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STEPV-Iv ha valorat aquesta proposta com insuficient i incompleta. 

És cert que millora alguns terminis respecte de la presentada el 26 d'a-
bril de 2007, però la quantia del Complement Específic continua allunyada
dels nostres càlculs, els terminis continuen essent massa llargs i no
inclou temes no retributius que considerem importants. 

El Sindicat proposa que s'augmente la quantia del Complement Específic
bé a partir dels diners que es volen destinar a augmentar els sexennis o
bé augmentant la quantia global de la proposta econòmica entre 20 i 40
milions d'euros. A més, demanem que el pagament s'ha de fer en termi-
nis més curts i la revisió ha de ser al 2008. Açò ens situaria, realment,
entre les Comunitats Autònomes millor pagades. 

També demanem que l'acord ha de contindre respostes i compromisos en
temes com: salut i seguretat en el treball, jornada continuada, millora de
les borses de treball i de les condicions del professorat interí o mesures
per millorar la convivència en els centres de treball. En tot cas, comuni-
quem a l'Administració que la  darrera  paraula  la  tenen  les  assemblees
de professorat que hem convocat, tant pel que fa a la valoració de la pro-
posta presentada per l'Administració com a la convocatòria de la vaga del
dia 10 de maig.

22000077 AAuuggmmeenntt  11//11//22000088 11//11//22000099 11//11//22001100
PRIMER 39,17 63,91 (3 anys - dos: 15,97 - un: 31,94 ) 55,14 71,11 103,05
SEGON 62,74 46,48 (3 anys - dos: 11,62 - un: 23,24) 74,36 85,98 109,22
TERCER 101,92 21,93 (3 anys - dos: 5,48 - un: 10,96) 107,4 112,88 123,84
QUART 128,78 5,33 (2 anys - 2,66 per any) 131,44 134,1 134,11
CINQUÉ 37,89 41,17 (2 anys - 20,58 per any) 58,47 79,05 79,05

Conselleria ha presentat una nova oferta amb algunes
modificacions concretades en: avançar els 25 €
d'1/1/2009 a 1/12/2008 i avançar el pagament dels
sexennis previstos en 2011 al 2010.
També inclou una clàusula de revisió de les retribucions
a partir de setembre de 2009 que tindria efectes a par-
tir de 2010.  La proposta global quedaria: 

11..  CCoommpplleemmeenntt  eessppeeccííffiicc
Any 2007: 30 euros a 1 de setembre
Any 2008: 25 euros a 1 de gener

25 euros a 1 de juny
25 euros a 1 de setembre
25 euros a 1 de desembre

Total augment del Complement específic 130 euros. 

22..  SSeexxeennnniiss::  
L'augment total
amb 5 sexennis serà
de 178,82 euros a
data 1 de gener de
2010.

DDooccuummeenntt  ddeell  ppoossssiibbllee  aaccoorrdd
L'Administració proposa redactar un document el
proper dilluns que també inclouria:
- La creació de 378 llocs de treball de mestres d'E.
Infantil i de 30 llocs de personal educador previstos

a l'acord signat per tots els sindicats el 15/11/2005.
- La signatura de l'acord de plantilles de F.P.
- La creació de 16 llocs de treball dels serveis de
prevenció de riscos laborals.
Aquest document es signatria el dimarts 8 de maig.

Valoració del Sindicat



Compartim
decisions. 

Amb tu,
millor

La resta de les organitzacions sindicals han donat el vist-i-plau a la pro-
posta presentada per la Conselleria d'Educació. És a dir, manifesten  la
seua  volutad  de  signar  un  acord  en  les  condicions  proposades  per  la
Conselleria  d'Educació.

Davant d'aquesta situació, el  Sindicat  ha  intervingut  afirmant  que  la  pro-
posta  presentada  per  l'Administració  és  conseqüència  de  la  pressió  del
professorat  i  de  la  vaga  del  passat  29  de  març. Sense la mobilització hui
no tindriem cap oferta, seguint el que ha passat al llarg dels darrers
mesos. 

El sindicat presenta una contraoferta per millorar la proposta
de Conselleria

Hem insistit en la necessitat de millorar-la en el sentit abans expressat. A
més, davant la renúncia de la resta de sindicats a pressionar a
l'Administració per aconseguir una millor acord, hem fet un darrer intent
de millorar la proposta presentada. Hem  proposat  que  els  130  €  del  com-
plement  específic  es  paguen  en  dos  terminis:  30  €  a  1  de  setembre  de
2007  i  100  €  a  1  de  gener  de  2008.  També proposem que  la  clàusula  de
revisió  de  les  retribucions  s'active  en  2008  i  que  els  seus  efectes  siguen  a
data  1  de  gener  de  2009. És a dir, que les quanties fixades en la revisió es
paguen a data 1 de gener de 2009. A més, insistim en la necessitat d'ob-
tindre una resposta de negociació a la resta de temes de la plataforma
(salut i seguretat en el treball, jornada continuada, millora de les borses
de treball i de les condicions del professorat interí o mesures per millorar
la convivència en els centres de treball) que han d'estar presents en qual-
sevol proposta d'acord. Sorprenentment cap  sindicat  dóna  suport  a  la
nostra  proposta  de  millora de l’oferta de la Conselleria, que es compro-
met a contestar-nos dilluns 7 de maig. 

En  resum,  

-  l'Administració  ha  presentat  la  seua  quarta  oferta  que  ha  estat  accepta-
da  sense  canvis  per  tots  els  sindicats  a  excepció  de  l'STEPV. 

-  el  Sindicat  ha  fet  una  darrera  contraoferta  que  millora  la  presentada
per  la  Conselleria  sense  obtindre  el  suport  de  la  resta  de  sindicats  que
accepten  sense  condicions  les  pretensions  de  l'Administració  Educativa.  

-  el  dilluns  7  de  maig  tindrem  un  document  que  concrete  la  proposta  de
l'Administració  i  dimarts  8  de  maig  està  previst  un  acte  per  la  signatura
del  possible  acord.

Alacant
Dilluns - 7 maig - Seu STEPV

Glorieta Vte. Mogica, 5 - 18,30h

Castelló
Dilluns - 7 maig - Seu STEPV

Marqués de Valverde,8. 17.30h

València
Dilluns  - 7 maig - Seu STEPV

c/Juan de Mena, 18-b. 18h

ASSEMBLEES PROFESSORAT

Ordre del dia:     - Valoració de l'última proposta.      - Convocatòria vaga 10 de maig

Cal valorar la negociació i decidir entre totes i tots
el camí a seguir.  La teua participació és important.


