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La VAGA de 29 de març i la unitat sindical 
 

1.- Després de molts calendaris de negociació parcials incumplits per part de l’administració, el 15 
de febrer de 2005 STEPV va impulsar en la Mesa Sectorial la signatura del Protocol de negociació, 
un acord per abordar seriosament un recull de 30 temes pendents.  Tots els sindicats hi 
estiguerem d’acord. 

2.- Vint-i-cinc mesos després (març 2007), només s’ha tancat una mínima part d’aquells temes. 
Molts ni s’han encetat. El resultat no és positiu. El temps per a fer propostes ha estat més que 
suficient. 

3.- El Sindicat ha intentat arribar a acords amb resta de sindicats del sector. Ara com fa dos anys. 
Ho ha fet en nombroses ocasions. La darrera, el passat 20 de febrer de 2007. Eixe dia tots els 
sindicats ens reunirem, a instàncies de STEPV, en la Conselleria, abans de la Mesa de Portaveus, 
per intentar arribar a un acord sobre l'estratègia sindical, plataforma reivindicativa i les 
mobilitzacions. També hem mantingut contactes personals i telefònics des de les passades 
eleccions sindicals però, dissortadament, no ha estat possible tancar un acord sindical unitari. En 
el cas d’algun sindicat no ha acceptat ni assistir a reunions conjuntes convocades pel nostre 
sindicat o per altres i ha promogut altres sense convocar l’STEPV. 

4.- La negativa a adoptar posicions comunes entre tots els sindicats no pot convertir-se en una 
coartada per a no fer res. És per això que STEPV assumeix la seua representativitat en el sector i 
ha impulsat la negociació i, ara, la mobilització. 

5.-. Cada sindicat té dret a decidir la seua estratègia en el procés de negociació i de mobilització. 
Nosaltres hem fet una proposta per desbloquejar la situació. Allò que no pot dir algun sindicat és 
que no participa de la mobilització per què STEPV no ha fet propostes unitàries o un altre que 
afirma que després de dos anys sense avançar Conselleria està participant de la negociació 
seriosament. 

6.- Malgrat eixa negativa continuem oberts a unir esforços i sumar forces en defensa de les 
reivindicacions del sector. La convocatòria de mobilitzacions va contra l’actitud de l’administració 
no contra cap sindicat. No entrarem en ninguna “guerra” antisindical absurda.  

7.- Les nostres reivindicacions són justes, la nostra paciència ha estat més que demostrada. Per 
tant, si ara és el moment oportú, si les nostres reivindicacions són justes, compartides pel 
professorat i per altres organitzacions sindicals, no existeixen excuses per no fer la vaga. Cal que 
aquesta tinga un gran seguiment.  

8. Nosaltres no tenim dubtes, ara convoquem la vaga però en el futur donarem suport, com ho 
hem fet sempre quan han estat altres sindicats els que han impulsat la mobilització, si es tracta de 
defensar millores salarials, laborals o socials del professorat o en defensa de l'ensenyament 
públic. Sempre estarem amb aquells que defensen el professorat i l'escola pública, sense 
protagonismes estèrils que no condueixen enlloc. 


