
Compartim decisions, 
compartim projecte

La Federació d'Ensenyament de la Confederació General del Treball del País Valencià (CGT-PV), 
la Associació de Funcionaris Interins Docents de la Comunitat Valenciana (AFID-CV) i el Sindicat 
de  Treballadores  i  Treballadors  de  l'Ensenyament  del  País  Valencià-  Intersindical  Valenciana 
(STEPV-Iv), després d'un procés de debat sobre la situació de l'ensenyament, del professorat interí i 
sobre  el  sindicalisme,  han conclòs  presentar-se  en  una  mateixa  llista  electoral  en les  eleccions 
sindicals de l'ensenyament públic, que tindran lloc el proper 30 de novembre de 2006. El nostre 
acord és presentar-nos en la llista electoral de l'STEPV-Iv.

Les tres organitzacions sindicals comparteixen la mateixa visió sobre les polítiques educatives, les 
alternatives sindicals, les propostes a la problemàtica laboral del professorat i, en particular, del 
professorat interí. De fet, durant els darrers anys hem impulsat mobilitzacions i actes unitaris davant 
de les lleis educatives (Llei de Qualitat i Llei d'Educació), per l'ensenyament públic, per l'accés de 
professorat interí i la millora de les seues condicions de treball... També hem participat activament, 
amb els moviments socials, en nombroses mobilitzacions per la defensa del territori, de la pau o 
dels serveis públics.  

AFID-CV, CGT-PV i STEPV-Iv hem treballat per donar una solució a la situació de precarietat i 
temporalitat del professorat interí, tant a l'àmbit valencià com al conjunt de l'Estat. Hem estat, amb 
altres organitzacions, els impulsors de la Plataforma Estatal de Professorat Interí, que ha convocat 
diverses jornades de vaga i concentracions, a més de mantindre un seguiment diari de la tramitació 
de la LOE a les Corts Espanyoles, i hem mantingut nombroses reunions amb el MECD i la totalitat 
de partits polítics. 

Els tres sindicats coincidim en què el professorat interí ja forma part del sistema educatiu i que 
demostra cada dia la seua capacitat professional, per la qual cosa cal que el lloc de treball temporal 
que ocupa es transforme en fix. Diverses han estat les vies que hem proposat en la tramitació de la 
LOE i la nostra reivindicació és que el conjunt del professorat interí accedesca a la condició de 
funcionari de carrera. 

L'acord de 20 d'octubre signat entre alguns sindicats i el MEC ha imposibilitat que la nova Llei 
Educativa canviara substancialmet el sistema d'accés a la funció pública docent. En aquest context, 
entenem que és  necessari  un procés extraordinari  que arreplegue una veritable  consolidació de 
l'ocupació  del  professorat  interí.  El  nostre  compromís  col.lectiu  és  continuar  treballant  per 
aconseguir-lo. 

Per aquest motiu volem sumar forces, volem que el professorat interí done suport a aquesta aliança 
electoral, perquè volem canviar les coses i perquè volem incidir directament en les negociacions 
que ens afecten, tant a Madrid com a València. Nosaltres hem estat lluitant, des de fa molts anys, 
per donar una solució i hem estat compatint decisions amb el col·lectiu en la negociació i en la 
mobilització. Ara volem continuar compartint-les. Aquest és el nostre compromís.

A  l'àmbit  valencià,  els  tres  sindicats  hem  treballat  davant  la  Conselleria  pel  manteniment  de 
l'ordenació de les borses de treball i per una major transparència i diligència en el cobriment de les 
baixes. A més, cal continuar pressionant per una millor gestió de les borses, la comarcalització i 
racionalització de les subtitucions, el reconeixement dels triennis i sexennis, l'aplicació del decret de 
permisos i llicències en les mateixes condicions que al funcionariat de carrera, l'adopció de mesures 
de protecció a la maternitat, plans de formació que contemplen l'especificitat del professorat interí i 
altres mesures que milloren les condicions laborals del col·lectiu.
 
Hui presentem el nostre acord, un acord fet des del respecte i l'autonomia de cadascuna de les tres 
organitzacions sindicals, un acord plural i útil per al conjunt del professorat i, en especial, per al 



professorat interí. Un acord electoral que pretén anar més enllà de les convocatòries electorals  ja 
que vol ser un instrument útil per a l'ensenyament públic, el professorat i la societat valenciana.


