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COMUNITAT DE PREMSA

Els sindicats STEPV-Iv, CGT-CAT i AFID-CV han decidit convocar una nova jornada de 
vaga a l’ensenyament  públic, la segona, per al proper 10 de maig. La vaga afectarà 
600.000 alumnes, 1.700 centres i 52.000 professores i professors valencians de tots els nivells 
educatius no universitaris.  L’anterior jornada de vaga es va fer el dia 29 de març amb un 
seguiment del 60% i una manifestació a València de més de 7.000 persones.

La convocatòria de vaga es fa perquè la negociació no ha avançat suficientment en la línia de 
les reivindicacions presentades per aquestes organitzacions.  Per al  sindicats s’ha d’avançar 
més en les reivindicacions que afecten  a les condicions laborals, socials i econòmiques del 
professorat valencià. En concret es reivindica:

- Equiparació del complement específic amb la resta de Comunitats Autònomes.

- Revisió del decret de retribucions dels càrrecs unipersonals.

- 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 gestió de les borses de treball.

- Mesures per millorar la convivència als centres docents (reducció de les ràtios, dotació de 
més personal per als departaments d'orientació....).

-  Compliment  dels  acords  de  plantilles  d'infantil,  de  F.  professional  i  de seguretat  i  salut 
laboral.

Els  sindicats  convocants  consideren  que,  encara  que s’ha  produít  un xicotet  avanç  en les 
últimes  propostes  de  l’Administració  Educativa,  aquestes,  ara  per  ara,  són  insuficients  i 
incompletes. Així i tot, el avanços produïts fins ara es deuen a l’èxit de la vaga del 29 de març 
i  a la pressió que està fent el professorat  i  les organitzacions convocants.  Sense aquests, 
l’Administració, a dia de hui, no hauria presentat cap proposta. 

Els sindicats convocants afirmen que, tota la responsabilitat per donar una exida satisfactòria 
al conflicte, la té l’Administració  Educativa i el govern valencià, en concret el President de la 
Generalitat Valenciana. El govern valencià serà responsable de la convocatòria de vaga. 

Per a aquests sindicats cal que l’augment salarial vaja al Complement Específic, que el cobra 
tothom i  que és competència  autonòmica,  i  no a obrir  noves diferències salarials  entre el 
professorat, com pretén educació. En tot cas, també s’ha de negociar i aplicar: el pla concilia, 
les mesures de convivència, la millora de la gestió de les borses de treball i de les condicions 
de  treball  del  professorat  interí,  la  seguretat  i  salut  laboral,  la  regulació  de  la  jornada 
continuada, així com el compliment dels acords.

València, 24 d’abril de 2007

Per STEPV-IV: Vicent Maurí i Genovés 
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