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QUADERNS DELS TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ

A l'ensenyament decideixes tu
Sgtambé
en aquest número:

-

Aquest és el lema de la nostra
campanya. Els STEs representem
una opció sindical que fa de la participació i decisió del professorat la
principal característica, amb autonomia dels grans pactes polítics
que en el passat han tingut com a
denominador comú la marginació
de l'ensenyament. Els darrers
acords de la Funció Pública Valenciana en són una bona mostra.

EXTRA JUBILACIONS.

GUIA PRÀCTICA DEL
CONCURS DE
TRASLLATS D'EGB.

Durant 14 anys venim demostrant que és possible consolidar un
model sindical compromès amb
l'Escola Pública, el professorat i la
societat. Un model que es resumeix
en les característiques d'assembleari, autònom, de classe, unitari,
nacional Í confederal. Més fort
amb la creació, en juny del 90, de
la Confederació de STEs, primera
força sindical a l'ensenyament.

ELECCIONS A
CONSELLS
ESCOLARS.

Vivim un moment d'importants
transformacions a l'ensenyament.
Necessitem un sindicalisme que
aborde amb garanties les reivindicacions pendents: la valorització
del treball docent, un salari just,
l'homologació real. Davant la reconversió escolar: manteniment de
tots els llocs de treball. Pensions i
jubilacions dignes. Dret a la jornada continuada. Estabilitat i accés
per al professorat interí. Dotació Í
suport a l'ensenyament en valen-

RETRIBUCIpNS I
FUNCIÓ PÚBLICA.

ELECCIONS
SINDICALS. ANNEX
PROGRAMA
ELECTORAL.

ASPECTES DE LA
LOGSE. RESUM DE LA
LLEI.

En aquestes eleccions els STEs
sols disposem de la força que ens
atorgue el professorat. Les nostres
candidatures, les nostres propostes, la participació és la nostra garantía.
-Si c r e u s q u e
a
l'ensenyament pots decidir, no li
dones més voltes.

INFORME
NEGOCIACIONS
MEC.

Elecciones País Vasco

STEE-EILAS gana
El sindicalismo autònoma y
asambleario en la ensenanza, representada por el Sindicato de
Trabajadores de la Ensenanza de
Euskadi (STEE-EILAS), ha ganado
las elecciones sindícales en la Ensenanza celebrades ayer en Euskadi. Con un p o r c e n t a j e del
29'46% es la tercera vez que esta
fuerza sindical gana las elecciones
sindicales en la ensenanza en Euskadi, demostrando la consolídación y el avance del sindicalismo
autónomo y asambleario, de caràcter nacional, en la ensenanza.
Con este porcentaje de votos, el
STEE-EILAS consigue 25 delegados en todo el País Vasco y un total de 2.963 votos. Ei STE-PV valora muy posittvamente estos resultados electorales y se congratula
con la fuerza homònima delmismo
en Euskadi. Estos resultados demuestran que los trabajadores y
trabajadoras de la ensenanza confían en el movimiento organizativo
y reivindicativa que representen
los STEs.

VOTA STEs.

Sí no es reconeix la titulació de valencià

Portarem la Conselleria
als tribunals
En l'Ordre de 23 d'octubre del
1990 de la Conselleria, per fa qual
es convoca el Concurs de Trasllats
d'EGB, l'article 12 estableix l'ordre de prioritats en funció, entre
d'altres, d'un barem de mèrits entre ets quals es considera «l'assistència a cursos de formació permanent del professorat (en les diferents modalitats: grups de treball,
seminaris, grups de treball en centres, cursets...» convocats per les
Administracions públiques amb
competències educatives Í organismes depenents o les Universitats».
La Conselleria ha manifestat la
negativa a considerar com a cursos de formació permanent els cursets de valencià, amb la conse-,
güent desvalorització d'aquests i l'entrebanc per a la normalització
lingüística en
l'ensenyament.
D'altra banda, es dóna el con-

trasentit que al presentar titulacions diferents a les al·legades per
a l'ingrés en el cos (com les llicenciatures), malgrat servir per tal
d'habilitar-se en una especialitat,
sí que comptabilitza també en el
nou barem del concurs de trasllats.
Mentre que els cursos de valencià
no ho fan.
Això suposa una nova burla al
professorat que ha tingut que formar-se adequadament en valencià
pel seu compte, fora d'hores, i moltes vegades abans d'accedir a la
docència.
Des de l'STE-PV instem al professorat que al -legue com a mèrits
els cursos de valencià com a formació permanent. Cas que les comissions baremadores no els comp-tabilitzen, interposarem les denúncies adients i a qui pertoque. JA
ESTÀ BÉ.

El STE-PY (Confederacion de STEs)
recurre la Orden Marco del concurso
de traslados deEGB
El STE-PV (Confederacion de STEs) ha recurrido la Orden Marco del
nuevo concurso de traslados rechazando el aspecto concreto de las ZONAS EDUCATIVAS.
Para el STE-PV, que recurrió hoce un ano y por el mismo motivo ante
el Supremo el Decreto en el que se basa la Orden citada, las ZONAS
EDUCATIVAS son uno de los mas flagrantes perjuicios que se han ínflingido al profesorado estatal, vulnerando gravemente los acuerdos derivados de la huelga de 1988, en los que se estableció como principio bàsica un «CONCURSO ÜNICO Y ANUAL, POR ESPECIALIDADES A
CENTROS».
El nuevo Concurso General de Traslados es para los maesfros y
maestras un instrumento basico del que se derivan ímportantes consecuenclas económicas, laborales y administrativas. En este sentido las ZONAS EDUCATIVAS introducen un alto grado de inseguridad que dificulta la movilidad de acceder al puesto de trabajo deseado, la provisión de la vivienda y la forma de proceder a elegir las vacantes. En resumen, las ZONAS EDUCATIVAS son mas perjudicíales que beneficiosos para el profesorado.
Ante esta sítuoción e) STE-PV (Confederacion de STEs} està por la
desaparición de las ZONAS EDUCATIVAS y, en tanto en cuanto se produzcan las diversos sentenciós (se està a la espera de la del Tribunal Supremo), aboga por aue se aminoren los efectes periudíciales derivades
de las mismas, cambiàndolas e identificando ZONA con CENTRO.

2/CONCURS DE TRASLLATS D'EGB - STE-PV INFORMA

Mecànica del Concurs de Trasllats d'EGB
Ordre del 23-10-90

GUIA PRÀCTICA

1. FASE PRÈVIA

Segona instància (provinents de
«dret preferent» i «primera fase»).
Plac: 15 dies hàbils a partir del següent
a la publicació en el «DOGV» de la Resolució definitiva de la convocatòria de la primera fase.
També podrà utilitzar aquest procediment el professorat definitiu que, sol·licitant
una zona i no conseguint-la,' vulguen moure's en la seva,

Tenen dret preferent a la localitat i en aquest ordre:
Aquell professorat que «té dret a localitat per resolució administrativa», «suprimit
el lloc de treball», «transformació del lloc de
treball», «qui ve de l'estranger», «personal
d'inspecció retornats», «tornen al lloc de treball després d'ocupar altre lloc en l'Administració», «excedències forçoses», «excedències voluntàries».
— Condicions: que hi haguen vacants a la localitat.
— Instància: segons model facilitat
per l'Administració.
— Plac: del 15 de novembre a I'l de
desembre.
Les vacants adjudicades es trauran de les ofertades en la primera
fase del concurs.
2.

PRIMERA FASE:

— Obligats a participar: professorat
amb «resolució ferma d'expedient», «compliment de sentència o recurs», «suprimits»,
«reingressats amb destí provisional», «excedències forçoses», «suspensió de funcions» i
«professorat provisional».
— El professorat provisional, obtindran ef destí'preferentment per l'especialitat que accediren al cos.
— El professorat de vacant suprimida té tres
anys per obtindré el destí definitiu; de no obtindre'l, l'Administració els adjudicarà
forçosos.
— Requisits: Les habilitacions adequades, i per als llocs de treball d'ensenyament
en valencià és necessari acreditar, cas de no
tindré l'habilitació, el certificat de Capacitació o el Títol de Mestre de Valencià, mitjançant còpia compulsada.

Important: El professorat que no hagués
sol·licitat anteriorment la certificació
d ' h a b i l i t a c i ó c o r r e s p o n e n t podrà
sol·licitar-la al director territorial del Servei Territorial de Cultura i Educació on presten serveis, en el termini previst per a participar en la primera fase d'aquesta convocatòria.

— Barem:
a) Permanència ininterrompuda al
Centre:
Els tres primers anys, 1 punt per any.
El quart any, 2 punts.
El cinquè, 3 punts.
Del sisè al desè any, 4 punts.
A partir de l'onzè any, 2 punts per any.
Fraccions superiors a 6 mesos, compta com
un any.
Inferiors a 6 mesos, compta com zero anys.
b) Permanència amb destí definitiu
en llocs de caràcter singular:
Els 3 primers anys, 0'5 pur.rs per any.
El quart any, 1 punt.
El cinquè, l'5 punts.
Del sísé fins al desè any, 2 punts per any.
A partir de l'onzè any, 2 punts per any.
Fraccions d'any: a mes complet, 0'083
punts.
c) Professorat Provisional:
per any.

1 punt

d) Anys de servei actiu com a funcionari de carrera: 1 punt per any.
Fracció d'any: a mes complet, 0'083 punts.

e) Cursets de perfeccionament o
formació permanent organitzats
per l'Administració (fins a un màxim de
2 punts):
— Assistència a cursets:
De 20 a 50 hores, 0'25 punts. ; :
De 51 a 100 hores, 0'5 punts.
De més de 100 hores, 1 punt.
— Ponent, coordinador, tutor cursos:
De 5 a 10 hores, 0'25 punts.
D'11 a 30 hores, 0'50 punts.
De més de 30 hores, 1 punt.
f) Titulacions diferents (màxim 2
punts):
— Diplomat universitari o haver superat
tres cursos complets de llicenciatura: 1 punt.
— Llicenciatura: l'5 punt.
— Doctorat: 2 punts.
Professorat que concursa des de
centres desglossats, la puntuació serà
des del centre d'origen.
Comissió baremació mèrits: Una per
cada 1.000 sol·licituds.
Dret de concurrència: Sols exercible en
la l. a fase, només una zona, màxim 4
concurrents.
Sol·licituds: Instància model Administració. Màxim, 240 zones. La petició no es

limitarà a les vacants anunciades,
serà extensible a la totalitat de vacants i zones.
Plac: Del 15 de novembre fins a I'l de
desembre.
3.

SEGONA FASE. ADSCRIPCIÓ A
LOCALITAT I CENTRE

Renúncies: En el plac de 15 dies, a
partir del dia següent a la publicació al
«DOGV», el professorat definitiu que sol·licitarà moure's en la zona, podrà renunciar.
Llistes. En el plac de 8 dies després
dels 15 dies abans citats, l'Administració publicarà tres llistes: llista del dret preferent,
llista de primera fase del concurs i llista del
professorat definitiu de la zona.
Hi haurà 8 dies per a reclamacions.
Documentació a presentar: Full de
serveis a 1 de desembre; còpia compulsada
de la certificació d'habilitacions; justificació,
sí de cas, del lloc de caràcter singular; document que acredite el «dret preferent»;
acreditacions oficials dels cursos de perfe_cionament, especificant les hores i titulacions; certificat de Capacitació o títol de
Mestre de Valencià.
El dia 2 de gener del 1991 els
Serveis Territorials publicaran:
— Llistat del professorat amb dret preferent ordenat per puntuació.
— Relació dels participants en la primera fase del concurs amb la puntuació.
— Relació del professorat definitiu de la
zona que vol moure's en la seva zona en la
segona fase.
Hi haurà 8 dies per a reclamacions Í a partir d'aleshores es procedirà a
la Resolució definitiva de les sol·licituds i al
procés d'adjudicació dels llocs de treball en
cada centre.
VACANTS

Participants: A més a més del professorat de «dret preferent» Í «concursants que
han obtés plaça en la primera fase», podrà
participar també el professorat definitiu que,
portant almenys dos anys en el Centre, concurse a llocs de l'àrea o especialitat i
modalitat lingüística igual que la
que ocupen.
Així doncs, per a participar directament
en aquesta fase, no podrà canviar-se
d'especialitat, modalitat lingüística
ni de zona.
Instància: Model Administració.
Plac: Del 15 de novembre fins a I'l de
desembre.
El professorat de «dret preferent» obtindrà vacant forçosa de no
sol·licitar-la.

— Primera fase: les produïdes fins
el 31-12-90 més les resultes del propi concurs Í les que es produeixen per jubilacions
forçoses durant el curs 90/91 (totes les
vacants a partir del catàleg dels
llocs de treball de cada centre).
— Segona fase: les vacants podran
incrementar-se amb les produïdes fins el
31-5-91.

Si tens algun dubte o vols fer alguna consulta, no dubtes en cridarnos.

LES PLACES DEL CONCURS DE TRASLLATS D'EGB
ON ESTAN
PEDAGOGIA
TERAPÈUTICA
TOTAL
ALACANT
TOTAL .
CASTELLÓ
TOTAL
VALENCIÀ
TOTAL
PAÍS VALENCIÀ

En valencià

En valencià

2

En valencià

0

PRE-ESCOLAR

34

CICLE INICIAL
1 MITJÀ
102

LLENGUA
CASTELLANA

ANGLÈS

FRANCÈS

14

0

0

MATEMÀTIQUES

EDUCACIÓ

VALENCIÀ

1 CIÈNCIES

SOCIALS

173

21

21

3

169

FÍSICA

79

24

145

104

92

25

1

0

17

25

5

0

7

47

9

5

0

32

7

12

11

0

8

9

67

21
En valencià

AUDICIÓ!

LLENGUATGE

5

14

19

43

18

1

5

1

42

149

90

9

0

136

16

28

36

79

36

60

142

151

49

4

0

28

27

254

12

* 1

83

298

113

14

0

341

44

61

50

179

65

219

245

286

92

6

0

53

61

490

PARTICIPACIÓ/3

Consells Escolars:

Participar per a decidir. Modificar la LODE.
Del 26 al 30 de novembre es celebren les terceres eleccions a Consells Escolars de Centre. Dos dies
obans de finalitzar el termini d'exposició dels Cens va arribar la informació als Centres. Una bona
guinda per aquest «exemplar» inici de curs. I la gran majoria de
Centres d'EGB, sense personal administratiu.
Però el tema de fons és un altre.
Des de l'any 88, abans de ía celebració de les segones eleccions als
Consells Escolars, estem plantejant
en tots els òrgans de participació
d'àmbit superior Í en les negociacions la necessitat d'analitzar la
realitat de la participació educativa. La dinàmica permanent de'professïonalització de totes les tasques de gestió o participació Í la
concentració de tota la capacitat
de control i decisió des del poder
polític són causes d'aquesta situació. gPer què participar, amb l'esforç que suposa, si no n'hi ha capacitat per a decidir les coses importants que ens afecten?
Modificar la LODE: La LODE va
a permetre formalment una estructura participativa, establint òrgans
a tres nivells: Centre, Comunitat
Autònoma i Territorials. Cinc anys
després de la seua promulgació
són evidents les insuficiències, que
ja en ei seu moment destacàvem els
STEs i sectors educatius més dinàmics, quant a una concepció molt limitada de l'autonomia dels Centres, de les competències i capaci-

tats de decisió dels Consells, consolidació d'una doble xarxa d'ensenyaments, convertida en la pràctica en triple. El seu desenvolupament legislatiu ha demostrat la
poca voluntat política d'aprofundir
en la democràcia dels Centres. Tot
això és més evident en els Centres
concertats, mantinguts amb fons
públics, on els seus Consells Escolars no tenen la mateixa composi-

ció ni funcions que els Centres Públics.
Participar amb uns compromisos: L'exigència d'aquestes modificacions legals Í d'actituds polítiques per a revïtalitzar la participació dels sectors educatius ens obliga a estar en els Consells Escolars
de tots els àmbits d'una forma
coordinada i amb uns compromisos comuns.

— Aconseguir l'autonomia
efectiva de cada Comunitat Escolar.
— Convertir els Consells de
Centre en e! màxim òrgan de decisió de tots els aspectes importants
de la vida del Centre.
— Elaborar i aprovar el Projecte Educatiu propi que atorgue
identitat al Centre, així com el model organitzatiu i plans anuals.

fent un seguiment efectiu de tots
ells.
— Exigir a l'Administració la
satisfacció de les necessitats en infrastructura, instal·lacions i plantilles de professorat.
— Elevar el nivell de compromís
dels sectors afectats per l'educació, desenvolupant un treball conJLní. Per això, les persones membres dels Consells hari d'estar vinculades al sector al que representen, donar-los comptes de la seua
gestió Í ser revocables.
— Col·laborar en la transformació de la realitat pròxima, participant en altres àmbits superiors a
través dels Consells de Zona i Municipals.
Les eleccions als Consells Escolars de Centre no poden convertirse en un tràmit més. Ens juguem la
batalla per la gestió democràtica.
Fa temps que existeix en sectors de
l'Administració l'intent de buidar
de contingut els òrgans col·legiats
i potenciar uns càrrecs unipersonals professionalitzats que acumulen tot el poder i siguen fidels funcionaris.
Hem de demostrar que l'eficàcia
en la gestió educativa també pot
fer-se des de la participació democràtica, sense establir jerarquies.
Però això exigeix una responsabilitat i treball compartits. No podem
tornar a un model de cultura escolar i de relacions personals que ens
va costar molt d'esforç desterrar.
Els sectors educatius progressistes
tenen la paraula.

Ante las elecciones sindicales:
todas y todos decidimos
Por el reconocimiento social del trabajo docente
Nos encontramos de nuevo
delante de un proceso electoral
en el cual el conjunto de personas que formamos el STE-PV y
todos los STEs tenemos que demostrar lo que somos y hacemos, cuando nuestra forma de
demostraria es con el trabajo
continuada y la acción sindical
en cada centro, comarca y ante
cualquier problema que va
aflorando dia a dia.
Creemos que un proceso
electoral en el que las organizaciones sindicales decidimos
porter en común con el resto de
companeros y companeras los
Programes, propuestas y //'neas de acción sindical que hemos ído elaborando internamente, no puede convertirse en
un conjunto de actos donde se
ponga en entredícho a otras organízaciones tan .legítimes
como la nuestra.
El STE-PV decidia en su Consell Nacional como màximo órgano entre Congresos, que todos los trabajadores y trabajadoras de la ensenanza que
apoyamos este Proyecto dediquemos todo el tiempo de que
disponemos en explicar y enriquecer nuestro Programa,
nuestro modelo sindical y nuesíro trabajo, con un claro objetívo de revitalización del movi-

nuestra razón de ser. El MEC
se comprometia en la reuníón
del Ó-11-90 a iniciar en enero
las negociaciones sobre e! nuevo sistema retributivo del profesorado, tema decisiva que
exigirà un amplio y clarificador
debaté entre és/e. fs un ejemplo de la necesídad de Revitalización Participativa que estamos seguros conseguíremos a
partir del intensa e ilusionado
trabajo que vamos a llevar a
cabo en estàs semanas.

miento sindical en la ensenanza. Tenemos que mantener a
toda costa un alto n/ve/ ético en
nuestra camparia. Tenemos escaso tíempo y muchos ensenantes y centros a los que llegar,
ademàs de un amplio contenido de temas que explicar y de
opiniones que recoger. Nuestro compromiso es llegar a todos los rincones del PV. Para
eso necesitamos el esfuerzo y
la colaboradón de todos los
afiliados/afiliadas y simpatízantes.

iCUÀL ES EL EJE CENTRAL
DE NUESTRA CAMPANA?
Ante una Ley tan importante
como la LOGSE que se tiene
que desarrollar e implantar y
que no satisface totalmente
nuestras aspiraciones però
puede posibilítar un poso cuaHtativo importante, no puede
cumplir sus objetivos si no se
cuenta con el profesorado y se
modifica sustancialmente la actual consideración social hacia
el trabajo que desarrollamos
las persones que trabajamos
en la ensenanza. La valoradón
social y retributïva que nos
otorgan los representantes políticos y admínístrativos demuestra que no se considera
con justícia el alto valor que tie-

ne un trabajo formativa en el
conjunta de funciones soc/a/es.
Nuestro Proyecto pasa por elevar de forma colectiva el n/ve/
educativa de la sociedad, con
especial atención a las capas
mas desfavoreddas. Formar
cualitativamente a un pueblo es
dotarlo de mecanísmos para
ser libre, critico y autònoma,
condiciones que al poder y
todo su àmbíto de influencia no
le interesan cuando el modelo
de sociedad que se quiere implantar es, como mínima, piramidal, establecido diferentes
escalones y posibilidades para
cada \JTr"r>o
de roersonas,
I
Tenemos que creernos que es

posíble hacer entender a la sociedad y a sus representantes
políticos que no habrà autèntica Reforma Educativa sí no hay
un cambio serio en el Reconocimiento Social del Trabajo Docente con todo lo que ello implica.
Las negociaciones sobre el
desarrollo de la LOGSE en sus
múltiples aspectos exígen un seguimiento continuada poniendo los medíós para que el conjunto del profesorado seamos
los acïores del proceso. Este
es un claro compromiso
de la Confederación de
STEs/ como característica bàsica de nuestro modelo sindical y

Os pedimos como^ompaneros y companeras
que particípéis y votéis
en las elecciones para
demostrar a las Administraciones que las personas elegiaas tíenen un
gran respaldo y dar un
paso decisiva en la lucha
por nuestras reivindicaciones. Estamos seguros
que sabréis valorar el
trabajo desarrollado a lo
largo de estos anos por
los «STEs» como moaelo
sindical propío del profesorado que ha demostrada las posibilidades e importància de este sindicalismo donde podemos
decidir.
Consell Nacional del
STi-PV/STEs

4/FUNCIÓ PÚBLICA

d'Administració Pública
• Proposta de l'STE-PY d'augment retributiu per al
funcionariat docent del País Valencià, per a
l'Exercici Pressupostari del 1991
1. INTRODUCCIÓ

Profesores Agregados EM: 34.182
ptas.
Catedraticos de EM: 44.196 ptas.
Cuando el tiempo de servidos prestados durante 1989 sea inferior al ano,
o se haya realízado una jornada inferior a la normal, el importe de la
paga se redudrà propordonalmente.»

En la reunió de la Mesa General de
Negociació de la Funció Pública del
País Valencià del proppassat 26 d'octubre, per mà del Director General de
Pressupostos de la Conselleria d'Economía i Hisenda, va ser exposat el contingut de la proposta d'augment retributiu
per al funcionariat valencià que es remetria a les Corts Valencianes per part
del Govern de la Generalitat. L'esmentada proposta xifrava l'augment retributiu per a l'any 1991 del funcionariat
del País Valencià en un 6'26%. Davant
d'aquesta proposta, tal i conforme va
manifestar el Sindicat de Treballadors
de l'Ensenyament del País Valencià
(STE-PV), en la susdita reunió cal fer les
consideracions que segueixen.
2.

Aquestes quantitats a consolidar, inferiors a les que cobràrem, no s'acosten
ní de lluny a les dels funcionaris NO
DOCENTS que arribaren a consolidar
en la massa salarial del 89 fins a més
de 200.000 ptes., en determinats casos.

Qui enganya a qui? L'Administració a UGT i CC OO, p els
sindicats de la PSP als funciona-

ris valencians?
3. PROPOSTA RETRIBUTIVA DE
L'STE-PV PER A L'ANY 91

ANTECEDENTS

Com tothom recordarà, el funcionariat docent del País Valencià encetà una
sèrie de mobilitzacions durant l'any
1988 pel reconeixement del dret a l'homologació dels ensenyants amb la resta del funcionariat valencià. Aquestes
mobilitzacions clogueren amb la signatura d'un Acord entre l'Administració
valenciana i la representació majoritària del professorat del País Valencià, en
el qual hom reconeixia, entre altres coses, la deshomologació dels ensenyants
respecte la resta de funcionariat, l'inici
de l'equiparació retributiva entre uns Í
altres i la capacitat negociadora/ en
matèria retributiva, entre l'Administració valenciana i el funcionariat docent
(negociació col·lectiva}. El mateix Honorable President de la Generalitat Valenciana, en el debat de «Política General
sobre l'Estat de la Comunitat Valenciana», assumia aquests paràmetres.
Dies després, més concretament el 20
d'octubre del 1988, la Conselleria
d'Administració Pública pactava amb
els sindicats UGT, CC OO i CSIF un
acord en el qual s'assignava al funcionariat no docent uns fons addicionals del 2'6% de la seua massa salarial
i se'ls reconeixia la clàusula de revisió
salarial. Amb això es perpetrava una
nova agressió als ensenyants i se'ls tornava a discriminar.
Fruit d'aquest acord de 20
d'octubre del 1988 i de la PSP,
els ensenyants hem tornat a sofrir una nova discriminació. Això
és, en febrer tots els empleats públics

del País Valencià hem cobraí 'na paga,
com conseqüència de la des\ acïó entre
l'IPC previst per a l'any 198 (el 3%) i
l'IPC real {el 6'9%), paga ue els ensenyants no consolidem i fa resta de funcionariat sí ho fa.
Però vejam els textos que han signat
l'Administració valenciana í els sindicats
de la PSP i els que ha aprovat el Consell de la Generalitat Valenciana.
L'apartat 4 dels Acords de la PSP, titulat «Retribuciones. Aplicacíón clàusula de garantia», als paràgrafs 4.2 i 4.3
diu:
«4.2. Al personal docente se le reconoce el derecho a la percepción de
una paga por importa de 52.525
ptas., en compensadón por las desvtadones entre el IPC prevista Í el registrada en 1989. Adídonalmente a
Jo anterior, y con el objetivo de garantizar la "no discriminación"
entre el personal al servida de la Generalitat, se le reconoce el derecho ala percepción de una cantidad de
19.930 ptas., para los profesores de
EGB; 24,975 ptas., para los maesfros
de taller; de 34.182 ptas., para los
profesores agregados de Ensenanzas
Medias, y de 44.196 ptas., para los
catedraticos de Ensenanzas Medias.
4.3. Al personal íncluído en el apartada anterior se le aumentarà en 1 '2
puntos la base de calculo a efectos de
determinar los incrementos de las re-

tríbudones que proceda induir en el
proyecfo de Ley de Presupuestos de
la Generalitat Valenciana de 1991.»

I el «Acuerdo del Consell de la Generalitat Valenciana, por el que se establece una compensadón por la pérdida
de poder adquisitiva de los empleades
públicos durante 1989 para el personal
de la Generalitat Valenciana», aprovat
pel Consell de la Generalitat en Sessió
de 26-2-90.
«Segundo.
Personal docente al que le es de aplicadón el Acuerdo del Consell de la
Generalitat Valenciana de 16 de enero de 1989 (sic).
Al personal docente, que se hallase
presfando sus servídos a 31 de didembre de 1989, se le reconoce el derecho a la percepción de una paga
por importe de 52.525 ptas., no consolídable para ejercidos futuros, prevista en el Real Decreto-Ley 1/1990,
de 2 de febrero, en compensadón por
la desvíadón entre el IPC prevista y el
registrada en 1989.
Adídonalmente a lo anterior, y con el
objeto de garantízar la no discriminación de es/e personal, se les reconoce
el derecho a la percepdón de las si~
guíentes cantidades, no consolidables
para ejercidos futuros.
Profesores de EGB: 19.930ptas.
Maestros de Taller. 24.975 ptas.

Per tot el que s'acaba d'exposar, i
vist que en la proposta feta per l'Administració no consolidem ni I'l '2%,
conforme s'establía a la PSP,
l'STE-PV fa la següent proposta d'augment retributiu:
— Un 1 '3% afegit a la massa
salarial de l'any 90, en concepte de desviació de l'IPC previst
per a enguany, si aquest acaba
situant-se en el 7%.
— Una paga equivalent a
I'l '3%, per la desviació de l'IPC
produïda enguany.
— Un augment retributiu generalitzat per a tot el personal
al servei de l'Administracié pública valenciana del 7%. (Això
és, ja que la previsió d'inflació
per a l'any 1991 és del 5%,
l'augment retributiu haurà de
ser de 2 punts per sobre d'aquesta previsió.)
— Per al personal docent, un
augment afegit del 2'6%, més
el 3'9%, corresponents als percentatges distribuïts entre el
funcionariat no docent, Í que els
ensenyants no hem cobrat.
— Una revisió salarial per als
empleats públics valencians, en
cas que l'IPC previst siga superat per l'IPC registrat en l'exercici corresponent. Aquesta serà
equivalent a la diferencia entre
l'IPC previst per a l'any 1991
(5%) i l'IPC registrat en l'any

1991.
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La discriminación del profesorado
PROFESOR EGB
ANO

MES

HIPOTÈTICO FUNCIONARIO
NO DOCENTE

HIPOTÈTICO FUNCIONARIO
NO DOCENTE

PROFESOR AGREGADO DE
BUP 0 TEORIA FP

MES

ANO

MES

ANO

MES

ANO

1988
Sueldo
Complem. dest.
Total

94.619
37.620
132.239

1.324.666
533.136
1.857.802 -

94.619
57.620
152.239

1.324.666
601.440
2.016.106

111.482
47.830
159.312

1.560.748
573.960
2.134.708

111.482
67.830
179.312

1.560.748
813.960
2.374.708

98.404
52.744
151.148

1.377.653
632.928
2.010.581

98.404
64.468
162.872

1.377.653
773.613
2.151.266

115.941
64.260
180.201

1.623.178
771.120
2.394.298

115.941
75.894
191.835

1.623.178
910.731
2.533.908

104.308
64.909
169.217

1.460.312
778.908
2.239.220

104.308
75.747
180.055

1.460.312
908.963
2.369.275

122.898
77.116
200.014

1.720.569
925.392
2.645.961

122.898
89.177
212.075

1.720.569
1.070.126
2790.695

1989
Sueldo
Complem. dest.
Total

1990
Sueldo
Complem. dest.
Total

Coma consecuencía de los Acuerdos de Mayo del 88 conseguíamos «recuperar» 20.000 pesetas (23.000 en pesetas del 90) respecto al
resto de funcionarios no docentes.
Teníamos, pues, que haber acortado distancias por estàs mismas cantidades. Sín embargo:

£HA SIDO ASÍ?
No. Comparemos nuestras refribuciones antes del acuerdo con un hipotètica funcionaria que cobrarà 20.000 pesetas mas que nosotros. En
teoría deberíamos cobrar lo mismo, ya que estàs 20.000 pesetas nos tenían que haber «ígualado».

£POR QUÈ NO COBRAMOS LO MISMO?
Los posteriores acuerdos en la función pública valenciana —firmados por CC OO/ UGT y CSIF— para todo el funcionaríado han supuesto
cantidades díferentes para docentes y no docentes / puesto que no todos hemos consolidada estos aumentos (y a veces ni cobrado).

£ESTÀ CLARO QUIÉN NO LOS HA CONSOLIDADO? :

LOS DOCENTES

Por eso el hipotètica funcionaria no docente, a pesar de aue tenia que cobrar ió mismo que un docente, cobraria, comparàndolo
con un agregado de BUP, 12.061 pesetas mas.

UN EJEMPLO: LA PÉRDIDA EN EL CASO DEL PROFESORADO DE BUP O TEORÍA DE FP
ACUERDOS
MAYO 88

JUNIO 88
(l. a APUCACIÓN ACUERDOS)

DOS ANOS
DESPUÉS

20.000

DOCENTE

NO DOCENTE

DOCENTE

NO DOCENTE

DOCENTE

NO DOCENTE

DOS ANOS DESPUÉS, TRAS LOS ACUERDOS DE FUNCIÓN PÚBLICA FIRMADOS POR CC 00, UGT Y
CSIF, LOS DOCENTES HEMOS PERDIDO MAS DEL 60% DE LO CONSEGUIDO EN EL 88
Està claro que aquellas 20.000 pesetas (23.000 en pesetas del 90) no suponían la homologación, però eran un paso adelante. Paso
adelante que otros se han encargado de devaluar

RECÜERDA: ^QUIÉN DEFIENDE AL PROFESORADO EN
FUNCIÓN PÚBLICA?

6/JUBILACIO - STE-PV INFORMA
Propuesta a debaté
Cu

Jubilación anticipada de los
funcionaries de la docència no
universitària
Como todo el profesorado sabé, esta no es nuestra propuesta de jubilación.
Defendemos, y con el apoyo del profesorado conseguiremos, una pensión
de jubilación con retribuciones igual al total del salaria en activo (100%); la
jubilación a los 60 anos y voluntària a los 55, o 30 de Servicio, en ambos
casos con el 100% del salario en activo como mínimo; la revalorización de
las pensiones actuales; pensiones de orfandad y viudedad dignas;
desaparición del período de carència para las pensiones de incapacidad
permanente, viudedad u orfandad; la ampliación indefinida del termino
fijado por la LOGSE para jubilarse voluntariamente. Y también
aumentos lineales en todas las pensiones, así como la aplicación
de la clàusula de revisión semestral en el caso de los safarios.
La propuesta del MEC no es ni mucho m e nos la que nosotros
deseamos, però entendemos que no dar conocimiento al
profesorado de la globalidad de la propuesta seria hurtar el
protagonismo a aquellos que tienen todo el derecho a decidir.
Entendemos que esta propuesta es una línea de avance para una
solución global y mucho mas satisfactòria, però también que
seria absurda no reconocer los avances que se vayan
produciendo. Màxime cuando estos avances no son ningún
regalo de la Administración, sinó la consecuencia del esfuerzo y
laïucha colectiva de todo el profesorado y el movimiento
sindical. Os pedimos que la analicéis claustro a claustro y que
hagais llegar vuestras posiciones al sindicato. Para eso esta m os.

Cuflrpos

Cor

Maestroi
(1) Relribución Activo
(2]RA-MUFACEyCP
(3| RA período
(4] RA período + Irie.
[5] Pensión
(ó) Gratificación
(7) RP Període,

Maeitros de taller
1) Relribución Adivo
RA - MUFACE y CP
RA Período
RA Período + trie.
|5) Pensión
Gratificación
RP Período

Prof. E, Setundaria
(1] Retribución Activo
(2)RA-MUFACEyCP
RA Período
RA Período + trie.
(5) Pensión
(6] Gratilicoción
(7J RP Período

Catedràtica*
(1) Retribución Adivo
RA-MUFACE y CP
RA Período
RA Período + trie.
Pensión
Gratificación
(7) RP Período

Jubilación: avanzando lentamente.

RP Período s RA P

PROPUESTA de documento del MEC sobre
gratificación extraordinària por jubilación

;

La Disposición Trcmsiioria Novena
de la Ley Orgànica de Ordenación General del Sistema Educativa establece
ei derecho a la jubilación anticipada,
durante el período comprendido entre
ln<; níïn« 1 QO 1 y 1 QQA f]o |/i5 f un n "n aríos de la docència de nivel no universïtario que cumplan los reqitisitos que
la pròpia Ley determina.
En el punto 4 de la misrna Diposición
se prevé que los funcionarios que opten por la jubilación voluntària anticipada y tengan acreditades al momento de la jubilación al menos 28 anos de
servicïos efectives al Estado, puedan
percibir una gratificación extraordinaria, y se habilita al Gobierno para establecer sus importes y las condiciones
para su devengo.
Las gratificaciones deberàn fijarse,
de acuerdo con el texto legal, en aténción a la edad del funcionario, a los

Sistema Educativa, por reunir los requisitos establecidos en la misma, y tengan acreditades, al momento de la jubilación, al menos 28 anos de servicios
al Estado.
SeQundo — El reconocimiento H0!
derecho a percibir la gratificación extraordinaria corresponderó, cuando se
trate de funcionaries destinades en centros del àmbito de gestión directa del
Ministerio de Educación y Ciència, al
Director General de Personal y Servicios de dicho Departamento. Su pago
se efectuarà por una sola vez, por el
mismo órgano administrativa competente para efectuar el pago de sus retribuciones de funcionaria en activo.
Tercera. — Cuando se trate del personal docente transferida a una Comúnidad Autònoma, el reconocimiento al
derecho corresponderà al Gobernador
Civil, o Delegado del Gobierno, tra-

días, referida a 31 de diciembre del
ano inmediatamente anterior la que se
curse la correspondiente soticitud, y de
acuerdo con lo dispuesto al efecto por
el articulo 32 del Texto Refundido de
1" \-°Y '"t0 Oií"? PnsiUí'i5 H°l ^5tndrt
aprobado por Real Decreto Legislativa
670/1987, de 30 de abril («BOE»
27-5-87).
cl Fotocopia del DNI.
El pago de las gratificacïones extraordinarias de este personal vendrà
condicionada a la presentación de certifrcación de haberse producido el hecho causante.
Cuarto. — Ningún funcionaria podrà percibir mas de una grolíficación
extraordinària.
Quinto. — El importe de la gratificación extraordinària serà, en cada
caso, el contenido en el Anexo, en función del Cuerpo del funcionario o con-

anos de servicios prestades y a las retribuciones complementarias establecidas con caràcter general paro el cuerpe de pertenencia.
En el punto 5 de la misma Disposíción Transitòria se establece que los
funcionarios de los cuerpos docentes
comprendidos en su àmbito, acogidos
a regímenes de seguridad social o de
previsión distintos de Clases Pasivas,
puedan percibir igualmente gratificaciones extraordinàries por este concepto. Estàs gratificaciones se fijan en importes superiores a los que se establecen para tos funcionarios acogidos al
régimen de Clases Pasivas, en razón

tóndose de una Comunidod uniprovincial, de la provincià en la que el funcionario viníera prestando sus servicios, y el pago, a ta respectiva Delegación de Hacienda.
Dicho reconocimiento tendra como
fundamento la siguiente documentación:
a) Duplicada de la solicitud de jubilación voluntària, para los funcionarios
adscritos al régimen de Clases Pasivas
del Estado, o de renuncia a la candición de funcionario, para los comprendidos en cualquier otro régimen públiço de Seguridad Social, presentada
ante la autoridad competente para la

dición del mismo, en que se encuentre
en situación de activo y de la edad, y
los anos de servicios acreditades al momento de la jubilación.
A estos efectos se considerarà como
edad del funcionario la que cumpla en
el ano natural en que se produce la jubilación. Como anos de servicios se
computaran los que hayan sïdo comp l e t a d o s a S l de agosto de dicho ano.
Sexta. — Los funcionarios de los
Cuerpos docentes acoqidos o regímenes de seguridad social o de previsión
distintos del de Clases Pasivas que causen baja definitiva de acuerdo con lo
previsió en el punto 5 de la Disposición

de no series de aplicación las mejoras
de la pens,an prev.stas para estos uiurnes,
En uso de dicha habilitación, el Conj .1- • ,
, ,
se|o de Mimstros en su reun.on del
dia
, a propuesta del Ministro de Economia y Hacienda y a iniciatïva del Ministre de Educación y
Ciència, ha adoptada et siguiente
"
ACUERDO

aceptación de una u otro
b) Certificaaón exped.da por e orqano administrativa competente comprensiva de las siguientes circunstan•"
j li
•
aas respecto del hmaonano:
— Cuerpo de pertenencta, así como
condición, en su caso, en que se encuentra en activo en el momento de cursor la solicitud referida en la letra
anterior.
— Si el funcionario se encontraba
6n srtuoción QG octivo c 1 QG GiiGro QG
1990 y ha permanecido ininterrumpidamente en dicha situación, y desde dícha fecha, en puestos pertenecientes a
las corresponaientes plantillas de centros docentes.
— Tiempo de servicios efectives al
Estado, expresados en anés, meses y

Primera. — La gratificación que se
regula en este Acuerdo se reconocerà
en favor de los funcionarios destinades
en los centros docentes que hayan solicitado la jubilación voluntària establecída en la Disposición Transitòria Novena de la Ley Orgànica General del

Tra s
j n'Í? N°™"r ^ '° MYI ¥*!™~
ce, de'Ordenacion Generat del Sistema
bducativo, perabiran un importe equívalente al doble de las cuantías que en
i
,j
.
i
P
A?£ "7"'tó" f
ción de las reglas antenores.
Sexta. — El pago de las gratificaciones extraordinàries se efectuarà con
cargo a la aplicación presupuestaria
07.314B.01 . 161 .04 del Presupuesto
_, de Gasto del Estado.
SéDíiriio··^En 01 obono GG los orotificaciones reguladas en el presente
Acuerdo se practicarà la retencrón a
cu«n»a del Impuesto sobre ta Renta ae
las Personas Fí*ícas establecida para
los rendirnisntos de Irabajo personal
dependiente con cuiàcter de renta irregulor.

AWEJCO1

Funcionaries pertenecientes al cuerpo de maestros

Edad

Anos de
servicio

64
63
62
61
60

18

29

30

31

31

33

34

27.600
62.100
103.500
151.700
206.900

33.400
72.800
121.300
178.000
242.700

40.400
85.400
142.300
208.700
284.600

49.000
100.100
166.900
244.800
333.800

59.300
117.400
195.700
287.100
391.500

71.800
137.700
229.600
336.700
459.100

86.900
161.500
269.200
394.900
538.500

_
.
, ..
, _
,
™d*narUM pertenecientes al Cuerpo de Profesores
Ensenanza Secundaria, al Cuerpo de Profesores Tecmçc
Formacion Profesional, al Cuerpo de Profesores de Mus

r

es s
ír.n CPS' a 14erPo ^ OeS»rOS e .a Ifr. e «,
nt . *
Plasticas y Diseno, o al Cuerpo de Profesores de Artés PI
^ Uiseno

Anos de
ServiíAntl
ELQQu

28

29

30

31

32

33

34

32.800
73.700
122.900
180300
245.800

39.700
86.500
144.200
211 400
288.300

48.100
101.400
169.100
248.000
338.100

58.200
119.000
198.300
290.800
396.600

70.500
139.500
232.500
341 100
465.100

85.300
103.600
272.700
400.000
545.500

103.300
191.900
319.900
469.100
039.700

riu
CIO

64
63
62
61
60

Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Profesores
Ensenanza Secundaria, can condición de Catedràticos
_
. .
.'_
j *• » j *»•
j u f
Ensenanza Secundaria; al Cuerpo de Catedràticos de Mu
Artés Escen cas, o a Cuerpo de Profesores de Artés Plasl
Di*e*o, con condición de Catedràticos de Artés Plàstic
*
_.
_
" ""

Anot de
servicdflo
clo

28

29

30

31

32

33

34

64
63
62
61
60

43.700
98.300
163.800
240.300
327.700

52.900
115.300
192.100
281.800
384.300

64.000
135.200
225.300
330.500
450.700

77.600
158.600
264.300
387.600
528.600

93.900
186.000
310.000
454.600
619.900

113.700
218.100
363.500
533.200
727.000

137.700
255.800
426.300
625.300
852.700
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Ejemplos representatives
18 servida
filedod

18 servicío
64edad

30 servida
60 edad

30 Servicio
63 edad

31 Servicio
oledod

32 Servicio
61 edad

35 servicia
60 edad

3 S Servicio
64 edad

2.884.698
2.746.840
10.987.301
11.155.791

2.884.698
2.746.840
2.746.840
2.746.840

2.940.842
2.802.984
14.014,921
14.183.353

2.940.842
2.802.984
5.605.968
5.605.968

2.940.842
2.802.984
11.211.937
11.492.655

2.940.84!
2.802.984
8.408.952
8.577.383

2.996,985
2.8Í9.127
14.295.636
14.688.642

2.996.985
2.859.127
2,859.127
2.915.271

2.430.502
151.700
9.873.706

2.131.329
27.600
2,158.929

2.729.674
284.600
13,932,969

2.430.502
85.400
4.946,403

2.729,674
287.100
11.205.795

2.729.674
195.700
8.384.721

2.729.674
789.500
14.437.869

2.729.674
105.300
2,834.974

88'5I%

78'60%

98'23%

88'23%

97'50%

9775%

98'29%

97'25%

3.040.33B
2,902,480
11.009.921
11.778,351

3,040,338
2.902,480
2,902.480
2,902,480

3.096.482
2.958.624
14.793.121
14.961. 553

3.096.482
2.958,624
5,917.248
5,917,248

3.096.482
2.958.624
11.834.497
12.115,215

3.096,482
2.958.624
8.875.872
9.044,303

3.152.625
3.014,767
15.073.836
15.466.842

3.152.625
3.014.767
3.014.767
3.070.911

2.430.502
180.300
9.902.306

2.131,329
32.800
2.164.129

2.729.674
338.100
13.986.469

2.430.502
101.400
4,962.403

2.729.674
341.100
11.259.795

2.729.674
232,500
8.42 1,521

2,729,674
938,000
14.586.369

2.729.674
125.100
2,854.774

84'07%

74'56%

93'48%

83'86%

92'94%

9311%

94'3!%

92'96%

3.443.146
3.267.998
13.071.993
13.282.508

3.443.146
3.267.998
3.267.998
3.267.998

3.513.318
3.338.170
16.690.851
16.901.365

3.513.318
3.338.170
6.676.340
6.676.340

3.513.318
3,338,170
13.352.681
13.703.540

3.513.318
3.338.170
10,014.511
10.225.026

3.583.490
3,408.342
17,041.711
17.532.913

3.583.490
3.408.342
3.408.342
3.478.514

3.088.213
180.300
12.533.150

2.708.082
32.800
2.740.882

3,088.636
338.100
15.781.280

3.088.213
101.400
6.277.825

3.088.636
341.100
12.695.644

3.088.636
232.500
9.498.408

3.088.636
938.000
16.381.180

3.088.636
125.100
3.213.736

94'36%

83'87%

93 '37%

94'03%

92 '64%

92 '89%

93'43%

92'39%

3.770.458
3.59Í.310
14.381.240
14,591.775

3,770.458
3,595,310
3.595,310
3.595.310

3,840.630
3.665,482
18,327.410
18.537.924

3.840.630
3.665,482
7,330.964
7,330.964

3.840.630
3.665.482
14.661.928
15.012.787

3.840.630
3.665.482
10.996.446
11.206.96!

3.910.802
3.735,654
18.678.270
19.169.472

3,910,802
3,735,654
3,735.654
3,805.826

3.088.213
240.300
12.593.150

2.708.082
43,700
2.751,782

3.088.636
450,700
15,893,880

3.088.213
135.200
6,311.625

3.088.636
454.600
12.809.144

3.088.636
310.000
9.575.908

3.088.636
1.250.200
16.693.380

3.088.636
166.700
3.255.336

86'30%

76'54%

8574%

8610%

85'32%

85'45%

87'08%

85'54%

Comparación de las retribuciones de activo durante el
período de adelanto de la jubilación, con la suma de
la pensión, en dicho período, y la gratificación
extraordinària
Todos los supuestos de 28-35 anos de Servicio
MAESTROS

16 aüos servida 19 aüos Servicio 30 aüos servicio 31 anos servicio 31 aüos servicio 33 aüos servicio 34 aüos servida
Edad

ma que si se mantuviese en activo perfeccionaria el trienio número 10 y lo cobraria un ano.
El funcionaria con 60 anos de edad
y 35 de servicio, de mantenerse en activo, percibiría 5 anualidades del trienio 12 y 2 anualidades del trienio 13.
Por tanto, la pérdida econòmica por
este concepte asciende al importe
anual de su trienio multiplicada por 7.
9. No se compula el efecto fincmciero de que la gratificación se percibe por una sola vez en el primer ano, a diferencia de otras percepciones, que se distribuyen a lo largo del período.
10. La situación de activo conlleva
determinades gastos de transporto y
otros evaluables economicamente que no se producen en la situación de pasivo. Estàs diferencies no se
han tenido en cuenta en la comparación.
Cuadros.—En los cuadros siguientes se camparan, en el I, determinades
supuestos, y en el II, se generaliza la
comparación a la totalidad del colectivo de profesores con un tiempo de servicios comprendido entre 28 y 35 anos.
En el cuadro I se parte de la retribución activa anual en pesetas de 1991
(1). Esta diferencia se minora en el importe anual de las cotizaciones a Murace y Ciases Pasivas, obteniéndose
(2). El producte de (2) por el número
de anos (65 - edad) da lugar a (3), que
expresa la diferencia del período (1 a
5 anos) en que se anticipo la jubilación.
Ademas, deben computarse como
retribución de activo los trienios que
hubíera perfeccionada el funcionario
en el supuesto de seguir en activo. Se
computa el total de los trienios enteros
que hubiera percibido (varia en cada
caso, en un intervalo de O a 7 trienios),
multiplicàndose por el importe de un
trienio anual, siempre en pesetas de
1991. De este modo, se obtïene (4).
En las filas (5) se consïgnan los importes de la pensión de Ciases Pasivas,
en computo anual y pesetas constantes
de 1991, que se obtiene de computar
los anos de servicio acreditados y los
abonos especiales. (6) es la gratificación. La suma de (6) y el producto de
(5) por los anos en que se anticipa la
jubilación da lugar a (7), que equivalc
a todas las percepciones en situación
de pasivo durante el período.
La división de (7) por (4) se expresa
en (8), en tanto por 100.
En el cuadro II se consigna directamente el resultado de (4), de (7) y de
(8) anteriores.

R, Activo
RPJRA R, Pasiva

RPIRA

R, Activa
R, Pasiva

R. Activa
RPIRA R. Pasiva

R. Activa
RPIRA R. Pasiva

R, Activa
RPIRA R, Pasiva

R. Activa
RPIRA R. Paiiva

35 aüas servicio

R. Activa
RPIRA R. Pasiva

RP/RA

2.746.840
2.158,929 79%

2.802,984
2,264,362 81%

2.802.984
2,370.995 85%

2.802.984
2.479.502

88%

2.859.128
2.589.435 91%

2.859.127
2,701.841 94%

2.859.127
2,816.574 99%

2,915.271
2,834.974 97%

63

5.549,824
4,524.025 82%

5.605.967
4.733,991 84%

i. 605 .968
4.946.403 88%

5.662.112
5.160.369- 91%

5.718.255
5.377.481 94%

5.718.254
5,597,048 98%

5.774.398
5.620.848 97%

5,830.541
5.696.248 98%

62

8,352,807
7,095.286 85%

8.408,951
7.412.805 88%

8.465.096
7.732.704 91%

8.521.239
8.057.022 95%

8.577.383
8.384.721 98%

8,633,525
8.418,621 98%

8.689.668
8.458.221 97%

8,745,812
8.583.821 98%

61

11,155,791
9,873.706 89%

11.268,078
10.298.539 91%

11,324.223
10.728.863 95%

11.380.367
11.163.495 98%

11.492.654
11 .205795 98%

11,548,795
11.255.395 97%

11.604.939
11.313.595 97%

11.717.226
11.457.195 98%

60

14,464,066
14,014,918
14.127.205
14.183.351
14.295.638
14.407.925
14.576.353
14.688,640
12,857,573 92% 13.392.904 95% 13.932.969 98% 13.982.169 98% 14,039.869 97% 14.107.469 98% 14.186.869 97% 14.437,869 98%

64

MAESTROS !>£ TALLER

18 aüos servit ió
Edad

R. Activa
t. Pasiva

19 aüo) servicio

R. Activa
RPIHA R. Pasiva

30 anos servida

R. Activa
RPIRA R. Pasiva

31 anos servicio

R. Activa
RPIRA R. Pasivo

2.902.480
2,164.129 75%

2.802.984
2.270.662 81%

2.958.624
2.378.695

80%

2.802.984
2.488.702

i. 861. 104
4.535,625 77%

5.917.247
4.747,691 80%

5.917.248
4.962.403

62

8,819.727
7.114.686 81%

61

64
En los cuadros síguientes se compara la retribución activa de los funcïonarios de la docència de nivel no universitària duranle el período de adelonto
de la jubilación (1 a 5 anos, según la
edad), con las percepciones económícas derivadas de la pensión de cfases
pasivas durante el mismo período, a
las que se anade la gratificación extraordinària.
Los importes de las gratificación es extraordinarias son los
del anexo.
Presupuestos. — Las numerosas
situaciones posibles de comparacïón
obligan a adoptar determinades convenios. Se han adoplado los siguientes:
1. Las magnituaes se camparan en
pesetas constantes de 1991.
2. Las retribuciones de activo comprenden el sueldo 14 pagas), los complementes genera es de 1991 y los
trieníos devengados, según anos
de servicio, y los que se devengarían durante el período contemplada.
3. La retribución activa se minora en
el importe de las cotizaciones a Muface y Ciases Pasivas, que no se
descuentan a los pensionistas.
4. No se establecen descuentos por
retención a cuenta del IRPF. Los
térmínos de comparación se establecen, por tanto, en percepciones «netas
antes de impuestos».
5. No se computan percepciones de
ayuda familiar u etras de naturaleza personal.
6. Las pensiones se calculan computando los abonos especiales (anos
adicionales que se computan para la
aplicación del porcentaje), derivades
de la LOGSE sin aplicación de otros.
- 7'. A efeclos de comparar anos enteres, se establece el convenia de que
ios funcíonarios hubieran nacido durante el mes de agosto del ano definído por: (ano de jubilación) - edad).
Por ejemplo, durante 1991, os funcíonarios a los que los cuadros se refiere como de 64 anos habrían nacido
en agosto de 1927; los de 63, en
1928; los de 62, en 1929, etcètera.
De este modo, la jubilación forzosa
se produciría en 1 de septiembre de
1992, 1993, 1994, etcètera,_y por tanlo anticipan su jubilación en 1,
2, 3, etcètera, anos enteros.
8. Los trienios que no se han devengado al momento de la jubilación
voluntària, se estima, a efectes de comparación econòmica, que se perfeccionaríem enteros,caso de mantenerse en activo.
Por ejemplo, el funcionaria con 64
anos de edad y 29 de servicio, se esti-

R. Activa
R. Pasivo

63

60

31 aüos servicio

R. Activa
RPÍRA R. Pasiva

33 anos servida

R. Activa
RPIRA R, Pasivo

34 aüos servida

R. Activa
RPIRA R. Pasiva

35 anos servida

R. Activa
RPIRA R. Pasiva

RPIRA

89%

3.014.768
2.600.635 86%

3.014.767
2.715,341 90%

3.014.767
2.832.974 94%

3,070.911
2.854.774

84%'

5.973.392
5.179.269 87%

6.029.535
5.399.581 90%

6.029.534
5.622.948 93%

6.085,678
i.651,248 93%

6.141.821
5.740.748 93%

8,875.871
7.435.705 84%

8,932.016
7.759.504 87%

8.988,159
8.088.422 90%

9.044.303
8.421.521 93%

9.100,445
8.461,721 93%

9.156.588
8.508,921 93%

9.212732
8.658.021 94%

11.778.351
9.902.306 84%

11.890.638
10.331.939 87%

11,946,783
10.768.163 90%

12.002.927
11.209,495 93%

12.115.214
11.259.795 93%

12.171.355
12.227.499
11.318.695 93% 11.387.795

14.793.118
12.398.308 84%

14.905.405
13.438.504

14.961.551
13.986.469 93%

15,073.838
14.044.969 93%

15,186.125
14,113,469 93%

15.242.206
14.193.869 93%

90%

12.339.786
93% 11.558.395

93%

94%

15.354.553
14,288,069 93%

15.466.840
14.586.369 94%

34 anos servicio

35 anos servida

ÍPR0FESORES DE ENSENAWZA SECUNDARIA

18 aüos servicio
Edad

R. Activa
R. Paiiva

19 afins Servicio

R. Activa
RPIRA R. Pasiva

30 anos servicio

R. Activa
RPIRA R. Pasiva

31 afins servicio

R. Activa
RPIRA R. Pasivo

31 anos servicio

R. Activa
RPIRA R. Pasiva

33 anos servida

R. Activa
RPIRA R. Pasiva

R. Activa
RPIRA R. Pasiva

R. Activa
RPIRA R. Pasiva

RPIRA

64

3.267.998
2,740,882 84%

3.338.170
2.874.377 86%

3.338.170
3.009.371 90%

3.338.170
3.146.413 94%

3.408.342
3.159.136 93%

3.408.342
3.173.936 93%

3.408.342
3.191.936 94%

3.478.514
3,213.736 9!%

63

6,606.168
5,743.053 87%

6.676.340
6.009.042 90%

6.676.340
6.277,825 94%

6.746.532
6.296.272 93%

6.816.684
6.316.77! 93%

6.816.684
6.340,872 93%

6.886.856
6.369,172 92%

6,957.028
6.458,672 93%

62

9.944.338
9.006.714 91%

10.014.510
9.408.838 94%

10.084.682
9.435.008 94%

10.154.854
9,464.208 93%

10.225,026
9.498.408 93%

10.295,198
9.538.608 93%

10.365.370
9.585.808 92%

10.435.542
9.734.908 93%

61

13.282.508
12.533.150 94%

13.422.852 '
12.565.944 94%

13.493.024
12.602.544 93%

13.563.196
12.645.344 93%

13.703.540
12.695.644

93%

13.773.712
12.754.544 93%

13.843.884
12.823.644 93%

13.984.228
12.994.244 93%

10,090,850
15.688,980 94%

16.831,194
15,731.480 93%

16.901.366
15,781.280 93%

17.041.710
15.839.780 93%

17.182.054
15.908.280 93%

17.252.226
15.988.680 93%

17.392.570
16.082.S80

60

17,532.914
92% 16.381.180 93%

CATEDKÀTICOS

28 anos servicio
Edad

R. Activa
R. Pasiva

19 aüos servicio

R. Activa
RP/RA R. Pasiva

30 aüos servicio

R. Activa
RPIRA R. Pasiva

31 aüos servida

R. Activa
RP/RA R. Pasivo

32 anos servicio

R. Activa
RPÍRA R. Pasiva

33 anos servicio

R. Activa
RPIRA R. Pasiva

34 anos servit ió

R. Activo
RPIRA R. Pasiva

35 aüos servicio

R. Activa
RPIRA R. Pasiva

RP/RA

64

3.595.310
2.751.78; 77%

3.338.170
2.887.577 87%

3.665.482
3.025.271 83%

3.338.170
3.165.813 95%

3.735.654
3.182.536 85%

3.735.654
3.202.336 86%

3.735.654
3.226.336 86%

3,805.826
3,255.336 86%

63

7.260.792
5.767.653 79%

7.330.964
6.037.842 82%

7.330.964
6.311.625 86%

7.401.136
6.335.872 86%

7.471.308
6.363.272 85%

7.471.308
6.395.372 86%

7.541.480
6.433.072 85%

7.611,652
6.552.372 86%

62

10,926,274
9,047,614 83%

10.996.446
9,456,738 86%

11,066,618
9.491,208 86%

11.136.790
9.530,208 86%

11,277.134
11.206.962
9.57Í.908 85% 9.629.408 85%

11,347.306
9.692,208 85%

11.417.478
9.891.008 87%

61

14.591.756
12.593.150 86%

14,732.100
12.636.344 86%

14.802.272
12.685.044 86%

14,872,444
12.742,144 86%

15.012.788
12,809.144 85%

15,082,960
12.887,744 85%

15.153.132
12.979.844 86%

15.293.476
13.207.244 86%

60

18.327.410
15.770.880 86%

18.467.754
15.827.480 86%

18.537.926
15.893.880 86%

18.678.270
15.971.780 86%

18.818.614
16,063,080 85%

18.888.786
16.170.180 86%

19.029.130
16.295.880 86%

19.169.474
16,693.380 87%

/JUBILACIÓ - STE-PV INFORMA
3TE-PV INFORMA

|Cómo calcular
la cuantía de
la pensión de
on?
Para poder calcular la
cuantía de la pensión por jubilación de los funcionaries
se debe tener en cuenta:
• Los anos de servicios
efectivos prestados al Estado-(l).
• El porcentaje del haber
regulador (2j. Esta base reguladora se fija en la Ley de
Presupuestos. Para 1990 es
de 2.563.660 ptas., para
funcionaries de grupo B
(profesores de EGB) y de
3.256.660 ptas. para funcionaries de grupo A (profesores de EE MM: agregades
y catedràticos).
En la columna (3) —para
el grupo B— y (6) —para el
grupo A— de la tabla figura la cantidad bruta anual
de la pensión que resulta de
aplicar al haber regulador,
el porcentaje de calculo (2),
conforme a los anos de servicio prestados (1).
En las columnas (5), para
EGB, y (8), para EE MM,
aparece el importe mensual
liquido de pensión. Para calcularlo se ha aplicado a la
pensión anual bruta (3) y (6)
la retencíón que fija el reglamento del IRPF que figura en
la columna (4) y (7) y se ha
dividida la cantidad resultante por 14 pagas. Este documento no se produce si la
jubilación es por incapacidad.
Los porcentajes de retención se refieren únicamente a
los supuestos de jubilades
casados y sin hïjos. Por tanto, para los jubilados solteres o con hijos menores a su
cargo, e! porcentaje de reiención puede sufrir ligeras
variaciones que, consiguientemente, se reflejara en la
pensión líquida mensual a
percibir.
Se debe tener en cuenta
que la Ley de Presupuestos
para 1990 limita la pensión
bruta a percibïr en 207.152
ptas. Esto afecta a los jubilades del grupo A con 33,
34 y 35 anos de servicios
que veràn limitada su penlíquida mensual.

GRATIFICACIÓN DE
MUFACE
MUFACE en los casos de
jubilación forzosa concede
una ayuda cuya cuantía se
calcula multiplicando por
dos la cantidad mensual que
corresponda por sueldo y
trienios, en el momento de la
jubilación.

PROCEDIMIENTO DE
JUBILACIÓN FORZOSA
La jubilación forzosa se
declara de oficio y con caràcter general al cumplír los
65 anos.
El procedimiento se inicia
de oficio por !a Admïnistración, seis meses antes de que
el funcionario cumpla la
edad de jubilación forzosa.
Los funcionaries docentes,
prèvia petición, que deberà
dirigirse a lo Uniaad de Personal de la Dirección Territorial de Educación, podran
obtener la jubilación al finalizar el curso académíco en
el que cumplan los 65 anos.
La Administracíón deberà
notificar la fecha del cese en
el servicio por jubilación forzosa, y solicitarà al funcionario que opte el momento
en que desea jubilarse: bien
al cumplir la edad de 65
anos o aí terminar el curso
escolar.
La notificación contendrà
la propuesta de jubilación, y
el computo provisional de
los «servicios afectives prestados a! Estado».
Una vez conforme el interesado cen los servicios efectivos que la Adminístracíón
computa, el paso siguiente
consiste en aportar dos hojas de servicios cumplimentadas y otra a cumplimentar
por la Administración, fotocopia del DNI y partida de
nacimiento.
Efectuades estos tramites
la Administración adoptarà
la resolución de cese en el
servicio activo por jubilación

Grupo B (Profesores EGB)

Grupo A (EE MM)

(1)

(2)

0)

W

(5)

(6)

(7)

(8)

Anos
ser.

%Haber
Regulad.

Pensión
Anual

IRPF.

Pen. mens.
líquida

Pensión
anual

IRPF.
reté.

Pen. mens.
líquida

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

26'92%'
30'57%
34'23%
37'88%
41 '54%
45 '19%
48'84%
52 '50%
56' 15%
59*81%
63'4ó%
6711%
7077%
74'42%
78'08%
8173%
85'38%
89'04%
92'69%
96'35%
100%

689.979
783.531
877.340
970.892
1.064700
1.158.253
1.251.805
1.345.613
1.439.166
1.532.974
1.626,527
1720.078
1.813.887
1.917.692
2.001.248
2.094.800
2,188.352
2.282.161
2.375.713
2.469.521
2.563.074

0

876.693
995.561
1.114.754
1.233.622
1.352.816
1.471.685
1.590.552
1709746
1.828.614
1,947.808
2.066.676
2.185.544
2.304738
2.423.606
2.542.800
2.661.668
2780.536
2.899.730
3.018.598
3.137791
3.256.660

0
3%
6%
8%
8%
11%
13%
13%
15%
15%
15%
17%
17%
18%
18%
18%
20%
20%
20%
20%
21%

62.621
68.978
74.847
81.067
88.899
93.557
98.841
106.248
111.023
118.259
125,476
129.571
136.638
141.954
148.935
155.897
158.887
165.699
172.491
179.302
183762

y la notificación a la Dirección General de Costes de
Personal y Pensiones PúbÜcas del Ministerio de Economia y Hacienda.

GRATIFICACIÓN DE
MUFACE
Para solicitar la gratificación de MUFACE fa Dïreccíón Territorial de Educación
facilitarà a los interesados:

reté.

0
0
3%
6%
8%
8%
8%
11%
11%
13%
13%
15%
15%
15%
15%
17%
17%
17%
18%
18%

49.284
55,967
62.667
67.268
71.487
76.113
82,261
88.425
91.489
97.453
101.077
106.890
110.128
116.431
121.504
127.184
129738
135.299
140.845
144.643
. 150.122

1. Liquidación de Haberes (Anexo IV).
2. Resolución de la jubilación.
3. Dos hojas de servicios
certificades.
4. Certificación de haberes correspondíente al mes
de la jubïtacïón.
Estos documentes, prèvia
la correspondiente soíicitud,
son sufícientes para tramitar, en las propias oficinas

de MUFACE, la gratificación por jubilación forzosa.
A los dos meses de efectuada la propuesta de jubilación y una vez comprobado en la Oficina de Closes
Pasivas de la Delegación de
Hacienda el reconocimiento
de la pensión, se cumplimentarà instància, dirigida a la
Oficina de Closes Pasivas,
notificando la entidad bancària, a efectes de cobro de
la pensión por jubilación.

ANNEX PROGRAMA ELECTORAL STEs/9
UN DIFÍCIL CAMÍ
'ensò que es promulgà la Llei
4/\983, de 23 de novembre,
d'Us i Ensenyament del Valencià («DOGV» de M-12-83)
( L U E V ) , el poble valencià
comptava amb el primer desplegament legislatiu de l'Estatut d'Autonomia en matèria lingüística. La LUEV fou aprovada per les Corts Valencianes, a
Alacant, el 18 de novembre del
1983. Però, el seu procés de
gestació ja es trobava viciat
per l'Intent que aquesta Llei
vingués a tancar el conflicte virulent que traspassà tota ta
transició democràtica i que ha
perdurat fins fa pocs anys: el
conflicte de la qüestió de noms
i de símbols, alentat per la dreta més reaccionària í el «búnquer barraqueta». Com més
tard s'ha vist, aquests sectors
representaven, de manera inequívoca, l'espanyolisme servil Í
la repressió històrica contra el
català.
Que la LUEV nasqué morta,
1 que no se sap què fer amb
ella, ho prova la sèrie d'Ordres
promulgades per la Conselleria
de Cultura, Educació Í Ciència,
en les quals es dóna «un pas
endavant» per al desplegament de la LUEV i «dos enrera», i els conflictes que ha generat. Vaja com a exemples
més recents les sentències contra la Universitat de ValènciaEstudi General, el conflicte de
la Pobla del Duc, la sentència
de Benidorm, l'Ordre d'adscripció del Professorat, l'insuficient catàleg de llocs de treball
en valencià en centres d'EGB,
l'absència de llocs de treball en
valencià en EE MM, les Instruccions d'inici de curs, la problemàtica de les escoles d Immersió d'Elx o la prohibició a quatre professors de l'IB Mixt N.°
2 de Benidorm de fer les classes en valencià.
A més a més, fa gravetat de
la situació se'ns fa evident quan
considerem:
— L'estat crític de la llengua
en zones clau del País Vaíencíà, on el procés de substitució
lingüística sembla a punt de
consumar-se, i les dificultats objectives amb què es troba el
procés de recuperació en altres
indrets.

La normalització lingüística
a l'ensenyament

«Assumiràs la veu d'un poble,
i serà la veu del teu poble.»
Vicent Andrés Estellés

— Les deficiències en l'aplicació de la LUEV i l'absència
d'un organisme institucional
que coordíne tota la política
lingüística. El recent cas de Canaf 9-TVV en mostra la necessitat.
— La dificultat tècnica d'avaluar els resultats d'una planificació lingüística caracteritzada per l'absència d'una formulació explícita quant els objectius generals í parcials.
Aquest panorama tan negre
va acompanyat de l'esforç
inestimable de nombrosos
col·lectius d'ensennyants, de
pares Í mares Í d'olumnat que,
organitzats en coordinadores,

que s'oferten a la població escolar: ESCOLES EN VALENCIÀ (immersió i valencià llengua materna) i E S C O L E S
D'EXTENSIÓ PROGRESSIVA
DEL VALENCIÀ. L'oferta d'aquests dos models haurà d'estar en tots els districtes Í pobles.
• Desaparició de tots els entrebancs legals o una efectiva
normalització del valencià com
a l l e n g u a v e h i c u l a r de
l'ensenyament: derogació de
l'Ordre de 9 de maig del 1990
(«DOGV» de 28 de maig} de la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per |a qual s'anuncía la convocatòria per a l'adscripció del professorat d'EGB

Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual s'aproven les instruccions que regulen l'organització Í funcionament dels centres docents d'Educació Pre-escolar, EGB, Educació Especial, BUP i FP, mantinguts amb fons públics
(«DOGV» de 23 de juliol del
1990), llevant la data límit per
a comunicar la voluntat de fer
l'ensenyament en valencià en
EEMM.
• Tot l'alumnat ha de tenir
la p o s s i b i l i t a t de rebre
l'ensenyament en valencià en el
seu lloc de residència. En cas
de desplaçament, ha de fer-se
efectiu, per part de l'Administració educativa, el principi de

sindicats í associacions cíviques, van fent realitat, amb pas
ferm, l'exigència de viure en
valencià.

amb destinació definitiva als
llocs de treball previstos en el
Reial Decret de 14 de juliol del
1989 («BOE» de 20 de juliol),
substituint-la per una altra Ordre d'adscripció que establesca com a requisit indispensable
o com a prioritat la capacitació
necessària i la possessió dels títols adients per tal de poder
adscriure's als llocs de treball
catalogats com «d'ells en valencià», per davant de criteris
d'antiguitat en el centre.
• Modificació de l'apartat
VI de l'annex II de l'Ordre de
15 de juny del 1990, de la

discriminació positiva establert
en la legislació vigent, en el
sentit que l'alumnat que, per a
rebre l'ensenyament en valencià, es veu obligat a desplaçarse a un centre que no els hi pertoca, tinga el menjador i el
transport gratuïts.
• Compliment de l'horari de
l'assignatura de Valencià en
EGB.
• Enviament de tota la documentació de l'Administració
educativa als centres en valencià.
• Supressió de la reserva de
places en valencià en les con-

PROPOSTES DE L'STE-PV
• Reconeixement de la unitat de la llengua catalana i el
nom científic de ta mateixa, alhora que la seua denominació
popular.
• Confecció d'un Mapa Escolar Lingüístic, amb una planificació Í definició legal de
l'ensenyament en valencià que
contemple els diversos models

vocatòries d'oposicions, tant en
EGB com en EE MM, establint
l'obligació efectiva del reciclatge de tot el professorat que accedesca al sistema educatiu valencià, síga per oposició o per
concurs de trasllats.
• Reciclatge de valencià al
professorat de qualitat a càrrec
de la Conselleria de Cultura,
Educació Í Ciència.
• Els seminaris de valencià
incorporaran un mínim de tres
hores setmanals per al reciclatge del professorat del centre.
• En t o t s els c e n t r e s
d'EE MM es garantirà, de manera obligatòria per als centres, la possibilitat d'oferir
ensenyament en valencià. Hom
assegurarà, mitjançant el concurs de trasllats i la catalogació de places en valencià en
EE MM, que tots els seminaris
dels centres de BUP i els departaments dels centres d'FP tinguen les plantilles adequades
perquè s'acomplesca aquesta
possibilitat. De manera gradual, Í tenint en compte les actuals plantilles, els centres
d'EE MM asseguraran, de manera obligatòria per als mateixos, la possibilitat d'impartir
un mínim de dues assignatures
en valencià per grup i curs,
fora
de
les
línies
d'ensenyament en valencià.
• Tots els centres hauran de
tenir un Pla de Normalització
Lingüística per tal d'afavorir
l'ús del valencià en la vida interna del centre i com a llengua
vehicular de l'ensenyament.
Aquests Plans seran objecte
d'avaluació.
• Campanyes de promoció
de l'ensenyament en valencià a
càrrec de l'Administració.
• Creació d'una Direcció
General de Política Lingüística
que coordine tot el procés de
normalització lingüística, tant a
l'ensenyament com en l'ús social i administratiu.

Formació permanent i renovació pedagògica
Reafirmem la necessitat que
la formació permanent, com a
dret i deure del professorat, ha
de ser obligatòria i gratuïta, a
càrrec de les Administracions i
Patronals.
Aquesta formació ha d'abastar tot el professorat, tant
de zones rurals com d'urbanes,
i cenyir-se a les necessitats que
els projectes de centre i els
col·lectius d'innovació Í renovació pedagògica plantegen, tot
ÍnscribÍnt-se en una planificació
a llarg termini que possibíÜte, a
través dels Plans Unitaris de
Formació, l'impuls d'una tradició d'innovació educativa en
cada zona o comarca.
— Enfront dels models basats en la incentivació econòmica del professorat que assisteix
a activitats de formació fora de
l'horari laboral o el mes de juliol, l'STE-PV segueix exigint

programes que, sense alterar
les necessitats d'un centre (preparació de classes, tutories, seminaris, departaments, etc.),
contemplen fa formació al centre al llarg del curs Í durant
l'horari de permanència al centre, lectíu i no lectiu.
ELS CENTRES DE
PROFESSORS (CEPA)
— Com a organismes públics i llocs de desenvolupament dels Plans Unitaris de Formació permanent en cada comarca o zona han de:
• Donar cabuda tant a les
propostes dels projectes de
centre com a les dels grups, seminaris Í MRPs de la zona que
treballen en la innovació Í renovació pedagògica.
• Situar-se per totes les comarques del País Valencià.

• Tenir suficients mitjans Í infrastructura.
• Tenir suficient autonomia
perquè a través d'una autèntica gestió democràtica puguen
desenvolupar el Pla Unitari Comarcal.
Es per això que tots els llocs
de gestió hauran de ser elegits
democràticament Í les assessories pedagògiques han de garantir les necessitats de l'esmentat Pla, per a la qual cosa
el Consell de Direcció del CEP
ha de participar en tot el seu
procés de selecció (què Í qui).
• Des de l'STE-PV denunciem els darrers intents de l'Administració de desvirtuar els
CEPA, partint de l'elecció digital de directors Í directores Í intents d'escurçar els aspectes
democràtics de l'actual decret
del CEP.

ELS MOVIMENTS DE
RENOVACIÓ
PEDAGÒGICA (MRPs) I
LES ESCOLES D'ESTIU
Com a instàncies autònomes
de formació permanent, han
demostrat en la història del moviment educatiu del País Valencià i de l'Estat espanyol el seu
paper decisiu en les dinàmiques
de renovació dels centres Í d'elaboració d'alternatíves en el
desenvolupament del projecte
d'ESCOLA PÚBLICA. És per
això que:
— Reafirmem la necessitat
de defendre l'existència i impulsar el treball autònom dels
MRPs i de les escoles d'estiu,
com a canalitzadors de l'avantguarda educativa, exigint
per a ells una dotació suficient
de mitjans humans, econòmics i
d'infrastructura per part de les

administracions, a fi que siguen
reconegudes oficialment les seves activitats.
— Denunciem els intents de
les administracions per impedir
en la pràctica el seu funcionament, reduint mitjans, retardant
pagaments, etc.
Així mateix, denunciem la
utilització interessada per al
desviament de subvencions oficials de moltes «Associacions
Pedagògiques» creades per
sindicats, patronals, etc., sense
una base real de treball.
L'STE-PV reconeix la Federació de MRPs del País Valencià Í la Mesa Estatal de MRPs
com les úniques instàncies que
recullen la història Í el present
de les activitats dels MRPs i les
escoles d'estiu en la lluita per
l'ESCOLA PÚBLICA.

I O/INFORMACIÓ SINDICAL - STE-PV INFORMA
Informació de les negociacions després de la publicació

Concursos de trasllats EGB i EE MM
Com informàvem en el darrer ALL I
OLI, e! MEC va publicar l'Ordre Marc
dels concursos de trasllats d'EGB i
EE MM sense consulta prèvia. El dia 30
d'octubre es va reunir amb caràcier
d'urgència la Mesa Sectorial del MEC.
En aquesta reunió es van tractar els següents temes:

Plantegem: puntuació acumulada
per experiència del professorat en expectativa. Primera destinació forçosa
en la comunitat d'origen. Negociació
de les vacants amb els següents criteris: es considerarà vacant aquella que
exïstesca dos anys i que es treballe en
els centres amb la ratio que marca la
LOGSE.

V

3. Dret preferent. Plantegem la possibilitat de modificació del concurs per
tal que puguen optar en la fase prèvia.
, 4, Que no siga obligatori concursar
per totes les habilitacions. Sols Cicle
Inicial i Miljà i la de l'oposïció.
5. Que el registre d'habilitacions estigué obert permanentment.
Davant d'aquests punts el MEC contestà:
1. La Llei de la Funció Pública ho
impossibilita.
2. Ho faran després del primer concurs. Estan disposats a estudiar fórmules. Aquestes podrien ser: a} Readscripció díns del centre quan es produesca una resulta en ell, després de la primera fase del concurs, b) Paralitzar el
concurs després de la primera fase i les
resultes ofertades en cada centre; per
a una readscripcíó posterior les vacants
s'ofertarien en la segona fase. c}
Readscripció generalitzada en juny
amb les vacants produïdes per les jubilacions. Aplicació de l'Addicional 11
en juny. Es respectaria la vacant per
especialitat a aquells que arriben per
concurs.
3. No hi haurà modificació.
4. Ho estudiarà.
5. S'obrirà enguany, coincidint amb
l'entrega d'instàncies i per a determinades situacions.
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Duranfe el curso pasado
El STE-PV desarrolló una intensa campana entre el profesorado reivindicando:
1. La prolongación de la habilitación y paralización de la
Adscripción, hasta que se hubiera negociada las plantilles y
la Rea de Centros de la Reforma.
2. La modïficación del Real Decreto y flexíbilidad de su
normativa de desarrolló:
— Habilitación por experiència y formación.
— Adscripción voluntària o transitòria, con opcïón directa
a vacante de la especíalídad en el propío centro.
— Concurso a centros. NO a las zonas.
— Puntuación justa y objetïva. NO a los méritos «baremables», ajenos al trabajo en el aula. Puntuación por servides de
interines, etc.

POR LO TANTO
EL STE-PV en el PV y la Confederación de
STEs en todo el Estado exigimos:
Modificactón del Real Decreto. Concurso a Centros. NO a
las zonas.
Habilitación generalizada por experiència.
No a los desplazamientos del profesorado definitiva con la
implantación de la Reforma: amplíación de plantilles.

PARA EL PRÓX1MO CONCURSO DE TRASLADOS:
— Que se abra un registro permanente de habilitación.
— Que sean resueltos todos los problemas y reclamadones derivades del proceso de adscripción.
— Que puedan concursar los que obtuvíeron el primer destino definitiva el curso pasado.

La Coordinadora
de Provisionales
critica el
Concurso de
Traslados
La Coordinadora de Profesores
Provisionales, reunida en Asamblea el dia 19 de noviembre, ante
la Orden que regula el Concurso
General de Traslados y dada la
consecuente problemàtica que ha
producldo en todos los Centros,
quiere hacer publico el siguiente
manifiesto:
*-

Se comenzaràn los trabajos de esta
Comisión a partir de enero sobre:

— En cuanto al acceso a la condïción de catedràtica los STEs manifiestan que es priorilario para el profesorado conocer la integración de Cuerpos de Secundaria, proceso de reconversíón, etc.
El MEC contesta que después del
Decreto sobre Desarrollos Curriculares
publicarà el CATALOGO DE PUESTOS DE TRABAJO DE SECUNDARIA,
las nuevas especialidades y las nuevas
óreas de Secundaria Obligatòria y
Poslobligatoria; a continuación se procederà a la adscripción del profesorado de Secundaria a las àreas, que serà
automàtica en los casos que coincida
asignatura-àrea.

— Estudio comparado del sistema
retributivo de ensenantes en la Europa
Occidental.

El MEC estima que esa negociación
implicarà que por primera vez los representantes del profesorado negocien
su sïslema retributivo y las condiciones
y mejora de los mismas.

CONCURS DE TRASLLATS D'EGB

2. Que la convocatòria arreplegue
als mal adscrits i l'adscripció forçosa.

ciar ya negociaciones con CC AA; a
partir del 4 de díciembre se iniciaran
negociaciones con los sindicatos. En verono del 91 se publicaran los dos temas mencionados.

El MEC manifiesta su compromiso serio a negociar un sistema retributivo especifico de la función docente.

L'Administració manifesto que no
pensa fer modificacions i que s'ha de
negociar globalment el concurs amb
l'aplicació de la LOGSE. El MEC informa que existia consens amb els sindicats per tal de treure el concurs, davan*
la qual cosa els STEs manifestem el nostre desacord amb aquest «consens».

1. Que el professorat que està en el
seu primer destí definitiu puga concursar enguany, degut al canvi de mecànica i especialitats del concurs.

1. DESARROLLO DEL
APARTADO 1.6 DEL
ACUERDO NOVIEMBRE 88.
NUEVO SISTEMA
RETRIBUTIVO ENSENANTES

— Estudio sistema retributivo de las
diferentes Administraciones Púbücas y
CC AA, con competències en educación.

CONCURS DE TRASLLATS DELS
EE MM

Plantegem aquestes modificacions:

Informe Mesa Sindical MEC
del 6 de noviembre de 1990

Denuncissmos la f calia de
negociación real con los Sindicatos representatlvos del sector.

• La precipitación en la
publicación de la convocatòria.
• El tiempo insuficíente
para obtener y presentar la
documenfación necesaria
ante los Servicios Territoriales.
• La ambigüedad de la
terminologia utilizada en la
Orden que regula la Convocatòria.

• La falta de garantia de
que los criterios de Baremación se cumplan y se hagan
públicos por parte de las comisiones baremaaoras, así como la
no contemplación.

El MEC espera sacar el Decreto de
Especialidades antes del verano del
91, y paralelamente: Revisión del Concurso de Traslados de EE MM y Acceso a Cótedras.

STEs y otros sïndicatos plantean que
la negociación ha de implicar una mejora de las retribuciones que han de estar contemplodas en PGE del 9], para
que tenga aplicación desde el 1 de enero de 1991.

— Respecto a Acceso de Interinos/as

El MEC reitera la firme decisión negociadora del MEC y que no se cierra
a que puedan darse mejoras retributivas en el ano 91.

— El MEC respetarà acuerdos recogídos en la LOGSE
— En febrero-marzo se convocaran
oposiciones y estarà cerrado este tema
de modificaciones mínimas en el temario. Se seguiran sacando las actuales
especialidades en BacMllerato y Formacíón Profesional.

2. DESARROLLO LOGSE:
ACCESO FUNCIÓN PÚBLICA
DOCENTE, CÀTEDRAS,
MOVILIDAD
INTERCORPORAT1VA

— Los STEs planteamos el doble
lenguaje del MEC y exigimos:
• Negociación de los Decretos anteriores en una Mesa estatal con presencia de las CC AA.

—Se trabaja en 5 Decretos:
I. Calendarío de aplicación LOGSE
(Adicional Primera).

• Negociación sobre una propuesta de acceso a la función pública docente diferente al Concurso-Oposición.

II. Contenïdo de desarrollos mínimos de disenos curriculares (Art. 4).
III. Requisitos mínímos para los centros que van a impartir los ntveles educativos. Modrficación del articulo IV de
la LODE. [Adicional 8.° y Transitorias
2. a y 3.a de la LOGSE).

3. JUBILACIONES
ANTICIPADAS
(Ver pàgina jubilaciones.)

Estan desarrollàndose las negociaciones con las Administraciones con
competència s. En enero y febrero dichos Decretos seran objeto de negociación con sectores educatives (estudiantes, padres y madres, sindicatos y patronales). Luego se verían en el Consejo Escolar def Estado y en primavera
verían la luz en el «BOE».

4. VARIOS

V. Acceso a la función de catedraticos y movilidad entre cuerpos.

— Sentencio Audiència Valladolid
sobre CONCURSO DE TRASLADOS
EGB ANO 87.— La Admón. ha recurrido, existen
sentenciós de la Audiència en sentido
contrario, y espera ganar el recurso.
—: .En todo caso, si hubiera sentencia negativa, la Admón. llegarà a
acuerdos particulares con las 10 personas afectades de Valladolid.

— Sobre los Decretos de Acceso a
la FP Docente y Catedras: se van a ini-

— No habrà anulación del
concurso del 87 ni posteriores.

IV. Normas basicas del Acceso a la
functón pública docente.

concursar pref eren tenien te
por la especialídad que se ha accedido al cuerpo.

• Que el derecho de concurrència sea exclusiva de
los definitives.
Asimismo, esta Coordinadora
de Provisionales apoyada por los
Sindicatos progresístas del Sector
ex/ge;

• Control del proceso por
parte de los Sindicatos.
• Reuníem de los sindicatos con la Administración
para solucionar todos los
problemas.
• Una entrevista inmediata con el responsable/s
de la Conselleria en todo lo
referente al nuevo Concurso de Traslados.
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Aspectes importants de la LOGSE (resumdeia
ACCÉS A LA FUNCIÓ
PÚBLICA DOCENT
Fórmula definitiva:
— El sistema d'accés serà el concursoposíció en condicions similars a
. l'actual {Disposició Addicional 9).

— La titulació exigida és (Disposició
Addicional ll):r
— Mestres: títol de Mestre.
— Professors d'Ensenyament Secundari: títol de Doctor, Enginy^r, Arquitecte, Llicenciats o
equivalents Í Títol Professional.
— Professors Tècnics d'FP: títol de
Diplomat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic o equivalent i Títol
Professional.
Període Transitori
(Disposició Transitòria 5):

— Durada: 3 convocatòries.
— Sistema d'accés: valoració global
ponderada de dos apartats:
a} De coneixements sobre continguts curriculars i dominí de recursos didàctics Í pedagògics.
b} De mèrits acadèmics, donant
preferència als serveis interins.

anys que li manquen al docent per
a arribar als 65 anys, sense ultrapassar els 5 anys.

Qui pot sol·licitar-ho:

JUBILACIÓ
VOLUNTÀRIA
(Disposició Transitòria 9).

Període d'Aplicació:
— Entre 1991 Í 1996, ambdós inclusivament.
Requisits: Acomplerts 31 d'agost de
l'any en què hom no sol·licite.
— Estar en funció I'l de gener del 1990
i romandre-hi sense interrupció en un
lloc de catàleg d'un centre docent.

— Tenir fets 60 anys.
— Tenir acreditats 15 anys de serveis
efectius a l'Estat {tenen validesa els
serveis interins).
Sol·licitud:
— Es presentarà durant els primers dos
mesos de l'any.

— Mestres (actuals professors d'EGB).
— Professors d'ensenyament secundari
(actuals catedràtics, agregats Í numeraris d'FP}.
— Professors tècnics de formació professional (actuals mestres de taller}.
— I excepcionalment el funcionariat del
cos d inspectors i del cos de directors.

Pensió:
La quantia serà fixada mitjançant l'aplicació:
— Als havers reguladors del grup funcionarial corresponent.
a} Per a Professors d'Ensenyament
Secundari Í Inspectors,
b) Per a Mestres, Professors Tècnics
d'FP i Directors. '
— El percentatge que resulte de sumar
als serveis acreditats en el cos 2 eís

Gratificació:
Els qui s'acullen a aquesta norma i
acrediten 28 anys o més de serveis efectius a l'Estat podran percebre, per una
vegada Í amb la seva darrera mensualitat en funció, una gratificació la quantia de la qual no podrà sobrepassar las
25 mensualitats del salari mínim interprofessional o 50 si hom s'aculi a règims
de seguretat social o de previsió diferents dels de classes passives.
Serà establert atenent a l'edat de la
persona que ho sol·licita, als serveis
prestats ï les retribucions complementàries del cos al qual pertany.

MOBILITAT ENTRE
COSSOS DOCENTS
(Disposició Addicional 16)

D
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Mestres—_____

_

£

„ r T, . j/crT^ a rror.
Prot. Tècnics d rr-""^
d'Ensenyament Secundari
Pas de-^

NOU COS

Mestres

NIVELLS ATESOS
Educació infantil i primària.

Professors d'ensenyamení secundari ( + + )

Educació Secundària obligatòria,
Batxillerat,
Formació Professional.

Professors tècnics de
Formació Professional

Formació Professional específica.
Secundària obligatòria.
Batxillerat.

COSSOS QUE S'INTEGREN
Professors d'EGB.
Professors d'EGB d'institudons penitenciàries.
Catedràtics Numeraris de Batxillerat.
Agregats de Batxillerat.
Numeraris d'Escoles de Mestratge Industrial.
Mestres de Taller de les Escoles de Mestratge Industrial.

Condició de Catedràtics d'Ensenyament
Secundari (Disposició Addicional 16)
PROCÉS DE SELECCIÓ

— Antiguitat mínima de Mèrits:
8 anys en el cos j espe- — Treball desplegat.
cialitat 1*1
— Cursos de formació Í perfecció.
— Acadèmics.
Prova: exposició Í debat d'un tema de la
seua especialitat, triat pel concursant,

Requisits:
— Estar en possessió de la titulació exigida per a l'accés al cos de Professors d'Ensenyament Secundari.
— Acreditar un mínim de 8 anys de serveis com a funcionari de carrera en
el cos d'origen.

Procés:

(*) Fins a la implantació dels nivells atesos, s'impartiran els ensenyaments actuals {D. T. 7).
(* *) Podran adquirir la condició de catedràtics d'ensenyament secundari.

REQUISITS
D'ADQUISICIÓ

— Reserva del 50% de les places de
l'oferta d'ocupació pública corresponent.

DRETS
Es valorarà com a mèrit docent específic.
Es tindrà en compte per al concurs de trasllats (D. A. 9).

(*) Té caràcter personal. Als actuals catedràtics numeraris se'ls reconeix adquirida la condició Í els
drets econòmics. L'antiguitat en la condició ve donada pels serveis efectius prestats en el cos de
catedràtics.
( * * ) Podrà ser reconeguda la condició al 30% del cos.

a) Concurs de mèrits en què hom valorarà:

— El treball desplegat.
— Cursos de formació Í perfeccionament.
— Mèrits acadèmics.
b) Prova que consisteix a:
— Exposar Í debatre un tema de
l'especialitat.
— Hom valorarà coneixements i domini de recursos didàctics Í pedagògics.

Drets:
— Exempció de la fase de pràctiques.
— Preferència sobre els lliures de la
seua convocatòria a l'obtenció de
destinació.

cilitar la incorporació als departaments
universitaris del professorat d'altres
cossos docents.

1." CICLE DE
L'EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA
OBLIGATÒRIA
(Disposició Transitòria 4)>

Regulació Definitiva:
— L'ensenyament d'aquest cicle serà
impartit per Professors de l'Ensenyament Secundari.
Període Transitori: Per al pas de
Mestres.
— Durada: 10 anys a partir de la publicació de la LOGSE en el «BOE».
— Condicions:
1} L'accés de mestres a llocs d'aquest cicle serà:
— Automàtic des del primer moment de l'aplicació (tenint
prioritat els qui estiguen adscrits a àrees del cicle superior
d'EGB, s e g o n s p r o p o s t a
MEC de 29/3/90).
— Per concurs de trasllats fins
l ' a c a b a m e n t del període
transitori.
2) Els mestres que hi accedesquen
podran:
— Quedar-se indefinidament en
llocs de cicle.
— Accedir al cos de PES, tot romanent en la seua destinació
en els termes que hom establesca.
— Retornar a llocs d'infantil o
primària.
3) Les places vacants del cicle:
— S'oferiran mitjançant concurs
al cos de mestres:
— Totes en el període transitori.
— Un percentatge després.3
Fins al 1996 les vacants del
concurs de trasllats s'inclouran com a places en l'oferta
d'ocupactó pública per a
l'accés de mestres.
1

2

Pas a la Universitat
(Disposició Addicional 16):
Les administracions fomentaran convenis amb les Universitats, per tal de fa-

3

Durant el període transitori, els qui estiguen
prestant serveis interins podran presentar-se encara que no tinguen aquestes titulacions.
En els serveis acreditats, hom no tindrà en
compte els que corresponguen als havers reguladors inferiors (PES que tinguen serveis com a
mestres, directors o PT d'FP).
Hom podrà accedir a aquests llocs des d'un altre del mateix cicle i des d'infantil o primària.

12/ULTIMA HORA - STE-PV INFORMA

Ensenyament en valencià:
La vaga del 15 de novembre

Per un nou sindicalisme

L'STE-PV, ara també
a la Universitat

L'STE-PV considera poc satisfactòria l'entrevista
mantinguda amb la Conselleria per la reivindicació
del dret del professorat a ensenyar en valencià.
Més d'un 25% del professorat
d'EE MM ha secundat la vaga convocada per l'Assemblea de Professors d'Ensenyaments Mitjans en
Valencià, a la qual donaven suport
el Sindicat de Treballadors de
l'Ensenyament del País Valencià
(STE-PV), CC OO i UGT, la qual
cosa suposa al voltant de 2.500
professors. La concentració que ha
hagut a la Conselleria de Cultura,
Educació Í Ciència ha comptat amb
la participació de vora 1.000 professors, amb l'assistència d'alumnat dels Instituts El Clot, Lluís Vives
i Benlliure, de València, i també de
l'IB de Meliana, que exigien el dret
a ensenyar Í rebre l'ensenyament
en valencià. Una representació
dels assistents a la concentració,
junt als sindicats STE-PV i CC OO,
ha mantingut una reunió amb el secretari general de la Conselleria,
Antonio Godoy, i el director general d'Ordenació i Innovació Educativa, Baltasar Vives, signant de
les prohibicions a quatre professors de l'IB Mixt n.° 2 de Benidorm
a fer ensenyament en valencià.
Per a l'STE-PV la reunió ha estat poc satisfactòria, ja que els representants de la Conselleria han
llançat balons fora Í l'únic compromís a què han arribat ha estat l'encetar converses per a veure les distintes opinions que mantenen els

representants del professorat. Per
a l'STE-PV, la Conselleria ha optat per anar acabant amb
l'ensenyament en valencià fora de
les línies, tot i que aquest ensenyament abasta a més de 35.000
alumnes d'EE MM de tot el País
Valencià. Entrebancs com la no
concessió de beques de menjador
i transport per als alumnes que
s'han de traslladar per a rebre
l'ensenyament en valencià, professorat que imparteix l'ensenyament
en castellà dins les línies en valencià, el no reconeixement de la tasca professional d'aquell professorat que fa l'ensenyament en valencià Í tota la sèrie de dificultats que
l'Administració educativa posa al
professorat que vol exercir el seu
dret d'ensenyar en valencià, mostren la manca de voluntat de la
Conselleria per la normalització
lingüística a l'ensenyament.

l\ EL CONSELLER...?
L'STE-PV també ha mostrat el
seu malestar davant el que considera una falta de tacte i voluntat
política del Conseller al no haver
esfat present en l'entrevista, així
com denuncia el que no haja estat
rebut encara pel Conseller, quan hi
ha formulada una petició d'entrevista des del dia 26 d'octubre.

Elecciones sindicales en los
Centros «No transferides»
El próximo dia 22 tendràn lugar
las elecciones en los centros depèndieníes del MEC cuya titularidad
mantiene Defensa.
Es la primera vez que el STE-PV
(STEs) se presenta en estos centros,
lo que no ha sido obstaculo para
que un amplio sector del profesorado vea reflejada en la candidatura una línea de trabajo que de
solida a las reivindicaciones de
este colectivo, fundamentalmente
en lo que hace referència a:

1. Una información exhaustiva
de las gestiones que afectan a estos centros, alumnado, profesorado, así como temas que se troten
tanto en la Junta de Personal,
como en las Mesas de Negociación.
2. Iniciar la negodación sobre
el futuro de estos centros y el profesorado, con el fin de conseguir la
transferència y normalización administrativa, aentro de la red pública de la Conselleria de Edu-

Encetar un procés d'actuació
sindical a la Universitat des de
coordinades que no són habituals
a l'àmbit en què treballem ens obliga a exposar les línies fonamentals
que van a regir les nostres tasques.
Una d'aquestes línies és la consideració unitària del procés educatiu. Malgrat que —teòricament—
alguns col·lectius i sindicats progressistes plantegen les seues estratègies basant-se en aquest principi, un dels trets de la pràctica sindical quotidiana és l'absolut oblit,
fomentat i assolit per l'Administració, que els treballadors i treballadores de l'Ensenyament d'EGB,
EE MM i Universitat participen fonamentalment en un procés de producció els components bàsics del
qual són idèntics, tot i acceptant les
lògiques variants. Aquest abisme
entre pràctica Í teoria posa de manifest tendències corporativistes
que s'evidencien, per exemple, en
la manca de previsions en relació
a la promoció ordinària de treballadors d'un nivell a un altre, la no
aplicació del principi del Cos Únic
també a la Universitat, deixant-lo
com a dogma tan sols vàlid en l'ensenyament no universitari, o la falta de coordinació dels diferents
sectors en les mobilitzacions, etc.
L'assumpció amb fermesa d'aquest principi com a línia d'actuació provoca, no cal dir-ho, tot un
capgirament en la presentació de
les nostres reivindicacions, que van
des del sistema retributiu, jornada
laboral, perfeccionament del professorat, etc., fins l'homologació i
l'existència mateixa dels cossos actuals.
Des d'una profunda crítica a
l'actual sistema de representació
sindical i funcionament institucional, cal manifestar que en tot cas
la nostra activitat es defineix en
defensa de l'autonomia universitària i per l'aprofundiment i ampliació real de competències per part
de la Generalitat Valenciana, per
tal que puguen ser negociades
amb la Conselleria totes aquelles
qüestions de l'àmbit universitari de
trascendència sindical, de tal ma-

nera que s'hr cree un mecanisme
que evite situacions absurdes emparades sota el pretext de l'autonomia universitària, com ara l'ampliació de plantilles, canvi de categoria del personal, etc., temes que
més bé depenen dels pressupostos
de la Generalitat que de la voluntat de la pròpia Universitat.
L'STE-PV s'ha caracteritzat des
de la seua fundació per mantenir
un model de funcionament assembleari i decididament antïburocràtic, i açò no sols en allò referent als
mecanismes interns de presa de decisions, sinó també —i sobretot—
en el sentit de plegar la seua activitat a les decisions assembleàries
dels diferents col·lectius, tractant
així d'evitar tota actitud sectària Í
d'exclusió que des de posicions
progressistes puguen manifestarse.
Enllaçant amb el model de funcionament exposat Í en relació a
problemes no estrictament sindicals, però de trascendència políti-

co-social que indubtablement ens
afecten com a treballadors Í ciutadans, creiem que al voltant de la
nostra posició sindical és possible i
altament escaient la reflexió Í l'exposició de línies d'actuació a la
Universitat de València, relacionades críticament i amb una actitud
constructiva i enriquidora amb els
col·lectius actualment existents al si
del Bloc per una Universitat Pública i Valenciana.
Finalment, cal dir que per a nosaltres el indefugible problema de
la normalització lingüística s'ha
d'entendre des del reconeixement
del català com la nostra llengua de
cultura, de la nostra cultura nacional, la utilització de la qual ha d'abastar no sols l'àmbit de la comunicació quotidiana col·loquial o
administrativa, sinó també la tasca
docent i investigadora i la pròpia
producció científica.

Antoni Vinas i Almenar
Jaume Martínez Í Bonafé
Rafael X a m b ó i Olmos

Afiliat: Ara és el moment
SINDICAT DE TREBALLADORS DE L'ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ
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