El Consell manté exclós a STEPV de les subvencions per a la promoció del valencià
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discriminació sindical
Aquest matí, el Consell Valencià ha acordat concedir 62.688 euros de subvenció a les
organitzacions sindicals per a la realització d’activitats de promoció o foment de l’ús del
valencià durant 2010. STEPV ha estat exclosa d’aquestes ajudes, malgrat comptar amb un
conveni signat amb el Conseller d’Educació per a fomentar l’ús del valencià, que no ha estat
denunciat per cap de les parts i que fins ara es concedien amb normalitat.
Recordem que els pressupostos de 2010 van excloure el Sindicat, no només d’aquesta partida
pressupostària, sinó també de la corresponent a les ajudes per a activitats sindicals que fins
ara s’otorgaven atenent la representativitat sindical. Com ja va denunciar STEPV en aquell
moment, ha estat l’únic sindicat que s’ha vist exclós de totes aquestes ajudes econòmiques que
venien concedint-se amb total normalitat.
Fruit d’aquest intent d’exclusió, el Sindicat va engegar una campanya de denúncia i es va
entrevistar amb els grups de l’oposició perquè esmenaren els pressupostos, esmenes que van
ser rebutjades pel grup popular. Tanmateix, el Conseller d’Educació, Alejandro Font de Mora,
va haver de contestar en abril una pregunta parlamentària sobre els motius de l’exclusió de
STEPV d’aquestes subvencions, i va al•legar una “incidència administrativa” com a causa de
l’exclusió.
A més de la campanya, el Sindicat va presentar el corresponent recurs contenciós-administratiu
per a restituir el dret a rebre les subvencions que legalment li corresponen, recurs que STEPV
entén desestimat per l’acord assolit aquest matí pel Consell.
La decisió de mantindre aquesta exclusió i la desestimació del recurs confirmen que no es
tracta d’un error administratiu, com afirmava el conseller, sinó d’una decisió política plenament
conscient d’intentar marginar i arraconar el sindicat majoritari a l’ensenyament.
En eixe sentit, STEPV presentarà un nou recurs contra la resolució que publique les ajudes que
el Consell ha acordat concedir, per discriminació sindical i per tal de restituir els drets que com
a organització sindical li corresponen.
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