
RESUM DE L'ASSEMBLEA COMARCAL DEL PROFESSORAT.
IES ABASTOS. 9 DE FEBRER DE 2012

L'Assemblea, amb una assistència inferior a l'anterior, començà amb la informació del sindicats i 
després s'obrí el torn de paraules i posterior votació de les propostes fetes al llarg de l'assemblea:

1. TORN DELS SINDICATS.

S'informà dels següents punts:

− La intenció de la Conselleria d'allargar la jornada laboral el curs vinent a 21 hores.

− L'incompliment de l'acord de plantilla d'infantil i primària per part de la Conselleria reduirà 
aquesta considerablement el curs vinent.

− La Conselleria encara no ha convocat cap reunió amb les sindicats tot i que als mitjans de 
comunicació  el  conseller  Vela  ha  anunciat  una  mesa  per  al  28 de  febrer.  Cal,  per  tant, 
intensificar les mobilitzacions d'ací a finals de febrer. Els sindicats també informaren que 
només acceptaran una negociació col·lectiva amb tots els sindicats i en cap cas un a un amb 
la Conselleria.

Calendari de mobilitzacions:

− Dissabte 11 de febrer: marxes per a assenyalar el malbersament de fons públic (aeroport de 
Castelló, Àgora, Ciutat de la Llum, Terra Mítica).

− Dissabte  18 de febrer: vaga de consum. En tot cas no consumir en grans superfícies i només 
fer-ho en el xicotet comerç.

− 23 de febrer. Concentracions  a les portes dels ajuntaments del País Valencià.

− 25 de febrer: manifestacions a les ciutats de Castelló, València i Alacant. A València eixirà a 
les 18'30 hores des de la plaça de sant Agustí.

− S'insta  a  continuar  amb les  mobilitzacions  als  centres,  fer  accions  a  cada  barri,  a  cada 
poble...

Vaga

− Cal  fer  un  calendari  de  mobilitzacions  que  vagen  “in  crecendo”   que  acaben  amb una 
convocatòria de vaga que paralitzen els serveis públics com a mesura de pressió.

− Cal parlar als centres quin tipus de vaga es vol, quan, etc. per assegurar-nos l'èxit. 

S'instà a la unitat, a continuar amb les mobilitzacions i es feu un repàs de la situació actual de la 
funció pública , especialment, de l'aducació, es parlà del cas de Grècia...



2. TORN DE PARAULES

Al principi de l'assemblea el company Josep de l'IES Ferrer i Guàrdia de València, que anteriorment 
havia demanat als sindicats que acurtaren les intervencions i donaren pas al torn de paraules per no 
allargar  l'assemblea  excessivament,  explicà  la  creació  d'una  xarxa  de  coordinació  paral·lela  als 
sindicats i es van passar uns fulls perquè els companys que ho desitjaren deixaren les seues dades. 

El  mateix  company  feu  una  proposta  que  afectava  a  l'ordre  de  l'assemblea  i  que  canviava 
substancialment la manera com es desenvolupà l'anterior. En aquella, durant unes dues hores i mitja 
es van fer propostes i al final foren els sindicats qui les van recollir i decidiren quines es farien 
sense que l'assemblea tinguera oportunitat de votar i, per tant, de decidir..

Amb la intenció de fer més democràtica i eficaç l'assemblea, es proposava que després de cada 
proposta es fera un debat i hi haguera una votació.  En un primer moment l'assembleà continuà 
sense  considerar  aquesta  el  canvi  de  funcionament  i  fou  necessari  insistir  perquè  fos  votat. 
L'assemblea va votar en contra de l'opció proposada i a favor de donar pas al torn de paraules i les 
propostes dels diferents centres educatius i votar en finalitza l'assemblea. 

Després de més d'una hora de torn de paraules, on hi hagueren propostes de mobilitzacions però 
també gent que utilitzava el torn per fer un discurs personal, finalment, amb l'assistència minvada, 
els sindicats van ser els qui van fer la interpretació de les propostes que s'havien de votar i es generà 
un debat en cadascuna d'aquestes. S'assenyalà la inoperativitat d'aquest sistema ja que obligava a 
l'assemblea a tractar dues vegades les propostes.

Propostes aprovades:

− Creació d'un perfil a Facebook

− Manifestació el dia 29 de febrer per unir-se a les mobilitzacions de vaga a nivell europeu 
(aquesta proposta tirà endavant malgrat les reticències dels sindicats).

− Dilluns 20 de febrer. Acte massiu de tancament a l'IES Lluís Vives de València. Al principi 
es  proposà  desconvocar  la  resta  de  tancaments  ,  finalment  s'acordà  mantindre'ls  a  cada 
centre i aquells que no en pogueren organitzar-ne un bo que acudiren al Vives.

− No col·laborar amb l'administració (no participar en programes de qualitat i d'altres).

− Dimecres 22 de febrer. Bicifestació de Nuevo Centro a la ciutat de les Arts i de les Ciències.

− Vaga a. tota la funció pública Fou un tema controvertit a l'assemblea. S'insistí en parlar als 
centres i veure les possibilitats d'èxit.

− Banc de llibres.  Els  sindicats  enviaran un qúestionari  als  centres  educatius per  veure la 
viabilitat de la proposta.

− Es va proposar fer pancartes per posar als cartells. Els sindicats en faran.

− 1 de març i altres dies de falles, visibilitzar les nostres reivindicacions (amb globus, etc) a 
les mascletades.


