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QUADERNS DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ

El Sindicat denuncia a l'Administració el malestar per la gravetat dels problemes pendents

Fixat el calendari de negociació del primer trimestre
La Mesa de Portaveus d'Educació del 3
d'octubre va concretar els temes objecte
de negociació en el primer trimestre. El

Sindicat ha proposat un calendari anual
de tots els temes pendents de negociació
i ha manifestat el malestar perquè molls

aspectes resten pendents de negociar i
d'altres dormen encara als calaixos de
l'Administració.

Fins ara, la negociació ha estat bloquejada, sense seguir
el ritme d'implantació de la LOGSE i abordar les necessi-
tats i problemes denunciats, Els nous responsables de
l'Administració Educativa hauran de ser més sensibles i
canviar d'actitud per tal d'impulsar la negociació i estar a
l'alçada de les necessitats del sistema educatiu valencià.

Temes a negociar
Modificació del sistema d'accés a la funció pública docent
(RD 850/93). És una reivindicació històrica del professorat
interí que ara pot arribar a bon port si es possibilita l'accés
diferenciat. Cal atendre la reunió de la Comissió de
Personal a celebrar a Múrcia en octubre.

Retribucions del professorat, El Sindicat exigeix el
pagament del nivell 24 a tot el Cos de Mestres i la resolu-
ció dels problemes del professorat itinerant. S'han de con-
vocar les llicències per estudis i augmentar les indemnit-
zacions per jubilació avançada,

Plantilles dels Cicles Formatius. La negociació hauria
d'haver estat acabada fa dos cursos.

Comissions de seguiment dels acords de plantilles dels
col·legis i dels instituts. Cal que els dos acords es com-
plesquen totalment.

Arranjament Escolar: planificació educativa curs 2002-
2003, Cal aturar les supressions en l'ensenyament públic,
completar l'oferta de llocs escolars de tres anys a tots els
centres públics i que tot l'alumnat de primer cicle d'ESO
siga escolaritzat als IES.

L'Administració no ha incorporat a la negociació el des-
plegament del Reglament Orgànic i Funcional dels
Centres Docents per considerar que la futura Llei de
Qualitat podria afectar l'organització i funcionament dels
centres. Es proposa unes instruccions d'inici de curs per al

2002-03 i esperar la promulgació de la Llei, Molts altres
temes han quedat pendents i el Sindicat fa una crida a la
participació en tot el procés de negociació que ara s'inicia.

Calendari de negociació
- Funtionarització dels adjunts de taller; Mesa Tècnica:
10 octubre.

-Proposta de Modificació del Reial Decret 850/93
(accés a la funció pública docent): Mesa Sectorial, 16 i 23
octubre,

- Decret Batxillerat: Mesa Sectorial ,16 octubre,
- Arranjament Escolar als centres d'infantil, Primària i

Especial: lliurament del document, 17 octubre, i Mesa
Sectorial, 24 i 30 octubre,

- Comissió de Seguiment sobre l'acord del professorat
interí: Mesa Tècnica, 23 octubre.

- Adscripció dels centres d'Infantil i Primària als IES:
lliurament del document, 31 octubre. Mesa Tècnica, 7
novembre. Mesa Sectorial, 13 novembre.

- Comissió de seguiment de l'acord de plantilles d'In-
fantil i Primària: 6 novembre.

- Plantilles de Formació Professional: Mesa Tècnica,
14 i 21 novembre. Mesa Sectorial, 27 novembre,

- Comissió de Seguiment de l'acord de plantilles
Secundària: 20 novembre.

- Adscripció professorat conservatoris: Mesa Tècnica,
28 novembre, Mesa Sectorial, 4 desembre.

-Revisió calendari de negociació segon trimestre: 10
desembre.

Els dies 18 o 19 d'octubre es reunirà a Múrcia la
Comissió Sectorial de Personal (MECD i CCAA) per trac-
tar la modificació.
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Concursos de Trasllats dels Cossos docents
És imminent la publicació al DOGV de
les convocatòries dels Concursos de
Trasllats dels Cossos docentsr que esta-

bleixen el termini de presentació d'ins-
tàncies entre el 29 d'octubre i el 15 de
novembre. Aquesta edició especial

d'ALL-I-OLI s'acompanya d'una Guia
explicativa del concurs, que també es
pot consultar a la web del Sindicat. Les

assemblees per a l'afiliació, obertes a
tot el professorat, resoldran els dubtes
sobre aquesta convocatòria.

Calendari d'assemblees
Cos de Mestres

VINARÒS.
Dilluns 29 octubre. STEPV-Iv,
Av. Llibertat, 4-5é. 17.30 h.
LA VALL D'UIXÓ.
Dilluns 29 octubre.
CPLaMoleta. 17.30 h,
CASTELLÓ DE LA PLANA.
Dimarts 30 octubre. STEPV-Iv,
C/ Marqués de Valverde, 8.
18 h.
SEGORBE.
Dimarts 30 octubre.
IES Cueva Santa. 17.30 h.
REQUENA.
Dijous 25 octubre.
CP Lucio Gil Fagoaga. 18 h.
SAGUNT-PORT.
Dijous 8 novembre.
CP Mediterrani. 17.30 h.
LLÍRIA.
Dimecres 7 novembre.
CP Sant Miquel. 17.30 h.
GANDIA.
Dimarts 30 octubre. STEPV-Ivr
C/ Sant Pasqual, 13-1. 18 h.
ALZIRA.
Dijous 8 novembre. STEPV-Iv
Av. Luis Suner, 28-4M6. 18 h.
XÀTIVA.
Dimarts 30 octubre. STEPV-Iv
Portal de Lleó, 8, 2a. 18 h.
ONTINYENT.
Dimecres 7 novembre.

CP Lluís Vives (Llombo). 18h.
AYORA.
Dijous 8 novembre.
CP Isidro Girant. 12.30 h.
VALÈNCIA (Opositors 2000).
Dilluns 29 octubre. STEPV-Iv.
C/ Juan de Mena, 14-baix, 18 h.
VALÈNCIA.
Dilluns 5 novembre. STEPV-IV
C/ Juan de Mena, 14-baix. 18 h.
ALACANT.
Dimecres 7 de novembre.
STEPV-Iv. Glorieta Poeta
Vicente Mogica, 5, local 12. 18 h.
PEDREGUER.
Dimarts 6 de novembre.
CP L'Alfàs. 18 h.
LA VILA JOIOSA.
Dimecres 7 de novembre.
CP La Hispanitat. 18 h.
ALGORFA.
Dijous 8 de novembre.
CP Cervantes. 18 h.
PETRER.
Dijous 8 de novembre.
IES Azorín. 18 h.
ELX.
Dijous 8 de novembre.
CP Cervantes. 18 h.
ALCOI.
Dijous 8 de novembre. STEPV-
Iv. C/ Jordi de Sant Jordi, 16,
entresol B. 18 h.

Calendari d'assemblees
Cos de Secundària

CASTELLÓ.
Dilluns 29 octubre.
STEPV-Iv, C/ Marqués de
Valverde, 8. 18 h.
VINARÒS.
Dimarts 30 octubre. STEPV-Iv.
Av. Llibertat, 4-5é. 17.30 h.
GANDIA.
Dimarts 6 novembre. STEPV-Iv.
C/ Sant Pasqual, 13-1-dreta.
18 h.
ALZIRA.
Dimecres 31 octubre. STEPV-Iv.
Av. Luis Suner, 28-4M6. 18 h.
ONTINYENT.
Dimarts 30 octubre.
IES L'Estació. 17.30 h.
XÀTIVA.
Dimecres 7 novembre.
STEPV-Iv Portal de Lleó, 8-2a.
17.30 h.
VALÈNCIA (Opositors 2000).
Dimarts 30 octubre. STEPV-Iv.
C/ Juan de Mena, 14, baix. 18 h.
VALÈNCIA.
Dimarts 6 novembre. STEPV-Iv.
C/Juan de Mena, 14, baix. 18 h.
SAGUNT.
Dimecres 31 octubre.
IES Jorge Juan. 10.45 h,
UTIEL.
Dimarts 30 octubre.
IESn° 1. 11 h.

ALACANT.
Dimecres 7 de novembre.
STEPV-Iv. Glorieta Poeta
Vicente Mogica, 5, local 12. 19 h.
PEDREGUER.
Dimarts 6 de novembre.
CP l'Alfàs. 19 h.
LA VILA JOIOSA.
Dimecres 7 de novembre.
CP La Hispanitat. 19 h.
ALGORFA.
Dijous 8 de novembre.
CP Cervantes. 19 h,
PETRER.
Dijous 8 de novembre.
IES Azorín. 19 h.
ELX.
Dijous 8 de novembre.
CP Cervantes. 19 h.
ALCOI.
Dijous 8 de novembre.
STEPV-Iv. C/ Jordi de Sant
Jordi, 16, entresol B, 19 h.
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Retribucions per a 2002
2% per sempre?

E l Govern continua encabotat. Tots els anys
incrementa els sous del personal de les
Administracions Públiques un 2%. Llevat de

1997, que congelaren el sou i prou. Diu el ministre
Rato que aquest percentatge és el corresponent a la
inflació, una previsió repetida des de fa sis anys, que
no n'ha estat encertada en cap ocasió. El pitjor de tot
és que el Govern sempre s'equivoca -excepte en
1998, quan es va recuperar un 0'2%- en perjudici dels
sous dels empleats i empleades públics. Així, el
Consell de Ministres del 21 de setembre ratificava la
seua política d'agressió a les condicions laborals del
sector.

El Govern va aprovar remetre a les Corts Generals
un avantprojecte de Pressupostos per al 2002, i dóna
un pas més en el seu atac progressiu a les condicions
laborals dels empleats públics en consolidar la pèrdua
de poder adquisitiu, alhora que aprofundeix en el seu
objectiu de deteriorar els serveis públics.

L'avantprojecte contempla en l'aspecte retributiu
un increment salarial del 2%, equivalent a la previ-
sió d'inflació per al 2002, que s'aplicarà als concep-
tes retributius de caràcter fix, i la creació d'un pla de
pensions per a tots els empleats públics. L'Estat
aportarà com a promotor un 0,5% de la rnassa sala-
rial durant els tres anys de vigència de l'acord.

També es contempla com a possibilitat unes millo-
res retributives addicionals associades a la consecu-
ció d'objectius, sota fórmules de retribució variable
-o el que és el mateix, l'anomenada "productivitat",
per més emmascarada que estiga-. S'abonarà en un
sol pagament i no tindrà caràcter consolidable. Per
aquest concepte es podrà destinar un 0,4% de la
massa salarial. Malauradament, en les administra-
cions on s'ha posat en marxa, la productivitat s'ha
revelat com una fórmula magnífica per a retribuir
favors, adhesions inquebrantables i de castigar les
persones amb un mínim de criteri de servei públic,
que no passa necessàriament per obeir cegament les
consignes de torn.

Finalment, fa riure que es destine un 0,1% per a
repartir, cas que es complesca la previsió d'inflació,
una previsió que no ha estat encertada en sis anys.
Els darrers dos exercicis ha estat duplicada i l'actual
crisi econòmica dificultarà encara rnés el control
inflacionari.

El projecte del Govern recull la mobilitat forçosa i
la jornada de treball mínima de 37,5 hores.
S'insisteix en imposar la mobilitat forçosa -comença-
da a aplicar en algunes conselleries, com la
d'Agricultura- i es manté una actitud agressiva sobre

la durada de la jornada.
No es discuteix res amb la representació dels tre-

balladors i treballadores, ni es respecta la democrà-
cia social. En les Meses de negociació s'informa de
les decisions adoptades, que després s'imposen mit-
jançant la Llei d'Acompanyament dels Pressuposts.
L'Executiu modifica substancialment les condicions
de treball dels empleats públics, botant-se totes les
normes vigents sobre negociació col·lectiva.

L'STEPV-Iv ha denunciat l'actitud del Govern cap
als seus treballadors i els de la resta d'Administracions
Públiques. Aquesta proposta és una agressió més, que
no es sustenta en cap realitat objectiva i que ve a
empitjorar les condicions de treball dels empleats
públics. S'incrementa el salari un 2%, quan els aug-
ments salarials mitjans dels convenis firmats l'any pas-
sat han estat del 4,98%, la inflació interanual en agost
se situava en un 3,7%, i s'estima que podrà acabar
l'any 2001 en el 4%. La previsió governamental de
destinar un 0'1% per a corregir la possible desviació
de la inflació és, simplement, lamentable.

D'altra banda, s'obliga els empleats i empleades
públics a subscriure un pla de pensions que, en la
pràctica, contribuirà a reduir els ingressos nets d'a-
quest personal i, per tant, la seua qualitat de vida, en
tindré que complementar-la amb quantitats addicio-
nals per tal que el seu rendiment siga significatiu.

Per altra part, la Generalitat no ha convocat encara
la Mesa General de Negociació per tractar els aspec-
tes retributius, un extrem que el Sindicat ha sol·lici-
tat reiteradament. La persistència d'aquesta paràlisi
negociadora justificarà l'adopció immediata de
mesures de pressió.

Taula reivindicativa
- Dret a una negociació col·lectiva real de tots els

empleats públics.
- Clàusula de revisió salarial d'aplicació automàtica.
- Augments salarials iguals a l'IPC real.
- Recuperació del poder adquisitiu perdut en anys

anteriors.
- Eliminació de la taxa de reposició del 25%.
- Retirada del recurs del Govern contra la sentèn-

cia de la Audiència Nacional i el seu compliment.
- Jornada de 35 hores setmanals.
- Supressió de la mobilitat geogràfica forçosa.
- Alto a la privatització dels serveis públics.
- Enfortiment del sistema públic de pensions.
- Desenvolupament de la Llei de Prevenció de

Riscos Laborals i reconeixement de les malalties pro-
fessionals.
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