Dijous 10 de maig

Segona jornada de vaga a l’ensenyament
públic convocada pels sindicats Stepv-iv,
cgt-cat i afid-cv
11,30 h. Concentracions-manifestacions: Alacant, passeig
Dr. Gadea, 10 (Casa de les Bruixes). València, plaça de Manises
(Palau de la Generalitat). Castelló, plaça de les Aules

L

a vaga ha de pressionar
la Conselleria d’Educació
perquè s’avinga a negociar,
perquè fins ara els avanços
són totalment insuficients. El
sindicats plantegen que s’ha
d’avançar per a respondre a
totes les reivindicacions sobre
les condicions laborals, socials i
econòmiques del professorat.
La plataforma reivindicativa
és: 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 a millorar
la convivència en els centres
(reducció de les ràtios, dotació

de més personal per als
departaments d’Orientació....) i
compliment dels acords sobre
les plantilles d’Infantil, Formació
Professional i Seguretat i Salut
Laboral. Cal desbloquejar i
negociar tots els assumptes que
afecten a la millora de la qualitat
de l’ensenyament i les condicions
de treball del professorat.
A hores d’ara, s’ha arrancat
de l’Administració una millora en
les propostes, encara insuficient
i incompleta. Gràcies a la pressió
de la vaga del 29 de març s’han
produït alguns avanços en el
procés de negociació, pero
encara són molt tímids. Sense
les pressions dels agents socials,
com ha fet durant els últims anys,
l’actual Administració seguiria
sense presentar cap proposta als
representants del professorat.
Convé tindre present, això no
obstant, que les milores només
es refereixen a les qüestions
retributives. De fet, els portaveus
de Conselleria no volen parlar
dels altres temes abans de tancar
el paquet retributiu.
La proposta retributiva actual de
la Generalitat és: increment del
complement específic (125 euros/
mes); millora de les retribucions
dels càrrecs unipersonals dels
equips directius i increment
dels sexennis per aproximarlos als de Catalunya en un 85%.
El pagament dels augments
proposats es realitzaria de

manera progressiva a partir de
setembre de 2007 i conclouria en
gener de 2010.
Els sindicats convocants de
la vaga del 10 de maig plantegen
una negociació centrada en
l’augment del complement
específic, que és el que
percep tot el professorat, amb
independència del nivell educatiu
que impartisca. Els increments
retributius dels sexennis caldria
ajornar-los per a una futura
negociació. Com és sabut el
Ministeri d’Educació vol aprovar
un Estatut del Professorat que
substitueix els sexennis per
un nou concepte retributiu,
els anomenats “graus”. Per
això, primer cal que finalitze la
negociació amb el MEC abans de
negociar les quanties dels futurs
graus.
Les organitzacions convocants
de la vaga del 10 de maig volem
uns augments salarials per a tot
el professorat —precisament,
un dels objectius centrals de la
negociació—. Una volta aprovat
l’Estatut del Professorat pel
MEC serà el moment d’obrir un
nou procés de negociació sobre
la totalitat de les retribucions:
l’actual procés no pot hipotecar
les futures negociacions.
Aquest últim punt no és

compartit per altres sindicats
que prefereixen negociar altres
conceptes retributius. Des de
la seua posició demanen a
l’Administració increments en els
sexennis i en altres conceptes
particulars, un plantejament que
permet que el volum global de
recursos econòmics oferits per
l’Administració es distribuïsquen
entre els diferents apartats de
la nòmina i debiliten l’increment
del complement específic, el
concepte retributiu que més
contribueix a equiparar els
salaris del professorat valencià

de tots els nivells. D’acord
amb els plantejaments que
sempre hem defensat, qualsevol
augment salarial —competència
de la Conselleria— no hauria
d’obrir el ventall de les
diferències retributives entre els
treballadors i les treballadores de
l’ensenyament.
El Sindicat ha intentat, malgrat
tot, arribar a acords unitaris
amb els altres sindicats en la
plataforma i en la pressió davant
l’Administració, i ha convocat
diverses reunions per a acordar
i compartir la plataforma
reivindicativa. No ha estat
possible, però no ha estat per
manca d’esforços.
La responsabilitat per oferir
una eixida al conflicte la té ara
el Govern valencià, responsable

dels problemes que justifiquen la
vaga. L’Administració pot evitar
les mobilitzacions del professorat
des del mateix 26 d’abri. En cas
contrari, sap que la majoria del
professorat eixirà el 10 de maig
de les seues aules per a defensar
en el carrer els seus drets
laborals.
NOTA: El dissabte, 5 de maig,
a les 11 hores, hi ha prevista
una jornada de mobilització
de la comunitat educativa. La
convocatòria —a càrrec de les
Federacions d’AMPAS, Federació
Escola Valenciana, STEPV-Iv i
altres entitats socials, sindicals
i polítiques— és a la plaça de
la Mare de Déu, de la ciutat de
València.

LOCALITAT

DIA

LLOC DE CONVOCATÒRIA

HORA

Alacant

Dilluns 7 de maig*

Seu STEPV-Iv.Glorieta P. Vte.Mogica,5

18,30 h

Alcoi

Dijous 3 de maig

Seu STEPV-Iv. Oliver,1-5é dreta

18,30 h

Algorfa

Dijous 3 de maig

CP Cervantes.

18 h

Elx

Dijous 3 de maig

Seu STEPV-Iv. Maximilià Thous, 121

18 h

Benidorm

Dijous 3 de maig

IES Beatriu Fajardo de Mendoza

18 h

Dénia

Dijous 3 de maig

CP Les Vessanes

18 h

Petrer

Dijous 3 de maig

IES Azorín

18 h

Almassora

Dimecres 2 de maig

CP Ochando

12.30 h

Benicarló

Dimecres 2 de maig

Seu STEPV-Iv. Plaça Ajuntament,3

18 h

Borriana

Dimecres 2 de maig

CP Pare Villalonga

12.30 h

Castelló

Dilluns 7 de maig*

Seu STEPV-Iv.Marqués de Valverde,8.

17.30 h

La Vall d’Uixó

Dimecres 2 de maig

CP La Moleta

12.30 h

Morella

Dijous 3 de maig

IES de Morella

18 h

Onda

Dijous 3 de maig

CP Baltasar Rull

12.30 h

Sogorb

Dijous 3 de maig

IES La Cova Santa.

12.30 h

Vinaròs

Dimecres 2 de maig

CP Sant Sebastià

12.15 h

Alzira

Dijous 3 de maig

Seu STEPV-Iv. Av. Luis Suñer,28

18 h

Ayora

Divendres 4 de maig

CP Isidro Girant

12.30 h

Gandia

Dijous 3 de maig

Seu STEPV-Iv. Sant Pasqual, 13-1 dta.

18 h

Bunyol

Dimecres 2 de maig

CP Cervantes.

17,30 h

Lliria

Dijous 3 de maig

CP Sant Miquel.

17,30h

Losa del Obispo

Dimecres 2 de maig

Aulari de Losa.

17,45h

Ontinyent

Dilluns 7 de maig

CP Lluís Vives

18 h

Port Sagunt

Dimecres 2 de maig

Escola de Música(Antic S.Vicent Ferrer)

17,30h

Requena-Utiel

Dijous 3 de maig

CP Lucio Gil Fagoaga.

17,30 h

València

Dilluns 7 de maig*

Seu STEPV-Iv. c/Juan de Mena, 18-b.

18 h

Xàtiva

Dijous 3 de maig

Seu STEPV-Iv. Portal de Lleó, 8, 2ª.

18h

* Les assemblees de les ciutats d’Alacant, València i Castelló, seran a més intercomarcals i, en el cas que el procés de negociació estiga obert,
serviran per impulsar la jornada de vaga o per valorar les darreres propostes de la Conselleria.

