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L’STEPV-Iv
subscriu part
dels acords
sobre
temporalitat

XELO GARCIA

El VIII Congrès ratifica la conversió dels sectors no docents en sindicats autònoms

L’STEPV-IV dóna a llum la nova
Federació de sindicats valencians
REDACCIÓ
La celebració del VIII Congrés
Extraordinari de l'STEPV-Iv ha culminat
el procés d'extensió del Sindicat en l'àmbit de la Funció Pública i la diversificació
dels sectors que en formen part. L'STEPVEls canvis orgànics han
necessitat la celebració de fins
a quatre congressos en un sol
dia, un per cada sindicat federat. L'institut d'ensenyament
secundari Benlliure de la ciutat
de València acollia el 30 de
juny més de 120 congressistes
representants dels distints sectors i comarques en un remodelat edifici i un magnífic saló
d'actes. Hi entrava una sola
organització i n'eixia una federació de quatre sindicats amb
una clara vocació unitària.
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Iv torna a ser un sindicat principalment
d'ensenyament, mentre que els fins ara
sectors d'Administració Pública i de
Sanitat es constitueixen en organitzacions
independents.
Amb els nous sindicats sectorials es con-

La incorporació a la FSTPV
de l'STEPV-Iv, no condueix al
Sindicat a qüestionar-se la pertinença a la confederació
d'STEs. D'acord amb les
ponències aprovades, es tracta
més bé de tot el contrari: es
mantenen vigents els vincles
també mitjançant la FSTPV,
estructura organitzativa que
queda
vinculada
a
la
Confederació d'STEs i, per
tant, queden inclosos els sindicats que la conformen. Més
encara: el Congrés de la

forma la nova Federació de Sindicats de
Treballadors del País Valencià (STPV-Iv).
És la primera pedra de les forces que es confederaran en la futura Intersindical
Valenciana, que té una nova fita important a
finals de la tardor.

Federació fa una aposta per la
Confederació d'STEs en concebre la Intersindical Valenciana
igualment vinculada a la
Confederació d'STEs.
Com s'ha aprovat en la
ponència d'organització: "el
projecte d'STEs, més enllà de la
pluralitat de les organitzacions
que el compartim, respecte
d'àmbits funcionals i a vegades
d'anàlisi de les realitats, suposa
una alternativa organitzativa i
conceptual que, lluny d'esgotarse, adquireix cada dia més pre-

sència en la vida social perquè
s'adequa millor a un funcionament de l'Estat que creguem
que ha de ser molt diferent
quant a la relació entre les diferents comunitats nacionals.
Conceptes que apareixen en el
debat, com sobirania compartida i/o altres fórmules, no són
una novetat en la Confederació,
perquè els venim exercint i
construint durant més de vint
anys".
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L’STEPV-Iv ha signat els
acords sobre temporalitat en
les Meses Sectorials de
Sanitat,
Justícia
i
Administració Pública, però
no el d’Educació, i per tant,
no ha subscrit el document
de la Mesa General de
Negociació per no haver-se
arribat a acords en totes les
Meses Sectorials. De res ha
servit la demanda de més
negociació
amb
la
Conselleria d'Educació. Tot
el procés negociador ha
transcorregut en un temps
rècord, durant el mes de
juliol. L'acord sectorial
d'Educació no dóna solució
a l'accés del profesorat
interí a la condició de
funcionari de carrera ni
garanteix
la
seua
continuïtat en el treball. La
Conselleria tampoc no es
compromet a convocar
concursos
públics
per
cobrir totes les vacants dels
diferents
programes
i
serveis
educatius
que
depenen d'ella, ni tampoc a
impulsar
davant
del
Ministeri els canvis legals
necessaris per possibilitar
l'accés
diferenciat
del
professorat interí a la funció
pública docent, ni a iniciar
el procés de negociació
d'un pacte d'estabilitat, ni a
incloure una clàusula sobre
el requisit lingüístic per a
l'accés als llocs de treball
docents, a pesar de l'anunci
del conseller sobre la seua
exigència al 2002. Enguany
professorat interí de tots els
Cossos no hi treballarà. El
problema
serà
especialment
greu
a
Secundària. Aquest curs
serà força important per
haver-se de negociar la
modificació
del
Reial
Decret 850/93 que regula
l'accés a la funció pública
docent.

Educació ignora una sentència del TSJCV

L’all...

Un any més és regula
provisionalment el funcionament
dels centres públics
REDACCIÓ
Les instruccions en matèria
d'Ordenació Acadèmica i d'organització de l'activitat docent
als centres públics per al curs
2001/2002 es discutiren en la
Mesa Sectorial després que
l'Administració fora incapaç
de consensuar amb els sindicats una nova ordre per al desplegament del Reglament
Orgànic i Funcional (ROF) dels
centres.

La normativa que regula el
funcionament i organització dels
centres públics ha estat prorrogada un curs més. La negociació
del desplegament del ROF ha
quedat aparcada fins la tardor
del 2001, per la impossibilitat
d'arribar a un consens entre
l'Admistració i els sindicats
sobre els temes més rellevants.

PÀGINA 6

Per a la Brunete mediàtica local, fidel aliada del Govern Valencià, que ha posat tota
la seua
artilleria al servei de la criminalització dels
actes commemoratius del 25 d’abril.
A alguns, la derrota d’Almansa, els ha semblat sempre poca cosa.

...i l’oli
Per al rectorat de la Universitat de València
Estudi General,per la seua iniciativa de reivindicar i
rehabilitar la figura de l’ex rector Joan Pesset
Aleixandre,víctima de la repressió franquista.
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La normalitat
del nou curs
El curs escolar naix amb els mateixos problemes
que els darrers: provisionalitat i privatitzatió. El
Govern, però, estima que és el millor curs dels últims
anys. Tots els xiquets i totes les xiquetes tenen una
plaça escolar i la majoria de claustres estan complets.
Però la normalitat tantes vegades reiterada pel
Govern no va més enllà d'aquestes dues dades inicials. Si el Mapa Escolar és de 1996, com s'explica
que encara en manquen 277 per construir o adequar?
On han estat els centres en el moment de la implantació de l'Educació Secundària? Cinc anys després
del primer curs d'ESO, més del 40% dels IES no
tenen escolaritzat el seu alumnat -que roman a les
escoles, sense instal·lacions ni professorat especialista- i tres anys després del termini previst falten 354
aules per als menuts de 3 anys: la "normalitat" dels
governants la pateixen els ciutadans. La premsa més
afecta anuncia triomfal que hi ha un mestre per cada
9-12 alumnes de primària. Si fan un tomb per
Alaquàs veuran que quasi tots els centres han superat la ratio de 20 alumnes per aula, en alumnat de 3
anys! I, segons el conseller d'Educació, el confort de
les 780 aules prefabricades -barracons, en denominació políticament incorrecta- és tan alt que no caldrien
els nous edificis. Els serveis públics en el nostre país
no són suficients: les escoles infantils públiques amb
alumnat de 0-3 anys apenes són una trentena, un
nombre insignificant respecte a les privades.
Novament, la Conselleria d'Educació no ha demanat
la capacitació en valencià per cobrir 1.129 llocs de
treball de centres amb programes d'educació bilingüe, amb els problemes per a l'aprenentge de l'alumnat, que això suposa, tot ignorant els informes de
la Sindicatura de Greuges. L'organització i funcionament dels centres està regida per una Ordre de 1992,
superada pels canvis del sistema educatiu. Un any
més, s'han donat intruccions provisionals.
Les espectatives de pacificació lingüística obertes
amb la constitució de l'Acadèmia Valenciana de la
Llengua i el pacte pel valencià entre la Presidència
de la Generalitat i el PSPV-PSOE han quedat malbaratades pel canvi del curriculum de valencià d'ESO i
Batxillerat mampresa pel conseller Tarancón. La
"valencianització" consisteix a foragitar tots els
autors catalans i illencs de la història de la literatura
catalana. La censura a compta-gotes dels darrers
anys ha deixat pas a l'imperi de la ignorància més
grollera. Ara tornarem a parlar dels problemes de la
llengua, i no de la política antisocial s'aplica a l'ensenyament.
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La Religió Catòlica,
una assignatura privada
Joan Pau Cimarro

T

Una altra qüestió d'importànaquestes persones no han tingut
ots els mitjans de comunicia és la del estatus de l'àrea de
que passar que cap sistema de
cació,
audiovisuals
i
Religió a l'ensenyament. Els biscontrol, com un concurs-oposició
escrits, ha deplegat un
bes volem fer retornar, defensant
o sistema de selecció de borses
interessant espectacle arran l'aque la religió té un estatus acade treball per un barem públic.
comiadament de la professora de
dèmic i no doctrinal, a l'anterior
Aquesta qüestió ha estat "oblidareligió catòlica que, en opinió
estatus de Religió Catòlica avada" al situar el debat en el condels seus caps de personal (els
luable a l'expedient acadèmic i
flicte entre esfera privada, vida
bisbes) no duia una vida cristiauna assignatura igualment avaafectiva, i esfera pública, relació
na. En aquest sentit l' l'humorista
luable com Ètica o Educació en
laboral docent.
Forges ja ha dibuixat la situació
Valors.
Malauradament, encara que
ben fascinant, i ben previsible,
De forma coherent ¿tant
del dimoni preguntant
la titulació com la selecció
als condemnats a l'infern
de professorat haurien de
si hi habitava una dona
ser objectives i públiques?
adúltera al foc etern. Els
“Com
és
possible
¿És catequesis o teologia el
comdemnats, tots bisbes,
responien negativament.
mantindre una assignatura privada que s'imparteix realment?
¿Teologia per a xiquets i
Resulta evident que
xiquetes? ¿és el mateix
cap persona pot perdre el
en un sistema públic
impartir
docència
de
seu lloc de treball per
d’ensenyament ”
Matemàtiques i de Història
motius injustificat. Dit
que de Religió Catòlica?
això esdevé misteriós
¿Es la religió una Ciència?
que de moment cap veu
¿Què
dirien
Voltaire,
amb influència, i després
Hume o Kant de la qüestió? Els
contracte l'administració educad'algunes setmanes ja de polèmidiferents governs, pels pactes
tiva qui selecciona és una entitat
ca, recorde el que és veritablepolítics provinents des del franprivada, l'Esglèsia Catòlica, entiment escandalós és que una
quisme pel Concordat amb el
tat molt influent i poderosa això
empresa privada, amb segles
Vaticà, han estat incapaços de
sí. Situació inaudita en els països
d'experiència i influència com
donar una eixida digna al problede la Unió Europea on o simplel'Esglèsia Catòlica, puga controma per què, cóm és possible manment no existeix educació relilar el sistema de provisió de llocs
tindre una assignatura privada en
giosa en el sistema públic, que
de treball de professorat, com el
un sistema públic d'ensenyapertany a l'esfera privada o famide religió catòlica, que treballa
ment?
liar, o existeix fora de l'horari lecen un sistema públic pagats amb
tiu, com en la catòlica Itàlia.
diners públics. Això significa que

?

La Formació de persones
adultes, a debat
Josep Vicent Pérez Albero

E

l dimarts, dotze de juny,
durant l'acte de presentació de l'Escola d'Estiu de
Formació de Persones Adultes,
Joan Romero, exconseller d'educació amb el PSPV, afirmà que la
Llei de Formació de Persones
Adultes aprovada el 1995 roman
encara inèdita, que l'objectiu de
crear un subsistema integral de
formació d'adults no s'ha produït
perquè no s'ha desenvolupat la
Llei. En efecte, malgrat la publicació del Decret que regula els
Programes Formatius de la FPA i
de l'Ordre que el desenvolupa,
amb la consegüent posada en
marxa dels ensenyaments en
Educació Secundària per a la
població adulta, poca cosa més
s'ha fet.
L'informe de la Mesa dels Agents
Socials d'enguany (disponible a
www.intersindical.org) constata
que aquells aspectes més progressistes, més dinamitzadors de
les relacions socials, han quedat
soterrats pel govern del PP.
Desapareixen així les mesures de
coordinació de les institucions,
les normes que establien el marc
d'actuacions integrades i integrals i la resposta adequada a les
necessitats reals dels territoris i a
les demandes de les persones plans i consells territorials, així
com la participació de les persones adultes i de les seues agències en la planificació de les iniciatives.
El Govern de la Generalitat ha
vingut desenrotllant una política
d'incompliments, vorejant la
il·legalitat, ja que no s'ha elaborat encara, per part de la

Comissió Interdepartamental, el
Pla General d'Actuacions per a la
FPA, on s'expliciten els criteris,
l'organització, la planificació i la
coordinació d'actuacions, etc. de
les diferents institucions que participen en la FPA. Tampoc no
s'ha signat -ni tan sols s'ha elaborat-, una proposta de Conveni
General Multilateral que fixe la
contribució de la Generalitat i les
entitats locals en el finançament
de la FPA, quan l'Art 27 de la Llei
de FPA diu ben clarament que
"la Generalitat Valenciana contribuirà al manteniment de les
despeses de personal que contracten les corporacions locals
/.../ en els termes i la quantia que
es determinen en un Conveni
General Multilateral". Les ajudes
a les entitats locals han sofert un
greu retrocés durant els darrers
anys: durant l'any 2001 han tornat a la quantitat de 1995, i no
s'ha adoptat cap iniciativa política en la línia de fomentar la constitució de consells territorials i
l'elaboració de plans locals, eina
bàsica per conèixer i canalitzar
les necessitats i demandes dels
territoris.
A més d'aquests incompliments,
també cal considerar la situació
de precarietat dels centres de
FPA, la qual queda palesa en la
quantitat d'infrastructures dolentíssimes i totalment inadequades
que tenim, situació a la qual la
Conselleria dedica un mínim
esforç financer. Tan sols s'ha
construït un centre nou, haventne un altre en fase de projecte
d'execució.
La dotació de professorat de

secundària per al present curs
2001-2002 té els mateixos problemes que el curs passat: excessiva
contractació a temps parcial, itineràncies abusives i possiblement no remunerades; l'adequació de les plantilles, el concurs de
vacants,...
El curs que ara encetem és clau
per al futur desenvolupament de
la FPA. Durant aquest curs finalitzaran definitivament els ensenyaments de Graduat Escolar; al
mes de maig de 2002 es realitzarà la última prova perquè la
població adulta puga obtindre
aquest títo, i d'ara endavant, el
GES (Graduat en Educació
Secundària) substituirà a tots els
efectes al Graduat Escolar, amb
les implicacions que açò comportarà en l'organització de la FPA.
En aquesta nova etapa que ara
encetem, un dels objectius claus
que defensem des de l'STEPV-Iv
i la Mesa dels Agents Socials és
la consolidació d'una oferta que
pose a l'abast de tots els territoris
i la seua ciutadania la possibilitat
d'accedir als nous estudis. Per fer
possible aquesta nova realitat
farà falta una sensibilitat que a
hores d'ara el Govern valencià
no té, una sensibilitat que comporte polítiques que prioritzen
les necessitats dels sectors
socials més desafavorits, en
compte de les polítiques megalòmanes i neoliberals a les que el
Sr. Zaplana ens té tan acostumats.
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S'arriba a cinc acords, dels quals el Sindicat en signa tres, restant al marge en el d'Educació

E

l procés no va començar
gens bé, i encara que
s'han pogut redreçar
alguns aspectes, la inèrcia dels
compromisos, les presses i la
supèrbia dels directius de la Conselleria de Cultura i Educació han
impedit la nostra signatura a la
Mesa Sectorial d'Educació i
General de Negociació. La primera Mesa General del 26 de
juny, amb els sindicats del personal docent, sanitari, de funció
pública i de Justícia), el conseller
González-Cepeda va presentar
un document tancat, pactat d'antuvi amb algun o alguns sindicats, el qual es va negar a modificar, a pesar que la representació
de l'STEPV-Iv va reconéixer l'oportunitat del debat, la voluntat
política manifestada d'arribar a
una taxa de temporalitat inferior
al 10% i la metodologia emprada,
consistent en negociar en les
meses sectorials i ratificar els pactes subscrits en la Mesa General.
Tanmateix, en el text s'hi van
incloure limitacions a les negociacions de les meses sectorials que
finalment s'han revelat claus,
com ara la limitació al concurs
oposició de les formes d'accés.
Aquestes limitacions provocaren
el rebuig del Sindicat a signar l'acord, tot i reconéixer els aspectes
possitius comentats.

ball del personal interí, dos
extrems que hagueren propiciat
la signatura d'aquesta organització.

Llums i ombres
dels acords
sobre temporalitat

L'Acord final
La Mesa General de 27 de
juliol va aprovar un Acord que
declara que els membres de la
Mesa ratifiquen els acords "per
ells subscrits". L'Acord està signat per tots els sindicats excepte
l'STEPV-Iv, perquè no resol de
forma satisfactòria el problema de
la temporalitat en els quatre sectors de la Generalitat afectats,
encara que potser que ho faça en
tres d'ells. En aquest sentit, el
Sindicat s'ha compromés a signar
el desenvolupament previst, però
no ho farà en Educació pels
motius expressats.
Signar l'acord de la Mesa
General, amb l'argument que
"només compromet en allò signat", suposava un recolzament
polític del Sindicat al Govern de
la Generalitat, que podria
emprar-lo per a rendibilitzar políticament la unanimitat sindical,
un extrem que aquesta organització reconeix quan hi ha voluntat
de diàleg, com en Sanitat i, en
distinta mesura, en Justícia i Funció Pública, però en absolut en
Educació. Al capdavall, signar
l'Acord facilitava l'emmascarament d'aquest fet quan l'actuació
recent de l'Administració encara
provoca desconfiança.

Acords positius
El Sindicat, però, ha valorat
favorablement els acords sectorials signats en les Meses sectorials de Justícia, Sanitat i Funció
Pública, no sols per arreplegar
una part important de les demandes plantejades, sinó perquè
poden ser instruments útils per a
propiciar una reducció notable de
la temporalitat i afavorir el personal que fins ara ha ocupat els
llocs de treball.
Els acords han estat unànims
en Justícia i en Funció Pública, i
molt majoritaris en Sanitat. Això
ha estat possible per la sensibilitat i la voluntat de diàleg dels responsables de les Conselleries, en
especial del titular de Justícia i
Administracions Públiques, que
va salvar l'acord de Funció Pública in extremis, rectificant així la
inflexibilitat demostrada en l'anterior Mesa general.
El Sindicat no signa l'acord en
Educació
En la Conselleria de Cultura i

Compliment dels acords

JORDI BOLUDA

El STEPV-Iv ha signat els acords sobre temporalitat negociats en les Meses
Sectorials de Sanitat, Justícia i Administració Pública, però ha declinat el suport a
l'acord sobre personal docent, en no acostar-se a les expectatives que hi havia dipositades. Encara que aquesta organització té el compromís de solucionar el problema
de l'excés de personal interí, no ha subscrit el document de la Mesa General de
Negociació per no haver-se arribat a acords en totes les Meses Sectorials. De res ha
servit la demanda de més negociació amb la Conselleria d'Educació. Tot el procés
negociador ha transcorregut en un temps rècord, durant el mes de juliol.
Educació no ha estat possible la
signatura de l'acord per la manca
de voluntat de consens per part
dels seus polítics i per no arreplegar les propostes fetes per l'STEPV-Iv, que estima que el document podria haver-se millorar si

cació el 42% del professorat, el
representat per l'STEPV-Iv, no ha
subscrit l'acord. La solució era
ben fàcil, i s'hagués acordat deixar les portes obertes a una solució d'àmbit estatal i estudiar fòrmules de consolidació en el tre-

Quatre acords ben
diferents

Educació
L'acord sectorial d'Educació
no dóna solució a l'accés del
profesorat interí a la condició
de funcionari de carrera ni
garanteix la seua continuïtat
en el treball. La Conselleria
tampoc no es compromet a
convocar concursos públics
per cobrir totes les vacants
dels diferents programes i
serveis educatius que depenen d'ella, ni tampoc a impulsar davant del Ministeri els
canvis legals necessaris per
possibilitar l'accés diferenciat
del professorat interí a la funció pública docent, ni a iniciar
el procés de negociació d'un
pacte d'estabilitat, ni a
incloure una clàusula sobre el
requisit lingüístic per a l'accés als llocs de treball
docents, a pesar de l'anunci
del conseller sobre la seua
exigència al 2002. Enguany
professorat interí de tots els
Cossos no hi treballarà. El

s'haguera volgut arribar a un
acord majoritari: és il·lustratiu el
temps dedicat a la negociació de
la resta dels àmbits i l'escassa
atenció dedicada a aquest sector.
Mentre les altres Meses negociaven un acord satisfactori, en Edu-

problema serà especialment
greu a Secundària. Aquest
curs serà força important per
haver-se de negociar la modificació del Reial Decret
850/93 que regula l'accés a la
funció pública docent.
Justícia
L'acord de la Mesa Sectorial contribueix a millorar la
gestió de l'Àrea de Justícia
com a servei públic i de la
gestió i transparència de les
borses de treball. El sector té
una taxa de temporalitat inferior al 10%, un objectiu marcat per a tots els sectors, de
forma que l'Acord s'ha centrat, d'una banda, en refermar

el sistema de borses per a
personal interí establert, tot
creant les borses de millora
d'ocupació, i d'altra en el
compromís de l'Administració
de convocar a concurs totes
les vacants i a determinar la
plantilla en pròximes negociacions.
Sanitat
L'acord sectorial condueix
a una reducció substancial de
la precarietat laboral a les
institucions sanitàries sense
repercutir d'una forma negativa sobre el personal interí, el
qual té garantida l'opció a
cobrir noves vacants. L'Administració també s'ha compro-

més a considerar una solució
per a la consolidació de l'ocupació d'aquest personal. En
aquest sentit és molt important que s'arreplegue l'estabilitat per al personal temporal i
la possibilitat d'una convocatòria d'àmbit estatal de caire
extraordinari amb l'objectiu
de consolidar l'ocupació. Com
a últim recurs cal que es valoren especialment els serveis
prestats a les institucions
sanitàries per tal de consolidar-los.
Funció Pública.
L'acord signat en la Mesa
Sectorial de la Funció Pública
és un document complexe,

L'Administració no sol complir
fidelment els continguts i els terminis dels acords que signa. Com
a casos recents cal recordar la
congelació salarial de 1997 o
alguns acords en Funció Pública,
fins i tot dels reglaments aprovats
per Decret, com el 33/1999, que
arrossega dos anys d'incompliment quan la normativa sobre
borses de treball estava prevista
de publicar en sis mesos.
La confiança dipositada en
l'STEPV-Iv per part de molts
treballadors i treballadores té
molt a veure la coherència que
es practica darrere d'aquestes
sigles des de fa vint-i-quatre
anys. Els acords es signen per a
ser complits i no per a ignorarlos, anul·lar-los, tergiversar-los
o manipular-los. El Sindicat
vigilarà pel seu compliment:
aquest és, com sempre, el seu
compromís.

que no només parla de temporalitat, i que millora substancialment l'acord de la
Mesa General del 26 de juny,
tot arreplegant millores com
ara: el calendari de convocatòries de provisió de llocs de
treball, que s'acurta en al
menys sis mesos respecte de
la proposta inicial; les bases
del processos selectius -que
arrepleguen quasi totes les
nostres demandes- es basaran en un concurs-oposició
que dóna la màxima puntuació possible al concurs i valora l'experiència en la oposició; s'augmenten les places
per a l'oferta d'ocupació
pública; la promoció interna
suposarà la reconversió de
places d'un grup al superior la qual cosa és una reivindicació històrica del sindicat
per afavorir la carrera administrativa-, i, finalment, es
funcionaritzaran més categories laborals que les inicalment previstes.
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Es constitueix la Federació de Sindicats de Treballadors i Treballadores del País Valencià

La Intersindical avança
ALL-I-OLI
La celebració del VIII Congrés Extraordinari
de l'STEPV-Iv ha culminat el procés d'extensió del Sindicat en l'àmbit de la Funció
Els canvis orgànics han necessitat la celebració de fins a quatre congressos en un sol dia.
L'institut
d'ensenyament
secundari Benlliure de la ciutat
de València acollia el 30 de
juny més de 120 congressistes
representants dels distints sectors i comarques en un remodelat edifici i un magnífic saló
d'actes. Hi entrava una sola
organització i n'eixia una federació de quatre sindicats amb
una clara vocació unitària.
Un congrés extraordinari
En primer lloc, es va celebrar
el VIII Congrés de l'STEPV-Iv.
L'assemblea va ratificar el que
proposaven les ponències oficials
presentades
pel
Secretariat Nacional, que consistien en una ponència d'organització, que dóna cobertura
als canvis orgànics reflectits en
la ponència d'estatuts. Els canvis suposen la desaparició dels
sectors
d'Administració
Pública, de Sanitat i els d'altres
àmbits laborals, així com el
retorn del Sindicat al seu primitiu camp d'actuació dins l'ensenyament. De retruc, això
suposa la promoció dels fins
ara subsectors d'ensenyament
públic, privat i universitari al
rang de sectors.
Aquesta era una transformació pendent des que el VII
Congrés
de
l'STEPV-Iv
(València, 1999) aprovés que
"aquesta fórmula [mantenir les
sigles STEPV-Iv en tots els sectors] ja no s'adequa a la realitat
quatre anys després i ara ens
toca donar una altra passa; es
tracta d'arbitrar una fórmula
per utilitzar sigles adequades a
cada àmbit (sanitat, administració pública, ensenyament i
altres). Per això, és el moment
de crear quatre sindicats al si

Pública i la diversificació dels sectors que en
formen part. L'STEPV-Iv torna a ser un sindicat principalment d'ensenyament, mentre
que els fins ara sectors d'Administració

de la Intersindical Valenciana,
però regits (…) com una única
organització".
El manteniment d'una estructura centralitzada i única com
la vigent fins al congrés ja
resultava inviable. El "Sindicat
de l'ensenyament" és un model
que ha resultat útil als treballadors i treballadores que necessitaven una alternativa sindical
a l'hospital, a l'oficina pública o
privada o al magatzem de
taronges. Però ara cal aprofondir l'especificitat de cada sector.
Dos congressos simultanis
La redefinició de l'STEPV-Iv
com l'organització de l'ensenyament al País Valencià havia

Pública i de Sanitat es constitueixen en organitzacions independents. Amb els nous sindicats sectorials es conforma la nova Federació
de Sindicats de Treballadors del País

de preveure com organitzar els
afiliats i les afiliades dels sectors no docents. Així, els delegats i les delegades del fins
aleshores
sector
d'Administració Pública es reunien abans de dinar en el I
Congrés del Sindicat de
Treballadors i Treballadores de
l'Administració
Pública
Va l e n c i a n a - I n t e r s i n d i c a l
Valenciana (STAPV-Iv), que
abastarà tot el personal de les
Administracions Públiques ubicades al País Valencià, tant
l'estatal com l'autonòmica i la
de Justícia.
Al mateix temps, en una altra
sala del recinte congressual, els
delegats i les delegades del
sector de personal de la salut
creaven
el
Sindicat
de

Valencià (STPV-Iv). És la primera pedra de
les forces que es confederaran en la futura
Intersindical Valenciana, que té una nova fita
important a finals de la tardor.

Treballadors i Treballadores de
la Salut del País ValenciàIntersindical
Valenciana
(STSPV-Iv), mitjançant la celebració del seu també primer
congrés.
Els debats d'aquestes dues
organitzacions van estar centrats en l'aprovació dels seus
estatuts, adaptats a la nova
federació, i van elegir les seues
primeres direccions. Tots dos
han triat com a model bàsic el
dels estatuts de l'STEPV-Iv, tot
i les lògiques adaptacions territorials, en particular en Salut, i
de definició de les finalitats
particulars de cadascun. És per
això que tots dos han triat dos
Secretariats
Nacionals
col·legiats. La composició dels
Secretariats ha suposat, en
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general, una continuïtat respecte dels Secretariats dels
sectors anteriors respectius.
Tots i totes novament junts
Els nous sindicats no són
homogenis, ni territorialment
ni funcionalment. Fins i tot en
els casos més consolidats
(STAPV-Iv, antic sector de personal laboral i funcionari) la
situació no és la mateixa a les
distintes comarques del País
Valencià, ni en tots els àmbits.
En Sanitat, d'altra banda, la
situació es més incipient. En
l'Administració local la representativitat del Sindicat ha
estat compartida amb l'STA-Iv,
organització amb la qual es
manté un acord de mútua
col·laboració que requereix un
nou diàleg més proper, sovintejat i dinamitzat per objectius
polítics concrets.
La solidaritat i la col·laboració mútua és una bona raó per
preferir continuar junts a realitzar una segregació completa.
Però no és l'única, ni possiblement la principal. Els serveis
públics responen a polítiques
socials i econòmiques concretes i homogènies: no es privatitza sols l'ensenyament, no es
precaritza únicament el treball
del personal sanitari, no és fa
clientelisme tan sols amb
l'Administració
de
la
Generalitat. Les estructures
salarials són, en bona mesura
comunes, i les condicions de
treball homologables, encara
que amb un grau d'especificitat
variable. Conseqüentment amb
açò, la resposta sindical adreçada a l'aprofundiment de l'estat del benestar i de la justícia
social, i a la millora de les condicions laborals dels empleats i
empleades públics, requereixen accions homogènies i soli-

dàries. Per exemple, l'alternativa de les 35 hores és global i el
patró, la Generalitat, és el
mateix. Així, doncs, existeix
una clara i ben definida àrea de
treball sindical al voltant dels
serveis públics que requereix
d'una política sindical sòlida
que només es pot garantir per
uns òrgans sindicals que integren la diversitat en una direcció comuna, el treball específic
en una direcció federal.
Tots quatre sindicats comencen a caminar amb sobirania
pròpia, i com a diferents sindicats de l'àrea pública adopten
l'estructura coordinada en
forma de federació de sindicats
per tal d'ubicar-se units en un
marc confederal més ampli, la
Intersindical Valenciana, tot i
mantenint la seua vinculació
política i orgànica amb la
Confederació d'STEs.
Totes aquestes reflexions
propiciaren la celebració de la
sessió vespertina del I Congrés
de la nova Federació de
Sindicats de Treballadors i
Treballadores
del
País
Va l e n c i à - I n t e r s i n d i c a l
Valenciana, conformada per
l'STEPV-Iv, els nous sindicats
de la Salut (STSPV-Iv) i
d'Administració
Pública
(STAPV-Iv), junt al Sindicat de
Treballadors i Treballadores
del País Valencià-Intersindical
Valenciana (STPV-Iv), sindicat
que propiciarà l'extensió del
nostre model sindical en altres
sectors laborals no atesos
directament pels tres primers.
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Sindicat a qüestionar-se la pertinença a la confederació
d'STEs. D'acord amb les
ponències aprovades, es tracta
més bé de tot el contrari: es
mantenen vigents els vincles
també mitjançant la FSTPV,
estructura organitzativa que
queda
vinculada
a
la
Confederació d'STEs i, per
tant, queden inclosos els sindicats que la conformen. Més
encara: el Congrés de la
Federació fa una aposta per la
Confederació d'STEs en concebre la Intersindical Valenciana
igualment vinculada a la
Confederació d'STEs. Com s'ha
aprovat en la ponència d'organització: "el projecte d'STEs,
més enllà de la pluralitat de les

organitzacions que el compartim, respecte d'àmbits funcionals i a vegades d'anàlisi de les
realitats, suposa una alternativa organitzativa i conceptual
que, lluny d'esgotar-se, adquireix cada dia més presència en
la vida social perquè s'adequa
millor a un funcionament de
l'Estat que creguem que ha de
ser molt diferent quant a la
relació entre les diferents
comunitats
nacionals.
Conceptes que apareixen en el
debat, com sobirania compartida i/o altres fórmules, no són
una
novetat
en
la
Confederació,
perquè
els
venim exercint i construint
durant més de vint anys".
En tot cas, al País Valencià no

es donen, de moment, les condicions per haver de plantejarse
una
opció
entre
Confederació
d'STEs
o
Intersindical Valenciana determinada per la legislació
vigent- per tal com els vots
aconseguits en unes eleccions
sindicals han de computar per
a una confederació sindical o
d'altra, però no a dues simultàniament, si no estan directament i estatutàriament relacionades. Una organització d'àmbit autonòmic ha de sobrepassar el 15% del total de delegats
i delegades de tots els sectors
de l'economia. En el cas de la
valenciana, això suposa sobrepassar de bon tros els quatre
mil delegats i delegades. Ni a

La Federació de Sindicats de
Treballadors i Treballadores
del País Valencià-Intersindical
Valenciana, la Intersindical
Valenciana i la Confederació
d'STEs.
La incorporació a la FSTPV
de l'STEPV-Iv, no condueix al

l'STEPV-Iv, ni a la Federació, ni
a la Intersindical Valenciana no
els cal prendre, de moment,
una decisió excloent: o STEs o
Intersindical
Valenciana.
L'aposta feta és la de construir
políticament la Intersindical,
mentre que es contribueix al
manteniment directe, i també a
l'evolució, dels STEs.
El procés continua
El propi Congrés de la
Federació va aprovar, a proposta del Secretariat Nacional de
l'STEPV-Iv, una resolució per la
que s'encomana al Secretariat
Federal la realització de les
gestions oportunes a fi de constituir en el termini més breu
possible
la
confederació
Intersindical Valenciana. A tal
efecte, el Secretariat haurà
d'assegurar a l'afiliació de la
Federació l'oportunitat de
debatre la forma i les condicions de l'esmentada confederació mitjançant la convocatòria del Consell Federal.
Així mateix, la resolució
encomana
al
Secretariat
Federal que es dirigisca a la
direcció de l'STA-Iv per tal de
convidar-los a donar conjuntament les passes oportunes per a
que la seua organització puga
confluir amb la nova federació
en la confederació Intersindical
Valenciana, procés que, en tot
cas, ha de culminar en un congrés constituent. No s'oblida,
però, que hi ha d'altres organitzacions que és possible que
vulguen participar d'aquesta
nova organització, per la qual
cosa el Consell Federal valorarà la possibilitat que qualsevol
altra organització sindical se
sume al procés constituent de
la Intersindical Valenciana. A
la tardor es donaran noves passes en aquesta direcció.
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FEDERACIÓ D’STPV-Iv
FEDERACIÓ DE SINDICATS DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DEL PAÍS VALENCIÀ - INTERSINDICAL VALENCIANA
CONGRÈS FEDERAL

CONSELL FEDERAL

SECRETARIAT FEDERAL

STEPV-Iv

STAPV-Iv

STSPV-Iv

STPV-Iv

SINDICAT DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DE L’ENSENYAMENT
DEL PAÍS VALENCIÀ

SINDICAT DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DE L’ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA VALENCIANA

SINDICAT DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DE LA SANITAT DEL
PAÍS VALENCIÀ

SINDICAT DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DEL PAÍS VALENCIÀ

- Ensenyament privat
(inclou personal docent i
no docent).
- Universitat
(inclou PDI, PAS laboral,
PAS funcionari).
- Ensenyament públic
no universitari
(inclou personal docent
d'Educació Infantil,
Primària, Secundària,
Ensenyaments
Especialitzats, Escoles
d'Idiomes i personal dels
cossos docents adscrit a
serveis complementaris i
de suport a l'exercici de
la docència).

- Personal de la
Generalitat
- Personal de Justícia
- Personal de les Corts
Valencianes
- Personal de
l'Administració
perifèrica de l'Estat
- Personal de Correus
- Personal de
l'Administració local
- Personal de les
empreses públiques

- Sanitat pública
- Sanitat privada

5

amb els sectors que es
vagen creant d'acord
amb les necessitat
d'organització
del treball.

Estructura orgànica de cada sindicat federat:
· Congrés Nacional.
· Consell Nacional
· Secretariat Nacional
Estructura orgànica comuna dels sectors dels sindicats federats:
Ple i Secretariat.
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Educació ignora una sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana

La normativa que regula el funcionament
dels col·legis públics es prorroga
ALL-I-OLI
La normativa que regula el funcionament i organització dels col·legis públics ha estat prorrogada un curs més. La negociació del desplegament
del Reglament Orgànic i Funcional (ROF) del
col·legis públics ha quedat aparcada fins la tardor del 2001, per la impossibilitat d'arribar a un
Per a l’STEPV-Iv, la reducció de
l'horari lectiu del professorat del
Cos de Mestres a 18 hores va ser
un dels temes més importants en
la frustrada negociació del desplegament del ROF. Aquesta reivindicació serà una de les fonamentals en la propera negociació,
junt a l’exigència d'una autonomia real per als centres i la possibilitat d'implantar nous models
de jornada.
Aquesta negociació serà cabdal
ja que suposarà la norma per la
qual es regiran els col·legis en els
propers anys. És per açò que caldrà fer un seguiment des dels
centres i preparar mesures de
pressió en el cas que no s’accepten les demandes del professorat.
Per altra part, la Conselleria de
Cultura i Educació, en prorrogar
les mateixes instruccions del curs
passat per a enguny, ha ignorat el
fallo d'una sentència del TSJCV,
guanyada pe sindicat, que obliga
l'Administració Educativa a
modificar la resolució que regula
el funcionament dels col.legis
públics. En concret l’Alt Tribunal
valencià anul.la l'apartat de l'assignació horària dels mestres
especialistes per considerar-lo

consens entre l'Admistració i els sindicats sobre
els temes més rellevants.
Per al Sindicat, el document que es va presentar a la negociació era inacceptable, ja que
suposava una involució en determinats aspectes
i ignorava les reivindicacions de les organitzacions sindicals.

il.legal. Malgrat tot, amb un
menyspreu d’antologia cap als
triibunals de justícia, els responsables d’Educació han prorrogat
la normativa anul.lada pel
TSJCV.
Davant d'açò el sindicat ha presentat un recurs de reposició contra la Resolució prorrogada
(publicada el 29 de juny de 2001
al Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana nº 4.032) per considerar que no s'ajusta a dret.
El Sindicat va plantejar en el
seu meoment una demanda contra determinats apartats, tot i
impugnant concretament els criteris d'assignació d'horari lectiu
al professorat de les especialitats
d'Educació Física, Educació
Musical i Idioma Anglés. Els
apartats impugnats - i anul·lats
pel TSJCV- estableixen que al
professorat especialista se li ha
d'assignar horari lectiu en primer
lloc de grups d'ESO, i a continuació dels grups de Primària.
Aquest criteri és contrari, segons
el TSJCV, als articles 2.1 i 3.1 i al
art. 10.4 de l’Ordre de 23 de
gener de 1997, que va regular els
processos d'adscripció dels mestres als llocs de treball derivats de

la nova ordenació del sistema
educatiu. El TSJCV va estimar el
recurs interposat declarant que el
professorat o mestres dels
col·legis públics valencians no
poden ser considerats com un
"totum revolutum" per als quals
siga indiferent l'assignació d'un
horari d'un nivell o d'un altre,
sinó que, en principi, els ha de
correspondre l'horari corresponent a la naturalesa del lloc de
treball al qual se'ls haja adscrit.
En tot cas, si escau, per insuficiència de l’horari corresponent
assignat, poden completar la
càrrega lectiva amb horari de
Secundària. Coherentment amb
allò declarat als fonaments de
dret de la sentència, el TSJCV
conclou amb un fallo que anul·la
i deixa sense efectes els criteris
d'assignació prioritària d'horari
lectiu de secundària al professorat de primària.
En definitiva, el sindicat demana el compliment de la sentència
dictada pel TSJCV i que la
Conselleria de Cultura i Educació
prenga les mesures organitzatives per garantir que l'alumnat de
primària dels col.legis públics
tinga el professorat especialitat

Hi ha canvis positius en les instruccions d’inici de curs

Es regula provisionalment
el funcionament dels IES
ALL-I-OLI
Un curs més la normativa manté la provisionalitat als IES. El Sindicat va optar per tractar de
millorar alguns apartats de les instruccions del
curs anterior. No s'han debatut qüestions
Fruit d'aquesta limitada negociació, s'han consensuat aquestes
qüestions:
Tutories
S'han reformulat els criteris
d'adjudicació, per tal que les
tutories siguen assumides majoritàriament pel professorat definitiu dels centres, de forma que
l'acció tutorial tinga una major
continuïtat.
Coordinador/-a de Secundària,
Coordinador/-a de Cicle
L'Administració volia fer desaparéixer aquests funcions, però
s'ha aconseguit mantenir-les, tot i
que s'han modificat les assignacions horàries:
Coordinador/-a de Secundària:
- Centres fins a 9 grups d'ESO:
reducció de 2 hores.
- Centres entre 10 i 23 grups
d'ESO: reducció de 3 hores.
- Centres 24 o més grups
d'ESO: reducció de 4 hores.
Coordinador/-a de cicle:
- Centres fins a 7 grups d'ESO:
reducció de 2 hores.
- Centres entre 8 i 11 grups
d'ESO: reducció de 3 hores.
- Centres de 12 o més grups
d'ESO: reducció de 4 hores.
El Coordinador/-a de l'Aula
d'Informàtica manté una reducció de 3 hores.

importants com ara la jornada escolar, l'horari
del professorat o el departament d'orientació,
que s'abordaran en el primer trimestre del curs,
quan es negocie definitivament(?) el desplegament del ROF.

Càrrecs directius
S'han afegit 3 hores de reducció als càrrecs directius dels centres que tenen entre un i tres
Cicles Formatius. Aquesta reducció horària és un avanç del que
han de tenir els centres que
tenen Cicles Formatius, a compte
de la futura negociació de les
plantilles d'FP.
Majors de 55 anys
A pesar de l'opinió contrària de
l'Administració, s'ha mantingut
la redacció de l'Ordre de
29/06/1992 per als majors de 55
anys: els horaris de menor càrrega lectiva recauran sobre aquest
professorat.
Desplaçaments
S'han reformulat els criteris de
desplaçament, tot respectant la
normativa vigent i l'Acord de
Plantilles de Secundària.
Horaris del Professorat
S'ha buscat una nova fórmula
jurídica que no obliga al professorat a signar el seu horari i que
permet presentar les reclamacions pertinents.
Acord
de
Plantilles
de
Secundària
A l'Annex II de la Resolució de
15 de juny es desplega l'Acord
quasi al cent per cent en els apartats d'atribució horària -a excep-

ció
del
desdoblament
de
Tecnologia als centres de dues
línies- i de dotació de professorat
als centres.
Queden, però, molts apartats
de l'Acord de Plantilles per desenvolupar, com ara les plantilles
d'FP, la construció de nous centres, la formació del professorat,
la creació, modificació i supressió
dels llocs de treball, etc. Per tant,
el Sindicat continuarà denunciant l'incompliment reiterat de
l'Acord per de l'Administració.
Respecte de la Resolució de
Cicles Formatius, durant el proper curs es negociarà una ordre
que regule d'una forma més
àmplia i més duradera l'organització de l'FP.
L'STEPV-Iv valora positivament que l'Administració s'haja
mostrat sensible a mofdificar
algunes de les qüestions que els
sindicats consideràvem fonamentals. Ara bé, no podem continuar ni un curs més funcionant
p r o v i s i o n a l m e n t .
L'Administració s'ha de posar a
negociar immediatament el desplegament
del
Reglament
Orgànic i Funcional dels centres
de secundària per donar-li continuïtat i estabilitat a la vida organitzativa del centres.

JORDI BOLUDA

corresponent i que es dote de
professorat especialista els centres que no tinguen personal suficient per impartir les especialitats
en primer cicle d'ESO.
El sindicat anuncia que posarà

al servei de tot el professorat
afectat els seus serveis jurídics
per impedir que se'ls aplique una
normativa que està anul.lada
expressament pels Tribunals de
Justícia.

Un important pas endavant en Salut Laboral

Es creen els serveis de
prevenció de riscos laborals
en l’ensenyament valencià
JOSÉ LUIS GONZÁLEZ MESEGUER
La Mesa Sectorial d'11 de juliol va aprovar la creació del Servei de
Prevenció per a tots els treballadors i treballadores del sector de
l'Ensenyament públic dependent de la Generalitat Valenciana. És un fet
molt important per a la seguretat i salut laborals al sector.
Els Serveis de Prevenció són
una condició necessària per a fer
efectiva l'aplicació de la Llei de
Prevenció de Riscos Laborals. Es
tracta del conjunt de recursos
humans i materials necessaris
per a la realització d'activitats de
prevenció, amb la finalitat de
garantir l'adequada protecció de
la seguretat i la salut dels treballadors i treballadores. Ha d'assessorar
i
assistir
a
l'Administració, als treballadors,
als seus representats i als òrgans
de representació especialitzada.
Les funcions més rellevants
d'aquests serveis són: l'obligació d'integrar l'acció preventiva
en la gestió de l'empresa; realitzar una correcta avaluació
dels riscos de l'empresa, amb la
participació dels treballadors i
els seus representants; l'elaboració del Pla de Prevenció, amb
la finalitat d'impedir els danys
dels riscos que no s'hagen
pogut evitar.
L ' S T E P V- I n t e r s i n d i c a l
Valenciana valora molt positivament el procés de negociació
i els resultats als quals s'arribat
en l'esmentada Mesa Sectorial

d'Educació sobre seguretat i
salut laboral. En concret, s'ha
aprovat una Ordre que regula
el Servei de prevenció al sector
docent i els recursos humans i
materials dels quals es dotaran
els serveis.
El Sindicat romandrà molt
atent a la dotació pressupostària que s'hi adjudique, què serà
en definitiva la que definirà el
calendari real d'aplicació dels
esmentats acords. Prop de
47.000 treballadors i treballadores, així com més de 500.000
usuaris en 1.700 centres educatius al llarg del País Valencià no
poden continuar sense disposar
d'uns serveis de prevenció complets i de qualitat.
El Sindicat, compromés en la
defensa de la seguretat i la
salut dels treballadors i treballadores, impulsarà la negociació de la resta de mesures que
complementen l'acció preventiva en aquesta matèria. Entre
altres, el Sindicat seguirà
potenciant la campanya encetada "Pel reconeixement de les
malalties professionals a l'ensenyament".

All-i-oli 160

UNIVERSITAT

Setembre 2001

Activitats de Formació
programades per
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XII ESCOLA SINDICAL DE
FORMACIÓ: IMMIGRACIÓ I
EDUCACIÓ.
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El presente curso se funcionarizarán
nuevas categorías laborales
En virtud de los acuerdos firmados en la Mesa
Sectorial del mes de julio, se reiniciará el proceso
de funcionarización de los colectivos pendientes
de hacerlo. Durante ese mismo mes se presentaron las primeras propuestas, a concretar en la
Las personas afectadas, por grupos,
es
el
siguiente:
Administración General (grupos
A al D), 107; Administración
Especial (grupos A al D), 395;
Personal transferido INEM (todos
los grupos), 117; Personal
Subalterno,
1262.
La
Administración se ha comprometido a funcionarizar también a los
colectivos de Cuidadores y de
Vigilantes, una vez publicada la
próxima RPT.
El proceso de funcionarización
se realizará a través de cursos y
evaluaciones continuas. La propuesta del IVAP es la siguiente:
Grupo A: 50 horas lectivas y 4
horas de evaluación continuada.
Horario: 6 horas diarias: 9 días
(lunes a viernes, más lunes a jueves), de 12 a 15 horas y de 16.30 a
19.30.
Grupo B: 40 horas y 3 de evaluación. Horario: 6 horas diarias: 7
días (lunes a viernes, más lunes y
martes), 12 a 15 horas y 16.30 a
19.30, última tarde de 16.30 a
20.30.
Grupo C: 30 horas y 2 de evaluación. Horario: 6 horas diarias, 6

reunión prevista del 12 de septiembre. El proceso
afecta a 1.881 trabajadores y trabajadoras pertenecientes a todos los grupos, tanto de
Administración General como de Especial, incluido el personal transferido del INEM.

días (lunes a miércoles, tarde del
jueves, viernes y lunes) de 8.30 a
14.30 y una tarde de 16.30 a 18.30.
Grupo D: 25 horas más 2 de
evaluación. Horario: 6 horas diarias, 5 días (lunes a miércoles,
tarde del jueves, viernes) 8.30 a
14.30 y una tarde de 16.30 a 19.30.
Grupo E: 15 horas más 1 de
evaluación. Hay varias propuestas de horario: 5 horas diarias: 3
días de 8.30 a 13.30, último día
14.30; 3 horas diarias, 5 días, 4 tardes (lunes a jueves), de 16.30 a
19.30 y una mañana (viernes) de
8.30 a 12.30; y 8 horas diarias, 2
días, de 8.30 a 13.30 horas y de
16.30 a 19.30 horas.
La propuesta del
(antes STEPV-Iv)

STAPV-Iv

El Sindicato considera que existe
una gran desproporción entre las
horas que han de realizar las personas a funcionarizar según el
grupo al que pertenecen, sobre
todo si se comparan con el primer
proceso de funcionarización. Por
ello, el Sindicato mantiene como
postura inicial en la reunión del

12 de septiembre la realización de
cursos con la misma duración que
los efectuados a partir de la Ley
de Funcionarización de 1996.
¿Es obligatorio realizar el proceso de funcionarización?.
El artículo 19.4 de la Ley
10/1998 dice que "el personal
que no participe en los procesos
de funcionarización o que no
supere los cursos que se convoquen permanecerá en los puestos de trabajo que desempeñe,
manteniendo su condición de
personal laboral, sin que esto
suponga remoción o cese". Esto
quiere decir que la persona que
no se presente a estos procesos
continuará siendo personal
laboral, con el puesto de trabajo
a extinguir, y en ningún caso
podrá optar a concursos o promoción. Teniendo en cuenta
que la tendencia es a funcionarizar toda la Administración, se
quedará estancada en el puesto
de trabajo.

Els representants sindicals debatran el futur del sector

Peníscola acull a finals de setembre
les jornades valencianes de privada
Les eleccions sindicals en els
centres d'ensenyament privat
tindran lloc en el curs 20022003. Els últims anys algunes
organitzacions sindicals han
incrementat la seua representativitat en el sector, emparades pels interessos de les patronals. Mentrestant, aquest sindicat veu novament dificultada la
seua acció sindical, fins sl punt
que se li impedeix l'entrada de
representants en alguns centres. A hores d'ara, els percentatges de representació en el
sector són els següents: FSIE,
35,39%; USO, 23,89; UGT, 17,
95; STEPV-Iv, 11,63; CC OO,
11,12

Aquestes xifres permeten
que, només amb la firma de
dues organitzacions, les patronals facen efectives totes les
seues propostes desreguladores, a més de mantindre desinformats als treballadors i treballadores. Els afiliats i afiliades
del STEPV-Iv es troben amb
dificultats per a defensar els
seus plantejaments ideològics i
drets laborals, amb l'argument
de la patronal d'acusar-los de
lesionar els interessos dels centres.
Alguns companys i companyes de centres vénen plantejant de fa temps la necessitat
d'organitzar una trobada de

delegats i delegades del
STEPV-Iv per a compartir
experiències, i amb una finalitat formativa. El Secretariat de
Privada
i
el
Secretariat
Nacional del Sindicat ha aprovat finalment la celebració d'unes Jornades de Formació per a
delegats
i
delegades
a
Peníscola, el dies 28 i 29 de
setembre. En les jornades s'abordarà, entre altres, l'actual
panorama sindical, la història i
la situació de l'organització, i la
tasca dels delegats i delegades
sindicals en distints àmbits,
com ara la prevenció de riscos
laborals en els centres.

19, 20 i 21 d'octubre de 2001.
Residència de temps lliure de
Sant Joan, l'Alacantí.
Certificació: 20 hores de formació.
Programa
Divendres 19.
- Salut laboral i malalties professionals: propostes pràctiques d'actuació.
- Responsabilitat civil. Línies
d'actuació i presentació de
materials.
Dissabte 20.
Matí: Immigració i Educació.
Conferència-col·loqui i taula
rodona.
Vesprada: Itinerari didàctic.
Diumenge 21.
- El paper de les dones en el
moviment sindical.
EL PRINCIPI D'IGUALTAT
PER RAÓ DE SEXE EN LA
NORMATIVA LABORAL
9 i 10 de novembre de 2001,
de 10 h. a 18 h. Saló d'actes del
Servei Permanent de la
Universitat de València, C/
Amadeo de
Saboya, 14,
València.
Certificació de 20 hores de
formació expedida per la
Universitat de València.
Programa
1ª sessió. Conceptes previs:
Perspectiva general de la situació de la dona; models de subordinació, igualdat i corresponsabilitat; discriminació directa;
discriminació oculta; discriminació indirecta.
2ª sessió. La prohibició de
discriminació per raó de sexe
en el dret comunitari (ponent:
Mª
Carmen
Salcedo):
Concepte i tipologies de discri-

minació; normativa comunitària en matèria de no discriminació: dret originari (Tractat de
Roma, Tractat de Maastricht,
Tractat d'Amsterdam….) i dret
derivat; jurisprudència del
Tribunal de Justícia de les
Comunitats Europees; iniciatives comunitàries: Equal.
3ª sessió. Discriminació retributiva (ponent: Mercedes
López): La discriminació retributiva per raó de sexe; igualtat
i discriminació retributiva en
l'ordenament laboral i en la
jurisprudència del Tribunal
Constitucional; tipologia de la
discriminació retributiva de la
dona en l'empresa, pràctiques
empresarials i negociació
col·lectiva; cas pràctic.
4ª sessió. Assetjament sexual
en el treball (ponent: Juan
Antonio Altús): concepte d'assetjament sexual; possibles
situacions d'assetjament; responsabilitat empresarial per
l'assetjament a l'empresa; tutela judicial laboral; tutela penal i
administrativa.
5ª sessió. Situació jurídicolaboral de la maternitat i la
cura de fills (ponent: Mª
Amparo Ballester): La suspensió per maternitat, règim jurídic i problemes plantejats;
maternitat i protecció de la
salut: Llei de Prevenció de riscos laborals i incapacitat temporal per risc durant l'embaraç;
permisos per cura de fills, lactància, reducció de jornada i
qüestions que suggereix la
inexistència de permisos específics per força major familiar;
excedència per cura de fills i
familiars.
Les places per participar en
aquesta activitat estan limitades a la capacitat del saló on es
realitzarà. L'admissió es farà
per rigorós ordre d'inscripció.

9

D’OCTUBRE

USEM LA LLENGUA,
CONSTRUÏM EL PAÍS
M A N I F E S T A C I Ó
19 hores en la Plaça de la Reina
de la ciutat de València.
Convoca: Comissió 9 d’Octubre

7

8

L’ÚLTIMA
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La ciutat brasilera de Porto Alegre reunirà a finals d'octubre vora de quatre mil ensenyaments

El Fòrum Mundial d'Educació
qüestiona les polítiques liberals
En l'escenari internacional és ben visible
l'esgotament de l'anomenat projecte neoliberal, un
discurs ideològic elaborat i imposat a través de la
premsa per tal de justificar la més brutal
explotació de pobles i nacions per part de les grans
empreses transnacionales.
La realització del primer Fòrum Social Mundial
(FSM) va demostrar, en la pràctica, la possibilitat
d'unificació d'aquells que pateixen las
conseqüències de la barbàrie neoliberal.

Temes per
al debat
Cultura,educació i desenvolupament social
Reflexions teòriques i argumentatives sobre els vincles
entre cultura i educació i la
prevalència de l'educació
articulada al voltant del desenvolupament social i humà,
front als enfocaments funcionals neoliberals de l'educació per a la competitivitat i el
mercat, com a formadora de
mà de obra, de recurs humà
per a la producció.
Participació ciutadana en
educació
Anàlisis i experiències de
participació ciutadana en
diferents nivells educatius,
la participació local en
comunitats, participació en
el disseny de polítiques i
plans educatius.
Control ciudadano a la gestión y al presupuesto gubernamental en educación
Experièncias concretes relacionades amb el contrapés
ciutadà, el control, la fiscalització a la gestió i els pressupostos
educatius dels
governs,, el compliment de
programes, enfocaments i
objectius. Experiències de
les xarxes per la transparència i contra la corrupció.
L'Educació com a dret
L’Educació com a servei
públic, però també com a
dret, reconegut i compromés
per molts països en el Pacte
Internacional
de
Drets
Econòmics,
Socials
i
Culturals.
Societat civil i educació
Experiències en aquest
àmbit, amb visions prospectives per al seu desenvolupament.
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E

n la conclusió dels treballs del 1r. Fòrum
Social Mundial, l'educació no va estar contemplada en
els grans momentos de l'encontre, en contraposició a les polítiques liberals, encara que es
comprén que el món nuevo
possible es construeix en
espais educatius, formals o no,
en els que la formació humanística i ciutadana promoguen
l'accés al coneixement.
Educadors i educadores d'arreu del món volen ara organizar la seua intervenció, en el
gran espai de l'FSM, i produir
espais de diàleg i cridar l'atenció dels governs i de les poblacions sobre la lluita per una
educació que garantisca a
tothom l'accés no sols al coneixement, sinó, fonamentalment,
a la dignitat de ser ciutadà, en
el seu sentit més ampli, garan-

tit per la Carta de les Nacions
Unides.
El
Fòrum
Mundial
d'Educació (FME) durà a la
ciutat brasilera de Porto
Alegre, del 24 al 27 de octubre,
prop de set mil persones de tots
els continents. El Fòrum és una
iniciativa del Govern municipal
de Porto Alegre, que compta
amb el suport de nombroses
entitats ciutadanes, pedagògiques i sindicals. A la ciutat s'hi
desenvoluparan conferències,
tallers, mostres i panells. En
aquest context, l'organització
ha proposat a totes les persones
compromeses a transformar el
Fòrum Mundial d'Educació en
un espai privilegiat d'afirmació
de l'educació i de la ciudadania
globals, en la perspectiva d'un
nou món possible. S'ha obert
un web on totes les persones
interessades, en particular tre-

balladors i treballadores de
l'ensenyament i mitjans de
comunicació, poden ampliar la
informació: www.forummundialdeeducacao.com.br
Porto Alegre és una de les
ciutats amb un dels índexos
més baixos d'absentisme escolar en relació a d'altres capitals
latinoamericanes. La xarxa
municipal compta amb 3.700
professors i professores d'ensenyament elemental i mitjà.
Un sistema educatiu organitzat
en cicles i implantar en la ciutat en 1995 va aconseguir
també reduir espectacularment
el fracàs escolar, situat entorn
al 30% en 1994.
El principal eix dels treball
del Fòrum serà l'Educació com
a contrapés al neoliberalisme i
permetrà contrastar experiències en les polítiques públiques. El compromís de Porto

Alegre amb l'educació poular
està consolidat des de fa uns
dotza anys, a través de propostes pedagògiques adoptades
per l'ensenyament públic.
Les previsions apunten a una
participació elevada, sobretot
dels països d'Amèrica Latina,
Àfrica i Àsia. Per a una de les
personalitats convidades, el
professor d'Antropologia Social
de la Universitat de Sao Paulo,
Kabengele Munanga, una de
les claus que cal entendre és
que "la democràcia passa per
l'Educació". Per la seua banda,
Tarso Genro, alcalde de la ciutat i principal artífex del FME,
"Porto Alegre està mostrant al
món que és possible un altre
món, amb més afecte i igualtat,
en el qual el poder públic està
al servei de la majoria i és legitimat gràcies a la participació
directa de la comunitat".

Carta de l'organització del Fòrum
Jacqueline Moll*
Tenim el plaer de comunicar
el llançament oficial del Fòrum
Mundial d'Educació per la
Secretaria
Municipal
d'Educación de Porto Alegre,
que tindrà lloc en Porto Alegre
a finals del mes d'octubre.
Volem fer una crida a universitats, escoles, ONGs, moviments socials, grups independents per tal que junt amb
nosaltres organitzen aquest
important moment per l'educació contemporània.
Superant el caràcter d'un
col·loqui universitari aquest
Fòrum pretén ser un espai de
discussió política i pedagògica
dels moviments pedagògics
contemporanis, que es constitueixen com a espais que es
resisteixen a reduir l'educación als dictats del mercat i la

mantenen com a acció humanitzadora.
Volem constituir xarxes
locals, nacionals i mundials
que ens permeten dialogar,
constituir intercanvis i formes
d'intervenció
significatives
com a contrapés dels pensaments que es consideren únics.
* Coordinadora pedagógica
de la Secretaria de Educació
de Porto Alegre

