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Catalunya, proposta
retributiva

significativa
L’STEPV-Iv ha realitzat al llarg

dels dies 19, 20 i 21 d’octubre la
seua III Escola Sindical a Sant
Joan (L’Alacantí), on s’han tractat
els següents mòduls temàtics:
uSEGURETAT I SALUT LABO-

RAL: un primer apartat, a càrrec
de José L. González,  es va centrar
en salut laboral i malalties
professionals a l’ensenyament
(propostes pràcti-ques d’actuació)
i incidí en la campanya encetada
tant a nivell federal com confederal.
La segona part, presentada per
Yolanda Pons i Ferran Pastor, es
dedicà a la responsabilitat civil en
els centres educatius, amb
proposta de línies d’actuació i
presentació de materials.
uIMMIGRACIÓ I EDUCACIÓ:

Aquest bloc s’inicià amb  la
presentació  del grup de treball de
l’STEPV-Iv sobre immigració. El
sociòleg Francisco Torres va oferir,
tot seguit, una documentada i
actualitzada exposició al voltant de
la integració del immigrants
extracomunitaris al P.V., tot
endinsant-se en els problemes i
entrebancs que s’hi presenten no
sols a nivell educatiu, sinó també
en els àmbits sòcio-polític,
econòmic i cultural. A continuació,
les persones assistents com-
partiren en una taula redona
preocupacions i experiències de
diferents organitzacions i col.lec-
tius.
uDONES I SINDICALISME fou

el bloc reservat a la tercera jorna-
da, en el qual la conferència de
Mª José Urruzola El paper de les
dones en  el  moviment sindical
incità l’assistència a iniciar un
procés de reflexió conjunt dones-
homes a fi de modificar certes
actuacions en la nostra relació
quotidiana.

A més a més, s’hi ha  registrat
un augment significatiu d’a-
ssistència respecte d’altres anys
i la participació dels diferents
grups de treball dintre de l’escola
ha enriquit la seua estructura, la
qual cosa ha de permetre la seua
projecció en les tasques sindicals
diàries.
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Després de cinc mesos de nego-
ciacions, per fi el Departament ha fet
una oferta retributiva quantita -
tivament significativa. La darrera
proposta de l’administració feta públi-
ca durant la reunió de la Mesa Secto-
rial del passat dia 30 d’octubre
consisteix en l’oferta d’una quantia
global de 14.700 milions de pessetes
a distribuir entre els diferents
components del complement específic
docent de la següent manera:

u10.800 milions al component ge-
neral (al voltant de 18.194 pta. men-
suals brutes).

u2.800 milions a repartir entre els
tres primers estadis (proposta enca-
ra no concretada).

u1.101 milions per a càrrecs
directius i coordinacions (a concre-
tar també).

USTEC·STEs valora signifi-
cativament l ’oferta del Depar-
tament, però considera que és en-
cara insuficient, sobretot si aquesta
es distribueix d’una manera no li-
neal. Per això ha plantejat a la Mesa
la necessitat que el Departament
arribi als 16.600 milions i que
aquests es destinin integrament
(linealment) a incrementar el compo-
nent general del complement espe-
cífic docent la qual cosa significaria
un augment per a tothom de 27.796
pta. mensuals.

Malgrat tot, pensem que serà di-
fícil obtenir un augment lineal, ja que
tant el Departament com la resta de
forces sindicals aposten per un
repartiment desigual. En aquest
sentit USTEC·STEs ja ha plantejat
que, en aquest cas i com a mínim,
en el text del possible Acord  ha de
quedar clar com es repartiran els
1.101 milions que es destinen per
increments del complement per a
càrrecs directius i de coordinació.
Així matexi hem plantejat la creació
d’un complement específic pel
col·lectiu d’interins i substituts que
paliï la diferència salarial que pateix
aquest professorat.

A més a més de tot allò que fa
referència als aspectes retributius,

USTEC·STEs ha re i terat  a l
Departament la necessitat que en
el  text  del  possible  Acord es
concretin altres temes fonamentals
com:

1. Horari de primària. El Depar-
tament manté la seva oferta inicial,
però, no obstant obre la possibilitat
de flexibilitzar les franges horàries
fora de l’horari general del centre per
accedir a una tarda lliure. USTEC·STEs
valora com a insuficient aquesta
proposta i considera que el Depar-
tament s’ha de comprometre a una
reducció progressiva de l’horari lectiu
a primària i a incrementar l’actual
dedicació horària a les tutories de
l’ESO a secundària.

2. Pública-privada. El Departa-
ment es continua negant a posar en
aquest acord cap referència a la
relació del desequilibri entre públi-
ca i concertada. USTEC·STEs consi-
dera que, com a mínim, en el text de
l’Acord ha de figurar el compromís de
negociar cada final de curs l’am-
pliació de l’oferta pública i els criteris
de supressió de línies públiques.

3. Professorat interí i substitut
i normativa d’adjudicacions provi-
sionals de destinacions. Donada la
situació de judicialització d’aquests
temes, USTEC·STEs considera que el
Departament ha de normalitzar la
situació i negociar a la Mesa les
condicions laborals del professorat
interí i substitut i els criteris bàsics
per a l’adjudicació de llocs de treball
provisionals.

USTEC·STEs insisteix en la
necessitat d’arribar a un acord sa-
tis-factori per ambdues parts i això
significa que el Departament no ha
de perdre de vista els temes que el
professorat ha reivindicat amb les
seves mobilitzacions i, per tant, s’ha
de comprometre a oferir sortides que
demostrin la seva voluntat de
millorar globalment tant les
condicions de treball dels ensen-
yants com la qualitat de l’ense-
nyament públic. Només així es podrà
tancar un conflicte que dura ja dos
cursos.
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