -prèvia unificació amb la
USTEC-, la constitució de la Mesa per la Intersindical Andalusa,
la proposta de construcció d'una Iniciativa Sindical Alternativa
en la comunitat de Múrcia...
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El model es presenta a examen: les
eleccions sindicals de 1998/1999

El balanç de les propostes de treball del V i el VI Congrés,
tant des del punt de vista político-sindical com organitzatiu, és
altament positiu, i la millor prova són els resultats dels diferents
processos electorals, tant des de la perspectiva de creixement
com des de la major participació i implicació de les persones afi-
liades des dels seus nuclis sindicals.

L'Ensenyament públic
El primer fet a destacar és que la participació del professorat

ha estat en els mateixos nivells alts que els últims temps (al vol-
tant del 70%) i molt per sobre d'alguns llocs de l'Estat (per
exemple, Madrid, amb el 42%). Després de quatre comparei- •
xences electorals, l'STEPV-lv no sols ha mantingut la seua posi- •
ció de sindicat majoritari a l'Ensenyament Públic no Universitari, 65
amb 9.870 vots, sinó que ha estat ampliada, doblant la segona •
força Í triplicant les següents en vots i delegats/des.

Som, més que mai, la referència en l'Ensenyament Públic.
Hem rebut 2.761 vots més que en 1994, la qual cosa suposa •

un 39,65% d'increment. 70

Per Intercomarcals, la d'Alacant obté 39,8% (augment de
1.126 vots); València, 37,4% (augment de 1.408 vots), i Caste-
lló, 33,1% (augment de 227 vots). En totes tres s'han aprofundit
les diferències amb la resta de les organitzacions sindicals. Per
comarques, guanyem en quasi totes, superant en moltes d'elles
el 50%, sent l'augment uniforme en totes elles.

L'STEPV-lv es troba entre el reduït grup d'organitzacions que
compten amb una presència força regular en tot el territori, amb
capacitat per a incidir en la cohesió de la societat valenciana i
canalitzant moltes energies en un projecte d'Ensenyament
Públic Popular i Valencià.

L'Ensenyament universitari
En les universitats on ja teníem representació (València i UJI)

ens hem consolidat, i hem ampliat la nostra presència a altres
sectors, com és el cas de l'UJI, on hem passat a tenir-ne al PAS
funcionari, repetint resultats ja aconseguits en les anteriors elec-
cions. En ambdues universitats estarem en les respectives
Meses negociadores.

Hem estès la nostra presència a tes Universitats d'Alacant i
Politècnica de València, on hem tret en e! sector del PDI dos
delegats en la primera i tres en la segona.

Hem assolit l'objectiu d'aconseguir suficient representació per
estar' de ple dret a la Mesa sectorial d'Universitats del País
Valencià, cas que aquesta fos constituïda.

L'Ensenyament privat
A hores d'ara, sense acabar el procés electoral, podem afir-

mar que avancem respecte fes anteriors eleccions fonamental-
ment en el sector de l'ensenyament concertat, destacant que
som majoria en alguns dels comitès d'empresa més grans.

I tot això en un context marcat per l'intervencionisme patronal
i la bel·ligerància d'alguns dels sindicalistes del sector que sem-
bten no tenir més objectius que la desaparició de l'STEPV-lv.

La Sanitat
L'STEPV-lv s'ha presentat per primera vegada a les eleccions

sindicals en la Sanitat pública. Més de 200 persones, de tots els
sectors de la Sanitat, han avalat amb la seua candidatura el
compromís d'encetar un treball en aquest sector. Hem presentat
llistes en 8 àrees de salut i hem obtingut representació en tres:
1 membre de la Junta de Personal de l'Hospital Peset de Valèn-
eia, 2 a la de Gandia i 2 a la d'Alcoi. També hem obtingut un
membre en el Comitè d'Empresa d'Alcoi.

Cal destacar que les condicions en les quals hem obtingut la
representació són d'una autèntica persecució sindical, incloent-
hi amenaces i denúncies, amb un estil semblant a les campan-
yes que algunes grans empreses, conegudes per tothom pel
seu caràcter antisindical, exerciten en els seus àmbits. La
diferència és que qui en aquest cas fa el paper són els repre-
sentants d'alguns sindicats que es reclamen democràtics.

Molts més companys i companyes de la resta d'àrees estan
compromesos per fer camí en la Sanitat i el dia 20 de febrer va
tindré lloc a la seu de València la constitució del sector de la
Sanitat pública, amb l'assistència de delegats i delegades de la
major part de les àrees de salut.

60

• Els altres sectors•
• En el moment de redactar la ponència continuen celebrant-se
• les eleccions i falten alguns sectors significatius, com el perso-

nal funcionari de la Generalitat i altres sectors on per primera
vegada ens presentem, com Correus i Telègrafs...

A falta d'una anàlisi interna més profunda, cal destacar la
millora entre el personal laboral de la Generalitat i la forta entra-
da en sectors nous, com l'Agència Tributària, on a València ens
constituïm en la tercera força (molt per davant d'organitzacions
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ja implantades, com la UGT, la CSIF, la CGT...) i a tan sols un 1
vot de la segona i una vintena de la primera.

•

U Administració local: l'STA *
o

Cal destacar el cas de l'Administració local, on el Consell •
Nacional va decidir arribar a un acord de col·laboració amb el •
Sindicat de Treballadors de l'Administració, sobre la base de •
considerar que l'acció sindical desenvolupada per les dues •
organitzacions sindicals hauria de complementar-se i és com- 10
plementària dins l'àmbit de l'Administració, i ha vingut a enriquir •
la presència sindical en aquest sector. En relació a les eleccions *
sindicals, vam acordar evitar la competència entre ambdues •
organitzacions i treballar amb el principi que en l'àmbit de l'Ad- •
ministració Autonòmica Valenciana es presentaran llistes sota la 15
denominació d'STEPV-lv í en el de l'Administració Local valen- •
ciana sota la denominació d'STA, incorporant a les sigles *
INTERSINDICAL VALENCIANA. I tot això des de l'exercici de la •
pròpia sobirania, així com la plena vigència dels respectius •
estatuts. 20

*
Podíem concloure que el nostre model sindical i les apostes •

per la consolidació i l'extensió del sindicat han estat revalidats, •
en primer lloc, pel conjunt del professorat i els treballadors i tre- •
balladores d'altres sectors. S'ha demostrat que no sols és pos- 25
sible, sinó necessari, treballar bé a l'ensenyament i fer-ho també •
fora d'ell.

S'obrin ara perspectives molt amples i hem de ser conscients •
de la responsabilitat i el compromís que assumim davant el pro- •
fessorat valencià i els nous sectors. Hem d'establir els meca- 30
nismes per posar al seu abast les nostres propostes; ens toca •
liderar i catalitzar (a unitat de les treballadores i treballadors.

Però les eleccions sindicals també han evidenciat que hem •
de desprendre's d'una certa ingenuïtat que ens fa creure que la •
situació que es dóna a l'ensenyament -on hem consolidat una 35
pràctica sindical que fa del debat polític la clau diferenciadora •
davant els treballadors i treballadores i impedeix la persecució •
sindical de qui vol presentar una alternativa- és la mateixa a •
qualsevol sector. La pràctica sindical més estesa és la de consi- •
derar cada sector com un vedat reservat a qui controla eixe 40
territori í on està permès tot tipus de pràctiques antisindicals per •
impedir l'aparició de noves opcions que promoguen un canvi en •
la forma de fer sindicalisme. La persecució de les persones que •
van en les llistes (com Sanitat o, més recentment, a Correus), la •
centralització de les meses de votació a les capitals de provin- 45
eia i l'impediment en la pràctica del vot per correu (i qui no tinga •
disponibilitats per organitzar autobusos particulars no en té •
resultats), la fixació unilateral de calendaris de votació en funció •
d'interessos particulars, l'ocultació i negativa a entregar acords •
de les meses electorals i els censos..., són només alguns dels so
fets que denunciem i que són responsables de la poca partici- •
pació i desànim envers l'acció sindical que es dóna en alguns •
sectors.

Es tracta de trencar un model restrictiu que només busca que •
participen els que se sap que et van a votar, sense importar que 55
ho puga fer la resta.

Per això, hem de preparar cada vegada més els processos *
electorals -i més en un procés de còmput obert com l'actual- Í •
els òrgans derivats d'ells (constitució i funcionament de Juntes •
de Personal i Comitès d'Empresa i meses de negociació) amb 60
recursos humans i materials permanents, amb un seguiment •
especial per part dels serveis jurídics. En definitiva, una estruç- •
tura que done suport a la cada vegada més nombrosa repre- •
sentació del sindicat.
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I ara què? On ens trobem? ;
Els darrers anys han estat difícils per als treballadors i les tre- •

balladores en general i per als que treballen en els serveis •
públics en particular. 70

La política "econòmica ha estat marcada per l'obtenció de
beneficis per part dels gran grups financers internacionals i la
banca. Els dictàmens de l'FMI i del Banc Mundial, les polítiques
de convergència imposades pel Tractat de Maastricht, han pro-
vocat la venda d'empreses al capital estranger, la privatització
d'empreses i serveis públics, la moderació salarial, la flexibilitza-
ció del mercat de treball, el manteniment durant molt de temps
d'uns elevats tipus d'interès sobre el deute públic en benefici del
capital especulatiu, dissenyaren una política econòmica, abans
amb el PSOE i ara amb el PP, que es dirigeix a col.locar en una
posició privilegiada els grups econòmics dominants i en les
millors condicions de competència. Així, durant molts anys vam
conèixer l'increment de l'atur, la precarització del treball, l'aug-
ment de l'economia submergida. Aquella destrucció de part del
teixit social que va començar amb processos de reconversió en
sectors industrials importants, i ara de manera incipient en els
serveis públics, perviu, com demostren les propostes per a sec-
tors com l'agricultura, la ramaderia, la pesca...

D'altra part, les contínues reformes laborals han restringit
més encara les possibilitats d'ocupació estable i han provocat la
divisió dels treballadors i treballadores en funció de la seua
situació laboral: per una part el personal fix, els que treballen
legalment en precari, els que treballen en precari i a més no dis-
posen de garanties legals ni socials, i els aturats complets.

Malgrat tot, contínuament llegim o escoltem als mitjans de
comunicació que "Espana va bien", però -reconeixent alguns
canvis en la situació econòmica amb reflexos com la relativa
disminució de l'atur, la disminució del tipus d'interès o del dèficit
públic...- aquest suposat benestar no es trasllada al conjunt de
la població, i així constatem que s'ha endurit el règim de per-
cepció de l'atur, s'ha flexibilitzat el mercat del treball, s'ha conti-
nuat amb la política de moderació salarial, de modificació del
cobrament de les pensions, de venda d'empreses públiques i
privatització de serveis com la Sanitat (hospital d'Alzira, serveis
de neteja...) o les temptatives a Correus o el més recent incre-
ment d'activitat d'eixa sangonera que suposen les empreses de
treball temporal (ETT).

L'obsessió per reduir el dèficit públic es fa a costa de retocar
el relatiu estat de "benestar" mitjançant l'elaboració d'uns pres-
supostos restrictius, sobretot en els serveis públics, despesa
social, moderació salarial dels empleats i empleades públics, i
en la venda i/o cessió d'empreses públiques rendibles al capital
privat. Aquestes mesures suposen un atac contra els més ele-
mentals drets ciutadans, sobretot dels sectors més desfavorits,
que veuen reduïda la seua qualitat de vida.

Es consolida un model de societat neoliberal, que destaca
per damunt de tot la iniciativa privada orientada a la rendibilitat,
l'obtenció del benefici i la competitivitat, front al sector públic, al
qual se li reserva un paper subsidiari i assistencial.

I mentrestant els partits polítics majoritaris de l'esquerra con-
tinuen no sols no fent una refiexió crítica sobre la seua pràctica
passada (cas del PSOE), sinó que estan immersos en una lluita
interna i fratricida que ens allunya de la possibilitat de cjaudir, a
mig termini, d'una política econòmica i social diferent. Es també
tasca del sindicalisme denunciar que així no anem enlloc, que
cal recuperar un discurs progressista, democratitzàdor i que
allunye els treballadors i les treballadores d'adoptar posicions a
la defensiva que accentuen el conformisme i la desil·lusió per la
pròpia capacitat de modificar l'estat de les coses.

Quin ha estat el paper
sindicalisme?

Davant aquesta situació, la resposta sindical ha estat feble
en línies generals, amb diferents nivells de responsabilitat.

Per una part, les organitzacions sindicals anomenades
majoritàries han estat més preocupades per consolidar un
model de "gestió" on ha guanyat força el procés de burocratitza-
ció i de cooperació i dependència institucional de l'Administració
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de torn, assumint en la teoria i/o en la pràctica bona part dels 1
objectius marcats per les polítiques de convergència fixades pel •
Tractat de Maastricht. I per una altra, els sindicats que defèn- •
senrrel sindicalisme com un instrument de participació i lluita •
dels treballadors i les treballadores, que, malgrat que mantenim 5
una forta oposició a la política econòmica i social que hem des- •
crit, no hem superat un cert nivell testimonial a nivell general, •
reduint la nostra oposició a determinats sectors.

Com ja vam descriure en el V i el VI Congrés, el sindicalisme •
travessa una difícil situació davant l'ofensiva econòmica, políti- 10
ca, social i cultural conservadora. La internacionalització dels •
mercats i dels moviments de capital està forçant la modificació *
dels processos productius i de les legislacions laborals protec- *
cionistes sorgides darrere la II Guerra Mundial i que han consti- •
tuït una conquesta dels propis treballadors i treballadores i de 15
les seues organitzacions. •

Aquests canvis socials Í culturals, d'enorme transcendència, i •
la diversitat de situacions dins l'enorme complexitat de la classe *
obrera, han evidenciat un tipus de sindicalisme que es va dis- *
senyar per a una altra classe obrera i unes altres condicions. No 20
és la crisi sols d'un sindicat sinó que és una crisi de la forma de *
fer sindicalisme, que han estat els paradigmes dominants, si •
més no, d'aquest segle. *

El sindicalisme actual és feble, amb poca taxa d'afiliació, *
bàsicament en la gran empresa i en el sector públic. Cada 25
vegada més adreçat a eixe terç de la població amb ocupació •
estable.

A l'Estat espanyol el sindicalisme majoritari ha anat transfor- •
mant-se, en la seua teoria i la seua pràctica, dissenyant un •
model burocràtic que el condueix a la desideologització i que 30
afavoreix ía seua institucionalització. És allò que explica la seua •
obsessió per la cooperació amb les institucions i l'empresariat, •
per la modificació dels marcs de negociació (centralitzant-los) i •
canviant la forma amb què el sindicat interrelaciona amb els tre- •
balladors i les treballadores. 35

I d'ací a la professionalització (el sindicat com a lloc de tre- •
ball), la poca afiliació, el funcionament amb criteris i estructura •
quasi empresarials, que depèn cada vegada menys de les quo- •
tes per al seu finançament (que en ocasions supera per poc el •
30% del seu pressupost), que ja no li són suficients les subven- 40
cions directes (per quantioses que siguen) i que necessitem •
dels diners destinats a la formació contínua dels treballadors i •
treballadores.

Ens trobem en una situació en la qual s'anul.len les meses •
de negociació, perquè es pacta fora d'elles, quedant-se aques- ,45
tes com un instrument formal de ratificació i informació. Es •
negocia per les altures pactes globals que determinen i emmar- •
quen després qualsevol procés, í s'implanta un model de nego- •
ciació amb contínues i mútues contrapartides. Així és com •
alguns sindicats han obtingut la gestió de la formació contínua, 50
qual botí exclusiu al servei d'un finançament de l'aparell sindical •
cada vegada major i d'una política sindical clientelista (curs = •
afiliació = vot).

Tot això ha anat acompanyat d'un sindicalisme exclusivista •
que desplega en la seua estratègia atacs oberts o encoberts 55
adreçats a totes aquelles organitzacions obertament reivindicati- •
ves. La desqualificació d'accions alienes al seu control es justifi- •
ca, a més, atribuint-se la imatge de representar el sindicalisme •
"madur i responsable". Les modificacions sobre normativa elec- •
toral -aprovades pel Parlament espanyol amb el suport d'a- 60
quests sindicats- han anat acompanyades de canvis en la legis- •
lació laboral (Estatut dels Treballadors, LOLS, Llei d'Òrgans de •
Representació) que reforcen la mateixa orientació i contenen un •
eix bàsic: intentar eliminar de l'espai sindical la resta d'opcions.

D'Itra part, la credibilitat del sindicalisme alternatiu no asso- 65
leix quotes desitjables, i cal un esforç considerable per conver- •
tir-se en referents vàlids per a l'articulació i organització dels tre- *
balladors i treballadores. . •

Cal evitar caure en temptacions seguidistes de qui s'ha dedi- •
cat sistemàticament a buidar de contingut els òrgans de repre- 70

sentació i de negociació de base, a prop dels treballadors i les
treballadores. La participació en Meses Sectorials o Generals
no ens ha d'allunyar del paper especial reservat a les Juntes de
Personal, als Comitès d'Empresa, o als òrgans puntuals deri-
vats dels processos de mobilització. Cal lluitar contra la desmo-
bilització general, trencant la correlació de forces que ens fa
dependre de la iniciativa d'un sindicalisme burocràtic poc pro-
pens a la mobilització. Cal portar la iniciativa.

La resposta del sindicalisme tradicional ha estat la de tancar-
se, refugiar-se en les estructures de t'Estat, dependre d'ell cada
vegada més, i allunyant la negociació de l'acció sindical directa.
El darrer acord interconfederal sobre negociació col·lectiva o
l'esborrany d'Estatut de la Funció Pública en són exemples
recents de la centralització de les negociacions. Les dificultats
per al treball unitari són cada vegada més grans, com es posa
de manifest en les dificultats per treballar unitàriament un tema
de tanta transcendència com la reivindicació de les 35 hores.

Però és que, a més a més, aquesta estratègia uniformitzado-
ra reforça el centralisme de l'Estat i camina en direcció contrària
a l'exercici efectiu de l'autogovern per part de les diferents
comunitats autònomes, consolidant un model d'Estat poc res-
pectuós amb la diversitat nacional t que imposa una suposada
"solidaritat" sobre la base de l'enfrontament d'unes nacionalitats
amb les altres.

Un projecte nocional
Un projecte confedera!

És hora de deixar de lamentar-se, de canviar el curs de
les coses. És hora de fer propostes.

No renunciem a cap dels nostres compromisos. Tal i com
hem definit en anteriors congressos, estem oberts a partici-
par en qualsevol procés d'extensió o confluència sindical
(confluència d'UGT-CCOO, altres organitzacions...) que
respecte els senyals d'identitat pels quals han lluitat els tre-
balladors Í treballadores històricament i que han fet de l'en-
senyament un sector amb una vida sindical més rica i parti-
cipativa que en molts altres, tot i ser conscients que algú-
nes pràctiques sindicals han encetat un camí sense retorn
cap a models burocràtics on als treballadors i les treballa-
dores, afiliats o sense, els correspon decidir menys. Moltes
companyes i companys, de bona fe, continuen lligats a
eixos projectes, moltes vegades impotents per no poder
canviar-los i recuperar anteriors experiències, en la mesura
que creuen que encara és possible el canvi intern. Però,
l'existència d'un fort aparell sindical que augmenta el seu
poder incontestable dia a dia i la dependència d'eixe apa-
rell d'una gran quantitat de persones per a subsistir ho
impedeixen. Així, la discrepància interna comporta més
riscs.

Per la nostra part, aspirem í desitgem que el sindicalisme
recupere la iniciativa, que torne a comptar amb el suport
dels treballadors i treballadores.

Però no anem a estar creuats de braços esperant que el
miracle arribe. És més, estem convençuts que cal provocar-
lo bastint un projecte alternatiu que aspire a ser representa-
tiu i majoritari per poder avançar.

Cal un projecte que alhora siga nou i vell. Nou perquè
cap de les experiències existents ha demostrat la suficient
vitalitat i capacitat per a il·lusionar els treballadors i les tre-
balladores i convertir-se en una alternativa que canvie l'ac-
tual situació. I vell perquè no inventem res, no descobrim
cap nou producte; es tracta senzillament de recuperar un
model sindical on els protagonistes siguen els treballadors i
les treballadores. Un sindicalisme plural, profundament
democràtic, que respecte les posicions, que fomente el
debat com a millor forma de decidir posicions, autònom,
assembleari. Un projecte, en definitiva, que retorne el seu
caràcter emancipador al sindicalisme. I ho hem de fer sen-
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1 se sectarismes, des del debat, des del respecte a les diferents posicions
sindicals. No hem de caure en la trampa d'incidir en el debat polític i sindi-
cal, reproduint conductes que augmenten la perplexitat entre els treballa-

• dors i treballadores.
5 En l'anterior congrés vam donar una passa endavant amb la incorporació
• de nous sectors fora de l'àmbit de l'ensenyament i amb la voluntat de con-
• fluir amb d'altres organitzacions. La presència de nous sectors, bàsicament

dels serveis públics, és ja una realitat. És per això que el nostre sindicat ha
• de continuar sent un Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenya-

10 ment obert a altres sectors, però també ha de fer un esforç per possibilitar i
animar la constitució de nous referents sindicals amb personalitat pròpia a
la sanitat, els serveis públics..., i, com a norma general, en tots aquells sec-
tors que reunesquen unes mínimes condicions d'incidència i capacitat per a
configurar una vida sindical específica, fugint de qualsevol temptació d'artifi-

15 cialitat.
A més, el VI Congrés va aprovar donar difusió a la nostra proposta de

confluir en la pràctica amb aquells col·lectius que estigueren interessats en
la construcció d'eixe model sindical, sempre des del respecte a la seua, i a
la nostra, sobirania. Per això, la denominació Intersindical Valenciana, que

20 afegíem a STEPV, era un projecte de futur, una voluntat de treball per
estendre i recuperar aquelles característiques que han de constituir la base

• ^irrenunciable de qualsevol forma de fer sindicalisme: la participació i el res-
pecte a la voluntat dels treballadors i treballadores, expressada democràti-
cament, en defensa d'una societat cada vegada més justa i solidària. En

25 definitiva, un sindicalisme autònom, assembleari i progressista.
Tot això ha configurat un model de caràcter nacional, protagonitzat pels

• treballadors i treballadores valencians, compromès amb la tasca de verte-
bració de la societat valenciana des del món sindical.

Però l'STEPV-lv també participa d'un model confederal, representat per la
30 Confederació d'STEs. Un model sindical que s'ha configurat al llarg de més

de vint anys i que ha esdevingut en quasi l'únic referent autènticament con-
federal en un estat travessat per l'existència de diferents nacionalitats i
regions. És per això que ens sentim orgullosos de haver contribuït al seu
naixement i a assegurar la seua continuïtat i existència en moments difícils.

35 Per això, i perquè estem convençuts que encara necessitem eixe projecte
confederal que reclame i lluite de forma coordinada per una política econò-
mica i social diferent, anem a continuar, amb rotunditat, apostant per la seua
existència i garantint-la en la mesura de les nostres possibilitats. En un

- : moment de descentralització administrativa en el camp de l'educació, podrí-
40 em pensar que la Confederació no és necessària. Nosaltres, que portem
• quasi dues dècades amb transferències educatives, sabem que això no és

suficient.
Però la importància de la Confederació va més enllà de la coordinació de

la política educativa i de l'articulació de l'aceió sindical en l'ensenyament.
45 L'STEPV-lv defensarà la continuïtat de la política aprovada en el VI Congrés

de la Confederació d'STEs en allò referent al doble objectiu fixat: "Enfortir la
Confederació i col·laborar decididament en la construcció d'espais sindicals
alternatius en els àmbits de cada comunitat o nacionalitat. Ambdues opcions
són compatibles i necessàries. La consolidació de la Confederació no sols

50 vindrà pel reforçament dels seus òrgans i estructura, sinó, en part, per la
• fortalesa i arrelament de cada STE en el seu territori". I ho hem de fer per-

què estem convençuts que, en l'actual model d'Estat, només des del res-
pecte a la sobirania de cadascuna de les organitzacions nacionals és possi-

• ble articular una polít ica conjunta davant els òrgans centrals o
55 nacionals/regionals. I si existeix una organització que responga fidelment a

eixe model, amb possibilitats de millora evidents, eixa és la Confederació
d'STEs. Per això, la nostra experiència confederal és una de les caracterís-
tiques que posem a disposició d'eixa alternativa sindical.

60 Des d'eixa perspectiva, ara cal començar a omplir de contingut eixe pro-
• jecte, desplegant les nostres estructures i preparant-nos per a incorporar o

confluir amb d'altres.
•

K CRIDA A CONSTRUIR
; (/ALTERNATIVA SINDICAL

Una proposta oberta als treballadors i treballadores i a les seues organit-
• zacions:

70 Avançar en la construcció de la Intersindical
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L'estructura territorial: els nuclis
sindicals i les Unions Comarcals

Fins ara, la Unió Comarcal s'havia configurat com la forma bàsi-
ca d'estructura al nostre sindicat. El creixement de l'afiliació, però
sobretot l'extensió del sindicat, ha determinat que s'hagen habilitat
mecanismes de subdivisió dins les estructures territorials, de for-
ma que han estat funcionant alhora estructures territorials i també
sectorials í subsectorials.

En aquest moment, sense desnaturalitzar el que ha estat sem-
pre la nostra estructura, cal establir mecanismes de flexibilitat que
permeten una adaptació a les realitats sectorials i subsectorials.

Així com l'àmbit funcional dels SS.TT. de la Conselleria d'Edu-
cació va ser decisiu per constituir estructures territorials interco-
marcals, la distribució funcional de la sanitat pública en àrees de
salut exigeix una adequació de l'estructura territorial a l'estructura
funcional, i el mateix ocorre en altres sectors com les universitats,
amb campus a diferents comarques i en ocasions interprovincials,
com la Universitat Politècnica. En altres casos, com els subsectors
d'ensenyament privat o secundari, són altres raons de funciona-
ment i problemàtica específica les que plantegen també altres for-
mes de treball. I després tenim altres, com el de Correus, l'Agèn-
cia Tributària..., que són serveis no transferits i difícilment comar-
calitzables. Tot això ens obliga a obrir noves formes estructurals.

Per a l'STEPV-IV, la participació i la decisió de les persones afi-
liades ha de ser un objectiu irrenunciable, í per això cal dotar els
nuclis sindicals de mecanismes per a participar, des de la seua
realitat, en la vida del Sindicat a tots els nivells.

En tot cas, la representació territorial en els òrgans màxims del
sindicat {Congrés i Consell Nacional) deu continuar sent majorità-
ria, reservant un 25% per a compensació sectorial.

L'estructura sectorial i subsectorial
L'evolució i creixement de l'organització ens obliga a caminar

endavant, però amb la cautela necessària per a reconèixer el camí
que ens queda per recórrer.

El manteniment d'una estructura centralitzada, com fins ara,
resulta ja inviable. El nombre de sectors al si de l'STEPV-IV ha
augmentat prou en els últims quatre anys. Cal caminar cap a
una estructura descentralitzada en la qual cadascun dels sec-
tors treballe quotidianament amb total autonomia, i en la qual
una estructura ampla coordine l'activitat del conjunt de l'organit-
zació. Aquesta estructura ha de ser fidel als principis que han
estat més valorats pels treballadors i les treballadores dels dife-
rents sectors del sindicat.

També és clar que els "nous" sectors que constitueixen el sindi-
cat no són homogenis, ni territorialment ni funcional. Fins i tot en
els casos més consolidats (Personal Laboral i Funcionari) la situa-
ció no és-la mateixa per tot arreu del País Valencià, ni en tots els
àmbits. En altres casos, com Sanitat i Correus, la situació es més
incipient. En el cas de l'Administració local la nostra representativi-
tat ha estat "compartida" amb l'STA, sindicat amb el qual mante-
nim un acord de mútua col·laboració.

En cap cas és possible, ara, plal·lejar-se una segregació com-
pleta. Ara ens toca fer un esforç en tres direccions: 1. Esbossar el
model organitzatiu finaf, creant les estructures imprescindibles. 2.
Mantenir les estructures actuals, de forma que l'STEPV-IV conti-
nue sent l'element aglutinador del conjunt de l'organització. 3.
Donar passes en el sentit de desenvolupar l'activitat Í les estructu-
res sectorials que ens permeten apropar-nos al futur.

També cal aproximar les estructures a les realitats Í, en aquest
sentit, des d'aquest congrés reconèixer la necessitat d'estructures
subsectorials que permeten l'autonomia a diferents nivells. Cada
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vegada més, les problemàtiques quotidianes són més específi-
ques. Per exemple, és clar que al si çfel sector d'ensenyament
públic no universitari, l'ensenyament secundari, l'FPA (Formació
de Persones Adultes), el professorat interí..., han tingut un tracta-
ment diferenciat, però és possible que en el futur en altres sectors
puga produir-se una problemàtica específica.

És per això que hem de compatibilitzar el nostre desenvolupa-
ment amb la nostra capacitat d'assolir-ho i amb la capacitat d'abor-
dar les problemàtiques des de la proximitat de les persones afec-
tades.

Els sindicats de la Intersindical
Valenciana. Òrgans específics de
funcionament

Al VI Congrés vam donar la primera passa per adequar l'estruc-
tura i les sigles a la nova realitat del sindicat, afegint Intersindical
Valenciana i obrint-nos a nous sectors. Des d'aleshores la situació
ha evolucionat, els sectors han augmentat, el nombre d'afiliats i
afiliades de sectors aliens a l'ensenyament ha crescut substancial-
ment, i la nostra presència al sector públic ha deixat de ser
anecdòtica.

La decisió d'emparar aleshores al conjunt de l'organització sota
les sigles STEPV-IV, primant la imatge de "marca" per damunt
d'altres circumstàncies, no va resultar desencertada.

Hem mantingut els nostres senyals d'identitat a l'ensenyament,
però la resta de sectors no han estat massa afectats, ja que l'efec-
te distorsionador de la "e" d'ensenyament ha estat suficientment
compensat pel nom d'una organització sòlidament implantada per
tot arreu de) País Valencià.

També aquesta fórmula ens ha permet lligar el conjunt de. l'or-
ganització a l'estructura confedera!, harmonitzant la nostra vocació
nacional i confedera!, de forma que el creixement í desenvolupa-
ment d'un dels seus membres contribueix al creixement del con-
junt

És clar que aquesta fórmula ja no s'adequa a la realitat quatre
anys després i ara ens toca donar una altra passa; es tracta d'arbi-
trar una fórmula per utilitzar sigles adequades a cada àmbit (sani-
tat, administració pública, ensenyament i altres). Per això, és el
moment de crear quatre sindicats al si de la Intersindical Valencia-
na però regits, fins que es determine pels òrgans nacionals, com
una única organització.

Aquest és e! VII Congrés de l'STEPV-IV; no es tracta del con-
grés fundacional de la Intersindical Valenciana com Confederació
de Sindicats. Durant els propers anys continuarem fent camí amb
PSTEPV-IV com a referència, fins que el desenvolupament de
cada sector permeta arribar al port que esbossem.

Els diferents Sindicats de Treballadors i Treballadores de la
Intersindical Valenciana que es constitutsquen a partir dels actuals
sectors de l'STEPV-IV ho faran amb la mateixa estructura, els
mateixos òrgans de coordinació i direcció, però sols començaran a
caminar amb sobirania pròpia quan així ho decidesquen els
òrgans màxims de l'STEPV-IV (Congrés o Consell Nacional). En
eixe moment els diferents sindicats de l'àrea pública deurien d'a-
doptar una estructura coordinada en forma de federació de sindi-
cats en un marc confederal més ampli, en el marc de la Intersindi-
cal Valenciana.

La Intersindical Valenciana. Òrgans
centrals: Secretariat i Consell Nacional

La Intersindical Valenciana serà, de moment, el marc en què
cada sector de l'STEPV-IV s'acomoda per poder utilitzar sigles
pròpies i la referència que faria possible acords de participació,
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col·laboració, federació, confederació o vinculació d'altres col.lec- 1
tius en el futur. *

Ja hem tingut un acord de col·laboració amb l'STA, i és possible •
que a l'àmbit de l'Administració local aquesta s'intensifique i •
puguem caminar junts en un futur. Però també és possible que 5
davant de la manca d'alternatives del sindicalisme clàssic, altres •
organitzacions i col·lectius contacten amb nosaltres. És per això •
que el marc de la Intersindical Valenciana esdevé com el més ade- •
quat.

En qualsevol cas, la integració, federació, confederació o vincu- 10
lació de noves organitzacions o col·lectius amb la nostra organitza- •
ció exigirà l'aprovació en un congrés extraordinari que es convoca- •
ria a l'efecte.

No és ara, per tant, el moment de definir els òrgans de coordi- •
nació de la Intersindical Valenciana, però sí d'avançar el model. 15
De la mateixa forma que PSTEPV-IV ha de ser el model de -
referència dels sindicats que en el futur formen part de l'organitza- •
ció, l'estructura de la Confederació d'STEs constitueix el model •
referencial de I'l V. •

La Intersindical Valenciana ha d'estructurar-se des de la sobirà- 20
nia de les organitzacions que la composen. La sobirania corres- •
pon a cadascuna de les organitzacions, des de la qual es vinculen •
en un projecte compartit en el qual es deposita una part d'aquella.

Organitzacions membres de l'IV han de compartir els principis Í •
els fins que ens defineixen com un sindicalisme assembleari, 25
democràtic, de classe, unitari, nacional i també confedera! si es •
donaren les condicions. Des d'aquest compromís comú decidim •
caminar junts.

En resum, podríem avançar que l'estructura orgànica de la •
Intersindical Valenciana tindria un gran paral·lelisme amb la de la 30
Confederació d'STEs: un Secretariat amb representació de totes •
les organitzacions que la composen, amb una representació pro- •
porcional per a les diferents organitzacions en funció de l'afiliació, •
però limitada en benefici de les que tenen una menor afiliació, per •
a garantir que en el funcionament quotidià una organització no 35
s'imposa a les altres automàticament i s'afavoreix el consens entre •
les organitzacions membres; un Consell amb representació també •
de cadascuna de les organitzacions, però amb un major respecte •
a la proporcionalitat de l'afiliació, i el Congrés com a òrgan màxim. •

L' Estructura financera seria fruit d'un acord de les organitza- 40
cions constituents.

No cal avançar més, ja que en qualsevol cas el desenvolupa- •
ment d'aquests principis en el cas que s'hi incorporaren altres -
col·lectius diferents dels actuals com ja hem assenyalat, seria fruit •
d'un procés congressual convocat a l'efecte. 45

•
•

La Intersindical Valenciana i la
Confederació d'STEs

OU

Una altra qüestió és com conciliem la construcció de la Intersin- •
dical Valenciana Í la nostra vinculació a la Confederació d'STEs.

Com ja hem vist abans, el projecte d'STEs, més enllà de la plu- •
ralitat de les organitzacions que el compartim, respecte d'àmbits •
funcionals i a vegades d'anàlisi de les realitats, suposa una alter- 55
nativa organitzativa i conceptual que, lluny d'esgotar-se, adquireix •
cada dia més presència en la vida social i millor s'adequa a un fun- •
cionament de l'Estat que creem que ha de ser molt diferent quant •
a la relació entre les diferents comunitats nacionals.

Conceptes que apareixen en et debat, com sobirania compartí- 60
da i/o altres fórmules, no són una novetat en la Confederació, per- •
què els venim exercint i construint durant més de vint anys.

La Confederació ha de continuar el camí encetat en el VI Con- •
gres i també ha d'adaptar-se a les noves realitats externes i inter- •
nes, i a l'STEPV-IV li correspon un paper central en eixa redefini- 65
ció, per la posició avançada del seu desenvolupament i la seua •
contribució, històrica al projecte.

Ara és el moment d'articular el nostre projecte nacional amb el •
projecte confedera! que compartim amb treballadors i treballa- •
dores, de l'ensenyament o no, per tot arreu de l'Estat. 70

D'altra banda, des de la nostra participació en la Confederació
d'STEs accedim i participem en foros internacionals, com ara la
Internacional de l'Educació.

Els òrgans de coordinació i decisió de
l'STEPV-IV. Els recursos humans

Una vegada que hem decidit mantenir tots els sectors al si de
l'STEPV-IV hem d'enfrontar un altre repte, la modificació de les
estructures en el sentit de permetre una major autonomia de
cadascun dels sectors.

En primer lloc cal la constitució formal dels sectors i la seua
estructuració, que posteriorment coincidirien amb els sindicats que
formen la Intersindicai Valenciana.

ESTRUCTURA ORGÀNICA STEPV-IV:
SECRETARIAT / CONSELL NACIONAL / CONGRÉS

SECTORS

ENSENYAMENT

AD. PÚBLICA

SANITAT

ALTRES
SECTORS

SUBSECTORS

PRIVAT
docent i no docent

UNIVERSITARI
PDI, PAS laboral,
PAS funcionari

PÚBLIC no UNIV.
Infantil, Primària,
Secundària,

PERS. LABORAL
FUNCIONARIS
ATRIBUTARIA
CORREUS I TEL.
ADM. LOCAL

ÀREES DE SALUT
altres S. Privada

SIGLES

STEPV-IV

STï,?- IV

STS-IV

STPV-IV

ÒRGANS

Secretariat
Consell

Secretariat
Consell

Secretariat
Consell

Secretariat
Consell

Mentres arribem a una situació més avançada, és necessari
parlar dels recursos humans i econòmics del sindicat.

Hi ha que adaptar els equips de permanents sindicals a les
necessitats que hui ha d'atendre l'organització. D'una part, la ges-
tió és cada dia major; d'una altra, la pluralitat de situacions és cada
vegada més ampla. Al temps, no podem descuidar l'atenció territo-
rial, ni sectorial, i les funcions de coordinació i direcció.

Encara que amb caràcter ordinari, e! treball dels permanents
sindicals serà el corresponent al seu sector; és necessari saber
que ens correspon a tots i totes portar endavant el treball i les
prioritats marcades pel sindicat.

Si més no, els permanents sindicals de cada unió intercomarcal
han de ser capaços de traure endavant:

- Les funcions de coordinació.
- La gestió i administració quotidiana.
- L'atenció sectorial.
- L'atenció territorial.
Des d'aquesta perspectiva, cal assegurar equips específics en

cada seu intercomarcal que asseguren el seu funcionament ordi-
nari, així com equips específics sectorials de caràcter intercomar-
cal, però a nivell comarcal han de tenir una projecció necessària-
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ment intersectorial quant a les necessitats de funcionament ordi- 1
nari i coordinació.

El cas del Secretariat és un tema a reflexionar. És molt possible •
que tornem a estar en la Mesa General de la Funció Pública, la •
qual cosa pot suposar una forma de negociació novedosa per a la 5
nostra organització perquè aquesta vegada estarem representant •
a més sectors, i no només a l'ensenyament. Per una altra part, cal •
combinar-ho amb la renovació de l'actua! equip de permanents •
sindicals i dels membres del Secretariat.

En aquest moment és convenient reflexionar sobre el tipus de 10
direcció que volem.

D'una part cal, ara més que mai, l'entrada de persones amb •
experiència en el sindicat, que marquen els senyals d'identitat de •
l'organització, i d'una altra, és el moment de replantejar-se la pos- •
sibilitat d'aprofitar l'experiència de persones que, sense tenir una 15
dedicació completa, puguen intervindre en la vida orgànica quoti- *
diana del sindicat, no sols perquè íinguen una opinió que aportar •
basada en l'experiència, sinó perquè la vida al sí del sindicat impe- •
deix als que tenen la responsabilitat d'intervindre tots els dies dedi- •
car una part significativa del seu temps a la reflexió i l'anàlisi. 20

•

LES CLAUS DEL NOSTRE TREBALL ;
Incloem en aquest capítol algunes propostes que tenen un per- •

fil propi Í que han de continuar sent elements claus en el nostre 25
treball. En uns casos es tracta d'adequacions a la nova realitat; en •
d'altres, es tracta de procedir a regular-los o dotar-los de contingut. •

•

El paper de la informació. L'ALL-I-OLI i les
noves publicacions 3°

En l'anterior congrés vam aprovar que dins de l'estructura •
nacional es dedicaren recursos per a la creació d'una àrea de •
publicacions. Hui presentem un balanç altament positiu, encara •
que hem de destacar que la complexitat del sindicat í la necessitat 35
d'assegurar la seua direcció política han determinat que fos total- •
ment impossible garantir una dedicació exclusiva. Sense l'àrea no •
podríem explicar la gran capacitat d'adequació a les necessitats •
emergents tant de l'ensenyament com dels nous sectors mit- •
jançant l'edició ordinària de la nostra revista, els cartells específics 40
sobre concursos de trasllats, nòmines, sexennis, les edicions sec- •
torials o subsectorials per a PFPA, l'ensenyament privat, l'ensenya- •
ment secundari, la universitat, la sanitat, els serveis públics, l'admi- •
nistració local, les diferents edicions de calendaris i cartells gene- -
rals..., i més recentment tots els materials derivats d'una campan- 45
ya electoral més diversificada i complicada que mai.

Però la diversificació exigeix canvis. La nostra revista ha d'a- •
doptar formes diverses perquè diversa és la composició del sindi- •
cat. L'ensenyament necessita un canal d'expressió, però la resta •
de sectors també, i l'AII-i-Oli ha d'adoptar diferents formes d'edició. 50
La resta de sectors ja no caben en una pàgina.

Per una altra part, haurem de recuperar els mecanismes d'in- •
formació interna que vam aprovar en el V Congrés: el Butlletí de •
l'Afiliació, els comunicats dirigits als membres dels diferents •
òrgans, els Fulls Informatius dirigits al conjunt dels treballadors i 55
treballadores, i els quaderns de formació.

. •

Els nous recursos. Projecte Internetsindical
Però la informació escrita, si s'ha d'atendre a criteris de trans- 60

missió ràpida i econòmica, no és possible. Alguns dels meca- •
nismes d'informació descrits en l'apartat anterior poden ser substi- •
tuïts per un mecanisme àgil i alhora econòmic com el correu •
electrònic i la pàgina web.

No es tracta de substituir, sinó de complementar. Cadascun 65
dels mitjans ha de complir un paper específic i complementari de •
l'altre.

L'experiència de!s darrers mesos demostra l'enorme potencial •
amb què compta aquest mitjà. Quasi vint mil connexions a la nos- •
tra pàgina, a les quals cal afegir les corresponents a les de la Uni- 70

versitat i les del servidor de la Generalitat, totes elles concentrades
en els darrers mesos, així com milers de missatges enviats, en
donen, de testimoni.

Pràcticament la totalitat de treballadors i treballadores de les
universitats Í de l'Administració pública tenen accés i un compte de
correu al seu nom. A l'ensenyament, escoles i instituts s'han incor-
porat quasi en la seua totalitat. Una part important d'afiliats i afilia-
des, també.

Som una de les organitzacions socials que més importància li
ha donat a aquest mitjà i, segurament per això, tenim una de les
pàgines web més visitades i millor estructurada, encara que hem
de reconèixer que ens queda molt camí a recórrer per millorar el
seu funcionament i l'actualització contínua.

Pel que actualment ja representa, Í pel que representarà en el
futur, hem de continuar desplegant el projecte que hem anomenat
Internetsindical, augmentant els recursos per arribar a l'actualitza-
ció diària de la pàgina web i per aprofitar el correu electrònic per
mantindré puntualment informats a centres i afiliats i afiliades. Com
solem escriure, "millorar la informació és millorar la participació", i
la informació electrònica, lluny de substituir la participació, servirà
per a potenciar-la.

De moment hem estat els primers, i encara que altres opcions
s'hi incorporaran a la utilització d'aquest mitjà, hem de continuar
sent capdavanters.

El paper de la formació
Ja hem dit que el sindicat creix dia a dia en afiliació i en sectors.

La majoria d'aquesta afiliació és jove en el sindicat i/o en el seu
treball. Molta és, a més, jove d'edat, sobretot la gran quantitat d'a-
turats que pertany al sindicat. La composició dels òrgans i dels
equips de permanents sindicals està formada, cada vegada més,
per gent amb una formació inicial sindical escassa, i el sector
"històric" sembla no estar interessat a tornar a ocupar aquesta "pri-
mera fila". Per això, l'àrea de formació ha de funcionar, i no única-
ment per elaborar materials formatius i assumir la preparació de
les escoles sindicals; caldrà també abordar la formació des d'una
perspectiva intercomarcal Í sectorial, i no exclusivament nacional,
com ara.

La descentralització de les nostres seus.
El patrimoni sindical.

En els darrers anys, el sindicat ha fet un gran esforç, sense cap
ajuda institucional, per dotar-se d'un patrimoni que garantirà l'esta-
bilitat del nostre treball, tant des d'una perspectiva física com políti-
ca. Podem dir que vam encertar í hui disposem de locals propis a
València i Alacant i, recentment, a Castelló. Amb aquesta darrera
adquisició conclou una fase que vam planificar ara fa 5 anys,
encara que hem de continuar, en la mesura que determinen els
pressupostos anuals, fent reserves per garantir donar compliment
a la decisió del Consell Nacional de no passar quotes extraordinà-
ries per a l'adquisició de patrimoni. Per una altra part, hem obert
altres seus, no en propietat, en llocs on la incidència del sindicat,
unida a les possibilitats d'assumir el cost, ho ha permès. Així,
tenim seus a Alcoi, Xàtiva, Gandia i Alzira. A més, disposem d'al-
tres locals de les seccions sindicals en diferents àmbits: universi-
tats, àrees de salut, conselleries. Aquesta tendència d'apropar els
locals a les persones afiliades ha de continuar, però s'ha de fer a
partir del compliment d'unes condicions mínimes que hauran de
ser refrendades pel Secretariat Nacional; en concret: el col·lectiu al
qual es dirigeix ha de ser significatiu; la Unió Intercomarcal ha de
poder garantir el seu funcionament sense hipotecar el funciona-
ment de la seu intercomarcal; ha d'estar garantida la seua atenció
(per permanents o per compromisos estables d'equips de perso-
nes que no són permanents); hauran d'actuar com a referents
intersectorials en la seua zona i no entraran en competència terri-
torial amb d'altres seus. Alguns d'aquests criteris podran ser modi-
ficats en funció d'una proposta de viabilitat presentada davant els
òrgans intercomarcals i nacionals.
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Carta financera PONÈNCIA1 -III PART

L'anterior carta financera de l'STEPV-iv va ser aprovada al
V Congrés, a l'any 92. Des d'aquell moment fins ara s'ha mos-
trat com un element adequat per regular el funcionament
financer del sindicat, havent aconseguit l'objectiu principal que
en aquell moment ens vàrem marcar: l'autonomia financera
tant de les tres Unions Intercomarcals com del Secretariat
Nacional.

Però, és ben cert que la realitat actual del sindicat és dife-
rent: el VI Congrés va aprovar la incorporació de nous sectors
i la potenciació de l'estructura sectorial; als darrers anys s'ha
adquirit patrimoni immobiliari, etc. Aquesta nova realitat ens
obliga a incloure certes modificacions en la carta financera,
per tal d'adequar-la a la nova realitat.

A) CRITERIS D'ORGANITZACIÓ ECONÒMICA
I FINANCERA

L'STEPV-iv, en compliment de la legislació fiscal actual,
tindrà una única comptabilitat que globalitzarà els quatre
òrgans de gestió en els quals s'estructura: les tres Unions
Intercomarcals i el Secretariat Nacional.

Cadascun dels quatre òrgans de gestió tindrà el seu propi
pressupost, que deurà ser aprovat junt al balanç de cada any
pel primer Consell Nacional de l'any corresponent

Les Unions Comarcals seran ateses econòmicament des
del pressupost de les Unions Intercomarcals, i les estructures
sectorials ho seran bé des de les Unions Intercomarcals, be
des del Secretariat Nacional, en funció de l'àmbit de l'activitat
de què es tracte.

Pel que fa a l'AII-i-Oli, cal dotar-lo d'una o d'una estructura
financera autònoma però lligada al Secretariat Nacional, pas-
sant a tenir un pressupost propi, que deurà ser aprovat pel
Consell Nacional i que s'abastirà d'ingressos propis i de les
subvencions que en concepte de subscripció de l'afiliació se li
donen des de l'STEPV-iv. En tant que els ingressos propis
s'incrementen, les subvencions de f'STEPV-iv s'aniran reduint.

Hi haurà una comissió econòmica de l'STEPV-iv, composa-
da pels o les responsables de finances de les tres Unions
Intercomarcals i el o la responsable del Secretariat Nacional,
que s'encarregarà d'homogeneïtzar els criteris econòmics dels
quatre àmbits de gestió.

B) DELS INGRESSOS I LA SEUA
DISTRIBUCIÓ

Els ingressos que actualment té l'STEPV-iv són els
següents:

- Quotes d'afiliació.
- Subvencions públiques per criteris de represeníativitat.
- Subvencions ocasionals en funció d'activitats concretes.
- Ingressos atípics (loteries, bonos, quotes extres, etc.).
- Donacions.
La distribució d'aquests ingressos es realitzarà en funció,

dels següents criteris:
- Cadascuna de les Unions Intercomarcals ingressarà les

quotes corresponents a la seua afiliació, transvasant al
Secretariat Nacional el 40% d'aquestes una vegada des-
comptat un 5% en concepte d'impagats. A més a més,
podran organitzar qualsevol activitat per tal d'obtenir ingres-
sos atípics que complementen el seu pressupost, amb la
finalitat de ser autosuficients.
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- El Secretariat Nacional, a més del 40% de les quotes d'afi-
liació, ingressarà totes les subvencions institucionals, tant les
corresponents a la representativitat com altres i els ingressos
atípics generats per activitats organitzades a nivell de País.

- Pel que fa a les donacions, en cas de produir-se, seran
gestionades pel Secretariat Nacional una vegada siguen
acceptades pel Consell Nacional.

.- Si per qualsevol raó algun dels quatre òrgans de gestió es
veiés col·lapsat el seu funcionament per falta de recursos
econòmics, mitjançant l'estudi econòmic corresponent, el Con-
sell Nacional, o en el seu defecte el Secretariat Nacional,
podrà aprovar les fórmules necessàries per tal de salvar
aquesta situació.

- Pel que fa a les possibles quotes extres o derrames, sols
podran ser proposades pel Secretariat Nacional al Consell
Nacional per a la seua aprovació per raons d'extrema necessi-
tat econòmica per part del sindicat. En aquest cas deurà ser
justificada la situació econòmica, així com la quantificació de
la quota i la utilització de la mateixa.

C) DEL PATRIMONI
Des de l'anterior Congrés, per acords dei Consell

Nacional, l'STEPV-iv ha adquirit diversos immobles a les ciu-
tats de Castelló, Alacant i València, sota la fórmula que el
Secretariat Nacional assumeix el 40% de la compra i la Inter-
comarcal corresponent la resta. Aquest patrimoni s'ha adqui-
rit a nom de l'STEPV-iv, que és qui té la personalitat jurídica
per poder fer-ho.

Des de la perspectiva de continuar amb la capitalització
del sindicat, de cara a mantenir la seua autonomia política i
financera, és necessari que als pressupostos dels quatre
òrgans de gestió figure una partida de capitalització que vaja
incrementant-se cada any en funció de les disponibilitats
econòmiques.

Les adquisicions de nou patrimoni Í la fórmula del seu
finançament seran aprovades en tot cas pel Consell Nacional
a proposta del Secretariat Nacional.

D) DE LA QUOTA D'AFILIACIÓ
L'STEPV-iv tindrà 3 tipus de quotes d'afiliació en funció dels

ingressos del treballador o treballadora afiliat o afiliada,
segons els següents criteris:

a) Treballadors o treballadores aturats o aturades o jubilats
o jubilades, la quota actual és de 1.000 ptes. o 6'01 euros
semestrals.

b) Treballadors i treballadares amb un salari igual o menor
al doble del salari mínim interprofessional, la quota actual és
de 3.500 ptes. o 21'03 euros semestrals.

c) Treballadors i treballadores amb un salari superior al
doble del salari mínim interprofessionai, la quota actual es de
6.000 pts. o 36'06 euros semestrals.

La quota serà passada als afiliats i afiliades semestral-
ment, una al mes de gener i altra al mes de juliol.

La quota d'afiliació podrà ser revisada anualment en fun-
ció de l'IPC i les necessitats del sindicat. En cas de no revi-
sar-se un o varis anys, quan es revise es farà en funció de
l'IPC acumulat. L'increment de la quota d'afiliació serà apro-
vat pel Consell Nacional dins el debat del pressupost de
l'any corresponent.



VII Congres n.g 138-primavera 1999

PONÈNCIA 2

El caràcter sociopolític de l'STEPV-Intersindical Valenciana 1
determina que els àmbits d'actuació s'han de definir a partir de •
l'anàlisi de la complexa societat actual i la seua evolució, així *
com l'actualització constant d' idees envers la consecució •
d'un món més just i solidari. Precisament, totes i tots les i els 5
que ens preocupen aquestos temes estem d'acord en que •
davant l'avanç dels valors propugnats pel neoliberalisme ara •
resulte absolutament necessari encaminar els nostres •
esforços, a més de treballar en àmbits tradicionals propis de •
les organitzacions de què provenim, a fer-ho en aquells que 10
van sorgint com a reacció a la situació actual i amb voluntat de •
transformació sòcio-econòmica i política.

L'anàlisi de l'evolució dels moviments socials contempora- *
nis a l'Estat Espanyol ens mostra al sindicalisme, juntament •
amb el moviment veïnal urbà i el feminista, com un "vell", 15
moviment social (Riechmann, 1995). A partir del Maig del 68 •
es produeix l'emergència de nous moviments socials, com el •
moviment estudiantil i juvenil, el moviment urbà alternatiu, el •
moviment antinuclear, l'antimilitarista, l'internacionalista. •
Alguns d'aquestos han viscut dues etapes, com el feminista i 20
el veïnal, i d'altres s'han produït dins una nova fase, com el "
moviment ecologista (de l'antinuclear), el pacifista {de l'aníimi- •
litarista) o el de solidaritat i cooperació (de l'internacionalista). *
Sens dubte, l'altre gran moviment a destacar és el de renova- "
ció pedagògica, que ha vehiculat des dels anys 70 el pensa- 25
ment crític, fonamentalment, dels ensenyants.

El context en què sorgeixen tots aquest moviments social *
es caracteritza per: •

• Una crisi cultural, producte d'una profunda crisi de valors *
degut als processos de globalització, concretament de la 30
informació.

• Un augment de l'exclusió social i de la marginació que ha •
generat una societat a la defensiva, un individualisme que •
tracta de donar solució únicament als propis problemes, al •
marge o a la contra del que hauria d'esperar de l'Estat. 35

• Una crisi de "la política", que ha traslladat el debat de •
l'escenari de la lluita de classes al terreny de la quotidianeïtat •
(pau, feminisme, solidaritat, ecologia...), que afecta tothom. •
Aquest concepte de la "política per al món de la vida" es per- *
cep com a àmbits socials organitzats a partir d'estratègies de 40
cooperació, basats en sentiments de solidaritat, responsabili- •
tat, autoafirmació i ajut mutu.

• Una crisi de la cultura participativa, en l'acció social i ciuta- *
dana, alhora que dels models de participació política a la '
manera tradicional, com ho són els partits polítics, els sindi- 45
cats o el parlamentarisme. D'ací la necessitat d'actuar en els •
àmbits de la quotidianeïtat abans al·ludits com un nou concep- •
te de la "micropolítica" ( Riechmann, 1995).

• Un important fenomen d'associacionisme social, basat, •
segons afirmen recents investigacions, en una creixent des- 50
confiança de l'Estat pel que fa en quant aparell al servei d'allò *
públic. Des d'aquesta perspectiva, el ressorgiment als anys '
80-90 de l'associacionisme s'ha d'interpretar com una exigèn- •
eia de major participació social, que fins aleshores es veia en •
mans exclusivament dels polítics, funcionaris i buròcrates. 55
Tracta, a més a més, de controlar unes carències que l'Estat •
del Benestar comença a donar mostres i valora, cada vegada •
més, espais de la realitat quotidiana com a vertaders àmbits *
de sentit sociopolític a tenir en compte.

Per tot allò dit anteriorment, es podrien definir els nous 60
moviments socials com a "grups de persones que realitzen •

una acció col·lectiva enfrontant-se a l'aparell institucional"
(Alberich, 19,93), però també és ben cert que no tots ells són
iguals i, donada la importància que tenen dins l'àmbit públic de
participació, ens cal caracteritzar-los:

No tots els moviments socials són "visibles". És a dir, no tots
els implicats en una lluita són considerats com a elements a
tenir en compte i senzillament són exclosos de l'escenari d'allò
públic. No ens estem referint als moviments sindical, feminista
i ecologista, que sovint apareixen als mitjans de comunicació i
tenen presència palpable en àrees de la política.

Atenent a la definició d'Alberich, podríem caure en l'error de
considerar tot el que es mou com a moviment social. No s'ha
d'adjudicar aquesta categoria sociològica a moviments conjun-
turals o induïts pel poder o els mitjans de comunicació. Resul-
ta imprescindible una base social, un discurs i una organitza-
ció estable.

No tots els moviments socials són progressistes. Tota una
ona "d'ètica puritana" de disciplina, estalvi, productivitat, treball
ben fet, postergació del gaudi, sacrifici i inculcació de valors
tradicionals va dirigida a generar un consens social més ampli
que s'encarregue d'anar cobrint les deficiències que l'Estat va
tenint a mesura que va desmuntant-se l'Estat del Benestar.

Existeixen moviments socials que no qüestionen el Poder.
Es tracta de moviments de tipus assistencialista, conservacio-
nista o de defensa dels drets dels consumidors. Per contra,
d'altres sí que el qüestionen, fent boicot o creant escenaris de
realitats alternatives, o bé exigint el compliment de drets
bàsics i elementals de manera radical.

Els moviments socials crítics, en tant que qüestionen la
legitimitat del consens i l'ordre social, suposen un corrent con-
tracultural i contrahegemònic que trasllada la batalla política a
terrenys poc freqüentats per la política institucionalitzada.

Els nous moviments socials, a partir d'una base de tradició
emancipatòria que actua com a reserva d'elements d'allibera-
ció i experiències alternatives, es caracteritzen per la seua
continuïtat en el temps, el sentiment de pertànyer, l'escassa
formalització de rols, una gran flexibilitat organitzativa, i una
orientació cap a la transformació social que reflexa una
consciència dels límits civilitzadors del postindustrialisme
capitalista.

Relacions de conveniència. Caracterització del tipus de
relació desenrotllada entre alguns moviments socials i certes
organitzacions sindicals

Es tracta de relacions no desitjades, producte d'una inco-
rrecta comunicació entre ambdues organitzacions i de la man-
ca de claredat, de canals de comunicació adequats, estables,
regulars i autorregulats.

Sorgeixen com a relacions de dependència en el moment
que una organització es recolza en l'altra per projectar-se en
la seua esfera específica.

Es desenvolupen relacions de subsidiaritat, com a conse-
qüència de la quasi total dependència econòmica i d'infras-
tructura bàsica.

Relacions de jerarquia i superioritat, que sorgeixen en el
moment que l'acció sindical, per exemple, es considera més
important i la del moviment social s'ha de supeditar a aquesta.
Al darrere d'aquesta concepció es troben les posicions que
advoquen pel control o la influència en els moviments socials
des del sindicat o per la creació d'organitzacions socials direc-
tament, de manera que actuen com a corretja de transmissió.

La creació de fundacions i Organitzacions No Governamen-
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tals des d'aiguns sindicats planteja un seriós problema'des
d'aquesta perspectiva, ja que són presentades davant l'opinió
pública i al joc dels espais socials com a part del moviment,
ocultant o dissimulant l'existència del sindicat de manera dis-
fressada en forma d'àrea de treball, amb dependència de les
directrius de l'aparell de l'organització sindical. En realitat, es
barregen àmbits d'acció social i es tracta de superposar
estructures i interessos que no han sorgit des del propi movi-
ment, no participant en el seu naixement i en les seues deci-
sions estratègiques.

L'STEPV-Intersindical valenciana i
els nous moviments socials. Línies
d'acció

Després d'aquesta anàlisi, la nostra organització s'ha de
qüestionar amb quin tipus de moviment social vol tindré rela-
ció, de quina manera es relaciona i per a promocionar quina
cosa. Resulta evident que la relació amb els moviments
socials no és una activitat secundària, sinó que es tracta d'una
àrea més de l'acció sindical des d'una perspectiva d'interven-
ció més ampla i crítica.

La relació entre la nostra organització sindical i els nous
moviments socials s'ha d'anar consolidant pels següents
motius:

1. Per a crear fòrums de reflexió comuna per tal d'assaben-
tar-se del que opina la ciutadania crítica organitzada, incorpo-
rant, així, visions i discursos alternatius d'altres àmbits.

2. Per fer confluir diferents lluites, per tal d'ampliar el marc
social de la protesta i generar un debat cultural alternatiu que
vaja creant les condicions del canvi.

3. Contribuir a desenrotllar una visió i acció global, tant al si
de la nostra organització com al si dels nous moviments
socials. Així mateix, contribuirem a donar aquesta visió dins
les plataformes que vagen creant-se al si dels moviments i per
l'articulació amb altres. Tot açò, en diverses escales d'actua-
ció: local, nacional i internacional. Els dos plànols (el del
mateix àmbit d'acció i el de l'articulació amb d'altres), en les
diferents escales, permeten tenir una perspectiva més ampla
de les problemàtiques pròpies i diverses i una capacitat de
mobilització molt major.

4. Participar de la importància d'imaginar futurs possibles
mitjançant espais d'autoajuda que qüestionen els conceptes
de renda i plus-vàlua, facen una redistribució del,treball social-
ment útil i escapen a la lògica del mercat. El comerç just, la
medicina alternativa, la distribució i comercialització d'aliments
mitjançant cooperatives, les cooperatives de vivendes i, en
general, qualsevol altra acció comunitària. En l'àmbit específi-
cament escolar, les Escoles d'Estiu, plans de formació, comar-
cals, zonals Í de centre, les plataformes en defensa dels ser-
veis públics, en general, i de l'Ensenyament Públic, en parti-
cular, i les coordinadores en defensa de trets diferenciadors,
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com és el cas de la nostra llengua i del que al nostre País
tenim un exemple paradigmàtic en les Trobades que any
darrere any se celebren per tot arreu del País Valencià.
Aquests constitueixen tots ells "territoris" que s'han de conce-
bre com a espais públics independents de les institucions de
govern, el sistema de partits i sindicats i de les institucions de
l'Estat, a manera "d'espais d'experiència social i política" per a
una ciutadania crítica.

1. Per la necessitat d'aprofundir en el debat de la crisi cultu-
ral i civilitzatòria en què ens trobem. Les societats postindus-
trials es caracteritzen per una ràpida circulació d'una gran
quantitat d'informació; així, els conflictes s'expressen en el
terreny dels llenguatges i codis culturals, que permeten orga-
nitzar tota la informació construint una realitat virtual des de la
qual governar la societat.

5. Per la necessitat d'una redistribució ecològica que
qüestione la concepció del desenvolupament, el progrés i el
creixement, aspectes comuns a la majoria de moviments
socials crítics. En este sentit, l'experiència viscuda a la
comarca de la Vega Baja n'és un bon exemple del treball
d'una plataforma envers la dramàtica situació de degrada-
ció mediambiental produïda per la contaminació del riu
Segura.

6. Per la necessitat d'una aliança entre la moderna classe
treballadora, el proletariat postindustrial i el subproletariat amb
els nous moviments socials, confluència basada en:

1. La radicalització de la democràcia Í la seua reformulació
com a concepte polític útil.

2. La resistència a la lògica del mercat.
3. El qüestionament pels costos i les víctimes del model de

desenvolupament.
4. El qüestionament del model cultural hegemònic.

L'Àrea de la Dona
La lluita feminista, com hem avançat en la introducció, és un

vell moviment social que des del seu naixement es troba en
constant evolució, el que ens permet considerar-la com a nou
moviment social amb característiques singulars. Per tant, el
treball a desenrotllar des de la nostra organització no ha de
ser diferent del d'altres moviments.

El nostre model és dins les organitzacions tradicionals el
que més s'apropa a les necessitats d'organització i funciona-
ment del moviment de dones; és per això que el treball que
arribem a fer conjuntament resulta doblement enriquidor.

Cal fer un treball, colze a colze, amb els grups de dones
que treballen en la lluita feminista, tant a nivell teòric com des
del punt de vista actiu. Aquesta s'ha de constituir com una
àrea de treball de formació, alhora que d'intercanvi d'experièn-
cies entre els diferents sectors que conformen la nostra orga-
nització. D'aquesta manera contribuirem a enriquir el discurs
feminista i tindrem l'oportunitat d'evolucionar com a grup sen-
se passos enrera.
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PONÈNCIA 3

treballadors i treballadores de la salut

Aquesta ponència pretén definir les línies bàsiques d'acció
sindical a desenvolupar en els propers quatre anys des del
sector de treballadors i treballadores de la salut, però sempre
amb una visió molt general, per no sostraure el debat d'a-
quells àmbits on estatutàriament correspon, és a dir, a les
assemblees d'afiliats de les diferents àrees de salut.

Malauradament, els esdeveniments que vénen produint-se
al voltant de la privatització dels serveis sanitaris públics, la
incertesa que generen entre els treballadors i treballadores del
sistema, així com la polèmica que suscita en els mitjans de
comunicació, la qual cosa, curiosament, no es produeix a les
Corts Espanyoles ni Valencianes, ens obliga a fer una extensa
referència al Sistema de Salut, la seua evolució, situació
actual, perspectives de treball i alternatives defensades per la
nostra organització.

El Sistema de Salut

La Constitució Espanyola de 1978, en l'article 43, reconeix
la protecció de la salut com un dret fonamental i, per tant, és
competència dels poders públics organitzar i tutelar la salut
pública, establint les mesures preventives, les prestacions i els
serveis que siguen necessaris.

Amb aquestes paraules, la Carta Magna posava la primera
pedra per iniciar la reforma global del sistema sanitari públic,
el qual tan sols havia rebut algun retoc de maquillatge amb la
"Llei de Bases" de 1944, que mantenia la Direcció General de
Sanitat, creada en 1855, amb la finalitat d'atendre aquells pro-
blemes sanitaris que pogueren afectar a la col·lectivitat consi-
derada com a conjunt. Al mateix temps, la funció assistencial
als problemes de salut individual quedava sota la direcció de
Tlnstítut Nacional de Previsió, creat per la Llei de 14 de
desembre de 1942, del Segur Obligatori de Malaltia.

Hem d'esperar fins a 1986, any de publicació de la Llei
General de Sanitat, per a que tots els organismes i institucions
relacionades amb la salut, individual o col·lectiva, queden inte-
grats en un mateix ens, que és el Sistema Nacional de Salut.
Però, els plantejaments reformistes van mes enllà de la qües-
tió organitzativa i, d'acord amb la concepció holística propug-
nada des de l'Organització Mundial de la Salut, s'estableix
com a objectiu la promoció de la salut i la prevenció de les
malalties; a més a més, per assolir la tutela dels poders
públics, es fa extensiva l'assistència sanitària a tota la pobla-
ció, garantint que l'accés i les prestacions es realitzaran en
condicions d'igualtat efectiva.

En conjunt, el model sanitari que representa el Sistema
Nacional de Salut va ser un avanç en relació al model anterior
i és una conquesta democràtica en el sentit que és universal,
gratuït, i preveu la participació en la política sanitària dels
usuaris i dels treballadors i treballadores de la Sanitat.

Pel que fa al sistema sanitari públic valencià, es va consti-
tuir mitjançant la publicació de la Llei del Servei Valencià de
Salut, el 4 de desembre de 1987, i la del Reial Decret
1.612/87, de 27 de desembre, pel que s'aproven les trans-
ferències de les competències de l'Institut Nacional de la Salut
a la Comunitat Valenciana, tal i com s'estableix en la Llei
General de Sanitat i en l'Estatut d'Autonomia. El Servei Valen-
cià de Salut assumeix els principis bàsics del Sistema
Nacional de Salut, d'universalització, d'integració de serveis,
de simplificació, racionalització, eficàcia i eficiència de l'orga-

1 nització sanitària, concepció integral de la salut, descentralit-
• zació, desconcentració de la gestió i participació comunitària.
• Aquesta política reformista del sistema sanitari públic, que
• podem qualificar de caire eminentment social, comença a apli-
5 car-se tímidament, i amb cert retard, en el nostre país, espe-
• cialment en els aspectes d'organització territorial, amb la crea-
• ció de les Àrees de Salut, que ja en aquell moment no es
• feren coincidir geogràficament amb les comarques per qües-
• tions d'adaptació de les infrastructures pre-existents i, sobre-

'l o tot, per una mancança d'un projecte de vertebració territorial
• arrelat en les mateixes, i, per altra banda, en la reforma de l'A-
• tenció Primària com a primer graó assistencial i element fona-
• mental en l'aplicació del model integral de concepció de la
• salut.

15 Ambdós projectes innovadors no han segut mai conclosos i
• la resta d'iniciatives organitzatives, com la participació comu-
• nitària i la descentralització i desconcentració de la gestió, o
• de model, com l'assistència integral i interdisciplinar, recollides
• en la Llei General de Sanitat, no han vist mai la llum, perquè la

20 difusió de les idees neoliberals, predominants en els ambients
• polítics estatals i, per seguidisme, en les institucions de
• govern valencianes, induïren a un procés de contrareforma
• d'aquella reforma "non nata".

L'Informe Abril, sota el parany del dèficit pressupostari, va
25 ser el primer pas d'un procés de legitimació del canvi, en el
• concepte de servei públic pel qual els poders públics cedeixen
• la seua responsabilitat con a prestadors de serveis a d'altres
• entitats de titularitat privada o pública, però sempre, en aquest
• últim cas, amb una gestió privada, i tan sols assumeixen un

30 paper tutelar que assegura la prestació del servei. Aquesta
• reorientació comporta, a més a més, altres conseqüències
• derivades de l'aplicació de les tesis economicistes i mercanti-
• listes, com són la lliure competència entre centres sanitaris, el
• trencament de la unitat de la cartera de serveis i el cofinança-

35 ment per part de l'usuari de determinades prestacions.
Amb posterioritat, hem anat veient com ia normativa i la rea-

• litat han anat adaptant-se a aquestes teories amb la implanta-
• ció progressiva dels concerts sanitaris amb empreses priva-
• des, reflectits en l'article 199 de la Llei General de la Seguretat

40 Social de 1994; la participació d'aquestes societats en la'ges-
• tió de centres de nova creació, com és el cas de l'hospital
• d'Alzira, i ja, per últim, la reconversió dels centres existents en
• fundacions mitjançant l'aplicació de la Llei d'Acompanyament
• dels Pressupostos Generals de l'Estat de 1999.
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SÍ partim de la premissa de que la protecció de la salut és
un dret fonamental dels ciutadans al que han d'accedir en
condicions d'igualtat efectiva, des de l'STEPV-lv entenem que
l'únic model de sistema sanitari que pot garantir aquestes con-
dicions és aquell conceptuat com un servei públic, gestionat
pels poders públics i finançat a càrrec dels Pressupostos
Generals de l'Estat o de les respectives comunitats autòno-
mes.

Qualsevol altra opció que contemple la possibilitat d'obtenir
una rendibilitat econòmica per la prestació d'un servei, o bé
d'establir la lliure competència entre els diferents centres sani-
taris, hipoteca la condició d'igualtat i dóna pas a l'establiment
de ciutadans de primera i segona categoria en funció de l'inte-
rés que gènere la seua explotació com a objecte comercial.
Aquesta afirmació inclou totes les modalitats de participació
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dels serveis sanitaris privats en la sanitat pública, com són els 1
concerts per la prestació d'un determinat servei, les funda- •
cions, la gestió privada de centres públics o la cessió de l'as- •
sistència sanitària de determinats grups de població a com- •
panyies d'assegurances, com és el cas d'alguns treballadors 5
públics o de la salut laboral.

És inqüestionable que l'assistència sanitària individual o •
col·lectiva, com un servei públic, ha de ser universal, homoge- •
ni, de qualitat i, sobretot, tenir una clara vocació per superar •
efs desequilibris territorials, demogràfics, socials i individuals; 10
és a dir, solidari. Grups socials com les poblacions rurals, les •
persones majors, els malalts crònics, els drogodependents i •
d'altres col·lectius són ciutadans de ple dret que no encaixen •
en la lògica matemàtica de les empreses sanitàries privades, i *
no poden ser relegades a rebre uns serveis paral·lels al siste- 15
ma, com era el cas de la antiga Beneficència.

Resulta evident que el manteniment d'un servei d'aquestes •
característiques, per la seua pròpia naturalesa gratuïta, accessi- •
bfe i universal, és sempre deficitari pel que fa a la rendibilitat de •
recursos humans o materials, i que suposa un gran esforç finan- 20
cer per a les diferents administracions; però també ho és que en •
d'altres països, on la íliberalització dels serveis d'assistència •
sanitària és un fet contrastable, ni el percentatge del producte •
interior brut destinat a aquest capítol és inferior, ni el sistema és •
més solidari i ni, tan sofs, gaudeixen de millor estat de salut. 25
Qualsevol assaig en la gestió del Sistema de Salut ja està sufi- •
cientment experimentat i no hi ha evidències que qüestionen l'e- •
fectivitat del model actual pel que fa als indicadors de nivell de •
salut. Ara bé, si el que volem és que millore la percepció del ser- •
vei per part dels usuaris i usuàries, la solució passa per un incre- 30
ment de les inversions, i no per una reforma del mateix.

Els successius posicionaments a favor d'uns serveis sanita- •
ris públics no són incompatibles amb la presència d'una xarxa •
d'assistència sanitària privada, perquè, en el primer cas, •
estem donant cobertura als drets col·lectius, i en el segon, als 35
individuals. És indubtable que el dret individual de decidir Niu- •
rement justifica l'existència paral·lela d'uns serveis sanitaris •
privats, per a donar resposta a les demandes de salut pun- •
tuals que, en opinió d'un sector de la població, no poden ser •
assolides convenientment pel sistema sanitari públic; però, 40
com els drets individuals no poden conculcar els drets col.lec- •
tius, el manteniment d'aquests serveis sempre ha de ser •
finançat privadament i el seu funcionament ha d'estar sotmès •
a les directrius del Sistema de Salut.

Arribats a aquest punt, cal fer una reflexió, perquè tots tin- 45
drem en ment que és una contradicció defensar categòrica- •
ment uns serveis sanitaris públics, quan una gran part de les •
persones que integren la nostra organització confien la seua •
salut a companyies privades d'assistència sanitària. Per una •
banda, ja hem dit, i ho mantenim, que la cessió de l'assistèn- 50
eia d'e determinats grups de població a les mútues trenca la •
unitat i la homogeneïtat del Sistema de Salut i que suposa un •
important desviament de recursos a canvi de la prestació d'un •
servei poc o gens solidari. No oblidem que les mútues recap- •
ten les cotitzacions d'una important massa de treballadors en 55
actiu, recursos que no van a parar al sistema sanitari públic i •
que, a més a més, no es redistribueixen solidàriament perquè •
tan sols presten assistència als seus mutualistes t beneficiaris; •
això, en el millor dels casos; d'altres vegades, simplement *
parasiten el sistema sanitari públic. 60

D'altra banda, hem d'assumir que aquesta modalitat d'as- •
sistència sanitària és un fet consolidat, la qual cosa comporta •
el manteniment d'unes infrastructures permanents, que no es •
poden desmantellar sense ocasionar greus trastorns als ser- •
veis sanitaris privats o públics, així com als usuaris i usuàries 65
dels mateixos. Per tant, com a organització, hem de reivindicar •
col·lectivament uns serveis sanitaris públics de qualitat que •
puguen competir en igualtat de condicions amb les mútues, i •
després, cadascú que siga coherent i conseqüent amb les *
seues idees i necessitats. 70

Pel que fa al model organitzatiu, nosaltres pensem que el
Sistema de Salut ha d'estar sotmès als principis de descentra-
lització i desconcentració, dotant-se d'una xarxa d'entitats
d'àmbit territorial (local i/o comarcal) amb plena autonomia de
gestió, òrgans de govern democràtics i transparents, on es
facilite la participació de les diferents administracions i la dels
usuaris i treballadors del sistema, com a protagonistes i res-
ponsables directes del fet sanitari. A més a més, aquestes
entitats vetllarien per la integració territorial dels diferents
nivells assistencials i dels serveis socíosanitaris, establint l'e-
fectiva cooperació i coordinació d'aquests.

Resulta evident que, malgrat les directrius marcades per la
Llei General de Sanitat en aquest mateix sentit, les actuacions
de les successives administracions no han demostrat una espe-
cial sensibilitat per l'aplicació dels principis de descentralització i
d'integració, ja que la realitat, avui, és d'allò més autocràtica i
centralitzadora; però, si anem més enllà cap al futur, ens podem
trobar que la instauració progressiva d'un sistema sanitari mixt
amb una multitud de centres/empresa o, fins i tot,
serveis/empresa conduiria a una atomització que dificultaria
greument les tasques de coordinació i de fiscalització de les
administracions públiques per aconseguir una acció conjunta
amb l'objectiu de millorar l'estat de salut de la població.

Per últim, cal fer esment del model assistencial, una qüestió
que en els darrers anys ha quedat relegada a segon terme,
davant el protagonisme emergent que, en l'opinió pública, han
tingut els problemes de finançament i control de les despeses
de la sanitat pública. El concepte d'atenció integral i integrada
de la salut el podem considerar com un guany significatiu en
la qualitat de l'assistència rebuda per la població, perquè la
intervenció dels serveis sanitaris no es limita a la curació de la
malaltia, que és el que es venia fent tradicionalment, sinó que,
a més, inclou aspectes com la promoció de la salut, la preven-
ció i la rehabilitació, tot considerant al ser humà globalment,
en un marc biopsicosocial. Aquest plantejament implica que
l'assistència sanitària ha de contemplar-se com un conjunt
coordinat d'actuacions d'un equip multidisciplinar que sobre-
passa els límits del personal estrictament sanitari.

L'assumpció d'aquest model assistencial per part del Siste-
ma de Salut és fonamental per poder oferir l'usuari un servei
sanitari de qualitat, però requereix de les administracions
públiques la voluntat política de fer-lo efectiu, realitzant un
esforç inversor que tan sols es reflectirà en els indicadors de
l'estat de salut de la població a llarg termini. Aquesta és una
qüestió que seria merament conjuntura! per a una Administra-
ció responsable i respectuosa amb els drets dels ciutadans;
no per a aquelles que busquen la degradació dels serveis
sanitaris públics amb la finalitat de justificar, davant l'electorat,
allò que, a hores d'ara, seria injustificable.

El nostre repte
A la vista de les valoracions i posicionaments reflectits en

els paràgrafs anteriors, el Sector de Treballadors i Treballa-
dores de ía Salut de l'STEPV-Intersindical Valenciana assu-
meix com a pròpies totes aquelles iniciatives i accions encami-
nades a:

- Mantenir i millorar el Sistema de Salut entès com un ser-
vei públic, gestionat pels poders públics i finançat pels pressu-
postos generals de l'Estat.

- Garantir la universalització, gratuïtat i solidaritat del servei.
- Assegurar la coordinació i la integració de tots els recur-

sos sanitaris en un dispositiu únic.
- Promoure la integració territorial dels sistema amb la

comarca com a unitat funcional i orgànica.
- Democratitzar els òrgans de gestió comarcals i locals,

facilitant la participació dels usuaris i usuàries, així com la dels
treballadors i treballadores del sistema.

- Consolidar la prestació d'una atenció integral de la salut
de qualitat en tots els nivells assistencials.
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El sindicalisme alternatiu
"Participa i decideix" i "Fent camí" són dos eslògans que

condensen molt bé els principis bàsics que han de regir la
nostra acció sindical en el sector dels treballadors i treballa-
dores de la salut i que, a llarg termini, ens han de permetre
consolidar la nostra presència en l'àmbit de les institucions
sanitàries, i ha de convertir l'organització en un instrument
dinàmic capaç de recollir i canalitzar les demandes dels com-
panys i companyes. Per aconseguir aquest objectiu, prèvia-
ment hem de definir l'espai que hem d'ocupar dins l'espectre
sindica! del sector i el marc de relacions laborals al que volem
orientar les nostres actuacions.

Respecte al primer punt, ens trobem davant d'un àmbit
dominat, en igualtat de condicions, per dos models sindicals
diferents, els sindicats tradicionals de classe i els sindicats
professionals, cadascun d'ells amb les seues virtuts i mancan-
ces, però que hi estan com a resposta d'unes necessitats con-
cretes. De nosaltres depèn que l'opció sindical que represen-
tem siga capaç de compaginar els interessos dels treballadors
i treballadores de la Sanitat, considerats com un conjunt, i els
interessos dels diferents grups professionals.

L'entrada en escena d'un sindicalisme alternatiu eminent-
ment assembleari facilita la participació individual i col·lectiva,
al mateix temps que garanteix que els mecanismes de presa
de decisions s'atenen a criteris democràtics, però, a més a
més, seria convenient articular mecanismes en els òrgans sin-
dicals d'àrea que faciliten la participació i el consens entre els
diferents grups professionals, amb la finalitat de donar una
resposta a la dualitat treballador/professional.

Pel que fa al marc de relacions laborals en l'àmbit de les
institucions sanitàries, sempre des d'una concepció del Siste-
ma de Salut com a servei públic, entenem que ha d'estar sot-
mès als principis democràtics de participació, racionalització,
igualtat i transparència, tant en els diferents nivells organitza-
tius, Atenció Primària, Atenció Especialitzada i Salut Pública,
com en els aspectes d'organització del treball, òrgans de
representació Í negociació, accés i provisió de llocs de treball,
retribucions, etc. Per tant, a l'STEPV-Intersindical Valenciana
fem nostres aquelles iniciatives encaminades a:

A. Organització del treball:
- Els treballadors i treballadores de la sanitat pública ho són

també de les administracions públiques, estatal o autonòmica,
i, per tant, la seua relació jurídica ha d'estar regulada pei
mateix Estatut de la Funció Pública.

- Racionalització de la gestió de personal amb la cataloga-
ció dels llocs de treball de les institucions sanitàries, especifi-
cant la relació jurídica, retribucions, jornada laboral i funcions
de cadascun dels mateixos.

- Actualització de les plantilles Í dotació dels recursos mate-
rials i humans necessaris per oferir una assistència sanitària
de qualitat.

- Eliminació de les contractacions a temps parcial.

B, Representació i negociació:
- Aplicació dels criteris de descentralització i desconcentra-

ció a la negociació de les condicions de treball, dotant de
capacitat operativa i transparència a la mesa sectorial i^a les
diferents juntes de personal i comitès d'empresa de les Àrees
de Salut.

1 - Aplicació dels complements de productivitat a totes les
• categories professionals.

- Equiparació salarial a la resta de treballadors i treballa-
• dores públics.
5

] D. Jornada laboral:
- Jornada laboral de 7 hores sense reducció salarial, i elimi-

' nació del concepte d'atenció continuada, implantant el sistema
10 de torns de treball en tots els àmbits.
•

• E. Ingrés, promoció i provisió de llocs de
• treball:•
15 - Oferta d'ocupació pública anual amb totes les vacants
• existents.
• - Unificació dels sistemes d'accés, selecció i provisió de
• Hocs de treball per a cada categoria professional en el conjunt
• de totes les institucions sanitàries.

20 - Contemplar la promoció interna en els processos de
• selecció.

- Estabilitat laboral pels interins, modificant les normes de
• funcionament de les borses de treball i contemplant meca-
• nismes d'accés diferenciats per als mateixos.

25 - Eliminació de la contractació temporal pel punt 1.4 de les
• normes de funcionament de les borses de treball.
•

• F. Formació:
30 Entenem la formació dels treballadors i treballadores del
• sistema sanitari com un aspecte més del nostre treball i, per
• tant, ha de considerar-se com a part de la jornada laboral i ha
• de ser responsabilitat únicament t exclusiva de l'Administració
• sanitària.

35 S'han de preveure mecanismes de participació de les jun-
• tes de personal i comitès d'empresa en la planificació dels res->
• pectius programes de formació.

40 Hem de dir que ei marc conceptual que hem reflectit en
• aquestes pàgines, amb una clara vocació de defensa del Sis-
• tema de Salut com un servei públic i les seues connotacions
• laborals, no exclouen de la nostra acció sindical als companys
• i companyes de la sanitat privada, perquè com a treballadors i

45 treballadores han de gaudir d'uns drets pels que cal vetlar. Es
• per això que els oferim la nostra organització per a que des
• d'ací, amb un respecte escrupolós de la seua autonomia,
• puguen defensar els seus interessos.

Ja, per últim, tan sols recordar que ha arribat el moment
50 d'iniciar la tasca sindical en el sector de Sanitat amb l'ob-
• jectiu bàsic de convertir la nostra organització en una eina
• útil als interessos, individuals i col·lectius, dels treballadors
• i treballadores del sistema sanitari valencià. Per aconse-
• guir aquest objectiu, tan sols hem de seguir els passos

55 dels companys i companyes de l'ensenyament o la funció
• pública; es tracta, simplement, de dur a la pràctica el nos-
• tre model sindical assembleari, autònom, de classe i unita-
• ri, amb l'especial i reconeguda dedicació d'aquelles perso-
• nes que conformen el Sindicat de Treballadors i Treballa-

60 dores de l'Ensenyament del País Valencià-lntersindical
• Valenciana.

- Reforma del sistema retributiu i racionalització dels dife-
rents complements, turnicitat, festius, dispersió demogràfica,
dedicació, etc.

65 Si tot fos una il·lusió
potser ens faria por.
Si ara som reals
haurem d'anar:

Sempre endavant.
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PONÈNCIA 4

U Administració Pública

Introducció

L'anterior Congrés de l'STEPV-Intersindical Valenciana va
suposar el naixement del sector de Personal Laboral i Perso-
nal Funcionari. Sota aquest nom, hom va donar cobertura a
la nova afiliació del sindicat, procedent de l'Administració del
Consell de la Generalitat Valenciana. Aquesta afiliació, ben
minsa en aquell moment, era conseqüència de la primera
obertura del sindicat cap a nous sectors, no necessàriament
docents, Í que havia donat com a conseqüència la presenta-
ció de candidatures per als comitès d'empresa de les conse-
lleries de Cultura i d'Educació i Ciència i per a les Juntes de
Personal dels Serveis Territorials d'Alacant, València i Caste-
lló i de Serveis Centrals.

Les primeres passes en l'Administració Valenciana han
estat acompanyades del recent ingrés en la Junta de Perso-
nal de l'Agència Tributària a València.

Finalment, el nostre sector també s'ha vist ampliat amb
presència en l'Administració Local. Sols, com a l'Ajuntament
de Silla, o en col·laboració amb l'STA (Ontinyent, Xàtiva).

Les recents eleccions del personal laboral i funcionari de
la Generalitat Valenciana han suposat una consolidació a
l'alça del recolzament que el nostre sindicat va rebre fa qua-
tre anys.

Diagnosi
Fer una diagnosi de l'estat de la Funció Pública resulta

bastant decebedora: els treballadors públics i les treballa-
dores públiques mantenim des de fa temps una postura
defensiva dels serveis públics, davant una ofensiva privatit-
zadora generalitzada. Aquesta, a més, no prové solament del
partit actualment en el govern de l'Estat i la Generalitat, el
Partido Popular, sinó que va començar fa ja uns anys, amb
diverses estratègies modernitzadores de l'Administració sota
la direcció socialista. No té sentit ara allargar-se en aquest
document sobre les causes de la falta de model d'Adminis-
tració Pública en les files dels anteriors governs, però el ben
cert és que l'actual únicament ha aprofundit en els mateixos
mètodes i procediments que ja s'executaven abans.

Aquest model privatitzador ha tingut en la Generalitat
Valenciana dos exemples clamorosos: el SEPIVA i l'Hospital
d'Alzira. En el primer cas, una empresa pública amb benefi-
cis ha estat venuda (només aquelles divisions rendibles: les
no-tant-rendibles són encara públiques), amb la qual cosa la
seguretat de conductors, vianants i usuaris d'ascensors es
posa en mans d'empreses privades, sense la superior funció
d'inspecció pròpia de l'Administració. En el segon, cas, la
gestió per una empresa privada d'un centre sanitari públic,
gestió amb trampa, ja que fan piruetes (gestionar amb un
pressupost tancat, contractes a baix preu, menys personal:
més torns) amb xarxa: la de la Generalitat, que assegura en
tot cas el negoci.

El més preocupant de tot és la manca de reaccions reflexi-
ves i carregades de raonament. Algunes iniciatives privatitza-
dores són presentades com grans innovacions i avantatges
per als empleats i empleades públiques. Així, per exemple,
l'anunci de la creació d'un fons de pensions privat per als

1 empleats de la Generalitat ha estat rebut amb bona cara per
• la majoria dels empleats i empleades i, sorprenentment, per
• la majoria de sindicats, inclosos els de classe. Oposar-se a
• aquesta i altres iniciatives requereix d'una reflexió sobre els
5 efectes de les mesures més enllà del particular interès de
• cada persona. La tasca durant els propers anys a la Funció
• Pública va a ser de reflexió i de discussió ideològica i de
• models d'Administració.

Perquè fins ara les reaccions que hem observat no són
10 molt optimistes: desànim entre el personal, introversió,
• intents de salvar cadascú la seua paradeta. En el cas del
• SEPIVA, per posar un cas, la negociació es va limitar a veure
• quant es podia obtindré per als treballadors individualment
• considerats: es va acceptar d'entrada la privatització, com a

15 inevitable. No caure en aquests fets serà un repte per al sin-
• dicat.

Per a acabar-ho d'arreglar, les mobilitzacions convocades
• pels sindicats tindran una incidència escassa. En la Genera-
• litat Valenciana les més grans, en els darrers anys, es van

20 produir per l'intent de modificació de l'horari. Les següents,
• per la congelació salarial de 1997, tingueren una participació
• menor, encara que resulten un bon referent per a mesurar
• l'èxit de les convocatòries següents. De la mobilització per la
• congelació, els i les empleades públiques eixiren escaldats:

25 abandonats a la seua sort per uns sindicats majoritaris que
• no saberen estar a l'alçada de la responsabilitat que havien
• contret amb les persones que havien participat de totes i
• cadascuna de les convocatòries.
*

30 Marc normatiu•
L'Administració de l'Estat va estar centrada en desenvolu-

• par i'intent més seriós fins la data de Llei de l'Estatut Bàsic
• de la Funció Pública. Aquest avantprojecte ha acabat en fias-

35 ço, possiblement a l'espera d'una eventual majoria absoluta
• del PP en les properes eleccions generals. La tensió centrí-
• fuga-centrípeta ha bloquejat la possibilitat d'aprovació d'a-
• questa norma pels aliats del Govern estatal.

Aquesta paràlisi normativa a nivell de l'Estat ha tingut
40 dues excepcions: les novetats han estat una Llei de reforma
• de la Llei 30/92, sobre el procediment administratiu, que fa
• retornar velles solucions de la llei de 1956; i la reforma de la
• normativa contenciosa-administrativa, amb la creació -final-
• ment- dels jutjats contenciosos-administratius, previstos en

45 la Llei de Planta Judicial de 1987 Í posats en marxa a finals
• de l'any 1998.

Pel que fa a l'àmbit valencià, la Llei de la Funció Pública
• Valenciana ha tingut una anada i una tornada. Plantejades
• les mini-reformes d'aquesta norma corn ajustaments tècnics,

50 en realitat han servit com a instruments d'aprofundiment en
• una situació cada vegada més degradada: la consideració de
• la comissió de serveis com a forma de provisió ha servit,
• fonamentalment, per a augmentar la precarietat en els des-
• tins del personal, alhora que ha fomentat el clientelisme i el

55 amiguisme. La darrera conseqüència, lògica des del punt de
• vista tècnico-jurídic, però absurda des d'una òptica general
• del sistema de consolidacions i de carrera administrativa, ha
• estat el reconeixement de la consolidació del grau en les pla-
• ces ocupades en comissió de serveis,

eo En d'altres aspectes, gràcies a campanyes reivindicatives
• en què el nostre sindicat ha tingut un cert paper, com ara la
• millora d'ocupació, la primerenca reforma de l'LFPV pel que
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fa a l'excedència automàtica ha estat corregida, tot tornant a
la redacció anterior, davant la complicació de la gestió que
suposava.

Finalment, cal comentar alguna cosa dels reglaments: en
quatre anys, la Direcció General de la Funció Pública només
ha sigut capaç d'aprovar dos reglaments (encara no publi-
cats a mitjan març, a pesar d'estar pactats en juny de 1998).
Tot i que el Reglament de Condicions de Treball ha suposat
una ampliació dels conceptes de permisos, manté sense
qüestionar la jornada genèrica a 37'5 hores i l'especial a
40. L'altre, el de Selecció i Provisió, combina trets positius i
negatius. Una llàstima que, front l'obligació de proveir els
nomenaments i contractacions interines de les borses de
treball, aparega ía més absurda inestabilitat del personal
interí. O que front la possibilitat de convocatòries de promo-
ció interna no vinculades a les Ofertes Públiques d'Ocupa-
ció aparega la possible arbitrarietat a l'hora de la barema-
ció dels concursos.

Al final, després de quasi quatre anys de govern del PP
en la Generalitat Valenciana, el mèrit principal que pot pre-
sentar és el procés de funcionarització: la Llei 1/1996, de
funcionariízació, que partia de les mateixes premisses que
l'anterior decret (socialista), pas de laboral a funcionari per
la superació de cursos de formació. Aquest procés s'haurà
completat en el moment de celebració d'aquest congrés.

Tres sectors, una unitat de destí
Durant aquests quatre anys s'ha treballat per consolidar

un sector, el de l'Administració Pública, que ha d'anar
necessàriament unit a l'àrea pública del conjunt del sindi-
cat. Cal no oblidar que el sector docent no universitari,
majoritari per tradició Í nombre en el sindicat, comparteix
"patró" (la Generalitat Valenciana) amb aquest sector i amb
el sector de la sanitat pública.

Els lligams entre els tres sectors són -i seran- molt forts.
D'igual manera que en les universitats, on els tres sectors
(PDI i PAS laboral i funcionari) han de treballar colze amb
colze, en la Generalitat Valenciana la coordinació inter-sec-
torial ha d'organitzar-se de forma eficient, per tal de perme-
tre una acció sindical eficaç, que cobrisca els aspectes par-
ticulars de cada sector, però que siga prou comuna com per
tenir una sola veu front a una sola empresa-administració. I
això, tot Í tenir ben present que tots tres sectors tenen -i
tindran- àmbits d'actuació en què no participen els demés
sectors: l'ensenyament privat, en un cas; les administra-
cions locals o l'estatal, en un altre; la sanitat privada, en un
futur...

Cal no oblidar que la Mesa General de la Funció Pública
(on participen els representants dels tres sectors esmen-
tats) no té una participació fútil en la vida dels empleats
públics; retribucions, jornada laboral, oferta pública d'ocu-
pació o tractament de les contractacions temporals i d'inte-
rins en són algunes de les competències que li correspo-
nen.

Per tant, un repte per a l'actual congrés de l'STEPV-

Intersindical Valenciana és trobar un encaix estatutari al
manteniment dels lligams dels tres sectors, permetent alho-
ra la seua autonomia en l'acció sindicat diària.

" L'acció sindical en l'Administració•
* Pública: present i futur«
10 El treball realitzat pel sindicat en l'Administració Pública
• ha sigut, en definitiva, l'extensió del model sindical que ens
• caracteritza. Aquest és i continuarà sent durant molt de
• temps el principal actiu amb què contem, allò que ha fet
• que persones alienes al món de l'ensenyament s'acostem a

15 l'STEPV-Intersindical Valenciana.
Cal ara donar una nova visió sobre la Funció Pública

• valenciana. Calen noves vies, noves reivindicacions. El
• passat està quasi esgotat. Les demandes dels treballadors
• canvien i les formes de reivindicació Í mobilització també.

20 Per això, el model sindical que practiquem, basat en la
• informació crítica i en la consulta a treballadors i treballa-
• dores, té futur: perquè canviarem de reivindicacions, però
• no de forma de fer sindicalisme. Els altres estan esgotant-
• se. Nosaltres no.

25 En la recerca per la unitat sindical, però, cal buscar fites
• que puguen unir-nos. La reivindicació de la jornada de 35
• hores serà segurament l'eix de les futures pròximes taules
• reivindicatives. Com a forma de compensar la pèrdua de
• poder adquisitiu, que no es veu que anem en camí d'acon-

30 seguir, convenç els treballadors i treballadores de la justícia
• de la demanda i acabarà essent acceptada per les diferents
• administracions (com ja ho ha estat a Andalusia, Extrema-
• dura o Madrid).
• Haurem d'estar atents en la defensa dels serveis públics:

35 cal rearmar la defensa i passar a l'atac. Això suposa grans
• dosis d'autoexigència als treballadors i a les treballadores
• públics. Només des d'una administració eficaç (que solucio-
• na els problemes) i eficient (que ho fa amb uns mitjans
• mesurats) es pot eixir en defensa d'uns serveis que, de

40 vegades, fan més nosa que servei. Que la majoria de les
• falles siguen degudes a qüestions polítiques o d'organitza-
• ció no justifica el desinterès o la desgana en el servei. Al
• final, dels propis funcionaris i funcionàries dependrà la
• bona o mala imatge de l'Administració entre la ciutadania.

45 Si no volem donar armes a qui vol acabar amb l'Administra-
• ció pública, hem de col·laborar en la seua evolució, per tal
• que siga allò que els ciutadans desitgen i mereixen.
• En aquesta aposta, la professionalitat és fonamental. Deia
• una consigna de la Primera Internacional: "No més deures

50 sense drets, no més drets sense deures". Aquesta consigna
• esdevé més veritat que mai en el marc de les Administra-
• cions Públiques, en què el patró no és l'empresari, ni el
• Govern, ni tan sols els contribuents. El nostre patró és el
• Poble, el Poble Valencià. Fer entendre això als treballadors i

55 les treballadores i demostrar que som l'organització que
• millor els defensa és la nostra tasca, és el nostre repte.
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PONÈNCIA 5

Ponència de Política Educativa

"i Y es que vivimos
atrapades en azul!
(Ismael Serrano)"

1. ELS NOUS GESTORS DE LA POLÍTICA EDUCATIVA
2. QUAN ELS MALS NO S'ATUREN A ALMANSA
3. LES CONSEQÜÈNCIES EN ELS CENTRES DE L'APLICACIÓt)E LA REFORMA
3.1, L'APLICACIÓ DE LA REFORMA EN SECUNDÀRIA
ANNEX I: L'STEPV-lv I LA FORMACIÓ
ANNEX II: ELS MOVIMENTS DE RENOVACIÓ PEDAGÒGICA

1. ELS NOUS GESTORS DE LA
POLÍTICA EDUCATIVA i

•
Després de dotze anys de governs socialistes, la dreta 5

assoleix el poder tant al Parlament Espanyol com a la Genera- •
litat Valenciana. En tots dos casos la majoria parlamentària del •
Partit Popular resulta insuficient per poder governar en solitari •
i en el primer cas arribaren a pactes amb Convergència i Unió, •
Partit Nacionalista Basc i Coalició Canària, i en el segon ho ío
feren amb Unió Valenciana. La diferència és que, al País •
Valencià, UV assumeix formar part del Govern de la Generali- •
tat.

Ens trobem així amb la dreta gestionant l'aplicació d'una llei *
en la que no creuen. Però no han calgut canvis legislatius 15
importants per poder portar endavant la seua pròpia política •
educativa. S'han trobat, entre d'altres aspectes, amb la LOG- •
SE sense una llei de finançament que garantirà la seua •
correcta aplicació; i amb la LOPEGCED, que és una llei que *
sembla pensada per retrocedir en la gestió democràtica dels 20
centres, que aposta per les direccions professionalitzades i la *
gestió piramidal, a més a més d'obrir ta concertació als trams •
educatius no obligatoris. Només els ha calgut, doncs, anar •
deixant que alguns aspectes de la LOGSE vagen morint-se •
per inanició i aplicar escrupolosament els preceptes de la 25
LOPEGCED.

Segurament per això, només arribar al govern, la dreta va •
canviar el seu missatge electoral respecte la LOGSE, "no can- •
viarien una llei a la qual no havien donat suport". No és massa *
aventurat intuir que CiU no hagués permès tornar endarrere 30
amb la Reforma, ja que a Catalunya el procés d'implantació *
estava força avançat. De la LOPEGCED no els calia parlar, *
doncs és una llei que pareix feta a la mesura exacta de les •
seues necessitats.

Ara bé, no canviar la LOGSE era una manera de dir que no 35
canviaria l'estructura del sistema educatiu, la forma. Respecte •
al fons, la qüestió no era tan clara, ja que amb una aplicació •
perversa de la LOGSE i una de partidista de la LODE, la •
CONTRAREFORMA estava anunciada i els pilars de l'escola *
pública començaren a trontollar, en un clar intent de transfor- 40
mar la xarxa pública en subsidiària de la privada (aquesta •
segona idea la desenvoluparem en el següent apartat de la •
ponència).

Anem a analitzar la primera idea. No cal insistir que una de •
les grans conquestes progressistes de la LOGSE va ser l'es- 45
colarització obligatòria de l'alumnat fins als 16 anys dins el •
marc d'una escola comprensiva i oberta a la diversitat, amb la •
qual cosa s'ajornava en dos anys el moment de decidir entre •
les dues possibles vies acadèmiques per continuar dins el sis- •
tema educatiu: els batxillerats o els cicles formatius. L'ESO so
volia trencar amb una educació uniforme d'élite, amb contin- •
gents d'alumnat prèviament seleccionat per "selecció natural", •
que consagrava obvis privilegis de classe. Tothom era cons- •
cient que la nova etapa anava a ser complexa, no sols per la *
novetat, sinó més bé per la seua filosofia, doncs s'havia d'a- 55
tendre un alumnat heterogeni, al que se li havia de garantir •

una formació diversificada que atenguera els seus interessos,
capacitats i ritmes d'aprenentatge.

Portar-la endavant amb garanties requeria, si més no, tres
actuacions immediates i simultànies. La primera, la informació
a les famílies: quan, què i on han d'estudiar llurs fills són tres
qüestions transcendents a resoldre si es vol evitar el rebuig
per part dels usuaris. La segona, la preparació del professorat
per al nou repte: el professorat continua ignorant, en molts
casos, la pròpia filosofia i les formes d'aplicació del nou model,
que res té a veure amb l'EGB ni amb el BUP. I la tercera, el
finançament: caldrà tornar-ho a repetir, sense una llei de
finançament i sense anar augmentant progressivament els
recursos, per situar-nos ràpidament al voltant del 6% del PIB
destinat a Educació, no és possible la construcció dels centres
necessaris, no és possible tenir unes instal·lacions ade-
quades, no és possible dissenyar els programes de diversifi-
cació curricular que cada centre necessite, no és possible
tenir una plantilla òptima que done resposta a totes les
demandes socials, no és possible que l'Administració oferte
uns plans de formació coherents amb les necessitats reals. No
és possible la Reforma!

En resum: sense informació, formació i diners, qualsevol
model educatiu és mera retòrica.

En canvi, però, la implantació de l'ESO va començar amb
nombroses famílies que no sabien (encara hi ha moltes que
no ho saben) quan, què i on havien d'estudiar llurs fills. Els
centres (els que es posaren en funcionament com a IES) no
disposaven ni disposen dels espais i especialistes inicialment
previstos. Els pressupostos dels darrers anys ens allunyen
cada vegada més del 6% del PIB que estimem necessari
invertir en Educació, i de la llei de finançament res no se sap.
Per tant, si l'usuari no està degudament informat, si el profes-
sorat no s'ha reciclat a fons i si els centres no estan deguda-
ment dotats, t'aplicació generalitzada de l'ESO, amb totes les
garanties, està en perill. La qual cosa pot repercutir en el dete-
riorament de l'escola pública i en la seua conversió en una
oferta de segona categoria, i provocar que algunes famílies
opten per l'escola privada. Doncs res té a veure la problemàti-
ca de la xarxa pública amb la concertada o privada, ja que
aquestes només necessiten adequar els seus centres a la nor-
mativa vigent i la pública, a més, necessita construir molts, i
mentrestant l'alumnat ha de romandre en centres de Primària,
amb la problemàtica que això comporta.

Tot açò va servir d'immillorable coartada a alguns per qües-
tionar els principis de l'ESO. Ja a principis de 1997, responsa-
bles del Ministeri d'Educació í Cultura, junt a diversos porta-
veus d'organitzacions del professorat de caire conservador i
corporatiu, llançaren una primera ofensiva en alguns fòrums i
mitjans de comunicació diaris i especialitzats respecte la
"urgent i necessària reforma del segon cicle de l'ESO",
basant-se en el grau de fracàs aconseguit als centres d'im-
plantació anticipada de la reforma.

L'objectiu consistia en "batxilleritzar" l'ESO, és a dir, ampliar
per baix els dos cursos de Batxillerat establerts. Es tractava
no tant de modificar la llei, sinó d'extraure, per la via de la rein-
terpretació, solucions a la que denominen situació de desastre
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des de la seua concepció de l'educació, pel que fa al baix 1
nivell de coneixements acadèmics amb què arriba al Batxille- •
rat l'alumnat procedent del segon cicle d'ESO. Des d'aquest •
punt de vista es respectaria, d'una banda, l'obligatorietat de •
l'ensenyament fins els 16 anys Í, d'una altra, s'acabaria amb el 5
caràcter comprensiu de tota l'etapa de l'ESO, trencant-la a l'a- •
cabament del tercer curs, que tindria un caràcter selectiu. *

Mentrestant, el Ministeri d'Educació preparava l'anomenada •
"Reforma de les Humanitats". Una reforma de les "Humani- •
tats" en els plans d'estudi que posava en qüestió els contin- 10
guts de la disciplina d'Història, ja que, en resum, calia més •
Història d'Espanya i menys Història localista. La pretesa refor- *
ma no va veure la llum, ja que els socis de govern (CiU) no •
havien estat consultats i la proposta no va comptar amb el •
suport necessari per veure la llum. No obstant això, el cercle 15
anava tancant-se.

A finals de desembre de 1998 ens trobem amb el projecte • •
de "Reial Decret pel qual s'estableix el currículum de l'Educa- •
ció Secundària Obligatòria". És un projecte que pot combinar •
a la perfecció fes dues idees abans enumerades i alguns dels 20
principis programàtics del PP.

Es tracta d'un Reial Decret obligatori per a totes les comuni- •
tats autònomes -fins i tot per a les que tenen competències •
plenes en matèria educativa, mentre no establesquen el seu •
propi currículum de l'ESO- que es planteja la reintroducció 25
d'un nucli curricular "rigorós" i una orientació acadèmica que *
faça insistència en els valors estètics, socials, intel·lectuals i •
morals desitjables. Consisteix en recarregar els continguts i •
horaris de la Història, la Filosofia, la Literatura i els èxits cientí- •
fies de la "cultura d'Occident". 30

Es proposa una rigidesa davant els xicotets espais d'optati- •
vitat que plantejava el currículum de l'etapa. El quart curs de •
l'ESO esdevé un "p re batxillerat", amb tres itineraris educatius •
tancats, d'oferta obligada per a tots els centres, encara que de •
"lliure" opció per a l'alumnat. Es "decreta" quines matèries 35
optatives podran ser objecte d'elecció. En suma, es lleva part •
de la mínima "autonomia pedagògica" que la LOGSE, amb els •
"ajustos" de la LOPEGCED, havia deixat als claustres en la •
redacció de les ofertes educatives del projecte educatiu del •
centre, encara que el text legal insisteix en un dels seus arti- 40
eles en el foment de l'autonomia pedagògica del professorat. •
La compartimentació del quart d'ESO en "opcions" aposta ela- •
rament per la destrucció d'un nivell educatiu que es proposa la •
comprensivitat i la no segregació com a criteris orientadors del •
treball educatiu. Assenyalar que aquestes "opcions" no condi- 45
cionaran les tries posteriors en Batxillerat o Cicles Formatius •
sembla un insult a la intel·ligència. Els principis progressistes •
de la LOGSE passen a millor vida abans d'haver-se implantat •
en la seua totalitat. •

Davant l'intent de Contrareforma, considerem que el model 50
educatiu, basat en la promoció de tothom Í la compensació •
escofar de les desigualtats, requereix polítiques d'educació, de •
solidaritat, que entren en contradicció amb l'actual discurs •
neoliberal. La integració escolar de la diversitat escolar i gru- •
pal ha de fer front a comportaments socials que promouen el 55
racisme, el sexísme i la cultura individualista.

Una política educativa que promou valors competitius a •
ultrança entra en contradicció amb el model d'escola que pro- •
pugnem. •

És per això que: 60
No considerem admissible una Reforma d'un sistema que •

encara no s'ha implantat en la seua totalitat ni en les millors •
condicions, í per tant no es poden valorar els seus resultats.

Continuem apostant perquè l'ESO siga una etapa única i •
comprensiva. Defensem que el segon cicle ha de mantenir pe- 65
quilibri entre el caràcter comprensiu de l'etapa i el necessari •
tractament de la diversitat a partir dels diferents mitjans a l'a- •
bast: adaptacions curriculars, espai d'opcionalitat i diversifica- •
ció curricular, diferents instruments no alternatius ni excloents *
per la seua aplicació d'opcions posteriors, com a eina per a 70

nivellar desequilibris socials des de l'educació i d'avançar en
la mesura que siga possible en la consecució d'un model d'u-
na major igualtat d'oportunitats des del propi sistema.

Som conscients que l'atenció a la diversitat, que ofereix tot
l'alumnat la possibilitat de desenvolupar les mateixes capaci-
tats contemplades en els diversos objectius de l'etapa, fent
servir els mitjans esmentats en el punt anterior, implica un
esforç pedagògic i didàctic especialment complex i dur i un
desplegament de recursos humans i materials nombrosos i de
qualitat: equips ben coordinats i especialitzats i dotacions
d'instruments adequats per a dur a terme les diverses inter-
vencions adients, a més d'una organització del treball docent
que permeta la dedicació Í la intensitat,requerides amb la for-
mació continuada escaient.

Exigim que, si més no, el 6% del PIB siga destinat a Edu-
cació amb la qual cosa es pal·liaran molts dels entrebancs
que no permeten d'aconseguir adequadament els resultats
educatius que projecta la LOGSE. No és de rebut abandonar
la responsabilitat de l'èxit del projecte al voluntarisme i a
l'entusiasme del professorat, que ha de fer front als nous
reptes amb un excés de dedicació i amb unes condicions
laborals que agreugen la seua situació en implantar-se els
nous nivells i etapes arnb exigències més elevades que les
derivades d'antics plantejaments pedagògics, i que pot por-
tar a l'aparició d'un malestar docent que es pot concretar en
propostes de contrareforma.

Amb el nou Govern de la Generalitat Valenciana format des-
prés de les eleccions del 28 de maig de 1995 es produïa la
reunificació de la Conselleria de Cultura amb la d'Educació i
Ciència, formant una macroconselleria, que malgrat el seu
nom tan llarg ha destacat per l'escàs pes polític que el Govern
Valencià li ha atorgat: tres consellers i una consellera en una
legislatura són una bona demostració. Podem dir que ha estat
el vestíbul d'espera per agafar el vol cap a altres responsabili-
tats estatals en uns casos o cap a altra Conselleria menys
conflictiva en altres.

No obstant això, no és difícil caracteritzar el període com el
del retrocés en les conquestes democràtiques i la contestació
social, que podem exemplificar recordant alguns fets força sig-
nificatius:

Intent de control ideològic del professorat mitjançant la cen-
sura de materials curriculars.

Pressions a les editorials perquè no utilitzen en els seus
textos determinades expressions o imatges "políticament inco-
rrectes".

Derogació de l'Ordre d'homologació de les titulacions admi-
nistratives de Català.

Aprovació de la proposició no de llei pel PP, UV i IPCV que
pretén convertir la Inspecció Educativa en perseguidors del
professorat que en les seues classes utilitzen els termes País
Valencià per denominar el nostre territori o Català per denomi-
nar la nostra llengua.

Enviament a tots els centres educatius de la premsa amb
qui l'Administració ha conveniat, marginant així determinats
diaris i menyspreant les preferències mostrades pels Consells
Escolars o els Claustres.

Nomenaments sense cap control democràtic en la Inspecció
Educativa i en els CEFIRES.

Canvi en la denominació de PIES Enric Valor de Castalla.
A això li podem afegir, per una part, la poca voluntat política

per arribar a acords amb els Sindicats i, per altra, la manca de
planificació educativa. Sobre la primera, si exceptuem l'acord
de plantilles de Primària signat en juny de 1996, i l'Acord per a
Paplicació de la LOGSE en els centres privats, de setembre de
1996, comprovarem una manca total de consens entre els sin-
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dicats i la Conselleria en temes com el mapa escolar, l'adscrip- 1
ció del professorat del cos de mestres a les places d'Intantil, •
Primària i primer cicle d'ESO, els Reglaments Orgànics i Fun- •
cionals dels Centres, el Decret d'admissió de l'alumnat o el •
Concurs General de Trasllats, per posar alguns exemples. 5
Sobre la manca de planificació sols cal recordar com s'hagué- •
ren de prorrogar els nomenaments dels Consells Escolars i de •
directors i directores per no haver preparat les corresponents •
accions prèvies previstes en la LOPEGCED, o com cada any •
s'han anat prorrogant les "Ordres de començament de curs", 10
per no parlar de ta improvisació amb què s'ha implantat el ter- •
cer curs de l'ESO o la manca d'IES a tot el territori. Tot plegat •
ha portat, per una part, a la judicialització de, pràcticament, •
tots els temes legislats i, per altra a les protestes quotidianes •
de professorat, pares i mares i alumnat, bé per separat, bé 15
tots plegats al si de plataformes en contínues manifestacions Í •
concentracions.

Però tot això ens ha de portar a una reflexió més profunda *
dels fets. Realment tot és imputable a una manca de planifica- •
ció i visió política, o darrere d'aquesta hi ha d'altres interès- 20
sos?

Hi ha indicis més que suficients i dubtes més que raonables •
per pensar que les actuacions del Govern Valencià tenen una •
clara finalitat i que no han estat tan ineficaces en matèria edu- •
cativa com pot semblar a primera vista; al contrari, saben por- 25
tar a la perfecció les directrius neoconservadores, i la conclu- *
sió és clara: s'ha d'erosionar greument la xarxa pública per •
transformar-la en subsidiària de la privada.

La seua estratègia ha estat molt diversa, i en relació a l'o- •
posició social, s'ha intentat enfrontar els pares i les mares amb 30
els sindicats. Les negociacions paral·leles d'alguns temes en •
la "Mesa de Pares" i en la "Mesa Sectorial d'Educació", accep- •
tant coses contràries en cadascuna d'elles, és una bona pro- •
va. El procés de negociació dels nous Reglaments Orgànics •
de Centre pot ser l'exemple més significatiu. Efectivament, la 35
reforma dels ROCs, en principi inevitable per la seua adequa- •
ció a la LOPEGCED, per una part ens va tornar a recordar •
que és la pròpia Llei la que condiciona el desplegament dels *
ROCs, en el sentit de bastir una estructura de gestió piramidal •
fortament jerarquitzada a partir de la direcció del centre, la 40
qual està, al mateix temps, mediatitzada per la pròpia Adminis- *
tració mitjançant l'acreditació prèvia al procés electoral. I, d'al- •
tra part, ens va situar en el repte de superar la intencionalitat •
política amb què ens va venir donada la negociació, ja que •
estava muntada perquè associacions de pares i mares i sindi- 45
cats ens enfrontàrem en un conflicte tan inútil com interessat •
sobre la participació i la representació, que no pot tindré mai •
una bona eixida amb el model de gestió imposat per la •
LOPEGCED, però que apuntava a la línia de flotació de les •
Plataformes Unitàries. 50

Menys subtil i, per tant, molt més clar va estar l'edició (que •
no publicació) del Mapa Escolar. Un document que no va estar •
acordat' amb la Comunitat Educativa. Que no és un Acord del •
Govern ni una Llei de les Corts. Que no va estar dictaminat •
pel Consell Escolar Valencià. Que no s'ha publicat al DOGV. A, 55
la fi, com que no és norma, la seua força jurídica és zero. Però •
que, com ja denunciàrem des de la seua edició, el mapa •
escolar dissenyat com a planificació de l'ensenyament afavo- •
reïx clarament l'ensenyament privat, sobretot en Educació •
Secundària i a ciutats mitjanes i grans del nostre país. 60

Per altra part, i com venim analitzant en els darrers anys, •
els pressupostos de la Generalitat Valenciana pel que fa a •
l'ensenyament públic són insuficients per a cobrir les necessi- •
tats que se'n deriven d'una aplicació correcta de la LOGSE. •
Així, per exemple, els de 1998 mantenien el capítol d'Educa- 65
ció en el 27%, creixent un 5% respecte 1997, menys que el •
MEC, que ho feia en un 6'8%, quan allí han avançat més en •
l'aplicació de la LOGSE. Les inversions en Primària s'incre- •
mentaren en el 95 un 23'55%, es congelaren en el 96, es van •
reduir en un 3'20% en el 97 i augmentaren el 17'21% en el 98. 70

En Secundària, apartat Inversions, va haver-hi 10.532 milions
en el 95, la mateixa quantitat en el 96, 7.690 en el 97 i 12.419
en el 98. I tot açò si el realitzat és aproximadament ei que s'ha
pressupostat, perquè no sempre és així, millor dit, quasi mai
ho és: el Govern passa milions d'ací cap allà sense control. És
clar que són nivells d'inversió que denoten una insuficiència
manifesta que no s'adiu amb la situació d'excepció en què es
troba l'Educació. A 30 instituts de nova planta per any que
pressuposten, en l'any 2000 no tenim ni els del Mapa Escolar,
sense comptar el que costa remodelacions i adequacions.
Cada curs que passa sense infrastructures en el sistema
públic -aules de tres anys, per exemple- és una pèrdua poten-
cial d'alumnat que es pot escolaritzar en l'oferta privada.

La conclusió de tot açò sembla clara: el model d'Escola
Pública està en perill perquè el Govern aposta per un model
dual on la iniciativa privada oferesca la "qualitat" -en bona
mesura pagada amb fons públics- i el servei públic atenga,
finalment, a qui no tinga la possibilitat d'elegir. Es tracta en
definitiva d'invertir l'equilibri pública-privada, que des de ía
negociació de la LODE ha restat invariable (69% - 31%, res-
pectivament).

Per tancar el cercle. Si cada curs es produeix un procés d'a-
just escolar on per a suprimir unitats de la xarxa pública en
una determinada localitat, si s'escau, es coníabilitzen tant les
aules dels centres públics corn les dels privats i es poden
continuar concertant o subvencionant privades des dels tres
als setze anys; si les famílies que opten per l'ensenyament pri-
vat coneixen des de l'inici de l'escolarització de llurs fills l'itine-
rari escolar complet i mentre els qui opten per la pública enca-
ra, i gràcies a la multiadscripció de centres de Primària a
Secundària, a la manca d'IES Í al procés de matriculació, ho
desconeixen; si tots els conflictes estan produint-se en l'en-
senyament públic... Conclusió: el liberalisme en educació
avança posicions.

Davant això:
- S'ha d'aprofundir en la línia de prendre consciència que

els pares i les mares, l'alumnat i el professorat, estem en el
mateix vaixell. Hem de redoblar els nostres esforços per acon-
seguir una col·laboració perquè tothom senta l'escola pública
com a quelcom seu. Per això continuarem potenciant platafor-
mes unitàries en defensa de i'escola pública i donarem suport
a totes les accions encaminades a aturar qualsevol intent de
deteriorament del servei públic.

En aquest sentit, trobem un exemple digne d'elogi, l'Escola
Valenciana, Federació d'Associacions per la Llengua, que al
seu si ha sabut conjugar les aspiracions de grups d'ensen-
yants i de pares i mares d'alumnat en la reivindicació comú
d'una escola arrelada al medi, integradora i solidària, que con-
sidera la llengua dels valencians com element normal de
comunicació, com eina d'estudi i mitjà d'enriquiment intel·lec-
tual i cultura!.

- Apostem decididament per un pacte de tota la comunitat
educativa, que garantesca un model educatiu públic de quali-
tat basat en:

La democratització de l'accés a la cultura i l'educació, i
l'augment de les possibilitats de promoció social de tota la
població escolar. El progrés educatiu de tot l'alumnat, ade-
quant l'ensenyament al seu desenvolupament persona! i
intel·lectual. Un marc curricular caracteritzat per l'adaptació a
les seues necessitats reals.

Les noves demandes socials i productives.
L'autonomia del professorat i del centre per a la concreció

de programes i plans d'estudi, juntament amb el treball en
equip del professorat, fruit d'un nou perfil professional que
done resposta a les necessitats que planteja la societat.

L'acompliment d'un Mapa Escolar consensual. La qual cosa
suposa la negociació immediata d'un nou Mapa Escolar amb
tots els representants de la comunitat educativa i les garanties
del seu acompliment. En ell s'haurà de contemplar la tempora-
lització en la construcció dels IES necessaris i els límits tem-
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porals en l'aplicació completa del Mapa Escolar. Qualsevol
modificació hauria d'estar consensuada. Gràficament, ho
podem expressar com "la foto final de l'aplicació de la Refor-
ma",

El manteniment de l'actual equilibri pública-privada en el
69% - 31% i evitar que la xarxa pública es transforme en sub-
sidiària de la privada.

Que tots els centres educatius sostinguts amb fons públics
reunesquen i acomplesquen les mateixes condicions bàsiques
de funcionament i de qualitat. S'ha d'avançar en l'eliminació
de desigualtats en l'oferta educativa dels centres í vetllar per-
què els criteris d'admissió d'alumnat en els centres sostinguts
amb fons públics no siguen discriminatoris en cap sentit.

3. LES CONSEQÜÈNCIES EN ELS
CENTRES DE L'APLICACIÓ DE LA
REFORMA

Podem afirmar que la inversió per aplicar la LOGSE ja no
era un objectiu prioritari de l'anterior Govern i tampoc ho és de
l'actual. A més, les últimes propostes realitzades per l'últim
Govern del PSÓE (Decret d'ensenyaments mínims, 77 mesu-
res per a la defensa de l'escola pública o LOPEGCED) ens
allunyen del model d'escola pública que defensem. En els
centres s'està generalitzant un model curricular tancat -en la
pràctica, tecnocràtic i centralista, fonamentat en el model de
societat vigent i a la qual simplement es pretén servir sense
oferir propostes alternatives-. Tampoc apareix un procés de
Reforma paral.lela de democratització administrativa, ni de
potenciació de l'autonomia real o del control democràtic dels
centres.

Si a tot això li afegim una manca de negociació global que
vaja donant llum als interrogants encara pendents, ens trobem
amb un desenvolupament de la LOGSE deficient Í impregnat
del més genuí consérvadurisme. Si, en el seu moment, s'a-
bandonaren objectius progressistes com el cos únic d'ensen-
yants o la gestió democràtica dels centres, al temps que
estem assistint a una rebaixa continuada dels objectius de la
LOGSE, a la qual continua mancant-li una llei de finançament
que la faça realment possible en tots els seus aspectes. Pel
contrari, estem assistint a una insuficiència reiterada dels
pressupostos d'Educació, que es tradueix en manca d'inver-
sions, manca de recursos humans i materials, improvisació,
incompliments sistemàtics... Tot això està creant una gran
incertesa entre el professorat i es tradueix en un constant con-
flicte en els claustres i en un increment alarmant de l'individua-
lisme, que es veu reforçat amb mesures com el foment de la
"titulitis", quant instrument per a guanyar seguretat i posicions
davant les noves situacions, imposant així models de formació
"dirigistes" que tenen com objectiu únic transmetre el discurs
oficialista i expedir certificats, negant la reflexió sobre la pràcti-
ca, la investigació en el centre Í l'autoformació en funció dels
interessos reals del professorat.

Arribats a aquest punt, cal que ens aturem per analitzar en
profunditat com està portant-se a terme la implantació de la
Reforma i quins mínims cal aconseguir en els Ensenyaments
Secundaris, ja que, possiblement, de la solució a què s'arribe
en els distints temes plantejats en aquest sector depèn en
gran mesura l'èxit o el fracàs de la LOGSE.

3.1. L'APLICACIÓ DE LA REFORMA EN
SECUNDÀRIA

Una manera de qüestionar la LOGSE ("ofegar-la" estaria
millor dit) o la seua aplicació en Secundària és bloquejar la
seua implantació mitjançant una insuficient aportació de recur-
sos. Val la pena recordar que tots els grans temes de
Secundària aquesta Administració ha anat posposant-los sen-
se plantejar-se la seua solució i sense fer públic cap compro-

'l mís polític en aquest sentit. Així, mentre van generalitzant-se
• els diferents cursos o nivells en l'Educació Secundària, cal
• insistir en la precarietat de la situació en què es troba el sector
• per com està aplicant-se aquesta reforma, o millor dit, com no
5 està aplicant-se la reforma. Difícilment podrà escolaritzar-se el
• 1er cicle de l'ESO als Instituts de Secundària mentre la Con-
• selleria no construïsca els centres que fan falta i adeqüe els
• que ho necessiten. Actualment, al voltant del 70% de l'alumnat
• del 1er cicle d'ESO continua als centres de Primària. Aquest

10 fet suposa, en la pràctica, el trencament de t'estructura de l'E-
• SO i l'incompliment de ta LOGSE en eixe aspecte. No hi ha
• coordinació entre els diferents col.legis de Primària i ets cen-
• tres de Secundària, perquè el decret de "lliure elecció de cen-
• tre" i l'ordre que regula el procediment d'admissió d'alumnat

15 als centres fan inútil a la pràctica aquesta coordinació. La nos-
• tra posició ha estat oposar-nos a l'esmentat decret i demanar
• la seua derogació.

Resulta absurda una adscripció deís centres de Primària als
• de Secundària si sols ho és a efectes de coordinació pedagò-

20 gica, ja que no hi ha una "zonificació" que ho permeta. L'alum-
• nat en el qual es fonamenta aquesta coordinació no sap quin
• és el seu itinerari formatiu i, a més, això facilita el trencament
• dels programes d'ensenyament en valencià per a qui els tin-
• guera al seu centre de Primària.

25 La inexistència d'unes plantilles negociades fa que una gran
• part del professorat estiga sota una situació d'incertesa res-
• pecte del seu futur. La Conselleria pretenia dissenyar unes
• plantilles estables que estigueren en funció del nombre d'uní-
• tats de cada centre. Curiosament, cada vegada que s'havia de

30 començar les negociacions, apareixien diferents temes (recor-
• dem, entre altres, les Ordres de calendari escolar i la que
• desenvolupava el ROF) que "obligaven" a centrar-se en ells i a
• deixar per a un millor moment la negociació de plantilles.
• Aquesta paralització ve a produir entre el professorat la situa-

35 ció d'inseguretat i d'incertesa, abans esmentada, pel que fa al
• futur del seu lloc de treball, així com de les condicions en què
• ha de realitzar-lo.

Per confeccionar la plantilla de cada centre, la Conselleria
• contempla els següents criteris: hores curriculars comunes i

40 optatives, nombre de departaments, hores de direcció i coordi-
• nació, professorat de Psicologia o Pedagogia, grups de diver-
• sificació curricular, desdoblaments de batxillerats i hores per
• als mòduls de Garantia Social. Aquests criteris resulten clara-
• mení insuficients pel que fa a les hores assignades a la majo-

45 rta d'ells, però a més falten uns altres indicadors que la Con-
• selleria no arreplega i que nosaltres considerem també neces-
• saris, com són la creació de tots els departaments, tasques
• com l'atenció a l'alumnat exempt de Valencià o la responsabili-
• tat de l'aula d'Informàtica, la coordinació de Valencià o dels

50 mòduls de Garantia Social, etc. La Conselleria no quantifica
• les hores per atendre l'alumnat amb necessitats educatives
• especials, de la mateixa manera que no contempla la formació
• del professorat al propi centre dins les hores lectives. Tampoc
• contempla cap reducció automàtica d'hores o grups per als

55 majors de 55 anys ni per aquell professorat que impartesca
• classe a un nombre de grups superior a sis. Per a la creació
• de la primera plaça en plantilla, Conselleria necessita 15 hores
• lectives, mentre que nosaltres demanem que es cree a partir
• de 8 hores. Amb els seus criteris no es garanteixen els

60 ensenyaments nocturns ni la continuïtat dels ensenyaments
• en valencià, ni dóna solucions específiques al món rural
' (IRES).
• Si el ROF, que serveix per a regular el funcionament dels
• centres, ja és poc democràtic i va néixer mancat de consens,

65 ara es completa amb un esborrany del seu desplegament que
• és encara més regressiu respecte del primer, perquè redueix
• les hores de dedicació del professorat relatives a direccions,
• caps de departaments, tutories, etc., i empitjora les condicions
• de treball, incrementant fins a 20 hores la càrrega lectiva del

70 professorat. Els horaris, dins de cada departament, els triarà el
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professorat per blocs sencers si no hi ha un acord; no es 1
garanteix l'ensenyament en valencià, i no contempla concep- *
tes ni tasques necessàries per assegurar un correcte funció- •
nament de l'IES en unes condicions de qualitat.

La manca de voluntat de la Conselleria per negociar tots 5
aquests temes ha estat repetidament denunciada pel nostre •
sindicat, Í continuarem denunciant-ho mentre no es resolguen •
satisfactòriament dins d'una negociació global que necessària- •
ment haurà d'incloure-hi un pla de construcció i finançament •
dels centres de Secundària, si més no dels que es preveuen 10
en el MAPA ESCOLAR, així com una millora de l'oferta pública •
d'ensenyaments a tots els nivells.

Una innovació amb la qual ens ha sorprès, però no grata- *
ment, ha estat la creació per part de la Conselleria de les Sec- •
cions dels Instituts. Aquests minicentres que no figuraven al 15
MAPA ESCOLAR suposen en la pràctica l'amuntegament de •
l'alumnat en locals provisionals i inadequats, com poden ser •
des de cases de cultura o parroquials a les típiques aules pre- •
fabricades. Els departaments de les Seccions agruparan dife- •
rents especialitats sense cap tipus de lògica pedagògica, però 20
sí econòmica. Les condicions en les quals s'impartiran les •
classes no seran les adequades i a més estos centres, com •
que no seran IES, patiran una reducció de professorat que •
repercutirà negativament en la qualitat de l'ensenyament que •
rebrà aquest alumnat. Si sempre hem estat en contra dels 25
macrocentres, també hem de criticar la creació de Seccions, •
que no són una solució als problemes del món rural, que té •
dret a un ensenyament de qualitat, tant pel que fa a la dedica- •
ció del professorat com als mitjans tècnics i a les instal·lacions •
dels edificis. 30

Un dels grans avanços previstos en la LOGSE és la inte- •
gració escolar de tot l'alumnat encara que tinguen unes •
necessitats educatives diferents, específiques i/o especials. •
Però açò no es pot aconseguir si la lletra no va acompanyada •
d'una reducció important de la ràtio alumnat/aula per cada 35
persona amb necessitats educatives especials i professionals •
suficients dels SPES per atendre aquest alumnat, educadors i •
altres especialistes, com el professorat de PT, així com de la •
construcció dels departaments d'Orientació en tots els cen- •
tres. Totes aquestes mesures han d'anar de la mà d'un Pla de 40
Formació del professorat, de manera que puga atendre •
aquestes necessitats amb la suficient preparació i elaborar les •
adaptacions curriculars que calguen, així com de la construc- •
ció de centres específics d'Educació Especial.

Pel que afecta a l'atenció a la diversitat en l'ESO, cal que 45
l'oferta d'optatíves per a l'alumnat, dins el currículum comú o •
troncal, siga real i s'adeqüe a les seues necessitats, i no a les •
disponibilitats de professorat del centre. S'han de realitzar les •
diversificacions curriculars individualitzades per aquells que ho •
necessiten al llarg de tota l'ESO, sense construir trajectes for- so
matius diferenciats i amb agrupaments segregadors de l'alum- •
nat. Els plans de formació actuals no donen resposta a aques- •
ta problemàtica.

Pel que fa a la Formació Professional, sabem que s'ha •
completat la seua regulació estatal mitjançant dos Reials 55
Decrets: el RD 1.635/95 i el RD 777/98. Al de País Valencià •
tot o quasi tot està per fer. S'ha procedit a adscriure el profes- •
sorat d'FP a les especialitats derivades de la nova ordenació, •
produint un malestar entre tots aquells els quals la seua •
especialitat havia estat objecte de desdoblament, com és el 60
cas de la Tecnologia Administrativa o la Tecnologia Sanitària, •
perquè retallava els seus drets sobre les noves especialitats. •
Els antics Mestres de Taller, interins, amb titulació d'FP II, •
continuen sense una solució definitiva a la seua problemàtica, •
derivada de la manca de titulació "adequada" en què la LOG- 65
SE els deixa. Únicament s'aconsegueix una pròrroga a la •
seua situació per tres anys més, la qual cosa suposa que •
haurem de continuar lluitant en defensa d'aquest col·lectiu •
perquè se'ls reconega la seua validesa professional dins el •
món de la nova FP. 70

És ben evident que la desaparició progressiva dels primers
cursos de l'antiga Formació Professional sense la posada en
marxa d'un nombre de cicles formatius suficient està deixant el
professorat de l'FP específica sense hores lectives. La Conse-
lleria no ha previst res al respecte, cap mecanisme transitori
que garantisca els drets d'aquest professorat, ni cap implanta-
ció de cicles formatius, tant superiors com de grau mitjà, per
pal·liar aquesta situació. A més a més, els Programes de
Garantia Social (PGS) continuen sense planificació i publicitat
per part de l'Administració, la qual cosa impossibilita, en la
pràctica, que tant l'alumnat com el professorat puguen utilitzar-
los. Cap professor o professora hauria de perdre el seu lloc de
treball mentre la nova FP no estiga totalment implantada i
s'haja negociat amb la participació dels diversos agents
socials i d'acord amb criteris de compensació social.

Per donar solucions a tota la problemàtica descrita, reivindi-
quem el següent:

Compromís per part de l'Administració d'un Pla temporalit-
zat de construcció de Centres, de manera que es garantisca el
trasllat de tot l'alumnat d'ESO als IES en condicions, així com
una ampla oferta d'ensenyaments postobligatoris a totes les
comarques.

Transformació de les Seccions en IES, garantint els ensen-
yaments en aquests Centres en condicions de qualitat.

Negociació de Plantilles que donen resposta a les noves
tasques i funcions educatives.

Garantia d'estabilitat del professorat al propi Centre o locali-
tat, mentre no estiga totalment implantada la LOGSE.

Negociació global de l'aplicació de la LOGSE, tant per a
l'ensenyament secundari com per als ensenyaments especia-
litzats.

Implantació de programes de Garantia Social a tots els
Centres.

Dins l'atenció a la diversitat, reclamem una reducció de les
ràtios, un major nombre de grups de diversificació curricular
per Centre, i un desplegament del Decret d'SPEs i dels Depar-
taments d'Orientació.

Jornada Laboral de 35 hores i reducció de l'horari lectiu i de
forma automàtica per als majors de 55 anys.

Regulació de les condicions laborals del professorat itine-
rant i del que comparteix Centre. No a les contractacions a
temps parcial.

Ampliació de l'oferta de Cicles Formatius, tant de Grau Mitjà
com Superior, que donen resposta a les necessitats socio-cul-
turals i econòmiques de les comarques. Ampliació i millora
dels recursos i dotacions dedicats a l'FP.

Derogació de la LOPEGCED, per garantir una major auto-
nomia i participació en la gestió democràtica dels Centres.
Organització dels Departaments atenent a criteris democrà-
tics, i no jerarquitzadors, i elecció democràtica de tots els
càrrecs.

Formació permanent del professorat en horari lectiu.
Pacte d'estabilitat per a la totalitat del professorat interí fins

el seu accés a la Funció Pública lligat a la formació i experièn-
cia docent, tot i incloent aquells que no tenen la titulació LOG-
SE adequada.

Garantia de continuïtat de les línies en valencià de Primària
a Secundària i oposició a totes aquelles mesures que discrimi-
nen l'ensenyament en valencià en Secundària.

ANNEX I: L'STEPV-lv I LA FORMACIÓ
Històricament hem defensat, i defensem, que la formació

del professorat ha de ser considerada com un dret i com un
deure i que l'Administració educativa ha de ser l'única respon-
sable d'ofertar-la i la que ha de posar tots els mitjans al seu
abast perquè aquesta es faça dins el nostre horari lectiu, per-
què estiga a prop dels nostres centres de treball, perquè arri-
be tothom i no s'excloga a cap persona (ni funcionària de
carrera ni interina), perquè siga de qualitat i gratuïta. És per
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això que la nostra línia ha estat no organitzar activitats de for- 1
mació, llevades de les que hem considerat com a conseqüèn- •
eia de la nostra pròpia dinàmica (jornades, escoles sindicals), •
que considerem com a una part de la nostra formació i hem •
volgut que així se'ns reconeguera per part de la Conselleria 5
d'Educació.

La conjunció de varis factors: Acords de Formació contínua •
i continuada, reconversió del sistema educatiu tant en l'ense- •
nyament públic com privat, conseqüències del procés d'ads- •
cripció del professorat de Primària, especialització de les bor- 10
ses de treball del professorat interí, etc., van fer que el Con- •
sell Nacional de í'STEPV-lv, reunit a Xàtiva el 7 de juny de •
1997, aprovarà una resolució sobre impartició de cursos per •
part del Sindicat que variava considerablement les línies que •
fins aleshores havia mantingut. La resolució constava dels 15
cinc punts següents: •

1. L'STEPV-lv adopta la decisió que des d'aquest moment •
podrà organitzar activitats i cursos de formació. *

2. Per poder organitzar alguna activitat s'haurà d'estudiar la •
proposta o propostes concretes i sempre sobre la base de la 20
demanda de l'afiliació. De cada proposta s'haurà de fer un •
estudi de viabilitat (recursos, infrastructura, dedicació, etc.).

3. Les activitats que l'STEPV-lv puga organitzar no hauran •
de causar interferències amb les dels MRPs. Així, nosaltres •
renunciaríem a organitzar activitats que feren ets MRPs i 25
adreçaríem la nostra afiliació a aquestes activitats. •

4. Mai actuarem des de l'elitisme, per la qual cosa haurem *
de tendir a la gratuïtat o al menor cost possible. Tampoc les •
convocatòries d'activitats han de potenciar el clientelisme.

5. Davant propostes d'activitats serà et Secretariat Nacional 30
qui donarà el vist-i-p!au a la seua autorització i, posteriorment, •
serà informat el Consell Nacional. , •

La resolució va estar condicionada per les exigències que •
l'afiliació li feia al seu sindicat perquè convocarà cursos d'es- •
pecialització per obtindré noves habilitacions, com estava fent- 35
se per altres organitzacions sindicals.

Cal recordar que en l'Acord de Plantilles de Primària (7 de •
juny de 1996) aconseguírem el compromís que l'Administració •
ofertara en tres anys un mínim de 1.500 places per adquirir •
noves especialitats. Però per aquelles dates alguns sindicats 40
ja havien començat a organitzar cursos d'adquisició de noves •
especialitats i els que convocava la Conselleria d'Educació •
eren coberts pel professorat funcionari de carrera. Amb la qual •
cosa un ampli sector del professorat estava impossibilitat per •
realitzar-los, bé perquè no tenia cabuda en els institucionals, 45
bé perquè no volia o no els deixaven en altres sindicats. Poder •
obtenir una nova habilitació no era una qüestió nímia, podia •
suposar per algunes persones treballar o no, per a altres la •
possibilitat de treballar en una altra especialitat diferent, per a *
altres no perdre el seu lloc de treball en el centre concertat, 50
per a altres poder acostar-se al seu domicili, etc.

El ben cert és que la resolució aprovada pel Consell •
Nacional volia donar satisfacció a la demanda concreta d'un *
determinat tipus de cursos, però no sols està referida a ells, •
deixa la porta oberta a la realització de qualsevol acció forma- 55
tiva que es crega necessària per a qualsevol col.lectiu, amb •
totes les implicacions que això comporta.

Fruit d'aquella decisió col·lectiva organitzàrem 16 cursos •
d'especialització per al professorat del cos de mestres, amb la •
participació de 504 persones. Dos aspectes cal destacar del eo
procés:

El primer, la gran tasca administrativa que calgué realitzar. •
En primer lloc, és necessari u'n conveni previ amb la Universi- •
tat per a l'autorització de la Conselleria d'Educació per poder •
realitzar-los. Per tant, tenim el preceptiu conveni de col·labora- 65
ció, signat per 4 anys i prorrogable si cap de les parts el •
denuncia, amb les Universitats de València (Estudi General) i •
d'Alacant. Posteriorment, es va fer tot el procés de matricula- •
ció, contractació del professorat, seguiment dels cursos, •
memòries administratives, actes, etc. 70

El segon aspecte va ser el finançament, en el qual ens
detindrem un poc més. Els cursos convocats per determinats
sindicats són gratuïts i els nostres s'han de realitzar cobrant
una matrícula per poder fer front a les despeses. Aquesta és
una situació a la qual s'arriba al constituir-se en 1992 la Fun-
dación para la Formación Continua (FORCEM). Amb això les
parts signants (Empresaris i Sindicats) pogueren participar en
els processos de planificació, organització, gestió i impartició
dels cursos per als treballadors i treballadores que no depe-
nen de l'Administració.

Els empleats i les empleades públics no estaven contem-
plats en aquell acord. Per poder donar-li cabuda, en 1994 es
va signar un altre Acord Administració-Sindicats (CC OO, UGT,
CSIF i CIG), pel qual es crea la Comissió General per a la For-
mació Contínua. Aquest Acord afecta tots els treballadors i
totes les treballadores dependents de qualsevol Administració
pública.

Els plans de Formació es financien amb els fons provinents
de la cotització per Formació Professional de tots els treballa-
dors i totes les treballadores acollits al Règim General de la
Seguretat Social i mitjançant un percentatge de la quota de
formació professional (Ü'35%) dels treballadors i treballadores
dependents de les Administracions públiques.

Però amb l'Acord de 1994 els sindicats signants renuncia-
ren a la reivindicació històrica del reconeixement d'una clàusu-
la de Revisió Salarial i la varen substituir per un "fons per al
manteniment adquisitiu", que sols es va aplicar el primer any
de vigència, al mateix temps que renunciaven a defensar el
pagament del deute que el Govern tenia pendent amb els
seus treballadors i treballadores per la congelació salarial que
s'havia patit els darrers anys.

A més a més, li donaven suport a la reconversió de les
plantilles i acceptaven la mobilitat funcional i geogràfica.

Però a canvi els sindicats signants rebien importants con-
trapartides:

- Modificació del sistema de representació del funcïonariat
públic.

- Modificació del sistema de negociació de les condicions
de treball.

- Definició del marc de relacions sindicals per al període de
vigència de l'Acord.

- Disseny d'una política de formació del funcïonariat públic
amb la participació dels Sindicats signants.,

- Concertació de les negociacions en Meses Centrals, en
detriment de les Meses Sectorials, i, en qualsevol cas, allunya-
des del control democràtic i de la participació activa dels treba-
lladors i de les treballadores.

I en diners estava parlant-se d'importants quantitats; així,
per exemple, el FORCEM va comptar amb 62.000 milions de
pessetes en 1995 i amb 82.000 milions en 1996.

Al País Valencià aquest procés va tenir la seua adaptació
amb l'Acord subscrit entre la Generalitat Valenciana, CC OO,
UGT, CSI-CSIF i CEMSATSE el 31 de gener del 1995. El Títol
V de l'Acord està dedicat a la Formació. En ell, a més a més
de moltes declaracions de principis, hi havia alguns elements
molt concrets que explicitar:

- La Generalitat Valenciana manifesta la seua voluntat de
col·laborar en les activitats formatives dels sindicats signataris.
Amb aquesta finalitat, mitjançant convenis específics, es con-
cediran fins a tres permisos sindicals de temps complet a fun-
cionaris docents perquè desenvolupen la seua activitat en
centres de^ formació oficialment reconeguts de titularitat d'a-
quests sindicats.

- Dins del marc de la política de descentralització en matè-
ria de formació de la Generalitat Valenciana, les centrals sindi-
cals signatàries podran efectuar la proposta d'aquelles activi-
tats formatives que puguen assumir.

- Les centrals sindicals signatàries podran, proposar, a l'I-
VA P, a l'IVESP i a la DGOIE, les persones que pels seus
coneixements i qualitats consideren idònies per a participar
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com a professorat col·laborador en els cursos organitzats i 1
impartits pels esmentats organismes.

- En l'àmbit de la Mesa General, o en la comissió d'a- •
questa que es constituesca per a la matèria de formació, •
seran objecte de negociació els criteris generals a què han 5
d'ajustar-se els plans de formació perquè es puguen •
finançar amb càrrec a fons de formació contínua en l'àmbit •
de la Generalitat Valenciana.

De tot això s'han produït, al nostre entendre, conseqüèn- •
cies molt greus per al funcionament d'un sistema democrà- 10
tic, de les que OC OO, UGT i CSI-CSIF són co-responsa- •
bles:

- CC OO, UGT i CSI-CSIF pacten en la Mesa General de •
la Funció Pública el Pla de Formació del professorat, margi- -
naní així més del 60% de la representació d'aquest sector. 15
Han convertit la Mesa Sectorial d'Ensenyament en un pari- •
pe, reduint-la a un ens merament informatiu, en el millor •
dels casos, pel que respecta a la formació.

- Han soterrat la Comissió de Formació, que tant enarbo- •
raren en el moment de signar l'acord dels sexennis i de la 20
qual no estalviaren cap esforç per impedir que l'STEPV-lv •
participarà.

- Accedeixen a subvencions restringides a les organitza- •
cions signants de l'Acord. Subvencions que, recordem, pro- •
venen de tots els treballadors i treballadores. 25

- Generen clientelisme.
- Gaudeixen de persones alliberades a! marge de qualse- •

vol procés democràtic de representació.
- En definitiva, volen fer de l'oferta institucional de forma- •

cíó un vedat, imposant criteris totalment antidemocràtics al 30
tancar la porta a la resta d'organitzacions a un disseny per •
al qual estan legitimades democràticament i a un finança- •
ment que per la seua procedència també els correspon.

Front açò, l'STEPV-lv hem d'actuar amb totes les mesu- •
res al nostre abast per fer que el pla de formació del profes- 35
sorat siga negociat en la mesa sectorial d'Educació i que els •
diners de tots els treballadors i treballadores repercutisquen •
en tot el col·lectiu i no sols en qui realitze accions formatives •
de determinades organitzacions signants d'un acord.

Però malgrat les discriminacions patides, ja hem apuntat 40
que un nombre considerable de professorat va optar per •
realitzar els nostres cursos. L'experiència del primer any •
l'hem de considerar com a molt positiva, ja que vàrem cobrir •
aproximadament el 99% de la demanda en les 3 especiali- •
tats realitzades. No poguérem satisfer la demanda d'Educa- 45
ció Física ni d'Educació Musical, perquè les proves prèvies •
varen estar dissuasòries. Així mateix, encertarem en la nos- •
tra prospecció de necessitats, ja que el professorat partici- •
pant respongué, bàsicament, al perfil que consideràrem •
amb més dificultats per poder realitzar els cursos de Conse- 50
lleria donada la seua situació laboral: professorat interí, •
principalment (el 69'4%).

Les valoracions que va realitzar l'alumnat van estar tam- •
bé molt positives Í els nostres cursos han assolit un gran •
grau de consideració i prestigi. Aquests factors, entre altres, 55
van fer que el professorat continuarà demanant-nos que per •
aquest curs tornàrem a convocar-los. Cosa que hem fet amb •
una oferta molt més reduïda que el curs anterior: 5 cursos •
en total, amb la participació de 168 persones en total.

Ara bé, a partir d'ara cal que l'STEPV-lv articule de mane- 60
ra ordenada el que pot ser una tasca més complexa que, si •
més no, té dos vessants clarament diferenciades.

Per una part, continuar satisfent les nostres necessitats •
internes de formació específica. En aquest sentit, l'Escola •
Sindical que venim realitzant des de fa 10 anys esdevé com 65
un dels instruments més valuosos per a la formació sindical •
i l'intercanvi d'experiències. En el mateix sentit hem de való- •
rar les trobades que es realitzen en alguns sectors o àrees, •
com ara les Jornades de Secundària, les de dones o les de •
política educativa. Totes elles són activitats obertes tant a 70

l'afiliació com a tot el professorat interessat.
En altre ordre de coses, cada vegada més, es fa impres-

cindible l'aprenentatge de nous instruments i tècniques de
treball per a les persones permanents sindicals {la Informàti-
ca, per exemple) a les que la pròpia organització ha de
donar resposta. Totes aquestes activitats les definim com e!
pla de formació intern i hem de continuar reivindicant que
siguen reconegudes com a activitats formatives per part de
l'Administració Educativa. Per la qual cosa en desembre de
1998 signàrem amb la Conselleria d'Educació un conveni de
col·laboració per a la formació del professorat, que s'ha
d'actualitzar cada any.

Per altra part, hem d'estar en disposició de detectar les
mancances externes, tant del professorat com de la resta de
sectors, per poder demanar l'Administració corresponent
ofertes formatives que s'adapten a les necessitats dels tre-
balladors i treballadores i, si s'escau, estudiar alternatives
pròpies per donar solucions puntuals a necessitats no
cobertes. Aquestes activitats, en cas de realitzar-se, les
denominem pla de formació extern. En aquest extrem hau-
rem de valorar sempre que:

- Es necessita un grau d'especialització important per
poder organitzar accions formatives externes, ja que s'ha de
treballar en moltes instàncies administratives diferents (Uni-
versitat, Conselleries, Hisenda).

- Realitzar un treball administratiu considerable, tant en
les accions internes com en les externes (projectes, autorit-
zacions, contractació del professorat, matriculació, segui-
ment de les accions formatives, certificacions, etc.).

Per portar endavant tot açò d'una manera sistematitzada
cal que s'adscriguen les persones necessàries i es dote de
contingut l'Àrea de Joventut, Ocupació, Atur i Formació que
es va crear en el VI Congrés. Pel que respecta a la Forma-
ció, tindrà les responsabilitats següents:

-.Ferel seguiment dels plans institucionals de formació.
- Detectar les necessitats internes de formació.
- Articular i coordinar totes les activitats de formació inter-

nes.
- Presentar a les Administracions corresponents i/o a les

Universitats el pla de formació intern, fent el seu seguiment,
i responsabilitzar-se de les gestions administratives que d'ell
se'n deriven.

- Estudiar les demandes de formació que es puguen pre-
sentar al sindicat.

- Presentar a la Conselleria corresponent les necessitats
detectades, per demanar que siguen satisfetes.

- En cas de no ser satisfetes les necessitats per la Con-
selleria corresponent, realitzar el preceptiu estudi de viabili-
tat, que es recull en el punt 2 de la Resolució aprovada pel
Consell Nacional del 7 de juny de 1997 per ser presentada
al Secretariat Nacional.

- Si el SN autoritza la realització d'alguna acció formativa
externa, l'a coordinarà i es responsabilitzarà de totes les
accions administratives que se'n deriven.

ANNEX II: ELS MOVIMENTS DE
RENOVACIÓ
PEDAGÒGICA

Considerem els MRPs com grups de docents, educadors
i altres persones relacionades amb l'educació, a mode de
moviments socials de base, democràticament organitzats,
amb la finalitat de generar llocs de trobada, de reflexió, de
debat, de formació, d'intercanvi d'investigació i de difusió
pedagògica, amb la finalitat de construir orientacions, dis-
cursos i pràctiques pedagògiques per a la consecució d'una
escola pública, democràtica, laica, promotora del desenvolu-
pament integral de tothom, en el marc d'una societat
democràtica, integradora, lliure i socialment avançada.
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A dos reptes importants s'enfronten actualment els 1
MRPs de cara al seu futur: el seu espai propi Í el finança- •
ment.

Sobre el primer aspecte ja fa alguns anys que el debat •
està obert i els distints MRPs cerquen el seu lloc. És un 5
procés al que haurem d'estar expectants i participar activa- •
ment.

Els propis MRPs ho defineixen ja des del seu II Congrés •
Estatal (Gandia, 1989) de la següent manera:

"Amb la presentació, per part del MEC, d'iniciatives ins- 10
titucionals de formació permanent del professorat s'intro- •
dueix un nou element que, encara que desitjable, ens obli- •
ga a un replantejament dels espais i continguts que justifi- •
quen la nostra existència. Situació similar es produeix a •
les comunitats autònomes amb plenes competències en 15
matèria educativa.

Comença així una reflexió interna i una anàlisi profunda •
sobre la situació creada, que podem resumir en:

Debilitat estructural i organitzativa.
Manca de reflexió pròpia. 20
Esgotament dels models d'actuació. •
Dificultats per connectar i incorporar nous companys i •

companyes, més joves.
A partir d'aquest punt crític i fins al moment actual, •

constatem una certa recuperació en la nostra pròpia dinà- 25
mica d'aprofundir el debat social, polític i cultural que pre- •
cisàvem ,i iniciar una reflexió pròpia." •

Respecte al segon aspecte, el finançament, ens detin- •
drem un poc més. El finançament s'ha vingut realitzant de •
diverses formes segons l'etapa històrica que han traves- 30
sat. Així, durant els primers anys, que coincideixen amb •
els de l'anomenada "Transició Democràtica", el pes del •
finançament requeia sobre els assistents. A poc a poc, •
conforme les forces progressistes accedien a les institu- •
cions públiques, aquestes van començar a subvencionar- 35
los. Després del primer pas de les universitats, van vindré •
les ajudes dels ajuntaments i les diputacions. •

En la mateixa línia, el reconeixement del paper dels •
Moviments de Renovació Pedagògica per part del Ministeri •
d'Educació i la Conselleria d'Educació de la Generalitat 40
Valenciana no arribarà fins a la constitució dels governs •
socialistes, que opten per subvencionar-los mitjantçant •
convocatòries públiques per a la realització d'activitats de •
renovació pedagògica. El resultat de les quals van fer •
innecessàries, en molts casos, les peticions d'ajudes 45
econòmiques a altres institucions, ja que per elles matei- •
xes garantien la realització d'unes activitats de gran nivell •
(sobretot les Escoles d'Estiu) amb un reduït cost econòmic •
per a l'alumnat. •

En aquest punt, cal recordar que un dels aspectes que 50
en el seu moment valoràrem l'STEPV-lv per signar l'acord *
retributiu de 1988 va ser la creació d'eixes convocatòries •
d'ajudes específiques per als MRPs. Per això, des que es •
va publicar per primera vegada aquest tipus de convocatò- •
ria, hem considerat que els seus destinataris havien de ser 55
organitzacions amb un fort compromís amb la renovació •
pedagògica des de la independència del pensament i la •
praxi, i mai uns agents que es dedicaren a cobrir les man- •
cances de formació de l'Administració Educativa ni a com- •
plementar-les. És a dir, Moviments que foren capaços de 60
generar una reflexió crítica sobre el fet educatiu, aportant •
al conjunt un model d'escola pública, democràtica, partici- •
pativa i valenciana. Nosaltres, per tant, sols reconeguem •
com a autèntics destinataris d'aquesta subvenció aquelles •
entitats que han donat sobrades mostres d'eixe compromís 65
al llarg de la seua trajectòria. Concretament, als MRPs, •

que des de fa més d'una dècada formen la Federació de
Moviments de Renovació Pedagògica del País Valencià.

No obstant això, amb l'arribada al poder del Partit Popu-
lar la memòria històrica es perd (o s'amaga) i les convo-
catòries es flexibilitzen de tal manera que hi cap tothom i
es pot subvencionar qualsevol activitat, amb la qual cosa,
per exemple, l'Escola d'Estiu passarà de tenir una subven-
ció de 2'5 - 3'5 milions entre els anys 90-95 a 1'5 milions
en 1997, i de 150.000 ptes. en 1998, perventint-se així la
finalitat amb què s'havien creat aquestes convocatòries.

Encara que semble inversemblant, cada any, aquestes
entitats, amb una contrastada trajectòria de renovació
pedagògica, han d'estar pendents de rebre una subvenció
pública, supeditada als criteris de qui interpreíe en cada
moment la convocatòria, aplicant criteris totalment subjec-
tius i canviants d'un any a altre. Així, hem pogut comprovar
com activitats que en les darreres quatre convocatòries es
desestimaven perquè, segons els representants de la
Direcció General d'Ordenació i Innovació Educativa i Políti-
ca Lingüística, estaven totalment cobertes pel Pla Institu-
cional de Formació, en la darrera convocatòria (1998) se
subvencionaven totes. El criteri d'aplegar sota una mateixa
convocatòria activitats tan diverses no ens sembla el més
adequat per resoldre cap convocatòria, i menys quan a
aquesta, per la seua flexibilitat, cada vegada concorreixen
més entitats i des de fa sis anys no s'ha vist incrementada
la seua dotació econòmica.

És preocupant com cada any sorgeixen, a l'empara d'u-
na convocatòria de subvencions, més Í més grups de dub-
tosa aportació a la renovació pedagògica.

Davant tot això:
1. Considerem que els MRPs i les Escoles d'Estiu repre-

senten un model de formació permanent que considerem
com a nostre, ja que són un espai autònom on s'unifiquen
voluntats i forces per a aprendre, en la pràctica, a fer una
escola alternativa, per teoritzar eixa pràctica, per a cercar
la unió amb altres moviments socials progressistes, per
elaborar teories alternatives i per a estudiar les teories
pedagògiques d'avantguarda que puguen influir en la nos-
tra pràctica transformadora. Buscar, en definitiva, els
camins teòrics i pràctics, la informació i l'experiència per a
fer escola popular i valenciana.

Per això, tota l'afiliació a l'STEPV-lv ha de sentir com a
propis els MRPs. La seua revitalització també és una tasca
en la qual ens hem de sentir fortament compromesos.

2. Hem de garantir que en els foros institucionals on la
Federació d'MRP-

PV té representativitat, Consell Escolar Valencià, per
exemple, la continue mantenint.

Respecte l'Administració Educativa, hem d'exigir:
La signatura d'un conveni singular entre la Conselleria

de Cultura, Educació i Ciència i la Federació d'MRPs-PV
que els garantesca unes condicions adequades per realit-
zar la seua tasca.

Publicació d'una convocatòria de subvencions específi-
ca per als Moviments de Renovació Pedagògica i, si s'es-
cau, una altra diferent per a "entitats sense finalitat de
lucre".

Que en futures convocatòries de subvencions es defi-
nesquen de manera clara i objectiva els criteris de selecció
per a la concessió d'ajudes econòmiques.

Que la convocatòria o convocatòries d'ajudes es publi-
quen durant el primer trimestre de l'any i es resolguen
durant el segon.

Increment substancial de la dotació econòmica per a la
realització d'activitats de renovació pedagògica.
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