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SINDICAT DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DE L’ENSENYAMENT DEL PAÍS VALENCIÀ – INTERSINDICAL VALENCIANA

OBSERVACIONS DE L’STEPV-IV SOBRE L'ESBORRANY D'AVANTPROJECTE
DE LA LLEI DE COORDINACIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI VALENCIÀ I DE

LA LLEI DE COORDINACIÓ DEL SISTEMA VALENCIÀ DE CIÈNCIA I
INNOVACIÓ.

I. LLEI DE COORDINACIÓ DEL SISTEMA UNIVERSITARI VALENCIÀ

En contemplar la inclusió en alguns apartats de l’esborrany d’algunes al·lusions a
la Formació o Educació Superior implicat amb l’Ensenyament Universitari,
considerem que pot contradir la consideració acadèmicoadministrativa dels
ensenyaments no universitaris de caire Superior, atés que aquests estan regulats per
la recentment aprovada LOE i, per tant, amb un règim paral·lel quant a dependència
orgànica i funcional dels centres pertanyents i del seu personal.

Igualment, l’STEPV-iv manifesta el rebuig a una concepció de la Universitat,
bàsicament, com una fàbrica de mà d'obra qualificada, no d’una institució que forma
ciutadans i ciutadanes responsables i capaços d’atendre les necessitats de la
societat i de contribuir a la millora d’aquesta en totes les seues manifestacions.

Considera l’STEPV-iv que en aquesta proposta, pel que fa als  aspectes
d'avaluació i finançament, subjau un esperit i intenció de cobrir les “necessitats
bàsiques” en compte d'una aspiració de millora i excel·lència.

Observem un increment en el control polític dels Consells Socials  de les
Universitats, en detriment de la seua pròpia autonomia, ja que de 8 membres que es
proposa per al Consell Social Interuniversitari, tots sorgeixen d'una manera o un altre
de la pròpia Conselleria, sense participació de cap membre de les pròpies
institucions universitàries, PDI, PAS i estudiants.

Així mateix, en cap moment del text proposat es té en consideració ni la
participació, ni la mera existència del Personal d'Administració i Serveis excepte per
a remetre'l a la Llei de Funció Pública Valenciana.

A més d’aquestes consideracions prèvies, des de l’STEPV-iv es proposen les
següents modificacions:

1) Inclusió d'una referència clara i compromesa de la Universitat com a motor



cultural i d'identitat com a poble. Entenent, a més. que la formació durant tota
la vida, no és ni ha de ser equivalent a capacitació professional permanent,
sinó un concepte molt més ampli que permeta i promoga l'enriquiment cultural
de les persones.

2) El finançament no ha de basar-se exclusivament en el concepte de “cobrir
les necessitats bàsiques” si realment es vol aconseguir nivells d'excel·lència i
qualitat competitius (o almenys comparables) amb els existents en la resta
d'Europa, que ha de ser el nostre marc real de referencia i ha d’atendre la
formació humanística com un bé intrínsec que garantesca la formació de
ciutadans i ciutadanes responsables, compromesos amb la seua societat i que
puguen contribuir a la seua millora.

3) En relació a l’existència del Consell Social Interuniversitari i del Consell
Acadèmic Interuniversitari, (Art. 25 i següents) fóra convenient la seua
desaparició del projecte i la creació, en el seu lloc, de dues comissions al si
del Consell Valencià d’Universitats i de Formació superiors, l’una de projecció
acadèmica i l’altra de projecció social. Evitaria açò la multiplicació
innecessària d’entitats.

La composició d’aquest hauria de contemplar la presència específica de
representants del PAS i del PDI de les universitats públiques valencianes. És
insuficient la remisió a un representant de cada Consell de Govern de les universitats
públiques.
Igualment hauria de contemplar-se la participació dels sindicats amb la representació
que dona dret a ésser presents en la Mesa Sectorial d’Universitats.

1) Com observació, no es comprén que només se citen a dos representants
d’estudiants de centres d’ensenyaments artístics superiors (apartat k), quan
l’ensenyament superior, segons la recentment aprovada LOE, en el seu article
3er.5, considera Educació Superior, a banda de l’ensenyament universitari, i a
més dels ensenyaments artístics superiors, la Formació Professional de grau
superior i els Ensenyaments Esportius de grau superior.

2) Inclusió d’un punt 31.4. “ La programació universitària de les universitats
de la Comunitat Valenciana inclourà necessàriament les titulacions ja
implantades en l’ensenyament, tret que les Universitats proposen al Consell
Valencià d’Universitats i de Formació Superior la seua eliminació o
substitució”.



II. LLEI DE COORDINACIÓ DEL SISTEMA VALENCIÀ DE CIÈNCIA I INNOVACIÓ.

Donat l’interés de l’STEPV-IV per la promoció i estabilització del personal
investigador existent a les universitats valencianes sota diversos programes, com
Ramon y Cajal, Juan de la Cierva i equiparables, fóra convenient l’esment explícit
que la Fundació de Recursos Humans per la Investigació contemplara la seua
específica incorporació.
No obstant, fóra convenient la unificació en una única Fundació d’aquesta
esmentada i la Fundació pel Desenvolupament i la Innovació de la Comunitat
Valenciana, entitat que tindria les finalitats d’aquestes dues.
S’observa una proliferació innecessària d’organismes, comissions, etc. dedicades a
l’organització administrativa de la ciència i la innovació. Caldria dotar al Sistema
Valencià de Ciència i Innovació d’una estructura més simplificada i operativa.

Nogensmenys, des de l’STEPV-iv considerem que, donat el procés encetat
de modificació de la LOU, caldria esperar la tramitació i, si escau, aprovació de
la reforma, per si es donen moficacions que afecten el contingut dels
esborranys de les lleis. S’hauria d’esperar igualment l’engegada del procés de
Convergència Europea dels Estudis Superiors.

València, 15 de maig de 2006

Signat: Antoni Viñas Almenar
Coordinador de l'STEPV-Iv d'Universitats


