
Per què fem VAGA? 

STEPV-IIv  ha  decidit  convocar  una  jornada  de  vaga  per  al  proper  dijous
29  de  març  de  2007.
Aquesta respon a l'estancament de la negociació dels temes que afec-
ten a les condicions laborals, socials i econòmiques dels 52.000 profes-
sores i professors valencians.

Per  aconseguir  un  bon  acord  cal  pressionar  durant  el  procés  de  nego-
ciació,  la  pressió  posterior  a  aquest  no  servirà  de  res.
Per tant, ara és el moment, la vaga no és precipitada, al contrari està
convocada en el moment just per poder incidir en la negociació.

Nosaltres  hem  intentat  que  la  resta  d'organitzacions  sindicals  partici-
paren,  però  no  ha  estat  possible.
Malgrat açò, és la nostra responsabilitat forçar a l'Administració a fer
propostes concretes per negociar-les i a obligar-la a arribar a un acord
que millore la nostra situació laboral. És a dir, aquesta vaga és neces-
sària per obligar a l'Administració a donar una resposta immediata a
les reivindicacions.

Des  de  la  signatura  del  protocol  de  negociació,  15  de  febrer  de  2005,
s'ha  estat  incumplit  el  calendari  de  negociació,  retardant  la  negociació
dels  temes  que  ens  afecten  i  ens  preocupen.
Només s'ha tancat la negociació d'uns pocs temes, amb alguns acords
parcials (plantilles i centres d'infantil, salut i seguretat laboral, provisió
dels CEFIRES o adscripció de FPA), però fins i tot alguns d'aquests
acords s'han incomplit total o parcialment.
El Sindicat pretén, amb aquesta convocatòria de vaga, que
l'Administració deixe de retardar la negociació, complesca els acords
signats (plantilles d'infantil i salut laboral), presente les seues propos-
tes en la mesa de negociació i atenga les reivindicacions laborals pen-
dents.

Mentre Educació manté eixa actitud, Sanitat  ha  signat,  recentment,  un
acord  retributiu  que  es  quantifica  en  200  milions  d'euros  anuals.
L'actitud de l'Administració Educativa ens ha obligat a convocar una jor-
nada de vaga per al dia 29 de març de 2007.

Si  l'Administració  haguera  complit  el  calendari  pactat  no  caldria  convo-
car  cap  mesura  de  pressió.
Les mobilitzacions es fan ara, març i abril de 2007, per ser la data pre-
vista pel protocol de per tancar la negociació de tots els temes.
Però no ha estat així, molts temes porten mesos damunt de la mesa de
negociació (retribucions, pla concilia o millora de les gestió de les bor-
ses de treball del professorat interí) i d'altres no es vol parlar (calendari
i jornada escolar, inspecció). Els dirigents de la Conselleria d'Educació
en són els responsables del conflicte laboral i tenen en les seues mans
evitar-lo.

VAGA A L'ENSENYAMENT PÚBLIC
Per la consideració i dignificació de la tasca docent.
Per la millora de les nostres condicions laborals, econòmiques i socials.

29
març

DIJOUS 29 MARÇ.
JORNADA DE VAGA.

CONCENTRACIÓ. 12 hores

Palau de la Generalitat
Valenciana (Pl. Manises) 
i posterior manifestació per
la ciutat de València amb un
dinar reivindicatiu
a la Plaça de Manises
fins les 17 hs.



Plataforma  reivindicativa

Es tracta, en definitiva de tancar ara amb un bon acord
per tal de dignificar la tasca docent i de millorar les con-
dicions laborals, socials i retributives del professorat.

- Equiparació del complement específic amb la resta
de Comunitats Autònomes.
- Revisió del decret de retribucions dels càrrecs uni-
personals.
- 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 ges-
tió de les borses de treball.
- Mesures per millorar la convivència als centres
docents (reducció de les ràtios, dotació de més per-
sonal per als departaments d'orientació....).
- Compliment dels acords de plantilles d'infantil, de
F. professional i de seguretat i salut laboral.

Per  la  Jornada  Continuada
Aquesta està regulada en la totalitat de les Comunitats
Autònomes excepte en el País Valencià i Catalunya.
Per un Pla de Convivència
El Sindicat reivindica un compromís de l'Administració
Valenciana per negociar un Pla de Convivència Escolar
amb la participació del conjunt de la Comunitat
Educativa. Aquest ha de contindre alguns aspectes com:
la negociació i revisió dels decrets dels reglaments orgà-
nics, de drets i deures de l'alumnat i de l'observatori de
convivència escolar i de les ordres d'organització i fun-
cionament dels centres i de les ordres per l'elaboració
dels projectes educatius. També cal posar en funciona-
ment altres mesures com: l'augment de la plantilla dels

departaments d'orientació i de les hores d'acció tutorial,
la creació d'equips de mediació, la planificació i coordi-
nació de la xarxa de les institucions públiques, un proto-
col d'actuacions del professorat, l'actualització de les
cobertures i imports de la pòlissa d'assegurança per res-
ponsabilitat civil o la reducció de les ràtios.

Per  la  millora  de  la  gestió  de  les  borses  de  tre-
ball  i  de  les  condicions  laborals  del  p.  interí
Demanem més agilitat en la substitució de les baixes, la
comarcalització de les substitucions i millores en les
condicions laborals del professorat interí.

Retribucions
El Sindicat demana un augment d'aquelles retribucions
que són competència de la Generalitat Valenciana. Hem
prioritzat algunes reivindicacions que és possible nego-
ciar-les abans de les eleccions autonòmiques. No és una
posició maximalista sinò realista i possible si entre totes
i tots pressionem per aconseguir-ho. En concret: un aug-
ment del complement específic per homologar-lo al que
es cobra en altres CCAA i la revisió dels complements
dels càrrecs unipersonals. Això no cobreix tots el temes
retibutitus, la resta seràn aboradats en la propera legis-
latura davant el nou govern de la Generalitat al que exi-
girem una negociació global de tots els temes pendents,
en eixe moment s'haurà de tindre en compte: la LOE, els
Reglaments Orgànics i Funcionals i el futur Estatut del
Professorat.

El  Sindicat    mai  renuncia  a  res.

Cos de mestres

Total 12  anys  30  anys  
(2 sexennis) (5 sexennis)

Navarra 2,459,98 Navarra 2,997,71
País Basc 2.418,61 Illes Balears 2.872,36
Illes Balears 2.355,81 Catalunya 2.819,19
Catalunya 2.288,14 La Rioja 2.705,11
La Rioja 2.231,18 Cantàbria 2.635,68
Cantàbria 2.178,65 País Basc 2.619,91
Canàries 2.166,46 Andalusia 2.619,35
Aragó 2.143,78 Aragó 2.605,62
Andalusia 2.143,28 Madrid 2.597,16
Madrid 2.140,13 Múrcia 2.591,33
Múrcia 2.134,30 Castella-Manxa 2.590,34
Castella-Manxa 2.133,31 Extremadura 2.583,32
Extremadura 2.126,29 Galícia 2.579,66
Galícia 2.095,05 Astúries 2.545,54
Castella i Lleó 2.072,78 País  Valencià 2.542,53
Astúries 2.088,67 Castella i Lleó 2.529,81
País  Valencià 2.085,50 Ceuta i Melilla 2.478,32
Ceuta i Melilla 2.021,34 Canàries 2.367,76

Cos professorat de secundària

Total 12  anys    30  anys
(2 sexennis) (5 sexennis)

Illes Balears 2.755,04 Navarra 3.401,70
País Basc 2.752,41 Illes Balears 3.321,87
Navarra 2.724,99 Catalunya 3.188,99
Catalunya 2.607,66 La Rioja 3.078,32
Canàries 2.557,36 Aragó 3.023,17
La Rioja 2.554,11 País Basc 3.003.99
Aragó 2.511,05 Cantàbria 2.993,33
Cantàbria 2.486,02 Andalusia 2.978,83
Andalusia 2.452,48 Ceuta i Melilla 2.959,27
Madrid 2.447,09 Madrid 2.954,40
Múrcia 2.444,32 Múrcia 2.951,63
Castella Manxa 2.440,26 Castella Manxa 2.947,57
Extremadura 2.432,67 Extremadura 2.939,98
Galicia 2.403,18 Galicia 2.938,26
Astúries 2.395,63 Astúries 2.902,89
Castella i Lleó 2.378,42 País  Valencià 2.887,51
País  Valencià 2.372,62 Castella i Lleó 2.885,73
Ceuta i Melilla 2.325,67 Canàries 2.808,94

Algunes  dades  retributives
En aquests quadre comparem les retribucions mensuals brutes de 2006 del professorat del Cos de
Mestres i del Cos de Professorat de Secundària amb 12 i 30 anys de serveis.


