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editorialÅ

Miguel A. Vera Mora

@mavera1956

mavera@pv.ccoo.es

#RecuperemElFutur

És el lema que hem plantejat per a aquestes noves eleccions sindicals, on amb 
il·lusió, no ingenuïtat, volem reivindicar altre tipus de sindicalisme, sociopolític, de 
classe i ésser de nou el referent del sindicalisme d’esquerra en l’ensenyament pri-
vat. Hem estat al costat de tots els treballadors i les treballadores de tots els 
sectors, al seu costat defensant, negociant, marxant i exigint en aquests anys 
d’inquietud, de duríssim atac contra els drets de tota la ciutadania. Hem estat 
en totes les plataformes en defensa dels drets socials, dels drets de dependència, 
dels drets de les persones amb discapacitat, de la defensa d’altre model d’educa-
ció diferent al que ens volen imposar.

Sempre al costat de tots i de totes, junts formem el sindicat i sense vosaltres de-
legats i delegades, afiliats i afiliades, simpatitzants i pencaires que ens doneu el 
vostre suport no podríem continuar. Tots sou el sindicat, tots som el sindicat.

Però no hem d’oblidar que no tots podem votar, hi ha infinitat d’empreses de 
menys de 6 treballadores en les quals no es poden fer eleccions sindicals, i que 
depenen moltes vegades de la bona voluntat del empresari per poder aplicar-hi 
el conveni…

Si contem tots els sectors, som la segona força sindical en l’ensenyament 
privat:

Durant els quatre últims anys, en els centres que han fet Eleccions sindicals (de 
tots els sectors de l’ensenyament privat) les dades de participació són les se-
güents:

— Eleccions realitzades en 656 empreses, s’han triat 2.036 delegades o mem-
bres de comités d’empresa. Treballadors totals d’aqueixes empreses: 29.085. 
Votants: 21.594… La qual cosa fa un elevat índex de participació: 74,24%. En 
resulta:

Miguel Ángel 
Vera

Secretari General
FE CCOO PV

FE CCOO PV

FETE-UGT

STEPV

FSIE
USO

Altres

Grup de treb.

Totals

Nre. deleg.

476

294

89

751
355

26

45

2.036

Nre. vots

5.751

3.978

1.284

10.538
5.124

233

653

27.561 (*)

% deleg

23,38

14,44

4,37

36,89
17,44

1,28

2,21

(*): Ixen més vots que votants perquè en les empreses de 31 a 49 treballadors se’n pot votar a tres.
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La situació per sectors és canviant, així en els centres sostinguts amb fons 
públics:

— S’han fet ES en 371 empreses, s’han elegit 1.370 RLT.

— Electors: 18.948, hi votaren 14.781 aÍndex de participació 78,01%. Resul-
tats:

La situació en el sector de centres d’atenció a persones amb discapacitat.

— S’han fet ES en 101 empreses, s’hi ha elegit 290 RLT.

— Electors: 4.264, hi votaren 3.064 aÍndex de participació 71,86%. Resultats:

editorial > #RecuperemElFuturÅ

No cap en aquest espai una anàlisi detallada de tots els sectors i subsectors, però 
sí volem assenyalar que aquesta diferència en la representativitat de CCOO és 

la que ens ha permés signar uns convenis amb millors condicions laborals 

en aquells sectors on tenim majoria.

En resum, ens presentem amb vosaltres, per recuperar el que hem perdut, per a 
tots ha de ser temps de lluita i de futur. Som el segon sindicat globalment en 

tots els sectors de privat, som el tercer en concertat, i som el majoritari en 

els sectors de dependència… Ho som pel vostre treball, pel vostre suport.

Demà totes les persones que treballem amb tots vosaltres en el sindicat, ens diri-
girem a qualsevol de vosaltres amb l’objectiu de constituir, de construir les llistes 
de persones per a les pròximes eleccions. Per a consolidar un model sindical, al 
vostre costat, per a defensar els drets, els nostres drets, per a negociar el pròxim 
conveni, i estudiar totes les propostes de futur, en una paraula avançar, i volem 
fer-ho amb tots.Å

FE CCOO PV

FETE-UGT

STEPV

FSIE

USO

Altres

Grup de treb

Totals

Nre. deleg.

187

123

70

662

317

5

6

1.370

Nre. vots

2.572

1.894

1.050

9.477

4.534

49

110

19.686

% deleg

13,65

8,98

5,11

48,32

23,14

0,36

0,44

FE CCOO PV

FETE-UGT

STEPV

FSIE

USO

Altres

Grup de treb

Totals

Nre. deleg.

193

73

7

2

5

0

10

290

Nre. vots

2.213

838

138

43

92

12

145

3.481

% deleg

66,55

25,17

2,41

0,69

1,72

0

3,45



Unes quantes dades: en els últims 

anys hi ha hagut les reunions següents 

amb la Conselleria:

D’abril 2008 a juliol 2008:     4 reunions

Curs 2008/2009:                  8 reunions

Curs 2009/2010:                  2 reunions

Curs 2010/2011:                  0 reunions

Curs 2011/2012:                  2 reunions

Curs 2012/2013:                  3 reunions

Curs 2013/2014:                  3 reunions

Es tractava de meses sindicals, me-

ses de negociació d’e. privat, de privat 

concertat, comissions de seguiment, 

meses tècniques…. En les quals es 

van discutir temes com l’homologació 

salarial amb els centres públics, me-

sures de recol·locació per a persones 

afectades per la reducció d’unitats 

concertades, plantilles de diferents 

nivells, calendari de pagament de les 

pagues d’antiguitat, plantilles de per-

sonal complementari dels col·legis 

d’educació especial, increment del ca-

pítol d’altres despeses del concert…

Va haver un temps que la Conselleria 
informava els sindicats de concertat 
de les seues propostes de modifi-
cació d’unitats concertades i teníem 

l’oportunitat d’informar els companys 

i companyes dels centres, arreplegar 

les seues al·legacions, presentar-les i 

defensar-les…. Així es va aconseguir 

evitar molts acomiadaments. I quan 

aquests eren inevitables, elaboràvem 

entre totes les parts les llistes de per-

sones afectades i procuràvem trobar 

solucions. Va haver anys, anteriors al 

període esmentat, que ens reuníem 

Negociacions
amb la Conselleria 

d’Educació:
tornar a començar

dos o tres vegades al mes, i aconse-

guíem dur un seguiment de tots els 

temes.

Però tot açò va acabar. En el curs 

2010/2011 no va haver cap reunió, i 

a partir d’ací la resta dels anys hem 

mantingut dos o tres reunions, que 

s’han limitat a elaborar un calendari de 

reunions per tractar els diversos temes 

pendents… i al curs següent més del 

mateix. Alguna vegada hem albergat 

alguna esperança de reprendre les 

negociacions, però al poc temps s’ha 

produït un canvi en la Conselleria i 

hem hagut de tornar a començar pel 

principi. I quan parlem del principi ens 

referim en haver d’explicar-li al nou di-

rector general o secretari autonòmic 

perquè els sindicats de concertada 

volem negociar amb l’Administració, ja 

que ells consideren que els seus inter-

locutores són els titulars dels centres i 

no tenen res a parlar amb nosaltres. 

  

El resultat és que els últims anys ens 

assabentem de les modificacions 

dels concerts quan es publiquen en 

el DOCV, no tenim una visió global de 

les persones afectades, no hi ha pos-

sibilitats de recol·locació i cal presen-

tar demanda per aconseguir la indem-

nització incentivada recollida en els 

acords. Ens practiquen descomptes 

salarials unilaterals i absurds, com en 

el mes d’agost passat, i no tenim més 

eixida que presentar demandes i judi-

cialitzar-ho tot: el deute de 2008, les 

pagues d’antiguitat, els descomptes 

de desembre de 2012, els del darrer 

agost… i possiblement també hi haurà 

matèria de denúncia en la nòmina de 

setembre.

No obstant això, seguim i seguirem in-

sistint en el nostre afany de negociar. 

Estem convençuts, i així ho hem ma-

nifestat en cada ocasió que tenim, que 

restablir els àmbits de negociació 

només pot ser beneficiós per a totes 

les parts i que sense la prepotència de 

la Conselleria podríem cercar soluci-

ons entre tots i evitar la judicialització 

a la qual ens està obligant. 

e n s e n y a m e n t
Novembre de 2014  |  te348
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dossier > Negociacions

Pepa Ramis

Secretària

Ensenyament Privat

FE CCOO PV

Pepa Ramis

@RamisPepa

pramis

@pv.ccoo.es
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dossier > Llibertat sindical

La pressió social en la història recent 
d’aquest país canalitzada, entre altres, 
per les organitzacions sindicals i políti-
ques, ens ha dut a crear un marc legal 
que protegeix i garanteix la llibertat 
sindical.
Aquest dret s’estableix en l’art. 28 de la 
nostra Constitució que regula el dret a 
la representació col·lectiva; l’art. 17 de 
l’Estatut dels treballadors que regula la 
no discriminació en les relacions laborals 
protegint la llibertat sindical; tot el Títol II 
de l’ET sobre el dret de la representació 
col·lectiva o la Llei orgànica de llibertat 
sindical de 1985 l’objecte de la qual, en 
conjunt, és reglamentar i garantir aquest 
dret fonamental dels treballadors i les 
treballadores.
Si bé l’acció sindical és contínua en els 

nostres centres, entrem en un període de 
concentració d’eleccions sindicals on la 
protecció d’aquest dret es fa especial-
ment sensible i és més necessari si és 
possible, una reflexió referent a això.
És imprescindible normalitzar l’acció 

sindical a les nostres empreses i que 
la presència dels sindicats o l’acció quo-
tidiana dels representants dels treballa-
dors i treballadores no s’interprete com 
una agressió al normal funcionament 
dels centres, tot el contrari.
Aquest dret de participació social dels 
treballadors i treballadores en els nos-
tres centres de treball summa esforços, 
participa de la solució de conflictes i 

redunda en una major eficàcia en els 

objectius, sens dubte.
Militem en una organització sindical 
transparent, participativa i activa que a 
través de l’orientació, l’assessorament 
laboral i jurídic, la formació, la negociació 
en l’àmbit d’empresa o administracions, 
l’actuació permanent en l’organització 
laboral i acadèmica dels col·legis vincula 
els seus objectius socials amb l’èxit de 
l’empresa educativa entés aquest des 
de la perspectiva de l’educació com un 

servei públic.
A les proves ens remetem, ací està el 
treball, la capacitat de negociació i as-
soliment d’objectius en els centres on 
CCOO té majories en la representació 
dels treballadors. Centres on els seus ti-
tulars tenen actituds respectuoses amb 
la llibertat sindical i que comprenen que 
entre les funcions de la representació de 
la titularitat no està  “intervenir” en els 
processos electorals del seu col·legi.
Malgrat aquestes evidències podem afir-
mar que, desafortunadament, una part 
de la representació patronal no compar-
teix aquesta realitat i, el que és més greu, 
ancorada en una pràctica empresarial 

mesquina vulnera la legalitat no respec-
tant el dret col·lectiu-també el seu- a la 
llibertat sindical. 
Els qui pentinem “canes sindicals” les 
hem vistes de tots els colors, des de 
titulars de centres que preparen perso-
nalment les candidatures fins a titulars 
de centres que confeccionada la candi-
datura de CCOO han provocat la renún-
cia dels seus membres amb amenaces 
d’acomiadament, tot açò amb el silenci 

còmplice d’alguns, com denunciàvem 
en el seu moment. Són simplement al-
guns exemples d’aquestes pràctiques 
abusives.
No és aquest el lloc per a fer-ho, però hi 
ha noms i cognoms.
Absolutament tots, individualment o 
col·lectivament, tenim el dret de posici-
onar-nos ideològicament on ens sem-
ble. Aqueix és un més dels assoliments 
d’aquesta pressió ciutadana de la qual 
parlàvem més amunt. Aqueix posiciona-
ment mai ha de traspassar línies roges 
establertes pel nostre marc legislatiu i 
que garanteixen la nostra llibertat indivi-
dual o col·lectiva; la de tots i totes.
Com a ciutadans, com a treballadors, 
quan anem a votar, quan exercim el dret 

de triar lliurement els nostres repre-

sentants a l’empresa, estem posant 

en pràctica el dret més fonamental de 

l’ordenament democràtic, nucli de l’es-
tat de dret.
No caben en un acte democràtic els in-
tolerants, els incapaços de dialogar, els 
empresaris amb una mentalitat despòti-
ca incapaços de liderar pel seu projecte 
i, en conseqüència, que només poden 
actuar a través de l’autoritarisme, l’ame-
naça, la por.
Estan profundament equivocats els qui 
consideren que aquestes pràctiques 
redunden en benefici de l’activitat de 
l’empresa ja que, d’una banda, està ple-
nament demostrada la major eficàcia en 
la tasca en els centres amb una política 
social desenvolupada i, d’altra banda, 
aquestes pràctiques deriven necessàri-
ament en una conflictivitat social perni-
ciosa enfront de  la qual mai el sindicat 
es posarà de perfil, inclosa la demanda 
judicial.
Són moltes les sentències favorables a 
CCOO en aquests temes, sense anar 
més lluny la recent de 24 de setembre 
del Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana sobre el recurs de 
suplicació 001681 / 2014, SENTÈNCIA 
núm. 1941 de 2014.

Per la llibertat 
sindical

en ensenyament 
concertat

Eduardo Cuñat 

Forte

Permanent sindical 
ensenyament privat 
FE CCOO PV

Eduardo Cuñat Forte

@EduardoCuñatFort

ecforte@pv.ccoo.es



i també pràctic. Aquella propietat que 
es configura com a cooperativa comp-
ta amb uns estatuts que impedeixen 
l’especulació i el lucre, i així passa a 
ser un bé comú. 
Assumim el fet cooperatiu des de la 
doble vessant individual i col·lectiva. El 
nostre compromís cooperatiu suposa 
l’assumpció dels valors i els principis 
que preconitzem cap a dintre i cap a 
fora de les nostres organitzacions, per 
a nosaltres i per als altres. 
Som el que diem. Diem el que som. 
Posem en valor els principis del mo-
viment cooperatiu, descrits per l’ACI 
(Aliança Cooperativa Internacional) 
com a generadors de pautes de com-
portament :
  
1. Adhesió voluntària i oberta. 
2. Gestió democràtica per part dels 

socis/es. 
3. Participació econòmica dels so-

cis/es.
4. Autonomia i independència.
5. Educació, formació i informació.
6. Cooperació entre cooperatives. 
7. Interès per la comunitat. 
 

Les cooperatives s’han mostrat com 
a instruments vàlids per a fer front a 
les situacions de crisi econòmica. En 
situacions d’extrema dificultat econò-
mica, les cooperatives han mantingut 
i mantenen els llocs de treball, essent 
capaces, fins i tot, de crear-ne de 
nous. 
 
… FEM ENSENYAMENT PÚBLIC

Les cooperatives d’ensenyament va-
lencianes naixem de la societat per 
oferir eines de progrés i justícia social, 
per a tots i per igual. Això ens situa de 
facto en la res pública. 
Desenvolupem projectes educatius di-
versos, amb una clara vocació social, 
caracteritzats per una sèrie de trets 
bàsics: 
 
1. Exercici igualitari del dret a 

l’educació

Els projectes educatius cooperatius 
promouen un accés igualitari al dret 
de l’educació. Són projectes amb un 
model educatiu basat en principis inte-
gradors i no discriminatoris per raó de 

e n s e n y a m e n t
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4 7

actualitat educativa

“Som cooperativa,
fem ensenyament públic”

Les cooperatives d’ensenyament al 
País Valencià integrades en la UCEV 
(Unió de Cooperatives d’Ensenyament 
Valencianes) ens hem embarcat en una 
campanya interna d’enfortiment de les 
nostres arrels cooperatius així com el 
nostre ideari educatiu.
 
SOM COOPERATIVA…

No som cooperatives per la gràcia de 
Deu. Ho som per convenciment, per 
compromís.
L’Economia Social pretén tornar a po-
sar a la persona al centre del sistema, 
essent l’eix vertebrador de la seva 
pràctica.
L’opció de ser una cooperativa de tre-
ball associat té un fonament ideològic 

Lluïso Cervellera

President UCEV

president
@ucev.coop
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sexe, origen cultural, creença religiosa 

o qualsevol altra condició. 

2. Escola inclusiva

Els projectes educatius cooperatius 

s’inspiren en els principis del para-

digma de l’escola inclusiva, segons 

els quals tot subjecte és susceptible 

d’aprenentatge i té dret a una educa-

ció que faça possible el desenvolupa-

ment ple de les seues capacitats. 

3. Participació democràtica

Els projectes educatius cooperatius 

desenvolupen un model de gestió 

participatiu i democràtic que comprèn 

tots els àmbits escolars: des de l’aula 

fins al model d’organització, passant 

per l’estructura que es genera al vol-

tant de la pròpia titularitat social. A 

més a més, la comunitat escolar dels 

centres educatius cooperatius ocupa 

un lloc central en la vivència d’aquesta 

participació democràtica al si dels 

centres

4. Vinculació amb l’entorn i arrela-

ment a la comunitat

Els projectes educatius cooperatius 

estan estretament vinculats al seu en-

torn social i natural. Amb el desenvolu-

pament d’aquests projectes, les coo-

peratives d’ensenyament arrelen en la 

comunitat de la qual formen part i as-

piren a actuar-hi com a agents socials.  

D’una manera especial, són projectes 

compromesos amb l’ensenyament i la  

normalització de l’ús social de la llen-

gua dels valencians i amb la vivència 

de les manifestacions culturals pròpies 

del nostre poble. 

5. Plurilingüisme

Els projectes educatius cooperatius 

aposten per un model d’escola pluri-

lingüe que assegure per a tot l’alumnat 

un desenvolupament adequat de la 

seua competència lingüística en totes 

aquelles llengües que cada projec-

te educatiu incorpore, així com una 

9. Desenvolupament professional i 

formació del professorat

Els projectes educatius cooperatius 

potencien el desenvolupament pro-

fessional dels docents i la seua espe-

cialització, elements essencials per-

què la posada en pràctica de noves 

actuacions educatives resultat de la 

innovació i la investigació aconseguis-

ca una millora real en els processos 

d’ensenyament-aprenentatge. Aquest 

factor es veu reforçat per l’estabilitat 

de les plantilles docents característica 

dels nostres centres

10. Educació laica

Els projectes educatius cooperatius, 

sobre la base del pluralisme ideològic 

i la lliure expressió de les idees, assu-

meixen l’educació laica com un mitjà 

per aconseguir la necessària forma-

ció de la llibertat de consciència de 

l’alumnat, la qual s’exerceix al si de les 

nostres escoles en un context de res-

pecte i de convivència. 

 

En conjunt, aquests trets configuren 

una determinada forma d’entendre 

allò que es coneix com a ensenyament 

públic, visió amb la qual les coopera-

tives d’ensenyament valencianes ens 

identifiquem i que sabem compartida 

amb altres sectors i agents del món 

educatiu. 

actualitat educativa > Unió cooperatives

aproximació enriquidora a les cultures 

que aquestes llengües vehiculen.

6. Compromís ètic i acció social

Els projectes educatius cooperatius es 

basen en el compromís ètic dels seus 

professionals i s’implementen tenint 

present que l’acció social és un ele-

ment consubstancial a l’aplicació de 

moltes accions educatives. En aquest 

sentit, la promoció dels valors ètics 

que sustenten els Drets Humans re-

presenta un eix central de les nostres 

actuacions en tant que cooperatives 

d’ensenyament. 

7. Innovació educativa

Els projectes educatius cooperatius es 

beneficien de les condicions idònies 

per a l’estímul de la innovació i la in-

vestigació al voltant de noves mesures 

i programes educatius que l’autonomia 

del funcionament cooperatiu fa possi-

ble

8. Qualitat educativa

Els projectes educatius cooperatius 

entenen la qualitat educativa com la 

prestació d’un servei educatiu sen-

se exclusions i gestionat de manera 

eficient mitjançant l’optimització dels 

recursos humans i materials, orientats 

sempre cap a la millora dels processos 

educatius. 
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En breu enceta el període electoral on 
es concentren la major part dels pro-
cessos electorals en els centres d’en-
senyament concertat i en els centres 
d’ensenyament privat, on seran elegits 
de nou els delegats i les delegades 
dels distints sectors que atenem en 
la Secretaria de Privat de la Federació 

d’Ensenyament de CCOOPV. Dels re-

sultats d’aquests processos electorals 

també eixirà la representació dels sin-

dicats en la Mesa Sindical de l’Ense-

nyament Concertat del PV. Per poder 

estar-hi presents, els sindicats hem 

d’obtenir un mínim d’un 10% de repre-
sentativitat en els resultats electorals 
del sector.

Els sindicalistes de la Secretaria de 
Privat FECCOOPV demanem el suport 
dels treballadors i de les treballadores 
de l’ensenyament privat, suport que 
volem es traduïsca en l’elaboració 

d’unes candidatures fortes i d’implica-

ció dels candidats i de les candidates 

que avalen les candidatures de la FEC-

COOPV. La feina està feta i ara és el 
moment de fer balanç de la tasca 
desenvolupada en aquests quatre 
anys. L’equip de la Secretaria de Pri-

vat vol continuar treballant i lluitar pels 

drets laborals dels distints sectors, és 

per això que us demanem el vostre 

suport i el vostre vot en els processos 

electorals.  

Han sigut quatre anys de treball intens 

i de molta implicació de l’equip de tre-

ball, amb renúncia professional perso-

nal i familiar perquè tots i totes creiem 

en la lluita de la classe treballadora, 

i més encara ara quan no veiem la fi 

dels anys durs que hem patit i conti-

nuem patint.

Amb la intenció de resumir en unes 

poques línies la nostra tasca sindical 

en aquests quatre anys: 

Encetàrem el curs 2010-2011 do-ß 

nant suport a la vaga general del 
29 de setembre de 2010 contra la 

reforma laboral del Govern de Za-

patero i les retallades socials.

Puntualment hem anat informant ß 

a tots els treballadors i les treba-

lladores dels distints sectors de 

tota l’actualitat laboral i qüestions 

d’interés, ja fos a través de butlle-

tins informatius, notícies sindicals, 

correus electrònics... i ara, més re-

centment, a través del Facebook, 

del Twitter i xarxes socials. 

Per l’octubre de 2010 ß llançàrem 
una campanya de reclamacions 
prèvies i posteriors demandes 
judicials per tal de reclamar els 
endarreriments de 2008 del per-
sonal docent amb pagament de-

legat, després que FSIE retirara el 

conflicte col·lectiu que va interpo-

sar al respecte, que ens impedia 

fer altra acció jurídica, i que a la fi 

e n s e n y a m e n t
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És moment de fer
balanç

Ccoo PV Amparo Vera

@averaFECCOOPV

avera@pv.ccoo.es

Amparo Vera

Permanent sindical

ensenyament privat

FE CCOO PV

La feina està 
feta i ara és 

el moment de 
fer balanç de 

la tasca de-
senvolupada 

en aquests 
quatre anys
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Hem reclamat 
el desbloqueig 
de la 
congelació del 
complement 
autonòmic 
del personal 
d’administració 
i serveis

es va retirar perquè no era motiu de 

conflicte col·lectiu. La Conselleria 

va pagar al professorat de secun-

dària, FP i batxillerat però va deixar 

un deute de 152,23 $ als companys 

d’infantil i de primària. També se’ls 

devia quantitats majors a docents 

que s’havien jubilat en aqueix pe-

ríode, docents que havien canviat 

de centre concertat, docents que 

havien deixat de treballar en en-

senyament concertat aqueix any o 

docents que aqueix any havien tre-

ballat en diversos centres concer-

tats. Sols han cobrat els endarreri-

ments de 2008 els treballadors i les 

treballadores que han demandat, 

els qui no ho han fet han perdut el 

dret per haver prescrit.

A partir del 20 d’octubre de 2010 ß 

l’Administració manifesta, en 
Mesa Sindical de Concertat, que no 
es pagarà cap paga d’antiguitat 

que no tinga sentència judicial, 
encetem campanya de reclamaci-
ons prèvies i demandes posteriors 

de les pagues d’antiguitat. 

El 30 de novembre de 2010 ß els 

nostres Serveis jurídics presen-
taren denúncia en Inspecció de 
Treball per defecte de cotització 
al règim general de la SS contra 

els centres d’ensenyament con-

certat, en aplicació del Decret llei 
3/2010 del 4/6/2010 en el marc del 
Reial decret llei 8/2010 de 20 de 
maig, pel qual s’adoptaven mesu-
res extraordinàries per a la reduc-

ció del dèficit públic i, a partir del 

qual, ens retallaren el salari a partir 

del mes de juny de 2010 en la ma-

teixa proporció que als companys 

d’ensenyament públic.

Hem participat de les concentra-ß 

cions, assemblees i mobilitzaci-

ons organitzades pels sindicats de 

l’ensenyament concertat on hem 

manifestant el rebuig a les reta-

llades en el sector i el menyspreu 

continu per part de l’Administració 

en no convocar la mesa sindical 

de l’ensenyament concertat, ni les 

comissions de seguiment, obviant 

una i mil vegades la representació 

legal dels treballadors i de les tre-

balladores del sector. 

Hem reclamat el desbloqueig de ß 

la congelació del complement 

autonòmic del personal d’admi-

nistració i serveis i personal com-

plementari d’educació especial de 

les unitats específiques de centres 

ordinaris congelat des de 2005. Per 

a tal fi a l’inici del curs 2011-2012 

llançàrem una campanya de reco-

llida de signatures fins a desembre 

de 2011, que enregistràrem en la 

Conselleria pel gener de 2012.

Pel gener de 2012 vam realitzar una ß 

anàlisi detallada de l’Esborrany 

d’acord per a l’organització i la 

gestió dels centres privats con-

certats de la CV que ens va lliurar 

la Conselleria, en finalitzar el 31 de 

desembre de 2011 el “Document 

sobre la implantació de la reforma 

educativa als centres concertats de 

la CV”, signat l’any 1996, i les seues 

posteriors addendes signades l’any 

2000, 2002, 2004, 2006 i 2007. A 

partir de l’anàlisi vam proposar la 

inclusió de totes les qüestions que 

enteníem era fonamental no per-

dre, és a dir, manteniment de trien-

nis, pagues d’antiguitat, possibilitat 

de cobrament de sexennis, borsa 

de centres en crisi, plantilles, CPT, 

paga d’antiguitat, despeses de fun-

cionament amb el compromís per 

part de la Conselleria de pagament 

de totes les quantitats pendents i 

un compromís de les patronals de 

fer repercutir el cobrament de les 

quantitats en una actualització de 

les retribucions del PAS... A la fi 

signàrem una nova pròrroga el 26 

de desembre de 2011 amb el man-

teniment dels drets aconseguits 

dossier > Balanç
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amb la signatura de les anteriors 
addendes.
A partir de febrer de 2012, en publi-ß 

car-se la reforma laboral, aprova-
da pel Govern de Rajoy el 10 de 
febrer, encetàrem una campanya 

informativa, assemblees en cen-

tres, en les seus de CCOO, etc. per 

tal de donar a conéixer l’impacte 

brutal sobre els treballadors i les 

treballadors i sobre el mercat labo-

ral de la reforma. Vam elaborar pel 

març de 2012 un Notícies Sindicals 
especial sobre la reforma laboral.
Participàrem i donàrem suport a la ß 

vaga general del 29 de març de 

2012 per la reforma laboral del Go-

vern de Rajoy.

Participàrem i donàrem suport a la ß 

vaga en educació del 22 de maig 

de 2012, per la reforma educativa 

del ministre Wert i les retallades en 

educació.
Participàrem i donàrem suport a la ß 

vaga general del 14 de novembre 

de 2012 per la política econòmica i 
de retallades del Govern de Rajoy.
Hem demanat el pagament dele-ß 

gat del PAS i del personal com-

plementari d’educació especial. 
En el cas del PCEE la Secretaria 
d’Ensenyament Privat li ha pre-
sentat a la Conselleria un estudi 
econòmic demostrant el benefici 
econòmic d’aquesta mesura per a 
la Conselleria i el benefici personal 
per a aquests treballadors i treba-
lladores. 
Des de la Secretaria de Privat, i en ß 

coordinació amb la Secretaria de 
Formació i Forem, hem executat 

prop de 50 cursos per any natural 
en la modalitat de presencial, a més 

a més del pla de formació estatal a 

distància (teleformació), per tal de 

complir les necessitats formatives i 

personals dels treballadors i de les 

treballadores dels distints sectors. 

Hem proposat i participat de la ß 

negociació i millora del text del VI 

Conveni de concertat, duent el rit-

me de la negociació inclús en oca-

sions. A la fi de febrer de 2013 con-

vocàrem assemblea del sector de 

concertat per tal  de decidir la pos-

tura de CCOO davant l’ultimàtum 

de les patronals de signar el dia 

25 de febrer. Finalment el Conveni 

es va signar pel juny i nosaltres no 

el vam signar, ja que enteníem que 

amb la signatura d’aqueix text no 

s’asseguraven, fins i tot minvaven 

en alguns casos, els drets laborals 

consolidats del sector. Actualment 

CCOO prepara la impugnació del 

Conveni després de no haver-lo 

signat.

Hem informat puntualment de ß 

totes les reformes de pensions i 

com afectaven al sectors de pri-

vat, sobretot, pel que fa a condi-

cions d’accés a la jubilació parcial 

amb contracte de relleu, jubilació 

als 64 anys, etc. En publicar-se el 

Reial decret llei 5/ 2013, de 15 de 

març, que modificava les condici-

ons d’accés a la jubilació parcial, i 

atés que s’establia la excepciona-

litat de mantenir les condicions de 

l’anterior llei, la Llei 27/2011, als 

acords col·lectius d’empresa subs-

crits fins l’1 d’abril de 2013 i enre-

gistrats en la Direcció Territorial de 

Treball abans del 15 d’abril, encetà-

rem una campanya per tal que els 

centres establiren un pla de jubila-

cions parcials per als treballadors i 

les treballadores nascuts fins al 31 

de desembre de 1957 i accediren a 

la jubilació parcial fins al 31 de de-

sembre de 2018.

Vam donar a conéixer les ß retalla-

des d’aplicació a l’ensenyament 

concertat del Decret llei 1/2012, 

en l’article 13 i 15. Segons l’arti-

cle 13 el contracte dels docents 

que estaven en substitució d’altre 

docent havia de finalitzar el 30 de 

juny, i deixar de cobrar per tant els 

mesos d’estiu, i segons l’article 15 

per estar de baixa per malaltia co-

muna cobraríem els 15 primers dies 

el 100%, després durant 5 dies el 

60%, i a partir del dia 21 el 75%. 

També llançàrem una campanya de 

reclamacions de salaris davant de 

descomptes incorrectes o per en-

trar en contradicció l’aplicació del 

Decret llei 1/2012 amb el nostre 

Conveni d’aplicació. 

Açò es modificaria després en pu-

blicar-se l’1 d’octubre de 2012 el 

Decret llei 6/2012 modificant-se la 

retallada de la següent manera per 

malaltia comuna: els 3 primers dies 

el 50%, del 4t dia al 20é el 75% i 

a partir del dia 20é ja es cobra el 

100%. I com que la mesura con-

tradeia l’articulat del Conveni el 

Govern valencià hi va incloure una 

disposició derogatòria de totes les 

disposicions del mateix rang o de 

rang inferior del Decret llei. Així i tot 

continuàrem amb la nostra campa-

nya de reclamacions de descomp-

tes incorrectes.

Participàrem i donàrem suport a ß 

les vagues en educació del 9 de 

maig de 2013 i del 24 d’octubre 

de 2013 contra la LOMCE i les re-

tallades.

En publicar-se el Reial decret llei ß 

11/2013, de 2 d’agost, per a la pro-

tecció dels treballadors a temps 

parcial, pel novembre de 2013 

llançàrem una campanya informa-

tiva als treballadors i a les treba-

lladores que han estat treballant al 

llarg de la seua vida laboral, o part 

d’aquesta, a temps parcial o amb 

contracte fix discontinu. El nou càl-

cul de cotització a la SS en aquests 

casos beneficia laboralment i so-

cialment pel que fa a l’accés a la 

jubilació parcial amb contracte 

de relleu i jubilació total, càlcul de 

pensions, càlcul de prestacions per 

desocupació, etc.
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Pel novembre de 2013 la FECCO-ß 

OPV va signar un Conveni de col-
laboració amb Florida Universi-
tària per a l’obtenció de l’acredi-
tació de la competència en nivell 

B2 d’anglés i d’altres nivells, així 

com també en altres idiomes, des-

prés del reconeixement oficial de 

l’Escola d’Idiomes de Florida Uni-

versitària per part de la Conselleria 

d’Educació. 

Pel novembre de 2013 llançàrem ß 

una campanya de reclamacions, 
i posteriors demandes judicials, 
de les deduccions que ens feren 
en la nòmina de desembre de 

2012. Reclamem els 44 dies meri-

tats per aplicació del Reial decret 

llei 20/2012 i pels acords d’homo-

logació amb la pública.

El curs 2013-2014 encetàrem una ß 

iniciativa informativa ràpida, amb 

possibilitat d’ampliació informativa 

segons necessitats, que hem ano-

menat butlletins informatius. Els 

aspectes que hi informàrem foren:

1. L’1 d’abril de 2014 donant de 

nou a conéixer l’oferta formati-

va de la Secretaria de Privat de 

la FECCOOPV.

2. El 14 d’abril informàvem que 

la Secretaria de Privat havia fet 

1.000 demandes per les reten-

cions en la nòmina de desem-

bre de 2012.

3. El 20 d’abril informàvem que 

l’avançament dels exàmens de 

la convocatòria de setembre en 

juliol de la Conselleria contra-

venia el nostre Conveni d’apli-

cació. 

4. El 15 de maig de 2014 informà-

vem que l’Acord del 23 d’octu-

bre de funció pública, en tom-

bar el Decret Vela, era extensi-

ble a l’ensenyament concertat 

i per tant els contractes de 

substitució podien prorrogar-

se els mesos de juliol i agost, 

i cobrar per tant les vacances, 

i informàvem també de l’ampli-

ació dels casos de despenalit-

zació per malaltia comuna amb 

efectes retroactius des de l’1 

d’octubre de 2012.

5. El 30 de maig informàvem de 

la segregació de l’alumnat que 

comportava l’aplicació de la 

LOMCE i la nova FP bàsica i 

reclamàvem la dignificació de-

finitiva de la FP.

6. El 12 de juny informàvem de 

l’Acord de la Mesa General de 

Negociació dels Empleats Pú-

blics de 9 de juny, on l’Adminis-

tració es comprometia a  retor-

nar els 44 dies de la paga extra 

de desembre de 2012.

7. El 23 de juny de 2014 informà-

vem de nou del conveni signat 

dossier > Balanç

amb Florida Universitària per a 

l’obtenció del certificat d’an-

glés B2, convocant als exà-

mens extraordinaris del 5 de 

juliol, 20 de setembre i 12 de 

desembre de 2014.

Aquest curs hem continuat amb la ß 

campanya informativa en forma de 

butlletí i el 18 de setembre passat 

informàvem dels descomptes il-

legals que hem patit en la nòmina 

d’agost.

I com no fer referència a la ß infinitat 

de consultes dels companys i de 

les companyes que ens demanen 

assessorament sindical.
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La situació en els centres i serveis de 

menors en els darrers anys ha estat 

marcada per una política de retalla-

des —tot i que es negue— i, sobre-

tot, d’ajustament econòmic i ideolò-

gic molt ben preparada i ordida per a 

sortejar la responsabilitat negociadora 

amb els agents socials i anar assolint 

una rebaixa en la inversió seguint les 

directrius del Govern valencià.

La Conselleria de Benestar Social està 
soltant llast, evitant els compromisos 
que havia anat establint amb la Comis-
sió d’Entitats i amb CCOO PV, sindicat 

majoritari en el sector.

En l’àmbit de protecció, ha passat 

d’un sistema de concerts en tots 

els centres d’acollida i centres de dia, 

establint per als primers un sistema 

de licitació que abarateix costos i en 

el segon dels casos, la tornada a un 

sistema de subvenció. Ambdues so-

lucions són absolutament indesitjades 

dossier

En atenció a menors:
defensant-se del bisturí fi

Toni Jiménez Galván

@ToniJimnezGalv

ajimenez@pv.ccoo.es

Toni Jiménez

Permanent sindical
ensenyament privat
FE CCOO PV

en la gestió dels serveis públics que 
l’Adm. ha de realitzar obligadament 
per a les persones més vulnerables. 

Si a això unim les retallades pres-
supostàries —8 milions en l’exercici 
2013 en el pressupost de la Direcció 
Gral. del Menor i incrementat en 3 mi-
lions el 2014—, perquè puguen dir que 
creixen els pressupostos socials en un 
context de creixement de la pobresa i 
desigualtat entre xiquets i famílies va-
lencianes i l’ofec en el qual s’ha po-
sat les entitats gestores dels centres i 
serveis amb els retards en els paga-

ments, ajustaments econòmics a la 

baixa, pressió a les organitzacions, 
etc. La situació és greu i, en molts ca-
sos, l’estan pagant els treballadors i 
treballadores. 

El tancament de places i la “mort” de 
diverses entitats durant aquests anys 
han sigut dramàtiques per a molts tre-
balladors i treballadores.

CCOO DEFENSA UN SISTEMA DE 

CONCERTS EN AQUEST TIPUS DE 
CENTRES. Així li ho hem proposat als 
grups parlamentaris de les Corts Va-
lencianes perquè arriben a un acord 
perquè en la Llei de SS Valenciana 
s’incorpore un sistema concertat en 
centres d’atenció a les persones: me-
nors, amb discapacitat, migrants, do-
nes…, que evite els efectes perversos 
del sistema actual.

En el cas dels centres i serveis de re-
forma, s’ha anat consolidant un model 
de prestació de serveis competitiu, 
subaster i garrepa. És un sistema que 
permet una competència “empresari-
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al” inadequada per al sector i que duu 
a una certa perversitat, ja que minora 
pressupostos adreçats a cadascun 

dels menors. Si les entitats es presen-

ten “a la baixa” per a guanyar el con-

curs, significa dues coses: pèrdua de 

drets dels treballadors i menys diners 

per a cadascun dels menors. 

Finalment, reiterar que per als treba-

lladors han sigut anys molt durs, amb 

retallades, impagaments durant me-

sos, acomiadaments per tancament, 

pèrdua de drets en certs casos, alguna 

desvinculació econòmica o de jornada 

del Conveni.

Enfront de tota aquesta complexa si-

tuació, CCOO PV està actuant amb 

responsabilitat:

— Enfront de l’enduriment de situaci-

ons laborals ja endurides per la re-

forma laboral i les seues negociaci-

ons a la baixa… Manteniment del 
Conveni autonòmic/congelació 

de salaris (pendent de revisió els 

anys 2012,13, 14 i successius). 

— Mediació amb acords concrets 

amb algunes entitats i els seus tre-

balladors per a minimitzar efectes 

i pèrdua de drets. Acord de des-

vinculació de mínims i limitats 
en el temps d’algun article del 
Conveni.

— Pressió enfront de situacions de re-

tallades i retards en els pagaments 

per part de l’Administració valen-

ciana: reunions bilaterals amb la 
Dr. Gral. del Menor a sol·licitud 
nostra, concentracions, mani-
festacions. 

— Denúncies a Conselleria de BS, 

Inspecció de Treball, premsa… de 

situacions d’acomiadaments, re-

gulacions de plantilla, pressions a 

treballadors/es, sobretot en aque-

lles situacions de subrogacions 

entre empreses. 

— Un increment en la negociació col-

lectiva, cosa paralitzada per les cir-

cumstàncies. 

— Un increment en les negociacions 

perquè hi hagen plans de salut la-

boral reals en les diverses fundaci-

ons i empreses.

— Una millora de les condicions dels 

drets dels treballadors, dels usua-

ris i de les famílies.

— Un major nivell de coordinació en-

tre delegats/ades i afiliats/ades 

que permeta la denúncia conjunta 

de totes aquelles situacions de vul-

neració de drets laborals i socials.

* Especialment hem de treballar per-

què qualsevol situació de vulneració 

en qualsevol entitat siga contestada, 

no només pels seus treballadors/es, 

sinó per tots els companys/es que ac-

tuem en el sector. Especialment, ens 
acordem de tots i totes els qui heu 
passat pel mal trago de retards en 
els pagaments, en la impossibilitat 

de poder fer activitats perquè no hi ha 

diners i en l’impagament a proveïdors 

que també són treballadors com no-

saltres.

dossier > Menors

— Denúncia de tota situació que 

ha ratllat la vulneració de drets a 

l’atenció a menors, tant en pro-

tecció com en reforma: Queixes 
al Síndic de Greuges, denúnci-
es a la Dr. Gral del Menor, que 
han provocat diverses obertu-
res d’expedient informatiu a les 
entitats gestores, les quals han 
hagut de respondre i solucionar 
l’incompliment de drets socials i 
laborals.

— Denúncia del canvi de sistema de 

finançament, de concert a sub-

venció. Protesta contínua a l’Ad-
ministració i proposta als grups 

parlamentaris perquè estudien la 

introducció d’una clàusula per-

què en la Llei de SS Valenciana, 

els centres d’acollida i de dia es-

tiguen en un sistema concertat 

(s’ha exigit també per a tots els 

centres d’atenció administrati-

va a les persones: atenció a la 

discapacitat, dones, migrants... 

Proposta que estan estudiant els 

quatre grups.

Tota aquesta lluita ha de continuar i 

d’acord amb açò, CCOO ha de man-

tenir en els pròxims anys:



La Secretaria de Privat de FE CCOO PV, 
ha hagut d’intensificar en els últims anys 
el treball que ja realitzava en les diferents 
àrees i sectors amb els quals tradicional-
ment s’intervenia. L’atac visceral que 
els actuals governs han sotmés a les 

persones més vulnerables ha fet que, 
en absoluta coordinació amb treballa-
dors i treballadores, delegats i delega-
des dels diferents centres de treball del 
sector d’atenció a persones amb disca-
pacitat, haja plantejat un front contra 

les polítiques neoliberals, on s’han en-
cruelit amb els ciutadans, mentre s’ha 
facilitat una solució a la banca, a la gran 
empresa, als oligarques… Si no s’han 
pogut frenar en plenitud les “retallades”, 
sí creiem que s’ha assolit que encara que 

la situació creada ha sigut molt dura amb 

decisions polítiques molt cruels amb les 

persones i amb les famílies, amb els tre-

balladors i amb les associacions del sec-

tor, hem pogut defensar algunes de les 

conquestes que havíem obtingut en els 

últims 30 anys.

Tots sabem el boicot del Govern valencià 

a l’aplicació de la Llei d’autonomia perso-

nal (dependència), les retallades del 10% 

als centres i serveis produïts l’any pas-

sat, la tornada a un sistema de subven-

ció que per a serveis públics és absolu-

tament inadequada, el retard deliberat en 

el sector del pagament a les entitats que 

ha comportat l’impagament de nòmines 

dins del termini i en la forma escaient, 

la implantació del COPAGAMENT i el 

conseqüent abandonament d’alguns 

usuaris en certs centres… Sense tenir 

en compte que certes entitats han hagut 

de reduir plantilles, situar-se en ERO, re-

duccions de salaris... I, perquè dir, de la 

situació que s’ha creat amb els centres 

especials d’ocupació d’absoluta deixa-

desa, retallades d’ajudes, impagaments 

d’anys, que han abocat al tancament de 

molts d’aquests.

Estan sent anys de sofriment i pèrdua de 

drets per a usuaris/àries, famílies i treba-

lladors/es derivats de la constant agres-

sió programada per part de les conselle-

ries de Benestar Social i Educació, del 

SERVEF…. Però, també, està eixint el 

millor de les persones que s’uneixen per 

a plantar cara a tot açò.

Des de CCOO PV —amb la seua xarxa 

de delegats/ades i afiliats/ades— i, con-

juntament, amb altres organitzacions 

amb les quals hem estat treballant amb 

l’objectiu de frenar i combatre aquest ti-

pus de polítiques, s’ha aconseguit:

Una coordinació d’esforços per a 
la denúncia permanent, la contes-

tació a les conselleries implicades, 

la pressió cap al Govern valencià, 

l’exigència constant perquè es re-

vocaren decisions polítiques molt 

cruels amb les persones i amb les 

famílies. El més positiu de tot això és 

que aquesta xarxa coordinada és un 

projecte de futur que ha de revocar 

tota la pèrdua de drets a la qual ens 

han abocat. La pressió de CCOO PV, 

treballadors/es i famílies ha fet que 

en molts moments els responsables 

polítics actuals s’hagen situat entre 

“l’espasa i la paret”, sabent la prepo-

tència amb què molts d’ells manegen 

la política del sector.

Cal recordar les  múltiples manifes-

tacions organitzades per CCOO 

PV en coordinació amb altres or-
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ganitzacions, amb els seus afiliats i 
delegats, per a reivindicar les nostres 
demandes i frenar el desacatament 
de l’actual política. Recordem els 

tancaments programats per diferents 

organitzacions amb els quals de ma-

nera conjunta, recordem també les 

marxes, “nits al ras”, dijous negres… 

Idees que han anat realitzant treba-

lladors/es del sector i famílies, en les 

quals CCOO PV ha estat part molt 

activa.

Però, més important si és possible, 
és la projecció de futur derivada 
d’aquesta lluita comuna entre treba-

lladors/es, organitzacions sindicals i 

altres entitats. Estem en la mateixa lí-

nia i, açò, és fonamental per a seguir 

defensant els interessos ciutadans i 

dels treballadors/es.

El compromís públic que ha anat 
adquirint la majoria dels partits po-
lítics del País Valencià amb els ob-

jectius que ens hem proposat. És a 
dir, la reversió de totes les mesures 
que estan atemptant amb els drets 
de les persones amb discapacitat. En 
aquest sentit, CCOO PV, ha entaulat 
converses amb tots els grups parla-
mentaris perquè s’introduïsca una 
disposició en la Llei valenciana de SS 
que permeta un sistema de concert 
en el finançament. Volem que tots els 
grups l’assumisquen i el negocien (en 
principi, estan disposats).
Important, també, ha sigut la  NEGO-
CIACIÓ del VII Conveni laboral au-
tonòmic de centres i serveis d’aten-
ció a persones amb discapacitat de 
la Comunitat Valenciana 2013-2014, 
on ja sabeu el dur treball realitzat per 
CCOO PV per a frenar allò que les 
patronals proposaven inicialment (el 
trasllat als treballadors/es de les pèr-
dues que els ha generat la política de 
la GV).     

Altres treballs i reivindicacions que la 
FECCOOPV realitza: 

Conselleria de Benestar Social:
Presentació de l’estudi realitzat per 
la Comissió de Delegats i Delegades 
sobre una possible “Normativa de 
Serveis Socials, on s’especifica les 
ràtios, plantilles, tipologies de cen-
tres, qualificacions professionals i 

poder marcar el preu-plaça dels di-
ferents serveis”. Li hem sol·licitat que 
tota normativa o propostes a realitzar 
en el sector siga presentat i negociat 
prèviament amb la nostra organitza-
ció sindical, ja que qualsevol decisió 
que prenguen no pot ser dictada uni-
lateralment o negociada amb només 
una de les parts que, a més, seria 
qüestionable la seua representati-
vitat. Creiem que s’ha de ser valen-
ta ens facilite l’últim esborrany que 
s’està treballant en la Mesa Tècnica 
amb CERMI i que se’ns hi incloga.
La derogació de l’Ordre i Decret de 
COPAGAMENT.
La  tornada a un model de CON-
CERT molt més avançat que l’ante-
rior i retirada de la subvenció per a 
aquest tipus de centres i serveis.

Servef:
El pagament puntual als centres es-
pecials d’ocupació.
La  tornada d’ajudes retirades per la 
contractació a persones amb dis-
capacitat, en concret per a aquells/
es que més necessiten d’atenció.
Un suport més decidit a la con-
tractació a persones amb disca-
pacitat en empreses ordinàries. En 
aquest tipus de centres, s’està par-
lant amb Inspecció de Treball i amb el 
SERVEF que hi haja un major control 
de certes situacions que per a CCOO 
PV podrien vulnerar drets dels treba-
lladors (no són tots, però sí alguns 
bastant cridaners).

Conselleria d’Educació:
Exigència d’un canvi en la modalitat 
de pagament de tot el personal com-
plementari d’atenció directa. CCOO 
PV vol un pagament delegat per a 
aquest personal per part de la Con-
selleria d’Educació. Se li ha presentat 

un estudi de viabilitat realitzat per la 
nostra Secretaria. El més important 
d’aquest estudi és que es visualitza 
que establir el pagament delegat 
no comporta un augment en el cost 
d’aquesta partida. Estudi que va ser 
rebut amb una gran acceptació per 
part de la Conselleria d’Educació, la 
qual per primera vegada parlà d’una 
possible posada en marxa per a ge-
ner de 2015. Des de CCOO, seguim 
treballant i exigint que ja és hora de 
posar-lo en marxa.
En l’últim any,  hem estat reivindi-
cant la devolució dels 44 dies me-
ritats de la paga de desembre de 
2012, veient-nos obligats a realitzar 
demandes prèvies i, posteriorment, 
denúncies individualitzades per a 
poder aconseguir la devolució de les 
quantitats descomptades en aquesta 
nòmina, que amb anterioritat ja ha-
víem cotitzat. Aquest tema s’ha de 
continuar. 
Finalment, la Conselleria ens ha sor-
prés amb un nou descompte mas-
siu en les nòmines del mes d’agost 
amb quantitats que oscil·len entre 
uns cèntims a 1.800 euros. CCOO li 
ha exigit una immediata explicació i 
solució. Encara no han sabut explicar 
bé com han efectuat el càlcul i sobre 
la base de què. L’única explicació que 
ens han oferit és l’aplicació de l’arti-
cle 32 del Conveni d’ensenyament 
concertat, pel qual no ens regim en 
els centres d’educació especial.      

I per concloure dir que hem estat al cos-
tat d’aquells professionals que havien 
d’acreditar-se professionalment des de 
la publicació de la resolució del 2 de 
desembre de 2008, on es publiquen els 
criteris d’acreditació, facilitant-los tota la 
informació necessària i realitzant mòduls 
formatius per a aquesta acreditació. 

La lluita continua. La responsabilitat 
que han tingut els treballadors i les tre-
balladores del sector amb les seues 
entitats, a costa d’enormes sacrificis, 
fa que hàgem d’estar més units que 
mai. I, això només passa, per recuperar 
DRETS. 

MÈS QUE MAI!: SOM SINDICAT, SOM 
EDUCACIÓ,  SOM CIUTADANIA.
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Aprofitem aquest espai de comunicació 
per a fer-vos partícips de la nostra ex-

periència com a membres d’un comi-

té d’empresa amb majoria de CCOO en 

un centre d’ensenyament concertat.

D’entre els centres de concertada i 

EE amb delegats de CCOO ens cen-

trem i posem en comú punts de coin-

cidència de tres centres de concertada 

que podrien ser exemples de comi-

tés amb majoria de CCOO;  ESCOLA 
D’ARTESANS, centre amb un Comi-
té de cinc membres dels quals tots 
els delegats són del nostre sindicat. 
Altre centre d’ensenyament concertat 
amb un comité amb majoria de CCOO és 
el SANT BERTOMEU de Godella amb 
un Comité de cinc membres dels quals 
4 són del sindicat CCOO i  JOAN XXIII 
de Burjassot que és un centre de con-
certat amb un Comité d’Empresa de nou 
membres dels quals sis delegats són de 
CCOO des de les darreres eleccions sin-
dicals de 2010.

Un grup de professors amb inquietuds, 
i als quals ens preocupaven els assump-
tes laborals volíem participar activament 

al nostre centre i vam decidir fer una llista 

per presentar-nos a les eleccions sindicals. 

Presentar una candidatura a les elec-
cions del centre ens donà l’oportuni-
tat de contactar directament amb un 
equip de gent del sindicat que posa a 

la teua disposició serveis d’assessora-

ment sindical, jurídic, tècnic i d’orienta-

ció laboral... que en aquests temps ens 

fa molta falta, ja que les qüestions labo-
rals no són poques. Així, allò que en prin-
cipi ens semblava el més difícil, fou fàcil 
amb el suport del sindicat.
 
Els vots dels nostres companys del 
centre ens van fer sentir una forta ale-
gria i al mateix temps un compromís i 

responsabilitat com a representants 
dels treballadors, els seus representants. 
I així començàrem un període de quatre 
anys en els quals la informació, l’apre-
nentatge, el diàleg, la participació, el de-
bat i la comunicació han marcat el nostre 
treball.
 
Un dels objectius que ens vàrem mar-
car des del primer moment de constitució 
del Comité va ser normalitzar la relació 
laboral entre el treballador i la titula-

ritat del centre. Els nostres companys 
canalitzen les seues peticions a través 
del Comité que gestiona la solució, tan 
aviat com pot, amb l’ajuda dels perma-

nents sindicals (als quals no parem de 
preguntar-los). Els companys/es han de 
saber que poden confiar en nosaltres per 
gestionar els seus dubtes laborals.
 
En les reunions del Comité, que celebrem 
cada dos mesos de forma ordinària, po-
sem en comú documents que l’empresa 
ha confeccionat i ens ha lliurat com són; 
el calendari escolar/laboral, distribució 
d’hores complementàries, informes tri-
mestrals d’absentisme laboral, contra-
ctacions o modificacions de contractes 
laborals... també tractem temes puntuals 
d’interés general en l’àmbit laboral se-
gons es van plantejant, així com precs i 
preguntes que els companys ens fan ar-
ribar per escrit.
 
Molts són els objectius que hem acon-
seguit en aquests anys, en un marc de 
diàleg amb un plantejament  lògic de la 
solució dels problemes que van aparei-
xent,  a més a més de respecte i reconei-
xement per totes les parts. El balanç és 
positiu, però encara falten altres impor-
tants i cal seguir treballant.
 
Ara sabem que volem, sabem quins 

són els nostres drets, les nostres op-
cions i possibilitats. Podem dialogar, po-
dem negociar i pactar, però també co-
neixem fins on podem arribar eliminant 
temors i pors produïdes per la ignoràn-
cia del que és just.
 
Des de la nostra experiència t’ani-
mem que et sumes a nosaltres per a 
millorar les condicions laborals en l’en-
senyament concertat, perquè som més 

útils si som més forts.

Salvador Anchel

ESCOLA D’ARTESANS - VALÈNCIA

Mamen Sanchos

SANT BERTOMEU - GODELLA

Inma Senent

JOAN XXIII – BURJASSOT
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força i independència resideix en 

l’afiliació que tenim, que garanteix 
alhora, la nostra representativitat i la 
nostra capacitat d’intervenció, reivin-
dicació i proposta.

Són molts els assoliments aconse-
guits per la Federació d’Ensenyament 
de CCOO en aquest últim any com 

poden ser: els acords assolits i recu-

peració de drets en educació públi-

ca, que tenen la seua repercussió en 

concertada i la signatura satisfactòria 

del VII Conveni d’atenció a persones 

amb discapacitat després d’una llarga 

i dura negociació.

La intensa campanya de descrèdit 

de certs mitjans polítics i mediàtics 

contra el sindicalisme de classe i 

confederal no pot fer-nos oblidar que 

un sindicat com CCOO és fonamental 

en les meses de negociació i en les 

empreses per a ajudar-te a resoldre els 

teus problemes i que es complisquen 

els convenis col·lectius i la resta de 

normatives que regulen el món laboral.  

  

Us imagineu estar sols enfront de 
les decisions de l’empresari? 

Qui decidiria les vostres condicions 
laborals? 

Negociareu individualment els vos-
tres salaris, horaris i torns amb el 

vostre director o empresari?

Qui s’encarregaria de garantir la sa-
lut laboral en els centres de treball 

i que es faça complir la normativa 

que hi ha?

Sense treballadors organitzats, sense 

sindicats, la negociació col·lectiva de-

sapareix i l’empresari es troba amb tot 

el camí lliure per a fer i desfer al seu 

antull, ja que l’última reforma laboral li 

dóna poders a això.

dossier

La importància de 
l’afiliació

En aquest moment la decisió d’afi-

liar-se a CCOO cobra més força que 

mai. Enfront de l’intent d’individua-

litzar les relacions laborals, nosal-

tres parlem d’enfortir la negociació 

col·lectiva. Allí on som majoritaris els 

convenis col·lectius disposen de mi-

llors condicions laborals per als seus 

treballadors. 

CCOO és la suma d’afiliats i delegats 

que de manera organitzada treballem 

pel bé comú. Lluitem perquè es garan-

tisca el sistema de protecció social: 

pensions, protecció per atur, protecció 

a les persones dependents i en defini-

tiva, el manteniment i consolidació de 

l’estat de benestar que tant ha costat 

desenvolupar i que ha d’anar millorant 

amb el temps.

Comença ara el període d’eleccions 

sindicals i és fonamental per a ga-

rantir les condicions de treball que hi 

ha que tingueu un sindicat com CCOO 

que us protegisca, us acompanye i us 

assessore, mitjançant els permanents 

i els Serveis Jurídics. Per a això és ne-

cessari que us presente en les candi-

datures de CCOO, que vote CCOO i 

que augmente així la xarxa de delegats 

i afiliació. A major nombre de delegats 

i d’afiliats, major poder de negociació i 

reivindicació tindrem. 

La nostra lluita és constant i diària, tant 

en les meses de negociació, com en els 

centres de treball i si podem fer-ho, és 

gràcies a tots vosaltres, mitjançant l’afi-

liació i la representació sindical. 

En l’actualitat les nostres condicions 

de treball i els nostres drets laborals es 

troben cada dia més amenaçats.

Són diverses les causes que podríem 

enumerar: una reforma laboral duríssi-

ma, impagaments per part de les ad-

ministracions públiques, retallades en 

els nostres salaris, una crisi econòmica 

que afecta tots els sectors i unes pa-

tronals que cerquen retallar els nostres 

drets laborals guanyats i lluitats durant 

molts anys.

Enfront d’aquesta situació és fona-

mental estar units i organitzats en-

torn d’un sindicat com CCOO, garan-

tia de defensa dels interessos dels tre-

balladors i dels ciutadans en general. 

CCOO, per ser el primer sindicat 

d’aquest país en nombre d’afiliats i de-

legats, posseeix una força, de la qual 

els individus com a tal manquen, i 

que serveix per a representar als seus 

afiliats en els diversos àmbits de ne-

gociació (estatal, autonòmic, provinci-

al o d’empresa) en els quals participa 

vetllant pel compliment de la Llei i els 

drets dels qui representa. La nostra @NievesBotella1

nbotella@pv.ccoo.es

Nieves  Botella

Permanent sindical

ensenyament privat
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