
 
 
 

   
 

 

 

València, 25 de gener de 2012 

 

Els sindicats insten a la consellera d’Educació a 
atendre la demanda social del 21G i a retirar el 
Decret-llei  
 
Els cinc sindicats de la Mesa Sectorial es reuneixen amb la 
Consellera per a tractar el Decret-llei i la situació de l’educació 

 
Els cinc sindicats de la Mesa Sectorial d’Educació (STEPV, FECCOOPV, ANPE, CSI·F i 
FETE-UGT-PV) es van reunir ahir amb la Consellera d’Educació, Maria José Català, per a 
tractar el Decret-llei de retallades salarials i la situació de l’ensenyament, especialment el 
pagament dels deutes de manteniment dels centres. 

Els sindicats van instar a la consellera a defensar als seus treballadors i treballadores, és 
a dir, al professorat i, per tant, a proposar en el Consell la retirada del Decret-llei. La 
consellera només es va comprometre a traslladar al Consell la petició sindical. 

També es va demanar explicacions sobre l’impagament dels deutes per al manteniment 
dels centres. La consellera va explicar que s’havia donar l’ordre de pagament del tercer 
trimestre dels centres concertats i del segon quadrimestre dels centres públics. El deute, 
per tant, no es liquidarà en la seua totalitat sinó en una part i caldrà corroborarar aquests 
dies si els centres educatius estan rebent els pagaments promesos. 

També es va plantejar la problemàtica recent sobre la cobertura parcial de les 
substitucions del professorat de baixa. Sobre això, la consellera es va comprometre a 
traslladar-ho als seus tècnics i a donar-nos una resposta. L’altre problema de les 
substitucions, que només afecta a  la província de València i a les vacants per jubilació, 
és que al professorat adjudicat per a cobrir la substitució no l’envien al centre fins la 
setmana següent, per un problema, segons conselleria, d’intervenció econòmica. La 
consellera es va comprometre a intentar agilitzar-ho. 

Els sindicats van instar també a la Consellera  a prendre nota del clamor social de les 
180.000 persones que es van manifestar pels carrers de València i Alacant, que 
coincidien en exigir la retirada del Decret-llei de retallades salarials i en la millora 
immediata i urgent de la situació en els centres educatius. 

En resum, la reunió no va servir per a desbloquejar la situació de conflicte a què ens ha 
abocat el govern valencià amb la publicació del Decret-llei de retallades salarials i, per 
tant, totes les mobilitzacions convocades es mantenen i el professorat continuarà 
pressionant a l’administració, juntament amb la resta de treballadors i treballadores de 
l’àmbit públic, fins aconseguir la retirada del Decret-llei. 
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