
A L’ATENCIÓ DELS TREBALLADORS I DE LES TREBALLADORES 

 

                               COMUNICACIÓ CONFLICTE COL·LECTIU 

 

  Les organitzacions sindicals signants d'aquest comunicat, USO.CV, CCOO.PV, 

UGT, STEPV volem informar a tots els treballadors i les treballadores del sector de 

l'ensenyament concertat, davant el Conflicte Col·lectiu presentat per FSIE davant la Sala 

Social del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana reclamant els 

deutes de l'any 2008, que: 

 

1r-Tots i totes tenim coneixement de l'extensa problemàtica que afecta al nostre 

sector: 

 congelació del Complement Autonòmic del PAS des de l'any 2005 

 deutes amb els triennis des de 2006, 

 deute de 2008 derivada de l'homologació salarial, 

 deute derivat de l'error de càlcul amb la nòmina reguladora d'abril de 2010, 

 paralització en la negociació de plantilles de Formació Professional, Infantil i 

dels Centres Específics d'Educació Especial concertats o conveniats,  

 congelació en el pagament de les Pagues d'Antiguitat des de gener de 2009, 

 recol·locació de treballadors de la Borsa de Centres en Crisis…  

 

  Igualmentent, som conscients de la nul·la voluntat per part de la Conselleria 

d'Educació de voler arribar a cap acord ja que des de juliol de 2009 sols hem estat 

convocats a una Mesa de Negociació en la qual constava un sol punt en l'Ordre del Dia: 

Recol·locació de professorat de la Borsa de Centres en Crisis. 

 

2n-El sindicat FSIE, de forma unilateral, ha iniciat un procés de Conflicte Col·lectiu 

referit a un sols d'aquests temes: el deute de 2008. 

La resta d'organitzacions sindicals, que representem més d'un 50% del sector, vam 

valorar al seu moment com d’inadequada és aquesta iniciativa atés que, entre altres 

coses, és donar-li arguments legals a la Conselleria per ajornar el pagament d'aquest 

deute com a mínim un parell d'anys ja que davant la Sentència del Tribunal Superior és 

possible Recurs al Tribunal Suprem la Resolució del qual pot perllongar-se fins a un 

parell d'anys. Una vegada estiga resolt, i com és preceptiu, individualment tots i totes 

hauríem de reclamar l'aplicació de la Sentència a través d'una demanda als nostres 

centres de treball i a la Conselleria amb la qual cosa el procés pot ser llarguíssim, així 

doncs entenem que el remei és pitjor que la malaltia. 

 

3r-És necessari aclarir, davant informacions incorrectes, que el Conflicte afecta de 

forma necessària tots els treballadors del sector, no només els afiliats de FSIE. Per tant 

tot el sector es veurà afectat per aquesta Sentència la qual cosa justificava més que mai 

un esforç màxim d'unitat de totes les organitzacions sindicals i no accions unilaterals 

que perfectament poden interpretar-se com a accions electoralistes. 

 

4t- El Procediment ens confereix el dret de la “Intervenció Adhesiva”. Açò significa 

que ens ofereix la possibilitat, com a part afectada, de personar-nos en el Conflicte 

incorporant-hi totes les consideracions de caràcter jurídic que estimem oportunes. Les 

quatre organitzacions sindicals signants d'aquest Comunicat hem decidit, per 

responsabilitat sindical en la lluita per la millora del sector, personar-nos en el 



Conflicte a fi d'introduir-hi totes aquelles modificacions que considerem adequades amb 

la finalitat de fer-lo més rigorós i eficaç. 

  El Conflicte iniciat per FSIE i les seues conseqüències ja no tenen retorn, ara només 

queda en relació amb aquest millorar-lo en tant que siga possible i això és el que 

conjuntament hem decidit fer. 

 

5é-La nostra proposta davant tota la problemàtica del sector és la negociació i, si escau, 

la mobilització en accions progressives per a denunciar davant l'opinió pública i els 

mitjans la deterioració que està sofrint l'Ensenyament Concertat i és per això que 

aprofitem aquest Comunicat per anunciar-vos dues accions que tenim previstes: 

 

                               DILLUNS DIA 17 DE MAIG A LES 11.00 h 

 

CONCENTRACIÓ DE PERMANENTS SINDICALS EN CONSELLERIA 

D’HISENDA. 

Farem lliurament d’un escrit amb totes les nostres reivindicacions de caràcter 

econòmic. 

 

 

 

                               DIMECRES 19 DE MAIG A LES 18.00 h 

 

CONCENTRACIÓ DE TOTS/TOTES ELS TREBALLADORS I LES 

TREBALLADORES DEL SECTOR EN LA PORTA DEL PALAU DE LA 

GENERALITAT  SOTA EL LEMA: 

“PEL COMPLIMENT DELS ACORDS EN L’ENSENYAMENT CONCERTAT”. 

Farem lliurament d’un comunicat amb totes les nostres peticions en la seu del 

Govern autonòmic. 

 

  A aquestes accions unirem una campanya de peticions de pagament dels deutes a 

través de correu postal dirigit a la Conselleria d'Educació que anireu rebent en els 

vostres domicilis. 

  

  Com podreu comprendre, de la participació en aquestes concentracions depén una part 

important de l'èxit de les nostres demandes per la qual cosa us reclamem més que mai la 

vostra assistència. 

Els sindicats hi acudirem amb una pancarta unitària i hauríem d'incorporar-hi el 

suficient so de vent i tambor perquè se'ns escolte. 

 

  Els sindicats signants d'aquest comunicat ens comprometem a continuar augmentant 

progressivament aquestes accions PEL COMPLIMENT DELS ACORDS AMB 

L'ENSENYAMENT CONCERTAT. 

 

 

                               

       


