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Extra resultats eleccions sindicals 2006

Els resultats electorals de 2006 amplifiquen encara més
la majoria de l’STEPV-Iv en l’ensenyament públic valencià

El Sindicat torna a guanyar

El Sindicat de Treballadores i
Treballadors de l’Ensenya-
ment del País Valencià-
Intersindical Valenciana va
guanyar per sisena vegada les
eleccions sindicals en l'ensen-
yament públic no universitari,
una victòria clara, contundent
i incontestable, amb uns
resultats que confirmen
l’STEPV-Iv com “el sindicat de
l'ensenyament”. En el conjunt
del País Valencià, el Sindicat
augmenta 2.085 vots i 7 dele-
gats, i estableix una diferència
amb la segona força sindical
(CCOO) de 7.127 vots i 37 dele-
gats. També és la primera
organització sindical de l’en-
senyament públic, incloent els
resultats de les universitats
del País Valencià. Així mateix,
en el conjunt de l’estat, els
STES són la força més votada. 

La majoria de l’STEPV-Iv és
clara en les tres circumscrip-
cions i en totes les comarques,

a excepció de la Canal de
Navarrés i el Racó. En percen-
tatge, el Sindicat obté el
44,80% del total de vots eme-
sos —40,69%, en 2002— i el
45,75% de delegats —43,44%,
en 2002—.

D’acord amb els resultats
electorals, les organitzacions
amb representació en la mesa
sectorial d'Educació són:
STEPV-Iv —amb més del 50%
de representativitat—, CCOO,
ANPE i FETE-UGT. Les tres pri-
meres superen el percentatge
requerit per a participar en
aquest òrgan de negociació
mentre que UGT, a pesar de no
obtindre el mínim requerit pel
suport del professorat, estarà a
la mesa per estar considerada
“central sindical més repre-
sentativa”, segons estableix la
Llei Orgànica de Llibertat
Sindical. CSIF i USO resten fora
de la mesa sectorial .
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Increment  de  vots
STEPV és el sindicat que també
obté més vots, amb un increment
de 2085 vots. CCOO augmenta
287, CSIF ho fa en 475, USO ho fa
en 473 i ANPE en 77. UGT perd
239 vots.

Cens  i  resultats
La participació ha estat del 67% a
Castelló, del 63%a València i del
57% a Alacant. 

La diferent participació ha
tingut com a conseqüència
efectes distorsionadors en els
resultats. Així els millors
resultats s’obtenen a Castelló
(amb un 29% sobre el cens
total), seguit de València i
Alacant (27%). A Castelló, l’en-
trada de la CSIF i la USO per
superar  el 5% dels vots i  el
nul increment de delegats ha

provocat que STEPV no incre-
mente la representació mal-
grat obtenir 400 vots més que
en 2002. 

Els  resultats,  per  comarques  
Amb més del 50 per cent del vots
estan les comarques de El
Comtat 68%, la Marina Alta 66%,
la Vall d'Albaida 66%, la Serrania
60%, l'Alcoià 60%, la Safor 59%,
la Marina Baixa 58%, la Costera
55%, el Camp de Túria 52%,
l'Alcalatén 50. 

Amb menys del 50 per cent
estan Els Ports 49%, la Ribera
49%, les Valls del Vinalopó 47%,
el Baix Maestrat 47%, el Camp

de Morvedre 46%, el Baix
Vinalopó 45%, la Vega Baja
45%,  l'Alt Maestrat 41%, la
Plana Alta 41%, l'Horta Nord
41%, la Plana Baixa 41%, l'Alt
Vinalopó 40%, l'Horta Sud 40%,
el Valle de Ayora 39,53%,
l'Alacantí 38,47%, la Foia de
Bunyol 38,20%, la Canal de
Navarrés 34,51%, l'Alt Palància
33,17%, València ciutat 32,05%,
l'Alt Millars 30,00%, Ademús
30%, la Plana d'Utiel, 28%.

Increment  percentual  
Els majors increments s’obtenen
en la Safor, 14%; el Baix
Maestrat, 12%; El Camp de
Morvedre, 10%; les Valls del
Vinalopó, 10%; els Ports, 8%; la
Vega Baixa, 7%; la Vall d'Aiora,
7%; la Serrania, 6%. ; la Foia de
Bunyol, 6%. 

Participació
S’ha produït un lleuger augment de
l’abstenció en algunes zones i sec-
tors que caldrà analitzar detingu-
dament, tot i que la mitjana al País
Valencià, un 37%, és satisfactòria,
sobretot si és compara amb l’elevat
percentatge abstencionista de la
Comunitat de Madrid (61%). 
Evolució  del  vot  per  organitzacions

- CCOO obté 14 delegats més que
en 1987, però només es manté
amb dos més que en 1990, quan
va obtindre un repunt considera-
ble. Augmenta 2.334 vots des de
1987 i 618 des de 1990. 
- ANPE perd dos delegats res-
pecte de 1987 i només guanya
559 vots des d'aleshores.
- UGT guanya tres delegats en
relació a 1987 i obté 667 vots des
de 1987. Perd tres des de 2002 i
més de dos-cents vots.
- CSIF ha perdut cinc delegats
des de les primeres eleccions i
1.300 vots. Ara remunta amb 485
vots i quatre delegats.
- STEPV-Iv és l'únic sindicat que
experimenta un creixement cons-
tant i progressiu des de les pri-
meres eleccions. En les sis con-
vocatòries incrementa tant el
nombre de vots com de delega-
des i delegats, passant de 6288
vots i 32 delegats de 1987 fins els
13675 i 70 delegats de 2006, el
que confirma una sostinguda ten-
dència alcista en cada elecció. 

STEPV-Iv CCOO ANPE UGT CSIF USO

Alacant vots: 5.365 (47.77%) 2.079 1.662 1.043 1.068

delegats: 27 (47.36%) 11 8 5 6

Castelló vots: 1.962 (41.58%) 573 972 658 284 280

delegats: 13 (41,93%) 4 6 4 2 2

València vots: 6.363 (43,55%) 3.893 1.212 1.264 1.149

delegats: 30 (46,15%) 18 6 6 5

País Valencià vots: 13.690 (44.80%) 6.545 3.846 2.965 2.501 978

delegats: 70 (45,75%) 32 20 15 12 2
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Per als responsables del Ministeri,
que continuen ignorant la voluntat
del professorat en temes com
l’Estatut del Professorat o el des-
plegament de la LOE pel que fa a
l’accés. Doble ració per a la
Conselleria d’Educació, pel lamen-
table espectacle que està donant
en el desplegament de la Llei.

Per al professorat valencià, que ha
depositat en les organitzacions sin-
dicals la seua confiança per a
defensar l’escola pública i els drets
laborals. Un reconeixement extra
per a les persones que amb el seu
vot han permés que l’STEPV haja
incrementat la seua majoria.

OLI

ALL EL PARDAL
Josep Herrero

En relació a 2002, el professorat ha donat encara mésl suport a les candidatures de l’STEPV-Iv / MARC CANDELA

Radiografia dels resultats

STEPV CCOO UGT ANPE CSIF USO ALTRES

Alacant E. públic n.u. 5365 2079 1050 1654 1081 0 0

València E. públic n.u. 6349 3894 1272 1208 1144 709 0

Castelló E. públic n.u. 1962 573 658 971 274 280 0

Universitat Alacant 165 558 553 0 0 0 264

Universitat València 510 560 326 0 207 0 373

Universitat Politècnica València 126 545 183 0 328 0 0

Universitat  Jaume I 128 230 231 0 102 0 0

Universitat Miguel Hernández 0 201 180 0 160 0 175

Quadre 1

Quadre 2

Ensenyament públic universitari i no universitari

Resultats  per  circumscripcions  



Les  candidatures
En la confecció de les llistes electorals, el
Sindicat ha comptat amb una participació
destacada de l’afiliació de les comarques i els
sectors. De manera específica, s'ha avançat
en la paritat de les llistes, la intersectorialitat,
la renovació, la territorialitat i la participació
de les diverses sensibilitats ideològiques i
sindicals presents en l'organització. 

Aliança  electoral
El pacte electoral subscrit amb les compan-
yes i els companys d’AFID i CGT també ha
sigut positiu, tant per la suma de vots com,
sobretot, per la capacitat d'arribar a acords
amb altres sindicats. D’aquesta manera, el
pluralisme intern de la nostra organització,
un senyal d’identitat irrenunciable, s’ha estés
amb la convergència amb altres sindicats,
cosa que representa un pas important en el
procés cap a la construcció d’un sindicalisme
alternatiu al País Valencià.

‘Sindicat  de  l’ensenyament’
En els darrers anys, hem continuat sent el
sindicat de l'ensenyament, el que sap respon-
dre a les diverses problemàtiques presents
en el món de l’educació. El Sindicat ha signat
acords —plantilles, equiparació retributi-
va...— i ha impulsat la mobilització —contra
la llei de qualitat, per una LOE progressista,
per l'escola publica, contra la precarietat,
contra l'Estatut del professorat, contra la
guerra...—, des del consens i el diàleg, la fer-
mesa i la denúncia. Cal destacar que, amb la
convocatòria de les manifestacions del 14 de
desemble de 2005, el Sindicat va articular un
moviment a favor de l'ensenyament públic
que va mobilitzar en el carrer milers de
valencianes i valencians, i va aconseguir unir
la major part de l'esquerra política, social i
educativa valenciana.

Proximitat  a  la  gent
L'èxit electoral del Sindicat també s’explica
en el treball diari: l'atenció a les distintes
seus comarcals, les visites als centres, l’aten-
ció a la gent jove que s’ha incorporat al siste-
ma educatiu valencià, l'assessorament en la
fase de pràctiques, els concursos de trasllats,
els processos d'adscripció, l’impuls a la salut
laboral, els ensenyaments de règim especial,
la formació de persones adultes, l’educació

infantil, el professorat interí o els serveis psi-
copedagògics. Tot això, sense oblidar el
suport que representa per a la tasca sindical
disposar d’una publicació de referència en el
sector com Allioli i una web reconegut com
un dels portals educatius més complets que
rep multitud de visites i consultes de tot
l’Estat espanyol.

Moviments  socials
La participació de l’STEPV i de la Intersindical
Valenciana en els moviments socials també
ha estat reconeguda pel professorat. Cal
subratllar particularment totes les iniciatives
realitzades en defensa del valencià, del seu
ús i ensenyament o el treball per la pau.

Formació,  Salut  Laboral
Les activitats de formació de l’Escola Sindical
Melchor Botella, així com l'estructura orga-
nitzativa constituïda al voltant dels comités de
salut laboral, que cal estendre i diversificar,
evidencien les grans possibilitats que oferei-
xen, per la resposta de bona part del profes-
sorat.

La  comarca,  un  àmbit  clau
L'estructura comarcal és un altre dels nos-
tres eixos d’intervenció. Les persones que
treballen com a permanents en les comar-
ques són una referència  útil de l’organització
i acosten la tasca sindical als centres de tre-
ball. Un aspecte pendent de millora és la
constitució dels nuclis sindicals i d’afiliats i
afiliades als centres i a les localitats. Això
permetrà optimitzar el treball dels secreta-
riats comarcals i millorarà la relació dels
membres dels consells escolars amb l'es-
tructura intercomarcal i nacional del Sindicat.

Experiència  i  renovació
La renovació del Secretariat Nacional, apro-
vada en el darrer congrés, va ser una fita que
serveix per a complementar i emmarcar el
treball de l'estructura comarcal i intercomar-
cal i que caldrà anar reajustant i millorant,
per conjuminar l’experiència amb la necessà-
ria renovació de les persones responsables.
En aquest sentit, cal impulsar la participació
de les afiliades i afiliats en la vida i en els
òrgans sindicals, i avançar en la configuració
d'estructures comarcals estables. 

El professorat aposta una volta més pel 
sindicalisme unitari, plural i progressista
El Sindicat de l’Ensenyament

Evolució dels resultats electorals des de 1987

STEPV-Iv, majoritari en totes les comarques i sectors educatius, diu que la unitat sindical és ara “possible i necessària”

De nou, en l’ensenyament públic, l’STEPV-
Iv és el sindicat més representatiu del pro-
fessorat i els resultats electorals revaliden,
amb més contundència, els obtinguts en
eleccions anteriors. 

STEPV-Iv és el sindicat més votat en
totes les comarques del nord, del centre i
del sud del País Valencià. Fins i tot en
comarques on en 2002 era la segona
força —el Camp de Morvedre, la Plana
d’Utiel-Requena—, ara també és capda-
vantera. Comptem amb una organització
molt ben arrelada en tot el país i en tots
els sectors educatius. Que la implantació
del Sindicat està estesa entre tot el pro-
fessorat ho palesen el suport obtingut
tant en les meses amb presència majori-
tària de mestres de Primària com en les
que predomina el professorat de
Secundària i el d’Ensenyaments de
Règim Especial. El Sindicat és majoritari
en les ciutats grans i en les mitjanes, així
com en els petits nuclis de població, tant
en les comarques valencianoparlants
com les castellanoparlants. Per tot això,
afirmem que l’STEPV-Iv és el Sindicat de
l’Ensenyament.

Amb aquestes premisses, ningú no es
pot atrevir a assenyalar el Sindicat amb
determinades etiquetes per a distraure
l’acció sindical de cada dia. És cert que
STEPV-Iv és el sindicat dels interins, dels
mestres, del valencià… en la mateixa
mesura que també ho és de totes les per-
sones que treballen en altres àmbits de
l’ensenyament.  

D’altra banda, a l’Estat espanyol, els
STES s’han convertit en la força sindical
amb més suport del professorat (54.565
vots). I en les universitats valencianes hem
avançat notablement, sobretot en els sec-
tors on la participació ha estat més eleva-
da, el personal d’administració i serveis.
Cal destacar, en aquest sentit, la victòria
obtinguda en la Universitat de València, on
l’STEPV-Iv ja és la primera força sindical
entre el PAS.

La suma de tots els resultats de l’en-
senyament públic universitari i no universi-
tari del País Valencià confirma també la
majoria del Sindicat, amb 14.605 vots, molt
per davant de les altres organitzacions que
el segueixen: CCOO, amb 8.640 vots, i UGT,
amb 4.453 vots.

Una  campanya  en  positiu
Pel que fa al desenvolupament del procés
electoral, STEPV-Iv ha desplegat una cam-
panya neta centrada en l’explicació de les
pròpies alternatives i en el qüestionament
dels aspectes més negatius, sense fer des-
qualificacions globals de ningú. Quan hem
criticat la posició d’altres —com ara en el
desplegament de la Llei d’Educació (LOE) o
la negociació de l’Estatut Docent— ho hem
fet confrontant els arguments de les distin-
tes posicions sindicals. Continuem pensant
que el debat net i clar enforteix l’acció sin-
dical i és un servei al professorat que dóna
suport a les diferents organitzacions, en un
exercici de pluralitat ideològica. La con-
frontació d’idees i el debat públic, fruit del
joc democràtic,  sempre mereixerà el res-
pecte del Sindicat. En canvi, altres organit-
zacions han considerat que el seu enemic
era STEPV i han practicat una campanya
bruta, tractant infructuosament de desco-
brir suposades contradiccions a força de
tergiversar i presentar parcialment els
nostres plantejaments. A aquests atacs, el
Sindicat no ha contestat amb la mateixa
moneda perquè nosaltres no tenim cap
posició que hàgem d’ocultar. Tot el que
diem i fem està en les nostres publicacions
i la nostra web. Tot està a la vista. El pro-
fessorat ho ha entés perfectament i ho ha
manifestat expressament amb el seu vot . 

Per  la  unitat  sindical
La unitat sindical és possible i necessària.
Volem seguir apostant per un treball unita-
ri amb les altres organitzacions en la
defensa del model d’escola pública i dels
drets dels treballadors i les treballadores
de l’ensenyament.

Però el millor missatge que es pot
extraure del resultat de les eleccions sindi-
cals al País Valencià és l’oportunitat que
dóna l’extraordinari suport del professorat
a l’STEPV-Iv per a actualitzar el projecte
posat en marxa en 1976. En aquest sentit,
el Sindicat accepta el repte de reprendre
els objectius d’aquell moviment unitari
d’ensenyants per impulsar ara i ací un sin-
dicalisme unitari, progressista i plural on
tinguen cabuda tots els treballadors i les
treballadores de l’ensenyament. Per a això,
ara cal posar-se a treballar. La campanya
de l’any 2010 acaba de començar.

Anàlisi de resultats
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L’ALACANTÍ L’ALCOIÀ - EL COMTATALTO VINALOPÓ

LA VEGA BAJA VALLS DEL VINALOPÓEL BAIX VINALOPÓ

ALTO PALANCIA-MILLARS LA PLANA BAIXALA PLANA ALTA

EL BAIX MAESTRAT L’ALCALATÉNL’ALT MAESTRAT

LA MARINA BAIXA ELS PORTSLA MARINA ALTA

Resultats electorals per comarques

STEPV         CCOO        ANPE          UGTSTEPV         CCOO      ANPE         UGT STEPV         CCOO        ANPE          UGT

STEPV         CCOO        ANPE          UGTSTEPV         CCOO        ANPE          UGT STEPV         CCOO        ANPE          UGT

STEPV         CCOO        ANPE          UGTSTEPV         CCOO        ANPE          UGT STEPV         CCOO        ANPE          UGT

STEPV         CCOO        ANPE          UGTSTEPV         CCOO        ANPE          UGT STEPV         CCOO        ANPE          UGT

STEPV         CCOO        ANPE          UGTSTEPV         CCOO        ANPE          UGT STEPV         CCOO        ANPE          UGT
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EL CAMP DE TÚRIA

LA HOYA DE BUÑOLPLANA UTIEL-REQUENA

LA SERRANIA-R. ADEMÚZEL CAMP DE MORVEDRE

LA COSTERA

LA SAFORLA VALL D’ALBAIDA

EL VALLE DE AYORA

LA RIBERA ALTA I BAIXALA CANAL DE NAVARRÉS

L’HORTA NORD

VALÈNCIA-CIUTATL’HORTA SUD

STEPV     CCOO      ANPE       UGT       CSIF STEPV     CCOO      ANPE       UGT       CSIF STEPV     CCOO      ANPE       UGT       CSIF

STEPV     CCOO      ANPE       UGT       CSIF STEPV     CCOO      ANPE       UGT       CSIF STEPV     CCOO      ANPE       UGT       CSIF

STEPV     CCOO      ANPE       UGT       CSIF STEPV     CCOO      ANPE       UGT       CSIF STEPV     CCOO      ANPE       UGT       CSIF

STEPV     CCOO      ANPE       UGT       CSIF STEPV     CCOO      ANPE       UGT       CSIF

STEPV     CCOO      ANPE       UGT       CSIF STEPV     CCOO      ANPE       UGT       CSIF

STEPV     CCOO      ANPE       UGT       CSIF
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Juntes de PAS
El Personal d'Administració i Serveis (PAS)
funcionari és l'estament en què STEPV-Iv
ha aconseguit un millor resultat en totes
les universitats. Aquest sector ha acollit
molt bé el treball del Sindicat per repre-
sentar una alternativa diferent i que fa
mostra de valor i compromís honests.
Així, s’ha passat dels 10 delegats (13,70%)
de 2002, als 17 (20,99%) en 2006. Aquesta
dada és més rellevant si es té en compte
que en dues universitats (Alacant i
Politècnica de València) s’ha passat de
comptar amb un únic delegat a tres. En la
UJI el Sindicat s’ha mantingut també amb
tres i en la Universitat de València (UV) ha
passat de cinc a huit, la qual cosa pot
facilitar fins i tot l’accés a la presidència
de la Junta de PAS. L'evolució de votants
produïda en la UV, on més temps està
implantat el Sindicat, i l'excel·lent treball
desenvolupat pels companys i companyes
de les altres seccions sindicals ha incre-
mentat l’optimistme respecte a les pers-
pectives de creixement en un futur imme-
diat.

Comités d'empresa
El resultat en el comité d'empresa és, en
certa manera, paradoxal. Mentre que s’han
incrementat els resultats del Sindicat fins a
arribar als 13 delegats (cinc més que en
2002), s’ha reduït, en canvi, el percentatge
de representativitat, del 12,31% en 2002, a
l'11,82%. De fet, mentre que la UV i la UJI
han mantingut el nombre de delegats, amb
la corresponent baixada percentual, per
contra, són la Universitat d'Alacant (UA) i la
Universitat Politècnica de València (UPV) les
que aporten els cinc nous delegats laborals
i eviten la caiguda en termes relatius.
La composició dels comités d’empresa ha
canviat: de ser un òrgan de quasi exclusiva
representació del PAS de règim laboral, ha
passat a ser, de manera aclaparadora, un
òrgan de representació del perdonal
docent i investigador (PDI) amb contractes
laborals (associats, ajudants, ajudants
doctors, col·laboradors, contractats doc-

tors, personal d’investigació, etc.).
L’heterogeneïtat d’aquest col·lectiu, la
solució dels problemes dels quals, apa-
rentment, depén d’instàncies no sindicals,
s’ha manifestat en una elevada abstenció.
Juntes de PDI
La representació de l’STEPV-Iv dins de
l'estament docent i investigador ha patit
un lleu retrocés respecte a l'obtinguda en
2002, ja que ha passat dels 13 delegats de
llavors als 11 actuals. L'única universitat
que ha aconseguit un increment en aquest
òrgan de representació ha sigut, nova-
ment, la UA, que ha passat d'un únic dele-
gat a dos. La UV s'ha mantingut amb qua-
tre, i la UPV de València i la UJI de Castelló
han vist reduïda la seua representació en
un i dos delegats, respectivament.
El personal docent i investigador posseeix
una idiosincràsia particular que, d'una
part, el fa especialment abstencionista, i
de l’altra, li atorga un signe de major com-
ponent polític respecte a la correspondèn-
cia entre la militància en partits polítics i
el suport a certes opcions sindicals. En
aquest col·lectiu, també, l'estructura de
les universitats afavoreix aquesta asindica-

lització de l'estament, perquè es tendeix a
veure les vies de solució dels problemes o
la defensa dels interessos propis en altres
fòrums de la institució, com ara els con-
sells de departament o la comissió de pro-
fessorat, entre altres òrgans.
Des del Sindicat, cal que posem en marxa
noves formes, més imaginatives i eficaces,
si es vol arribar a representar aquest
col·lectiu i aconseguir, en primer lloc, que
descobrisca la importància de comptar
amb un sindicat assembleari que el repre-
sente més enllà de corporativismes i d’in-
teressos polítics aliens a la institució en
què es treballa.

Els resultats globals
STEPV-Iv continua creixent al País Valencià
i compta amb un 14,39% de la representa-
ció en la comunitat autònoma, cosa que
ens converteix en el tercer sindicat de les
universitats públiques. Hem aconseguit
acumular, almenys, el 10% necessari per a
accedir als àmbits de negociació en totes
les universitats en què tenim presència. El
Sindicat compta amb la suficient represen-
tació per a formar part de la mesa secto-

rial d’universitats —que representa el per-
sonal funcionari— amb 28 delegats (18’06
%) i de la mesa del conveni —que repre-
senta el personal laboral— amb 13 dele-
gats (13’54 %).

A tall de conclusió 
Amb tota la modèstia i la gratitud als com-
panys i les companyes que fan costat dia a
dia al Sindicat —no sols durant els proces-
sos electorals—, estem en el camí correc-
te i a poc a poc podrem continuar creixent
perquè se senta cada vegada més forta la
veu dels treballadors universitaris en tots
els àmbits que intervenen en la determi-
nació de les condicions de treball. En el
poc de temps que el Sindicat està present
en les universitats valencianes, s’ha con-
vertit en una organització respectada, soli-
dària, coherent i cada vegada més forta.
Les persones compromeses amb aquest
projecte “aspirem a millorar encara més,
gràcies al suport de les companyes i com-
panys que veuen en nosaltres una opció
honesta i alternativa”. Aquest és el com-
promís que el Sindicat ha adquirit en els
darrers anys. 

El Sindicat estarà present en les 
meses d’universitats i de conveni
Creixement important de l’STEPV-Iv entre el personal d’administració i serveis i lleu retrocés en el PDI

La Intersindical, a través del STICS, ha
ganado las elecciones al comité de empre-
sa de Benilim, adjudicataria de la limpieza
del campus de Tarongers de la Universitat
de València-Estudi General y ha obtenido
tres delegadas. En segundo lugar quedó
CCOO, con dos. 

Por su parte, en las elecciones sindica-
les al comité de empresa de Gebisa, encar-
gada del servicio de seguridad del campus
de Burjassot, la Intersindical ha obtenido
un delegado. Hay que destacar que el
STICS —Sindicat de Treballadors i
Treballadores de la Indústria, Comerç i
Serveis— presentaba candidatura por vez
primera. Los otros delegados se adjudica-
ron a SI (tres) y CCOO (uno).

Avance de la
Intersindical en las 
contratas de la
Universitat de València
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Els Sindicats de Treballadores i
Treballadors de l'Ensenyament (STES)
han guanyat en el conjunt de l’Estat
espanyol les eleccions sindicals de l'en-
senyament públic no universitari del 30
de novembre de 2006. Finalitzat el
recompte de vots, els resultats són: STES
54.565; CCOO, 53.632; ANPE 37.083;
FETE-UGT 31.406 i CSIF 27.068. Pel que
fa al nombre de delegats, la distribució
és: CCOO, 403; STES, 388; ANPE, 281;
FETE-UGT, 242; CSIF, 216. Falten les
eleccions de Segòvia (gener), Euskadi
(març) i Navarra (maig).

En aquestes eleccions, s’han triat
molts més delegats que en 2002, sobre-
tot per l’extraordinari increment de
Madrid, que distorsiona de manera deci-
siva el còmput estatal. En aquesta comu-
nitat autònoma, s'ha passat dels 75 dele-
gats en 2002 a 185 en 2006, i d’una a cinc
juntes de personal. Aquest increment
hauria d'haver-se aplicat en altres comu-
nitats, per mitjà d’una normativa regula-
dora del procés i l’establiment de criteris
d'homogeneïtat de la representació, i no
només a Madrid, una circumstància que
beneficia CCOO i ANPE, dues de les cinc
organitzacions que compten amb repre-
sentació en el conjunt de l’Estat. A
Madrid, els resultats electorals són enca-
ra provisionals perquè tres sindicats —
CSIF (Administració Pública), CSIT i
USO— les han impugnades al·legant que
les noves juntes de personal no s'han
constituït legalment.

Els STES confirmen la trajectòria
ascendent dels anteriors comicis, aug-
menten els vots i els delegats i guanyen
les eleccions en set territoris, en alguns
de manera contundent: País Valencià,
Illes Balears, Catalunya, Astúries,
Castella i Lleó, Canàries, Cantàbria i
Melilla. Igualment, STES experimenta
increments importants a Múrcia i a
Galícia, on l’STEG duplica la seua repre-
sentació i es confirma com a força emer-
gent en el panorama sindical gallec. En
la resta de l’Estat, el suport a les candi-
datures dels STES es manté en un nivell
satisfactori. 

L’ampli suport del professorat a les
propostes dels STES i a la seua acció sin-
dical desplegada des de 2002, expressa la
identificació de la majoria amb el diag-
nòstic i les propostes del Sindicat davant
els problemes de l'escola pública, així
com l’esgotament progressiu d’altres
models sindicals d'organitzacions capa-
ces de signar acords en representació del
professorat sense consultar-li-ho ni
atendre les seues necessitats.

“Continuarem lluitant perquè es digni-
fique la tasca d'ensenyar i donarem
suport a l'escola pública sense reserves,
perquè només l’escola pública garanteix
una educació de qualitat per a tot l'alum-
nat”, ha manifestat un portaveu dels
STES, que també ha avançat que l’orga-
nització ha sol·licitat formalment a la
ministra d’Educació que retire el projecte
d'Estatut Docent perquè, com els STES
van explicar en la campanya electoral,
“és inacceptable una regulació laboral
que introdueix un sistema de carrera pro-
fessional regressiu i amb criteris de mer-
cat”.

STES, la força més votada, guanya les
eleccions sindicals a l’Estat espanyol
54.565 vots per als STES, vora d’un miler més que CCOO, que perd la seua hegemonia 

STES-i demana a la ministra  que retire el projecte d'Estatut i que
òbriga la negociació als representants del professorat

Després de les eleccions sin-
dicals en l’ensenyament
públic, on els STES han sigut
la força més votada, el
Secretariat de la Confederació
de STES-Intersindical ha diri-
git una carta a la ministra
d'Educació per demanar-li que
retire la proposta del MEC
d'Estatut del Funcionari
Docent no Universitari. STES
planteja a la ministra la
necessitat que òbriga negocia-
cions en la mesa sectorial
d’Educació per atendre les rei-
vindicacions del professorat.
Així mateix, la confederació

sindical considera necessari
acordar, en la mesa sectorial,
el desplegament de la llei d'e-
ducació pel ministeri i les
comunitats autònomes, i en
aquest sentit ha brindat la
seua col·laboració.

Com s’ha insistit al llarg de
la campanya electoral, el
rebuig dels STES a l’Estatut
del Professorat del MEC es
justifica perquè “la nova
norma és regressiva i jerar-
quitzadora, i pretén introduir
en la gestió de l'ensenyament
públic i del seu professorat els
mètodes de gestió de l'empre-

sa privada per fomentar la
competitivitat entre els
docents, ignorant que les tas-
ques educatives impliquen
necessàriament el treball en
equip”.

Entre el repertori de temes
que cal negociar en la mesa
sectorial, el Sindicat planteja
abordar aspectes importants
com el cos únic del professo-
rat, l'augment en 250 euros
del complement específic
general —el que cobra tot el
professorat—, el reconeixe-
ment i la retribució generalit-
zada de la tutoria, la prolonga-

ció indefinida del dret a la
jubilació als 60 anys, la con-
creció i presa de mesures per
a la millora de la convivència
en els centres educatius, el
reconeixement de les malal-
ties professionals del profes-
sorat o la consolidació en l’o-
cupació del professorat interí.
Els STES consideren que cal
abordar aquestes i altres
mesures “per a dignificar la
tasca d'ensenyar i per a incen-
tivar al conjunt de les treballa-
dores i els treballadors de
l’ensenyament”.

El rebuig al projecte d’Estatut del Professorat ha estat un eix central en la campanya electoral del Sindicat / ARXIU

EXTRA RESULTATS ELECCIONS SINDICALS 2006 / 198 / 7



Tu també ens fas falta
En el Sindicat de l’Ensenyament, tu decideixes

El Sindicat de Treballadores i
Treballadors de l’Ensenyament
del País Valencià va nàixer, ara fa
trenta anys, amb una forta voca-
ció unitària, pluralista, participa-
tiva i democràtica. I així s’ha
mantingut. Hem guanyat les elec-
cions de 2006 per a fer possible
un sindicalisme unitari i més fort
que ens permeta poder reivindi-
car més i millor. Ara som, encara
més, “el Sindicat de
l'Ensenyament”. 

Continuem apostant per un
model sindical unitari, amb un alt
grau de pluralisme i de funciona-
ment democràtic, on càpien totes
les persones que vulguen defen-
dre col·lectivament els seus drets
i el model d’escola pública i de
serveis públics. 

Som una organització de tre-
balladores i treballadors, autòno-
ma i arrelada en el territori. El
Sindicat es defineix pel que l’afi-
liació és capaç de fer. L’acció sin-
dical abasta el món laboral,
sense oblidar la cultura, la soli-
daritat, l'ecologia, el pacifisme,
l’internacionalisme i la lluita per
l'emancipació de totes les perso-
nes que pateixen qualsevol tipus
d'opressió.Treballem junts per tal
d'aconseguir una societat més
justa i un món més habitable.

PER A QUÈ CAL UN
SINDICAT?
Més d'una vegada et deus haver
fet la pregunta. Potser has estat
a punt d'afiliar-t’hi, però ho vas
ajornar per a un altre moment.
És possible que ens hages visitat
o ens hages telefonat, potser visi-
tes la nostre web per les oposi-
cions, les retribucions, les recla-
macions... O senzillament com-
parteixes amb les companyes i
els companys afiliats del teu cen-
tre de treball moments de reivin-
dicació i de lluita. Potser fins i tot
t'has sentit contrariat per alguna
actuació sindical no compartida. I
és que moltes de les coses que

t’afecten són part d’un treball, de
vegades invisible, que realitzen
els sindicats.

AMB TU, MILLOR

Després de les eleccions, conti-
nuem treballant com sempre. 

La nostra organització neces-
sitava el teu vot i ara et demana
la teua participació, perquè fer
front als problemes de cada dia,
aportar solucions, negociar-les o
pressionar per aconseguir-ho, és
fruit de l'esforç col·lectiu dels
companys i companyes afiliats
que participen en el manteniment
de l’organització. Nosaltres no
depenem gens ni miqueta de l'a-
juda institucional: així som lliures
per a pensar i fer el que volem.

Les eleccions sindicals són
molt importants perquè determi-
nen la representativitat i l'accés
als àmbits de negociació, però
cada publicació que distribuïm, el
web, les visites als centres, les
instal·lacions, els serveis jurídics,
les consultes... es paguen amb
les aportacions econòmiques de
l’afiliació. 

Pensem que cal oferir tota la
informació disponible, perquè és
la millor eina per a assegurar la

capacitat de decidir i, per això,
mai no preguntem a ningú si és
afiliat nostre per aclarir-li un
dubte o ajudar-lo en tot allò que
podem. Si ho podem fer és grà-
cies a la contribució de les perso-
nes afiliades. Creiem, sobretot,
en l'esforç col·lectiu.

El panorama sindical és ampli,
però les organitzacions som dife-
rents. Nosaltres no tenim cap
posició que hàgem d’ocultar i
podem presumir de no haver tin-
gut mai cap dependència de
l'Administració, ni de cap organit-
zació política. Si ens coneixes
saps que tota la informació que
rebem, la traslladem de manera
immediata al professorat. Tot allò
que diem i fem està en la nostre
web, en la revista Allioli i en les
altres publicacions. 
Però encara hem d'avançar molt
més. La teua participació al si
d’aquesta organització, del
Sindicat de l’Ensenyament també
ens és necessària. Perquè ací tu
decideixes.


