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El passat 6 de febrer el Secretariat
Nacional de l'STE-PV va realitzar una
concentració davant la Conselleria
d'Administració Pública. En aquest acte
es va denunciar la falta de convocatòria de la Mesa General de Funció Pública, que fins ara ha estat sustituïda per
negociacions secretes amb una part de
la representació sindical, la negativa a
acceptar discriminacions per a l'ensenyament, l'exigència d'una revisió salarial de 3'9 punts consolidables, una pujada de 9 punts per al 90 i la revisió semestral automàtica.
Al mateix temps, es va fer entrega
dels plecs amb les signatures de varis
milers de treballadors i treballadores de

l'ensenyament exigint la no discriminació.
Molts mesos han passat des d'aquell
20 d'octubre del 88 en què es va signar un acord que ens discriminava.
Des d'aquella data l'STE-PV ha realitzat una intensa i continuada campanya
de denúncia, moltes vegades en solitari i contracorrent. El paper de l'STE-PV
ha estat decisiu per anar canviant la
correlació de forces.
Ara cal continuar la pressió. El proper
dia 19 es reunirà, per fi, la Mesa General. Si en aquesta no es donen respostes satisfactòries i es produeixen discriminacions, rSTE-PV proposarà als
claustres propostes de mobilització.

QUE NO T'AUGMENTEN LA DESHOMOIOGACIÓ
ISCRIMINACIÓ, MOBILITZACIÓ

STE-PV INFORMA
Acuerdo sobre el derecho a la
negociación colectiva de los
empleados públicos
El Gobierno y los Sindicatos han decidido impulsar, a través del presents
acuerdo, el derecho a la negociación
colectiva de los empleados públicos
garantizando su plena vigència y eficàcia.
Ambas partes consideran necesario
normalizar el ejercicio de este derecho, sin restricción alguna, y reconocen expresamente que el derecho a la
negociación colectiva de los empleados públicos constituye un contenido
bàsico del derecho a la libertad sindical y en este sentido ambas partes reconocen que el derecho pleno a ta negociación de los empleados públicos
queda establecido con estos Acuerdos y en los términos de sus Clàusulas.

Acuerdo sobre
negociación colectiva
de funcionaries
públicos
PRIMERA
El ejercicio del derecho a la negociación colectiva de los funcionarios
públicos se desarrollarà según lo establecido en el presente acuerdo y se
transformarà en Proyecto de Ley,
siendo incorporado, en su dia, al Proyecto de Ley del Estatuto de la Función Púbíïca.
Los procesos de negociación y los
acuerdos resuliantes se efectuaran de
acuerdo con los principies de buena
fe, mútua fealtad, y con respeto y sometirniento a la Constltucíón.
SECUNDA
Con caràcter anual o cuando lo soliciten ambas partes, el Gobierno y los
Sindicatos mas re presentats vos a nivel
estatal, de acuerdo con los artículos 6
y 7 de la LOLS, abriràn un proceso de
negociacióarsobre la matèria o materias que déSÇen negociar de las relaciones en él'presente acuerdo.
TERCERA
En el àrríbUo de la negociación al
que se refiere el presente acuerdo se
determinaran'los criterios generales a
partir de los cuales se desarrollarà la
articulación de la negociación colectiva en el sector.
CUARTA
Ambas partes estiman precisa la
creación de una Mesa Sectorial de Negociacíón que cubra el àmbito de la llamada Administración Central e Institucional y de las Entidades Gestoras de
la Seguridad Social.
Ambas partes se comprometen a
analizar en la Mesa General de Negociación la constitución de otras Mesas
Sectoriales en àmbitos específicos
que no la tengan establecida.
QUINTA
Seran objeto de negociación las
materias siguientes:
— El incremento de retribuciones
de los funcionarios y personal estatutario de la Administración del Estado,
incluidos en el àmbito de aplicación de
la Ley 9/87, de 12 de junio, que proceda incluir en el Proyecto de Ley de
Presupuesíos Generales de cada ano.

— La determinación y aplicación
de las retribucuiones de los funcionarios públicos.
— La preparación y diseno de los
planes de oferta de empleo publico.
— La clasificación de puestos de
trabajo.
— La determinación de los programas y fondos para la acción de promoción interna, formación y perfeccionamiento.
— La deterrninación de las prestaciones y pensiones de las clases pasivas.
— Los sisternas de íngreso, provísión y promoción profesional de los
funcionarios públicos.
— Las propuestas sobre derechos
sindicales y de participacíón.
— Medidas sobre salud laboral.
—- Todos los anteproyectos de ley
que afecten, de algun modo, al acceso a la función pública, carrera administrativa, retribuciones y seguridad
social o a las condiciones de trabajo
de los funcionarios públicos.
— Las materias de índole econòmica, de prestación de servicios, sindical, asistencial, y, en general, cuantas
otras afecten a las condiciones de trabajo y al àmbito de relaciones de los
funcionarios públicos y sus Organizaciones Sindicales con la AdministraSEXTA
Para la negociación de las retribuciones y de todas aquellas cuestiones
que dependan, en algun sentido, de
los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno convocarà a las partes
al inenos con cuatro meses de antelación a la entrada del Proyecto de Ley
correspondiente en el Parlamento y en
los demas casos con la suficiente antelación para garantizar una negociación exenta do precipitación y apremio
en plazo de tiempo razonable antes de
tomar la rnedida o medidas previstas.
En todo caso, el Gobierno pondrà
en conocimiento de los Sindicatos la
mformación necesaria y les proporcionarà la documentación suficiente para
desarrollar la negociación de que se
trate y la ampliarà en la medida en que
estos lo soliciten.
SÉPTIMA
Para todas aquellas cuestiones que
afecten a la Administración y su personal en las que exlstan discrepancias
y no sea posible llegar a un acuerdo
entre los representantes de ambas
partes, una vez haysn sido agotadas
todas las posibilidades de negociación, (as partes podran nombrar un
mediador o mediadores de mutuo
acuerdo sobre los extremos del desacuerdo que consideren pertinentes.
Ambas partes se comprometen a la
negociación de un Protocolo en el que
se desarrolle un procedimiento especifico de mediación para la resolución
de los conflictos que puedan surgir en
la deíerminación de las condiciones de
trabajo de los funcionarios públicos y
que complete y desarrolle fas previsiones del articulo 38 de la Ley 9/87, de
12 de junio.
OCTAVA
Por acuerdo de las partes podran
establecerse comisiones de seguimiento de los pactos y acuerdos. Dl-

chas Comisiones se entenderan única
y exclusivamente sobre el cumplimiento de lo estrictamente acordado.
Dichas comisiones no podran versar sobre materias que no hayan sido
objeto de negociación prèvia.
NOVENA
Tras la firma del presente Acuerdo,
prèvia ratificación del Consejo de Ministros y su correspondiente publicacíón en el «BOE», se procederà a elaborar el Proyecto de Ley para adaptar
la legislación correspondiente, si fuera necesario.

Acuerdo sobre negociación colectiva del personal laboral dependiente
de la Administración del
Estado
PRIMERA
Serà objeío de negociación, entre otras:
— El incremento de la cuantía
global de la masa salarial del personal laboral dependiente de la
Administración del Estado que
proceda incluir en el Proyecto de
Ley de Presupuestos de cada
ano.
— El Plan anual de oferta de
empleo publico para el personal laboral de la Administración del Estado.
— Los "programas de formación que deban desarrollarse con
caràcter general, o en su caso,
departamental.
— La determinación de los criterios generales a partir de los
cuales se desarrollarà la articulación de la negociación colectiva
en el sector.
SECUNDA
Para la negociación de las materias a que se refiere la clàusula
anterior, el Gobierno convocarà a
los Sindicatos mas representatives del sector al menos con cuatro meses de antelación a la entrada del Proyecto de Ley correspondiente en el Parlamento y en
los demàs casos con la suficiente
antelación para garantizar una negociación exenta de precipitación
y apremio en plazo de tiempo razonable antes de tomar la medida
o medidas previstas.
En todo caso, el Gobierno pondrà en conocimiento de los sindicatos la información necesaria y
les proporcionarà la documentación suficiente para desarrollar la
negociación de que se trate y la
ampliarà en la medida en que estos lo soliciten.
TERCERA
Tras su firma y prèvia ratificación del Consejo de Ministres el
presente Acuerdo se publicarà en
el «BOE» si procede.

Anexo al acuerdo
1. A partir de 1990 el Gobierno
aplicarà una revisión salarial a los empleados públicos, en el caso en que el
IPC previsto sea superado por el IPC
registrado en el ejercicio.
2. Dicha revisión se fijarà de forma
que el incremento de las retribuciones
de los empleados públicos, una vez incorporada dicha revisión, mantenga la
misma diferencia, en puntos, respecto al IPC registrado que la original incluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado en relación con e!
IPC previsto.
1.° El personal funcionario y estatutario de la Administración del Estado
incluido en el àmbilo de aplicación del
articulo 1 de la Ley 9/87 de 12 de junio, asi como el personal laboral dependiente de la Administración del Estado se le reconoce el derecho a la
percepción de una paga por importe

de 52.525 ptas. en compensación por
las desviaciones entre el IPC previsto
y el registrado en 1989.
2.° Esta paga se harà efectiva a
partir del momento en que el DecretoLey correspondiente sea aprobado y
publicado en el «Boletín Oficial del
Estado».
3.° Al personal incluido en el punto 1. ° se le aumentarà en 1.2 puntos
la base de calculo a efectos de determinar los incrementos de las retribuciones que proceda incluir en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 1991.
4." A partir de 1990 el Gobierno
aplicarà una revisión salarial a los empleados públicos, en el caso en que el
IPC previsto sea superado por el IPC
registrado en el ejercicio.
5.° Dicha revisión se fijarà de forma que el incremento de las retribu-

ciones de los empleados públicos, una
vez incorporada dicha revisión, mantengan la misma diferencia, en puntos,
respecto al IPC registrado que la original íncluida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado en relación
con el IPC previsto.
6.° La instrumentactón de esta revisión se establecerà, cuando proceda, a partir de la desviación existente
del IPC previsto y la tasa interanual de
preciós noviembre sobre noviembre.
Dicha revisión se induirà preferentemente en la nòmina de los empleados
públicos del mes de enero y serà consolidable a todos íos efectos.
7." El Gobierno y los Sindicatos
declaran que con este acuerdo queda definitivamente cerrada la compensación por desviaciones entre las
inflaciones previstas y registradas en
los últimos anos.

Valoraci
de conce
El 14-D milions de treballadors i treballadores convocats per CC OO i
UGT i un ampli col·lectiu de forces sindicals, entre les quals es trobava
l'STE-PV, Í a nivell estatal UCSTE i STEC, van fer possible la més gran
mobilització dels darrers anys.
Sense cap dubte, la unitat dels sindicats progressistes va fer de catalitzador del descontent social generat pel Govern en els darrers anys.
Aquelles mobilitzacions, que no varen tindré continuïtat, han desembocat en l'actual procés de concertació entre els governs autonòmics i
central i els sindicats UGT Í CC OO, erigint-se aquests amb l'exclusivitat de la representació de tots els treballadors Í treballadores, entre ells
els funcionaris públics.
Una cosa deu quedar clara: els aspectes positius dels presents acords
són fruit de la lluita dels treballadors i treballadores Í no de cap regal
de l'Administració. Qualsevol avanç, perxicotet que siga, és conseqüència de l'acció sindical, encara que moltes voltes aquestos avanços
no responguen a les expectatives creades. No compartim les posicions
derrotistes que pensen que les millores són un nou «manà» caigut del
cel. No compartim la idea de que és millor quedar-se com estàvem. És
per això que valorem qualsevol avanç en la millora de les condicions de
treball. També per això valorem els aspectes positius d'aquests acords,
amb independència de qui els signa, però tenim un raonable dubte:
<,Eren aquests els únics acords possibles?

Els orígens del 14-D
El detonant va ser el Pla d'Ocupació Juvenil, però sense dubte que
la signatura d'Acords entre el Govern, la CSIF i la Unió Democràtica
de Pensionistes va forçar una unitat
sindical entre CC OO i UGT, fins
aquell moment prou deteriorada.
Es criticava aleshores, i amb raó,
que el Govern signarà acords amb
dues organitzacions (CSIF i UDP) al
marge dels organismes legalment
constituïts (Meses de Negociació
Generals, Sectorials i Juntes de
Personal).

«Donde dije digo,
digo Diego»
Ara els termes s'inverteixen i la
negociació sobre temes que afecten els funcionaris, i entre ells els
ensenyants com sector més nombrós, tampoc es du a terme en els
òrgans legalment constituïts. Però
els protagonistes hui són qui l'any
passat denunciaren fa irregularitat
d'aquest tipus de negociació.
El procés posterior al 14-D desemboca en la decisió unilateral del
Govern d'aplicar una «bufanda» no
consolidable d'un punt per a la recuperació del poder adquisitiu del
88.

Naix la PSP
Després de l'estiu els sindicats
UGT i CC OO elaboren una plataforma d'acció global baix el nom de
Proposta Sindical Prioritària. El seu
preàmbul parla de la necessitat de
confluir totes les forces sindicals
progressistes. Des de l'STE-PV
pensàvem que això obria les portes
a la possibilitat de construir un ampli lloc progressista que des d'una
posició forta i unitària donarà continuïtat a les reivindicacions pendents des del 14-D.
És per això que ja en el mes de
novembre les Confederacions UCSTE i STEC, des d'una primera valoració positiva de les perspectives
unitàries que oferia la PSP, van manifestar a CC OO i UGT la necessitat d'articular un front comú en l'ensenyament, concretat en tres
punts:
— Desenvolupament í adequació en l'ensenyament.
— Elaboració d'una proposta de
mobilització per a, si de cas, incidir
amb la pressió en les negociacions.
— Articular la nostra participació
en el procés negociador (informació
directa de les negociacions, sistemes de valoració amb la participació dels treballadors i treballadores...
Després de vàries reunions en
les que sembla que havia possibilitats d'arribar a compromisos conjunts, el 19 de gener CC OO i UGT
decideixen unilateralment suspendre la reunió i actuar pel seu compte.

El Pre-Ac^rd de 25
de gener: Un pas
endavant, dos
passos endarrera
El dia 25 de gener dites centrals
i el Govern arriben a un Pre-Acord
sobre la Negociació Col·lectiva i e)
Deute Social dels empleats públics,
Pre-Acord que serà ratificat pels
màxims òrgans confederals de les
dues centrals el dia 29 de gener,
sense cap valoració per part de les
Juntes de Personal ni de les Assemblees dels afectats. Sense dubte,
en el Pre-Acord s'arrepleguen aspectes positius per al col·lectiu de
jubilats Í pensionistes i també la resta dels funcionaris, els quals considerem fruit de la lluita de tots els
treballadors i treballadores el 14-D.
Tanmateix també pensem que
deuen tindré's en compte alguns
elements de cara a una correcta
valoració.
ASPECTES POSITIUS
— Aproximació al reconeixement del dret a la Revisió Salarial a
partir del 90. Apareix per primera
volta per a tots els col·lectius i deurà garantir la recuperació dels punts
perduts per desajust en les previsions d'inflació, encara que dubtem
sobre el caràcter d'aquesta revisió
(veure annex...).

m
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> del p r o c s
r t ei c i i la PSP
del PSOE, el desgast polític i social
del Govern després del 14-D i els
beneficis econòmics han obligat a
un canvi d'actitud del Govern, afavorint determinats resultats positius
en la concertació social.

El deute social a
l'ensenyament
En parlar de deute social pendent cal ser rigorosos. De no ser així,
en lloc de clarificar, es produeix una acumulació d'argumentacions que
poden resultar contradictòries.
I. EVOLUCIÓ DE L'IPC I DELS SALARIS DELS FUNCIONARIS DEL
80-89
Dades de l'Institut Nacional d'Estadística i dels BOE, on estan publicades les pujades consignades en els Pressupostos Generals de
l'Estai.
IPC anual

— Increment important de les
pensions. Compensa actuals desigualtats, introdueix elements de revisió i tots els augments estan per
damunt de les previsions d'inflació.
Encara que no logra igualar les més
baixes al Salari Mínim, reivindicació
bàsica del 14-D.
™ Una bufanda —lineal— per a
tots els funcionaris públics per valor de 52.525 ptes.

ASPECTES NEGATIUS
— L'anomenat Dret a la Negociació Col -lectiva.
— Aspecte positiu, encara que
TAN SOLS garanteix que CC OO i
UGT «negociaran» al marge de les
Meses legalment constituïdes per a
aquest fi (Mesa de Funció Pública i
Sectorials), i al marge dels òrgans
directes de representació (Juntes
de Personal) i molt lluny de la reivindicació de competències per als delegaís i les delegades de Centre. I
tot això en un sector en el que
aquests sindicats no arriben a representar al 50% dels treballadors
(en l'ensenyament, menys encara).
— El Deute Social i la Pèrdua de
Poder Adquisitiu.
Senzillament s'ignora. Perquè
una cosa és una bufanda, que sempre ve bé, i altra recuperar el poder
adquisitiu perdut en els darrers
anys (més de 9 punts des del 82,
sense comptar els 3'9 del 89).
D'aquestes quantitats sols es
consolida 1 '2 punts, però en el 91.
L'existència del punt 7 dels
Acords: «El Govern i els Sindicats
declaren que amb aquest Acord
queda definitivament tancada la
compensació per desviacions entre
les inflacions previstes i registrades
en els darrers anys», no deixa de
ser una broma de mal gust.
iQuò treballador/ora ha estat
consultat per a prendre aquesta decisió?
— L'ensenyament de la Privada
Concertada no existeix.
Un amplíssim col·lectiu (120.000
treballadors i treballadores de l'ensenyament) que no poden negociar
eis seus salaris perquè depenen
dels pressupostos de l'Estat queden totalment al marge i en la més
abroluta indefensió!
— La negativa a la Unitat Sindical.
Per què es prïoritza el protagonisrne sindical cara a les eleccions,
en lloc de construir un bloc progressista en l'ensenyament. I és que
una cosa és predicar i altra ben diferent practicar allò que es predica.

Resulta paradògic que mentre a
nivell polític, també internacional, hi
ha cada volta major pressió a encorsetar l'acció político-sindical, ací
s'intente monopolitzar aquest treball ignorant alslreballadòrsTTreba"
Nadores que compartint un mo'del
sindical de classe, encara que diferenciat en altres característiques,
no estem representats per CC OO
Í UGT. Màxim quan allò de que «la
fi justifica els medis» sembla obrirse camí en el sindicalisme actual.
I tot açò comporta importants
dubtes de cara al futur:
1. El procés seguit en les anomenades Meses de Concertació.
Els treballadors i treballadores tan
sol hem pogut conèixer informació
a través dels mitjans de comunicació quan hem estat els protagonistes de la vaga general.
2. El Govern Central i l'Autonòmic, per interessos polítics, estan
acceptant una dinàmica de relacions laborals al marge dels òrgans
legalment constituïts a partir dels
resultats de les respectives eleccions sindicals. Eleccions dutes a
terme en la Funció Pública en desembre del 87 mitjançant una Llei
amb acceptació per CC OO i UGT
que en el seu moment va ser clarament criticada pel STE-PV per les
discriminacions i absències per als
ensenyants, ja que també responia
a la intenció d'afavorir un determinat model sindical. Aquest va ser
també el model fins l'any 85 de l'anomenada Mesa de Presidència,
que ja va demostrar el seu fracàs.
Tornen als errors.
3. Aquesta pràctica sindical basada únicament en la negociació
dels alts dirigents, però sense generar ninguna dinàmica de valoració
i mobilització entre els treballadors
Í treballadores, és la que fa anys han
estat defenent des de la dreta política i la Patronal fins el PSOE i el
Govern. A ella s'han sornes les dues
centrals sindicals, sense valorar les
conseqüències negatives que això
comportaria per al futur del sindicalisme de classe. S'intenta consolidar la idea de que les conquestes
laborals no precisen de la participació i mobilitzacions dels sectors
afectats, sinó únicament d'uns forts
sindicats, numèricament, els dirigents dels quals controlen tot el
procés i valoren els resultats. En
aquest context, la «coyuntura» política produïda per la pèrdua de vots

Existeix un principi sindical que
consisteix en combinar pressió amb
negociació, per a incidir amb més
força Í desbioquejar l'actitud de les
patronals. Tanmateix, en tot el passat procés de negociacions la pressió directa dels treballadors, el coneixement i control de les negociacions, no ha existit. Sembla que al
si d'ambdues centrals i al conjunt
de la classe treballadora ha hagut
unanimitat. El més absolut secret
les ha envoltades. I al final unes decenes de persones s'han reunit per
a decidir per milions. En definitiva,
molt soroll i poca participació.
Estem convençuts de que era
possible incidir en les negociacions
amb la força de la majoria de les treballadores i treballadors, i per això
oferíem la nostra participació per a
elaborar una línia més forta i unitària.
Lamentablement ens quedarem
sense saber si aquest era o no el
millor acord possible ni si els treballadors i les treballadores estaven dispostes a lluitar per a millorar-lo.

— Les negociacions valorades al
document responen a les desenvolupades a Madrid. Al País Valencià són diferents. La majoria
dels acords publicats fins ara a
la premsa estatal no són d'aplicació ací, entre d'altres la bufanda de 52.000. Les quantitats a
cobrar seran aquelles que es negocien a la Mesa General de
Funció Pública, tant en allò que
fa referència a l'augment per al
90 com a la revisió salarial.

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

IPC acumulat*

Pujada anual

100

14'4

114'4

14
12'2
9

130'41
146'32
159'48
172'55

8'2
8'3
4'6
5'8
6'9

13'2
10'96

Pujada acumulada*

100
113'2

7'2

125'60
136'90
145'79
155'26
166'43

206T9

5
4

17475
18174

221'05

4

18'9

186'87
195'46

9
6'5

6'5

* Prenent com a base 100

D'ací es pot extraure una primera conclusió: només en aquesta dècada es produeix un deute de 32'OS punts.
II. DEUTE SOCIAL I DISCRIMINACIÓ DELS DOCENTS AMB LA
RESTA DELS FUNCIONARIS
Són dos conceptes diferents. Una cosa són els augments que ens
corresponen com a funcionaris, i altra ben diferent aquells augments
(com els de la vaga del 88) que vénen a acurtar distàncies respecte de
la resta dels funcionaris a causa de la deshomologacíó.
Ja altres vegades s'ha barrejat els conceptes, intentant sempre que
l'ensenyament restarà malparat. Els responsables de la deshomologació volen ara «homologar» els augments que hem aconseguit amb la lluita amb aquells que depenen dels Pressupostos. Fins i tot acceptant
aquesta interpretació «impresentable», continuaríem mantenint pèrdua
de poder adquisitiu.
III. ANYS 89-90. SOLS UNA ADEQUADA MOBILITZACIÓ I
NEGOCIACIÓ GARANTEIX EL NOSTRE SALARI
Respecte a l'any 89:
— Pujada de 3% + 1 % = 4%, per a compensar de la pèrdua acumulada —què moral—.
— L'IPC s'ha situat en 6'9.
— Aleshores, 6 ' 9 - 3 = 3'9%.
Respecte a l'any 90:
a) Han de consolidar-se les quantitats anteriors, el 3_^9. S'ha d'aplicar a les retribucions del 90. La idea que amb 1 '2 punts cohsó'lidables
a l'any 91 ha quedat pagat el deute no és correcta.
gp^T'.'..-'",.
b) Per a l'any 90 s'ha d'establir una pujada salarial def:'9'%, que recupere part del poder adquisitiu perdut i tinga en compte una previsió
d'inflacció realista.
A l'àmbit del PV, en aquests moments encara no s'ha -.onvocat la
Mesa per a la Negociació.
":'..:.
UNA COSA ESTÀ CLARA: L'STE-PV no accecptarà discriminacions
respecte a la resta de funcionaris.
NO PERMITIREM QUE ALLÒ QUE AMB TANT ESFORÇ HEM ACONSEGUIT ELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DE L'ENSENYAMENT NINGÚ VINGA DE FORA PER A D ESCÓ M PTA R-LO.

Pactos sociales y concertación
Hemos de dejar claro que no estamos contra la negociación y la posible concertación, bien al contrario.
Estamos por ella siempre que se deriven beneficiós mutuos, sobre todo para los trabajadores.
Nuestras razonables dudas vienen motivadas porque en el pasado la política de pactos mas que mejorar
las condiciones de vida y trabajo han servido para todo lo contrario, siendo los puntos mas favorables a los
trabajadores los que con mas rapidez engrosaban el abultado libro de los incumplimientos.
Repasemos:
1977 Pactos de la Moncloa.
CC OO, defensor de primera línea.

— Se limita el crecimiento de la masa salarial del
78 al 22%, mientras el IPC sube el 30% en el
77.
— Comienza la íeorización de la austeridad y los
sacrificios.

1979 UGT pacta las bases del futuro Estatuto de
los Trabajadores.

— Se crea el marco jurídico para las venideras apreturas de cinturón.
— CC OO se opone.

1980-1981 CEOE-UGT firman el AMI (Acuerdo
Marco Interconfederal).

— Continua la austeridad.

1982 Firma del ANE (Acuerdo Nacional del Empleo).
Gobierno-CEOE-UGT-CC OO.

— Topes salaríales.
— . Con la excusa de crear 350.000 puestos de trabajo continua la austeridad.
— La austeridad llega, los puestos de trabajo no.

1983 Al (Acuerdo Interconfederal).
CEOE-UGT-CC OO.

— Nuevos topes salariales.
— Ultimo pacto que firma CC OO después de una
notable contestación interna.

1984 ...UN RESPIRO. NO HAY ACUERDO...
1985-1986 Gobierno-CEOE-UGT firman el AES
(Acuerdo Económico y Social).

— CC OO no lo firma y convoca la Huelga General
del 20 de junio (85).

1987-1988 Se invierte la dinàmica que desembocarà en la convocatòria de ia Huelga General del 14-D.
La concertación entra en crisis.
Se cuestiona la firma de acuerdos globales que comporten la aceptación y apoyo de la política econòmica y social del gobierno.
1990 Nueva Dècada?

STE-PV INFORMA

desenvolupament d'una
sindical prioritària
Aquesta plataforma va ser entregada per les Confederaci ons UCSTE i
STEC a FETE i CC OO a nivell estatal, per tal d'articular una proposta
conjunta de desenvolupament de la PSP a l'àmbit de l'ensenyament.
Després de dos mesos de converses, i quan ja estàvem pràcticament
d'acord, aquests dos sindicats trencaren les negociacions. Una ocasió
perduda de treball sindical unitari.

A) Augment t millora de
l'ocupació
1. Protecció sindical de totes les
contractacions
— Control sindical de la selecció
de personal.
— Reducció de la provisionalitat
i l'expectativa en e!s nomenaments
del professorat de l'ensenyament
estatal.
2. Revisió de les modalitats de
selecció
— Estabilitat indefinida al professorat interí. Contractes anuals.
— Accés a la Funció Pública Docent per Concurs després de tres
anys de servei.
— Equiparació de les condicions
de treball del professorat interí amb
la resta de funcionaris.

• Dotació de bidells a tots els
centres.
• Generalització de personal de
menjador atès per personal específic.
• Plantilla d'educadors d'activitats complementàries no contemplades en el currículum tant a l'EGB
com a EE MM.
• Augment de les plantilles docents per a evitar la massificació de
les EE MM.
• Augment de cup de substitucions per a fer possibles els plans
de formació i perfeccionament del
professorat.
» Ampliació del servei d'orientació i creació d'un departament en
cada centre.

B) Miilora de la
protecció social

3. Iniciatives per al repartiment
del treball

6. Extensió de la cobertura de la
desocupació

— Reducció general i progressiva de l'horari lectiu del professorat
per a una major programació i coordinació de les activitats.
— Reducció suplementària de
l'horari leqtiu per a tutories, coordinacions, càrrecs directius i activitats de formació.
— Reducció de l'horari lectiu
per als majors de 55 anys.
— Equiparació de la jornada del
professorat d'ensenyament privat
amb et d'estatal.
— Reducció del nombre d'alumnes per aula.
— Eliminació de les assignatures afins.
— Contractació del personal necessari per a posar en pràctica la
jornada continuada docent, garantint la gratuïtat de l'ensenyament.
— Assumpció per part de l'Administració de les aules de 3 anys.
— Jubilació obligatòria als 60
anys d'edat i voluntària als 30 de
treball amb el 100% de les retribucions.

7. Promulgació d'una Llei de
Pensions assistencials.

4. Control i eliminació de les hores extraordinàries
— Supressió de les hores extraordinàries del personal laboral.
5. Programa de formació i ocupació
— Pla
d'ocupació
en
l'ensenyament que contemple:
• Dotació a tots els centres de
personal administratiu.

8. Establiment d'un salari social
garantit

— Millora de les dietes de desplaçament al professorat amb tasques itinerants i pagament del desplaçament per al professorat interí
al que la seua funció de substitució
no li permeta fixar la seua residència.

9. Ampliació i millora del sistema
sanitari públic Í defensa de la
seua gratuïtat

11. Equiparació de la protecció
familiar als nivells europeus

— Definició i publicació d'un
quadre de malalties professionals.
— Establiment dels convenis
adients per tal d'assegurar les revisions periòdiques del professorat
de l'ensenyament estatal i privat
(concertat o no).
— Revisió periòdica de la situació sanitària dels edificis o instal·lacions escolars.
— Incorporació a les prestacions de MUFACE de la medicina
naturalista i dels tractaments de rehabilitació, dolor, manteniment, psicològics i psiquiàtrics.

C) Redistribució de la
renda

10. Vivenda social i desplaçaments
— Començament d'un programa
de mesures encarades a facilitar l'aconseguiment de vivendes per al
p r o f e s s o r a t tant d'EGB com
d'EE MM (pla de construccions,
convenis, «crèdits dèbils», etc.).
Garantia de vivenda en les zones de
comprovada dificultat per a obtenir-la.
— Oposició a la desafectació de
les actuals vivendes de mestres i
cases-escola.

12. Clàusula de garantia per als
cot -lectius subjectes als Pressupostos (pensionistes, subsidis i
empleats públics)
— Incloure en la clàusula de garantia al professorat de l'ensenyament
privat concertat.
13. Correcció automàtica de les
pèrdues motivades per la incidència fiscal en l'evolució de la inflació. Increment de les deduccions
de la base imposable per a les rendes del treball
14. Regulació per llei de la dedicació d'una part de l'excedent a la
inversió productiva i generadora
d'ocupació

D) Drets de participació
de les treballadores i
treballadors
15. Reconeixement del dret a la
negociació col·lectiva dels empleats públics

16. Extensió Í ampliació de les
competències dels comitès de salut en els centres de treball
— Creació dels comitès de salut
laboral dins de les Juntes de Personal Docent amb reconeixement exprés de l'Administració Í en els centres d'ensenyament privat.
17. Extensió i ampliació dels
drets de participació dels treballadors í treballadores en els centres
de treball
— Reforma de la LORS per a fer
efectiva l'elecció de delegats i delegades de centre.
— Negociació en la Mesa Sectorial d'Educació de l'aplicació als docents del nou sistema retributiu.
— Repartiment del patrimoni sindical en funció de la representativitat obtinguda en els diferents sectors.
— Dotació econòmica i material
de les Juntes de Personal Í dels sindicats representatius del sector.
— Dotació a les Juntes de Personal de capacitat real de negociació.
18. Protocol sobre els mecanismes d'autoregulacíó de conflictes
19. Procediment de negociació
de serveis mínims
— Negociació amb les Meses
Sectorials i les Juntes de Personal,
segons calga, del procediment i
dels serveis mínims que pertoquen.
20. Dret a la formació continuada
en lloc de treball

— Generalització a tot el professorat d'un pla de formació permanent descentralitzat, lligat a la pràctica docent i amb participació del
professorat en la seua elaboració.
— Realització de totes les activitats de formació amb reducció de
l'horari lectiu.
— Inclusió del professorat de
l'ensenyament privat en el pla de
formació permanent Í de perfeccionament.
21. Solució definitiva de la responsabilitat civil del professorat
— Publicació d'un decret d'atenció a l'alumnat en cas d'accident.
— Modificació del contingut
dels articles dels codis Civil i Penal
que afecten a la responsabilitat del
professorat.

E) Reforma educativa en
condicions de qualitat
22. Increment del pressupost d'educació fins un 6% del PIB
— Augment de les partides pressupostàries dels centres.
23. Cos Únic d'Ensenyants
— Formació única amb titulació
universitària, nivell de llicenciatura.
— Equiparació d'agregats Í catedràtics com un primer pas per a la
integració de cossos.
24. Negociació del mapa escolar
Í de la planificació d'unitats escolars i plantilles del professorat

Los trabajadores de la ensenanza privada y la deuda social
En estos últimos tiempos, con las negocíaciones posteríores al 14-D y
su concreción en la PSP por parte de CC OO y UGT, estamos oyendo
hablar continuamente de la «deuda social» del Estado para con los funcionarios, pensíonistas y jubilades, planteamíento que comprendemos
y asumimos, però a su vez pensamos que existen otros colectivos de
trabajadores, cuyos salarios dependen tambíén de los Presupuestos Generales del Estado, que estan siendo olvidados.
Dentro de estos colectivos olvidados íiene especial relevancia el
de trabajadores de la Ensenanza
Privada Concertada, ya que por el
número de trabajadores afectades
(unos 120.000 aproximadamente)
representa uno de los convenios
colectivos més importantes de los
que actualmente se negocian.
Se nos puede argumentar, falazmente, que el ano pasado tuvimos
una subída salarial media para las
distintas categorías y niveles pròxi-

ma al 11%, argumento éste que
solo puede servir para los que ignoran la reatidad de este sector de írabajadores, ya que esa subída salarial constaba de dos partes claramente díferenciadas:
— Una, la subída salarial propiamente dicha, que fue del 4% como
marcaban los PGE para todos los
trabajadores dependientes de los
mismos.
— Otra, ei resto que era resultado de un «Acuerdo de Analogia Re-

tributiva» firmado entre los Sindicatos de ía Ensenanza Privada y la Administración, mediante el cua! y en
un plazo de 6 aiïos cobraremos el
95% def salario de nuestros companeros de la Ensenanza Estatal.
Este incremento adicional para
homologarnos no ha cumplido totalmente su finalidad, ya que al estar
pactado en julio del 88 no recogió
la desviación el IPC que se produjo
a lo largo de ese ano y que nuestros compaíïeros de la Ensenanza
Estatal víeron parcialmente compensado con la famosa «bufanda»
que cobraren a finales del curso pasado, es decir, nos deshomologamos un poco mas, ya que nosotros
no cobramos la desviación del IPC
de ese ano.
Ahora, cuando estos Sindicatos y
la Administración hablan de la deu-

da social, por segundo ano consecutivo vuelven a olvidarse de un colectivo de trabajadores de la ensenanza que írabaja mas horas y cobra bastante menos, però claro
nuestra situactón es de lo mas extrana que uno puede encontrarse
en el mundo laboral ya que si bien
nuestra relación laboral es con la
empresa y viene regulada por el
Convenio Colectivo del sector
(jvaya Convenio!) y la legislación laboral vigente, nuestros salarios dependen de los Presupuestos Generales del Estado, con lo cual nos
vienen impuestos y no los podemos
negociar ya que no existen vías legales para ello (ni tan síquiera podemos hacer huelga por nuestros
salarios), y así durante los últimos
aiïos hemos ido acumulando pérdidas continuas en nuestro poder ad-

quisitivo sïn poder hacer nada por
evitarlo.
Entendemos que esta situación
de olvido no se habría producído si
cualquier tipo de negociación que
afecte a las condiciones de trabajo
de un colectivo determinado fuera
llevada a cabo por todos los Sindicatos representatives de ese colectivo en mesas de negociación ínstiiucionalizadas y no en otras mesas
paralelas creadas a espaldas de los
resultados de las urnas, que marginan en muchos casos a los representantes elegides por esos trabajadores.
Sirva esta reflexión para recordar que 120.000 trabajadores de
la Ensenanza Concertada tambtén
son acreedores de la famosa
da social.

