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NEGOCIACIÓ A M B EL M.E.C. 

Pere Rios 

De infructuosa pot cali ficar-se la prime
ra reunió de la tanda de negociacions ini— 
ciada amb els alts càrrecs del Ministeri de 
Educació i Ciència realitzada el passat di
vendres dia 28 d'octubre. A la reunió hi a-
ssistírem per part de l'Assemblea Estatal -
de Representacions Provincials de EGB, Ala
cant, Balears, Málaga i Múrcia, i per part 
del MEC el Director i Subdirector General -
de Personal i el Director General de Bàsica 
(el qual fou cessat el mateix dia pel Con
sell de Ministres). 

A les cinc en punt de la tarda,amb un dia 
de retràs sobre l'horari acordat amb ante -
rioritat, començà la berbena comprovant tot 
de cop que érem nosaltres els que ballàvem 
damunt la corda fluixa mentre el MEC nadava 
entre les dues aigües de la doble funció que 
té respecte a nosaltres: funció empresarial 
patronal i funció governadora. ¿Que havia -
passat des del 7 de setembre quan el Minis
teri -tot nerviós- demanava urgentment nego_ 
ciar amb nosaltres? Molt senzill, que hi ha 
hagut el famós "pacte d'hivern del palau de 
la Moncloa" amb el que ha aconseguit el re-
clozament de totes les forces polítiques al 
seu programa de govern i, així, tan se'n fot 
del que nosaltres diguem, car ell està ben 
respatllat. Però anem a poc a poc i veurem 
el. que passà* 8 , . . \ 

^ * (segueix pag.ll) 
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I I 
La resposta del Ministeri al temari i prp_ 

grama que havíem presentat fou gue podíem -
començar tot d'una la negociació sobre dues 
güestions, fitxant ja la data -el proper di 
jous- per discutir-les més a fons però mos
trant també les seves posicions al respecte: 
a) Sobre el sistema d'accés, està dispost a 
negociar la convocatòria, el barem i el ti
pus de proves a realitzar per les oposicions 
restringides i per les normals, però no vol 
qüestionar les mateixes oposicions car això 
correspon al Parlament, únic capacitat per 
modificar la legislació actual. Tambés és * 
negociable el tant per cent de places que -
han de ser per les restringides i per les -
altres per~o el número total sois ho pot mo 
dificar el Parlament (l'any proper sortiran 
a Concurs-Oposició unes 14.000 places). 
b) Sobre el Concurs General de Trasllats,es 
tà dispost a no convocar-ne aquest any sem
pre i quan hi hagi el consens del 60% del -
magisteri (així s'estalvia un grapat de fei 
na). En cas contrari, necessita haver arri
bat a un acord amb nosaltres abans del dia 
30 de novembre però sols vol fer lleugeres-
modificacions en el sistema actual de convo 
catòria entre les quals podríem introduir -
alguns aspectes del Decret (1'anul·lat) de 
Plantilles. Per altra' banda, no vol donar -
garanties de gue no hi hagi destins forçoso 
fora de la província o regió-nacionalitat -
car els ordenadors no estan programats per 
això. 

Respecte al reste del temari de les nego
ciacions no aconseguírem cap mena de infor
mació, acordant que això seria là primera -
qüestió de l'ordre del dia de la propera -
reunió. 
L'Assemblea Estatal de Representacions Pro 

vincials de EGB analitzà la postura del MEC 
a la reunió del^dissabte (29 d'octubre)cons 
tatant que: 
1.- El Ministeri, que té el suport del Pac
te de la Moncloa. sols vol negociar amb no
saltres per aconseguir el nostre consens pa 
la seva actuació, sense estar dispost a ac
ceptar més que lleugeres modificacions al 
seu programa. 
Es així que no vol qüestionar el sistema 

d'accés perquè això correspon al Parlament 
i no vol fer canvis grossos al sistema del 
Concurs de Trasllats perquè suposaria can— 
viar la programació dels seus ordenadors... 
2.- El Ministeri no distingueix entre el seu 
paper de "patró-empresari" i el seu paper -
de "governant-administrador" i sols accepta 
negociar qüestions tècniques, car les altres 
corresponen al Parlament. Així resulta que 
tot se'ns escapa de les nostres mans,des del 
número d'alumnes per classe fins a les nos
tres retribucions. 

En front de tot això, l'Assemblea acordà-
continuar les negociacions sobre els punts-
proposats pel Ministeri però en base al se
güent: 
a) Respecte al sistema d'accés començar per 
negociar abans sobre l'estabilitat, car hi 
ha (veure guadre adjunt) uns 19 .500 profes-
èors no numeraris i sols volen convocar les 
14.000 places dites, i sobre l'ampliació de 
la plantilla per, després, continuar amb el 
tema de les oposicions restringides,però ja 
amb la participació dels mateixos Interins. 
(Sobre aguest tema hi ha temps fins a final 
d'any). 

b) Respecte al Concurs General de Trasllats 
demanar garanties escrites de que no hi hau 
rà trasllats forçosos fora de la província-
regió o nacionalitat; en cas contrari, no -
acceptar la negociació dels detalls de la 
convocatòria per tal de no recolzar-la, d'a 
guesta manera deixam que sigui el Ministeri 
el gue s'ofegarà tot sol si fa un Concurs a 
disgust dels mestres. 

I, sobretot, aconseguir del Ministeri in
formació de bona font sobre les seves posi
cions respecte a tot el temari de negocia -
cions presentat, en especial, pel que fa re_ 
ferència a les retribucions i sobre un dels 
acords del Pacte de la Moncloa: Supressió -
total dels repasos a la EGB estatal i amplia 
ció del nostre horari lectiu amb una hora -
de més (sis hores en lloc de cinc) . 

Mentres tant, que les províncies es vagin 
pronunciant sobre el sistema d'accés sóbre
les les retribucions i sobre els altres te
mes, fixant la data de la propera Assemblea 
pel 19 de novembre. 

PLANTILLA ACTUAL DE EGB ESTATAL 

PLACES ACTUALS 

-De plantilla 

-Hab i i i tade s 

TOTAL 

PROFESSORAT 

-Personal Numerari. 

-Opositors del 77 . 

-D'accés directe 

-No numeraris 

-No numeraris Interins: 
11.000 i no numeraris 
contractats: 8 . 500 . 

TOTAL . 

1 3 8 . 0 0 0 

8 . 500 

146 . 500 

1 1 4 . 0 0 0 

1 1 . 0 0 0 

2 . 0 0 0 

1 9 . 5 0 0 

1 4 6 . 5 0 0 




