
Valoració del Sindicat

LLeess  mmoobbiilliittzzaacciioonnss  ddeell  pprrooffeessssoorraatt  hhaann  oobblliiggaatt    ll''AAddmmiinniissttrraacciióó  aa  rreeccttiiffiiccaarr  ii
aa  pprreesseennttaarr  pprrooppoosstteess. Així, el seguiment massiu de la vaga del 29 de
març, convocada per STEPV-Iv, CGT-CAT i AFID, ha desbloquejat la nego-
ciació i ha obligat a Educació a presentar una proposta retributiva concreta,
cosa que no estava prevista amb anterioritat.  

SSTTEEPPVV-IIvv  vvaalloorraa  llaa  pprrooppoossttaa  pprreesseennttaaddaa  ccoomm  iinnssuuffiicciieenntt  ii  iinnccoommpplleettaa per
no contindre tots els elements de la plataforma reivindicativa. En resum,
encara estem lluny en la proposta que s'ha fet pel que fa al complement
específic i s'ha avançat en la proposta sobre càrrecs directius. 

EEnn  llaa  nneeggoocciiaacciióó,,  eell  SSiinnddiiccaatt  vvaa  iinnssiissttiirr  eenn  llaa  sseeuuaa  pprrooppoossttaa  rreettrriibbuuttiivvaa:
equiparació del complement específic amb la resta de les Comunitats
Autònomes (300 euros linials en el complement específic, dels quals 240
els ha de pagar aquesta conselleria i els altres 60 han de venir del MEC);
un augment del complement dels càrrecs unipersonals (inclòs el dret al
cobrament en les seccions d'IES) i que les millores retributives s'esten-
guen al professorat interí. 

LL''AAddmmiinniissttrraacciióó  nnoo  vvaa  pprreesseennttaarr  ccaapp  pprrooppoossttaa  ssoobbrree  llaa  rreessttaa  ddee  tteemmeess  ddee
llaa  PPllaattaaffoorrmmaa  rreeiivviinnddiiccaattiivvaa. Malgrat açò, el Sindicat va demanar a
l'Administració que presentara propostes concretes sobre els següents
aspectes: millora de  l'acord de professorat interí i de la gestió de les bor-
ses de treball, compliment de l'acord de salut laboral, regulació de la jor-
nada continuada i autonomia dels centres, aplicació del pla concilia, com-
pliment de l'acord de plantilles d'infantil, publicació de l'acord de F.
Professional i compromís de negociació d'un pla de convivència amb
mesures concretes. 

LL''AAddmmiinniissttrraacciióó  hhaa  ccoonnvvooccaatt  uunnaa  nnoovvaa  rreeuunniióó  ppeerr  aall  ddiiaa  1122  dd''aabbrriill.. El
Sindicat ha proposat a la resta de les organitzacions sindicals mantidre
una reunió el mateix dia  per intentar arribar a acords sobre les propostes
reivindicatives i sobre l'estratègia a seguir. 

EEnn  ttoott  ccaass,,  SSTTEEPPVV-IIvv  eessppeerraa  qquuee  llaa  CCoonnsseelllleerriiaa  ddoonnee  rreessppoosstteess  aa  lleess  rreeiivviinn-
ddiiccaacciioonnss  ppllaanntteejjaaddeess  ii  mmiilllloorree  ssiiggnniiffiiccaattiivvaammeenntt  lleess  pprrooppoosstteess  rreettrriibbuuttiivveess..  

EEll  SSiinnddiiccaatt  hhaa  ccoonnvvooccaatt  aasssseemmbblleeeess  ccoommaarrccaallss  ddee  pprrooffeessssoorraatt  eellss  ddiieess  1177,,
1188  ii  1199  dd''aabbrriill per valorar les propostes de l'Administració Educativa i deci-
dir, en funció de les seues valoracions, la convocatòria de noves mobilitza-
cions. 

PPaarrttiicciippeeuu!!  LLaa  vvaalloorraacciióó  ddee  lleess  pprrooppoosstteess  ii  llaa  rreessppoossttaa  qquuee  ss''hhaajjaa  ddee  ddoonnaarr
ééss  ccoossaa  ddee  ttoottss  ii  ttootteess..  JJaa  ssaabbeeuu  qquuiinn  ééss  eell  nnoossttrree  ccoommpprroommííss,,  ttaanntt  ssii  ss’’hhaa-
gguueerraa  ddee  ssiiggnnaarr  uunn  aaccoorrdd,,  ccoomm  ssii  ss’’hhaa  ddee  ccoonnvvooccaarr  nnoovveess  mmoobbiilliittzzaacciioonnss,,  llaa
ddeecciissiióó  ééss  ttaammbbéé  tteeuuaa..

MOBILITZACIONS
A L'ENSENYAMENT PÚBLIC

IInnffoorrmmee  ddee  llaa  MMeessaa
SSeeccttoorriiaall  ddee  33  dd’’aabbrriill

El dimarts 3 d'abril es va cele-
brar la Mesa Sectorial sobre les
retribucions. Conselleria va
presentar la següent proposta:

CCoommpplleemmeenntt  EEssppeeccííffiicc..  
100 € mensuals en un any i
mig.
1 setembre 2007 25 €
1 gener 2008 25 €
1 setembre 2008 25 €
1 gener de 2009 25 €
Import total per aquest concep-
te: 60 milions €. 

SSeexxeennnniiss:
per pagar a 1/1/2008. 
- 1r sexenni: 
ara 39,17 €, després: 65 € mes.
- 2n sexenni: 
ara 61, 51 €, després 75 € mes.
- 3r sexenni:
ara 99 €, després 105 € mes.
-  4rt sexenni: 
ara 126 €, després 130 € mes. 
- 5é sexenni: 
ara 37 €, després 45 € mes. 
Import per aquest concepte: 16
milions € (aprox.)

CCààrrrreeccss  ddiirreeccttiiuuss::
S'assignarien 15 milions d'eu-
ros a partir de l'1 de gener de
2008, per millorar els comple-
ments d'aquests càrrecs.

Tota la informació
sobre la negociació

està en el nostre web: 

www.intersindical.org

Informació sobre les negociacions



Acte  en  defensa  de  l'ensenyament  públic.  
Dissabte 5 de maig, a partir de les 11 hores, a la Plaça de la
Mare de Déu a València. Convoca: Confederació de Pares i Mares
"Gonzalo Anaya", Federació Escola Valenciana, STEPV-Iv i diver-
ses entitats socials, sindicals i polítiques.

Primer  de  Maig.
Intersindical Valenciana convoca manifestacions a Alacant,
València i Castelló sota el lema: 
“Treball estable i segur. En defensa dels serveis públics"

Manifestacions  en  defensa  del  territori.  
Dissabte 21 d'abril. 18 h. Alacant: Pl. de l'Ajuntament. Castelló:
Pl. Independència (La Farola). València: Pl. St. Agustí.

Manifestació  commemorativa  del  25  d'abril. 
Dissabte 5 de maig. Plaça de Sant Agustí. València.  

LOCALITAT DIA LLOC  DE  CONVOCATÒRIA HORA

Alacant Dimarts 17 d'abril Seu STEPV-Iv.Glorieta P. Vte.Mogica,5 18 h
Alcoi Dijous 19 d'abril Seu STEPV-Iv. Oliver,1-5é dreta 18,30 h
Algorfa Dijous  19 d'abril CP Cervantes. 18 h
Elx Dijous  19 d'abril Seu STEPV-Iv. Maximilià Thous, 121 18 h
Benidorm Dijous 19 d'abril IES Beatriu Fajardo de Mendoza 18 h
Dénia Dijous 19 d'abril CP Les Vessanes 18 h.
Petrer Dijous 19 d'abril IES Azorín 18 h

Castelló Dijous 19 d'abril Seu STEPV-Iv.Marqués de Valverde,8. 18 h
Benicarló Dimecres 18 d'abril Seu STEPV-Iv. Plaça Ajuntament,3 18 h
Borriana Dimecres 18 d'abril CP Penyagolosa 12.30 h
La Vall d'Uixó Dimecres 18 d'abril CP La Moleta. 18 h
Morella Dijous 19 d'abril IES de Morella 18 h
Onda Dijous 19 d'abril CP Mestre Caballero 12.30 h
Sogorb Dijous 19 d'abril IES La Cova Santa. 18 h
Vila-real Dijous 19 d'abril CP Sarthou Carreres 12.30 h
Vinaròs Dimecres 18 d'abril CP Sant Sebastià 12.15 h

Alzira Dimecres 18 d'abril Seu STEPV-Iv. Av. Luis Suñer,28 18 h
Ayora Divendres20 d'abril CP Isidro Girant 12.30h
Gandia Dijous 19 d'abril Seu STEPV-Iv. Sant Pasqual, 13-1 dta. 18 h
Bunyol Dimecres 18 d'abril CP Cervantes 17.30h.
Lliria Dijous 19 d'abril CP Sant Miquel. 17,30h
Losa del Obispo Dimecres 18 d'abril Aulari de Losa 17.45h.
Ontinyent Dimecres 18 d'abril CP Lluís Vives 18 h
Requena-Utiel Dijous 19 d'abril CP Lucio Gil Fagoaga. 17,30 h
Sagunt-Port Dimecres 18 d'abril Escola de Música(Antic S.Vicent Ferrer) 17,30h
València Dijous 19 d'abril Seu STEPV-Iv. c/Juan de Mena, 18-b. 18 h
Xàtiva Dijous 19 d'abril Seu STEPV-Iv. Portal de Lleó, 8, 2ª. 18h

AAllttrreess  ccoonnvvooccaattòòrriieess Compartim
decisions. 

Amb tu, millor

Convocatòria d’assemblees
per valorar el procés


