Sindicat de Treballadors i Treballadores
de l’Ensenyament del País Valèncià
C/Juan de Mena, 18 Tel.963 91 91 47 Fax:963 92 43 34 CP 46008 València
correu-e: stepv@intersindical.org http//:www.intersindical.org/stepv

29 de març 2007
VAGA A L'ENSENYAMENT PÚBLIC
El Sindicat ha decidit convocar una jornada de vaga a l'ensenyament públic per al
proper dijous 29 de març. També ha decidit convocar assemblees de professorat per al
dilluns 26 de març a Alacant, València i Castelló.
La convocatòria de la primera jornada de vaga al sector es justifica per la posició
de l'Administració davant la negociació dels temes retributius, socials i laborals que
ens afecten com a treballadores i treballadors de l'ensenyament.
La negociació no va per bon camí. L'any 2005, tots els sindicats vam pactar un
protocol de negociació amb la Conselleria d'Educació que comprometia la negociació
de més de 30 temes.
Ara, març de 2007, hem de dir que el balanç no és positiu. Dels trenta temes,
només s'han tancat acords sobre adscripció de FPA, provisió de llocs de treball dels
CEFIRES, plantilles d'infantil i seguretat i salut laboral. Els dos darrers acords no
s'han complit com estava previst.
Queden molts temes per negociar, uns estan en fase de negociació des de fa ja
massa temps (acord de professorat interí, pla concilia, convivència en els centres
docents, llicències per estudis, formació del professorat, spes, criteris per la creació i
supressió d'unitats, retribucions, compensació educativa...) i d'altres no es volen
negociar: calendari i jornada, inspecció educativa o la normativa per l'organització i
funcionament dels centres.
Davant d'aquesta situació, l'STEPV-iv ha estat convocant diverses mesures de
pressió (tancament de delegats i delegades a la Conselleria d'Educació i
concentracions i de professorat), les quals hem intentat que foren el més unitàries
possibles. Fins ara, han participat en les mobilitzacions convocades, STEPV-Iv, AFID
(sindicat de professorat interí), ANPE i CGT-CAT. La resta de sindicats s'ha negat a
arribar a acords tant en la plataforma com en les mobilitzacions. El Sindicat continua
obert a què altres sindicats se sumen al procés de mobilitzacions.
La nostra plataforma reivindicativa es concreta en:
Equiparació del complement específic amb la resta de Comunitats Autònomes.
Revisió del decret de retribucions dels càrrecs unipersonals.
Regulació de la jornada continuada i autonomia dels centres.
Establiment de les mesures de conciliació de la vida laboral i personal (Pla
Concilia).
Millora de l'acord del professorat interí i de la gestió de les borses de treball.
Mesures per millorar la convivència als centres docents (reducció de les ràtios,
dotació de més personal per als departaments d'orientació....).
Compliment dels acords de plantilles d'infantil i formació professional i dels
acords sobre seguretat i salut laboral.

Per obrir la negociació, per obligar l'Administració a negociar els temes pendents,
abans esmentats, i després del procés d'assemblees convocades, hem decidit
convocar la primera jornada de vaga al sector de l'ensenyament públic.
Ara cal que l'Administració done una resposta positiva, encete un veritable procés
de negociació i presente propostes concretes a les reivindicacions plantejades.
Per tot açò, us animem a participar en totes les mobilitzacions convocades i a
estendre la informació al conjunt dels companys i companyes del centre.
Per això us convoquem a:

ASSEMBLEES DE PROFESSORAT als centres docents.
Entre el 20 i el 26 de març per debatre sobre la negociació i la
mobilització. A més, cal posar pancartes als centres i fer escrits de
claustre i de les assemblees de professorat per enviar als mitjans de
comunicació.
DILLUNS 26 MARÇ. ASSEMBLEES a:
VALÈNCIA. Seu STEPV-Iv. c/ Juan de Mena, 18-baix- 18'30 h.
CASTELLÓ. Seu STEPV-Iv. c/Marqués de Valverde, 8- 18'30h.
ALACANT. IES Cavanilles. c/ Lorenzo Carbonell, s/n- 18'30 h.
DIJOUS 29 MARÇ. JORNADA DE VAGA. CONCENTRACIO a les
12 hores al Palau de la Generalitat Valenciana (Plaça de
Manises) i posterior manifestació per la ciutat de València amb un
dinar reivindicatiu a la Plaça de Manises fins les 17 hores. (Per
acudir a València des de les comarques poseu-vos en contacte amb
el vostre representant comarcal amb la finalitat d'organitzar
autobusos).

Per la consideració i dignificació
de la tasca docent.
Per la millora de les nostres condicions laborals,
econòmiques i socials.
Participa, amb tu millor.

