
NOTA ACLARATÒRIA RESPECTE L’ÚLTIM PARÀGRAF DEL MANIFEST

Donat que per fi s'han iniciat les accions unitàries a nivell de País valencià de tots els 
sindicats del sector d'ensenyament concertat privat, trobem necessari comentar que 
l'STEPV-Iv inicià fa 4 mesos accions conjuntes amb la resta dels sindicats de pública arran 
del Decret Llei de Vela de l'1 de gener amb les distintes concentracions, manifestacions i 
vagues que s'han realitzat i que han anat in crescendo després del Real decret de febrer 
del Ministre José Ignació Wert. 

El sector d'ensenyament de concertada de l'STEPV-Iv ha estat sempre donant suport als 
nostres companys de pública perquè pensem que no sols és un atac a l'ensenyament 
públic sinó també a les treballadores i treballadors dels centres concertats, a més 
creguem fermament que "la unió fa la força" i ara més que mai amb aquesta cojuntura 
ecònomica i social deplorable a la qual ens han avocat els governants valencians hem 
d'ésser solidaris i compromesos sense que primen els interessos partidistes ni sindicals 
front  aquesta política del PP totalment tenyida de trets neoliberals .

No hem d'oblidar que el Decret Llei de Vela no sols ha transgredit drets d'escola pública 
sinó que  tomba de manera descarada drets dels professionals d'escola concertada tocant 
aspectes conseguits al conveni cinqué del sector, si a aquest fet li sumen la Reforma 
laboral de Rajoy la cosa s'agreuja  de manera exponencial minvant drets laborals 
aconseguits des de fa unes quantes dècades a l'Estat espanyol.

Cal remarcar especialment les accions dels STEs a nivell estatal on també porten 
reivindicant junt a la resta dels sindicats de base el NO a les retallades en general del 
sistema educatiu des de fa més de 4 mesos, amb contundents vagues de ressó estatal.
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