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L'STEPV-lv incrementa la seua majoria i obté 11.570 vots i 63 delegats i delegades

El Sindicat de Treballadores i
Treballadors de l'Ensenyament
del País Valencià-Intersindical
Valenciana incrementa la seua
majoria a l'ensenyament públic
no universitari en les eleccions
sindicals celebrades el 4 de des-
embre, que li atorguen 63 dele-
gades i delegats dels 145 a triar.
L'STEPV-lv obté 1.650 vots més
que en 1998, i aconsegueix 10
delegats més que els que ja tenia
en l'anterior període. En segon
lloc ha quedat CCOO, amb~ 32
delegats (n'augmenta cinc); i
ANPE i UGT repeteixen resul-
tats, amb 21 i 18 delegats, res-
pectivament, CSIF n'ha obtingut

El STSPV-Iv triplica
els delegats en les
eleccions a la
Sanitat pública
valenciana
Les eleccions en la Sanitat pública
valenciana celebrades el 17 de
desembre i guanyades per CEM-
SATSE, seguit de CCOO, van
atorgar un total de 15 delegats a
l'STSPV-Iv, que triplica la seua
representació de 1998, quan es
presentava per primera vegada,
amb les sigles de l'STEPV-Iv. El
sindicat de la Sanitat és el majori-
tari a l'Àrea de Salut de la Marina
Alta (Dénia) i estarà present, per
primera vegada, a l'Àrea de Salut
de Castelló.

nou (n'augmenta dos) i USO es
manté amb dos. CGT i AFID no
superen el 10% necessari per a
obtindré representació. En con-
seqüència, els sindicats que for-
maran part de la Mesa Sectorial
d'Educació són STEPV-Iv,
CCOO, ANPE i UGT. CSIF esta-
rà a la Mesa, per ostentar la con-
dició de "sindicat més represen-
tatiu" en la funció pública valen-
ciana.

L'important suport a les candi-
datures de l'STEPV-Iv i la seua
victòria confirmen una majoria
que es manté sense interrupcions
des de la primera convocatòria
electoral, en 1987. A més, el

XELO GARCIA

Sindicat és l'organització que
més creix en vots i en delegades
i delegats. Els resultats són il·lus-
tratius pel que fa al suport del
professorat a un model sindical
progressista, autònom, participa-
tiu i valencià.

L'actual conjuntura de con-
frontació ideològica sobre el
model educatiu obliga a fer una
lectura específica dels resultats
electorals. En aquest sentit, les
xifres són eloqüents. Ni el conse-
ller ni la ministra poden seguir
afirmant que la majoria del pro-
fessorat comparteix el seu model
educatiu contingut en la Llei de
Qualitat Educativa.

Els delegats del Sindicat, presents a quatre
universitats I a tots els sectors, PDI i PAS

Els treballadors de
les universitats
donen més suport a
les candidatures de
l'STEPV-Iv
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ENSENYAMENT PÚBLIC NO UNIVERSITARI

32
ccoo

63
STEPV

USO
CSIF

Nombre total de delegats i delegades a les Juntes de Personal.

11570

6241

3751
M 3199

2014

512 819
326

STEPV CCOO ANPE UGT CSIF USO AFID CGT

Vots acumulats a les candidatures sindicals en tot el País Valencià.
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L'alLc
Per al conseller i la ministra d'Educació, que
després de les eleccions es neguen a acceptar

que vora el 75 per cent del vot del professorat

s'ha dirigit als sindicats
contraris a la LSei de Qualitat.

,..i l'oli
Per als membres de les candidatures, interventors i
interventores i tota l'afiliació que, amb el seu esforç,
han fet possible l'èxit electoral del Sindicat.
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Eleccions sindicals en privada

47 delegats i delegades
de l'STEPV-Iv en
l'ensenyament privat,
en un procés electoral
que acabarà en 2003
Les eleccions sindicals de l'ensenyament privat
al País Valencià s'estendran al llarg de tot el curs
2002/03, en un procés que va començar en
setembre i en què el Sindicat ja ha obtingut 47
delegats i delegades.

A la circumscripció de València, les eleccions
van començar el 4 de novembre i f inal i tzaran en
maig de 2003. Fins el moment de tancar l'edició,
l'STEPV-Iv havia presentat candidatures en 24
col·legis de la província, sis més que en l'anterior
contesa. En el còmput provisional que només
afecta aquests centres, el Sindicat compta ja amb
36 delegats, sis més dels que tenia en 1998 en
aquestes taules electorals.

A les votacions a Alacant, que es tancaran en
abril, el suport a les llistes de l'STEPV-Iv s'ha
traduït en l'elecció de vuit delegats i delegades,
una xifra que repeteix els resultats de 1998. En
canvi, en les eleccions celebrades fins el moment
a Castelló no s'ha elegit cap delegat del Sindicat,
encara que en aquesta circumscripció tampoc hi
havia cap representant del Sindicat.

Tot i la provisionalitat dels resultats, el
Sindicat els ha valorat de manera molt favorable,
especialment pel peculiar context electoral de
l'ensenyament privat, sovint hostil cap al model
de sindicalisme autònom i assembleari que
l'STEPV-Iv representa.

Desde las primeras elecciones democraticas, el STEPV-lv ha ganado en todas las ocasiones

El Sindicato de la ensenanza

E n la ensenanza pública, el
STEPV-lv es, mas que nunca,
el sindicato mas representati-

vo del profesorado. Es el Sindicato
de la ensenanza. Los 11.570 votos
obtenidos por el Sindicato represen-
tan el 40,68% de todos los asignados
a candidaturas. El segundo sindica-
do es CCOO, con 6.241 votos
(21,91%). Siguen ANPE (13,19%),
FETE-UGT (11,26%), CSIF (7,12%),
AFID (2,88%), USO (1,81%) y CGT
(1,15%).

Desde 1987 -ano de las primeras
elecciones sindicales democrati-
cas- basta hoy, el Sindicato es el
mas votado convocatòria tras con-
vocatòria. En la ensenanza se ha
consolidado una alternativa al sin-
dicalisme tradicional, mas allà de
coyunturas históricas o circunstan-
cias diversas. El STEPV-lv se con-
solida Lodavía mas conio modelo
sindical alternativo gracias al
apoyo mayoritario de los trabaja-
dores de la ensenanza. La compa-
ración de la evolución de los resul-
tados obtenidos por el STEPV-lv y
el segundo sindicato entre 1990
(ano en que el STEPV-ïv obtiene
sus peores resultados) y 2002 ofre-
ce una trayectoria clarificadora:
mientras CCOO aumenta 313
votos respecto a los obtenidos en
1990, el STEPV-lv suma 5.302 en
el mismo periodo. En la Junta de
Personal de València, su creci-
miento respecto a 1990 es de 48
votos, mienl:ras el del STEPV-tv es
de 2.857,

En todas las comarcas
Los resultados de 2002 no han
hecho rnas que coníirmar esta
regularidad, que se expresa tanto
en términos cronológicos como
territoriales: el STEPV-lv es el sin-
dicato mas votado en todas las
comarcas del Norte y del Sur del
País Valenciano, y en casi todas las
comarcas centrales, a excepción
del Camp de Morvedre, la Plana

"Quienes se oponen a
la Ley de Calidad han

obenido el 73,75 %
de la representación

del proíesorado y eso
es mas importante
que las miserias
particulares".

de Utiel-Requena y el Rincón de
Adeniuz, donde es la segunda
fuerza y continua creciendo.

El Sindicato es, pues, una orga-
nización muy bien arraigada en
todas partes, en todos los sectores
educatives, como lo corroboran los
resuítados obtenidos en mesas
doiide vota mayoritariamente el
profesorado del Cuerpo de
Maestros y donde vota mas profe-
sorado de Secundaria (en 2002, el
censo electoral presenta una distri-
bución casi simètrica entre ambos
sectores), en las grandes ciudades
y en los pequenos núcleos de
población, en comarcas valencia-

noparlants y en las que son históri-
camente castellanoparlantes.

Todos los temas
Esta contundente realidad pone en
solfa, una vez mas, los diferentes
"sambenilos" que, con mejor o peor
intención, se le cuelgan al
Sindicato, siempre con la preten-
sión -inútil- de hacer invisible un
trabajo realizado en todos y en cada
uno de los temas de la agenda edu-
cativa, para todos los sectores y ser-
vicios, y a favor de todos los traba-
jadores y trabajadoras de la ense-
nanza. El STEPV-lv no es solanien-
te "el sindicato de los interines", o
"un sindicato de maestros", o "el
sindicato del valenciano", porque
lo es de todo esto a la vez, También
lo es, y en la misma medida, de los
funcionaries de carrera, del profe-
sorado de Secundaria, de los SPEs,
de la Educación Especial, de la
Forrnación de Adultos o de las
Ensenanzas Especializadas. Como
tanibién sabé estar al frente de la
lucha por la recuperación del
valenciano y reconocer los dere-
chos lingüísticos de todo el mundo
y de todos los territorios, una pre-
misa necesaria para favorecer una
política lingüística de integración
del conjunto de la población.

Solo así se puede entender que el
STEPV-lv sea la organización que
incrementa sus votos respeto a las
elecciones de 1998 en 26 de las 30
comarcas en que se ha territorializa-
do el resultado de las elecciones.
Ademàs, ese 40,68% de los votos a
candidaturas obtenido por el
Sindicato se concreta en una mayo-
ría absoluta en comarcas como L'Alt
Maestrat (57,69), El Alto Mijares
(68,65), La Serranía (54,33), La
Costera (54,28), La Vall d'Albaida
(63,25), La Marina Alta (64,61), La
Marina Baixa (50,72), El Comtat
(63,72) y L'Alcoià (55,33).

Sindicato de trabajadores
Preocuparse por todo y por todo el
mundo, especialmente por los sec-
tores rnas débiles o mas precariza-
dos, es la clave para entender que
en cl País Valenciano, a diferencia
de o tros lugares del Estado, las
candidaturas surgidas desde secto-
res específicos del profesorado,
con un programa limitació a sus
intereses, como los interinos, cate-
draticos o determinades sectores
docentes de Secundaria, no han
hecho fortuna en estàs elecciones,
Y es que no es suficíente con
rechazar actitudes corporatives -
cuando lo son-; hace falta asurnir
todas las reivindicaciones que son
justas y mantener una actitud dia-
logante con todos los sectores del
profesorado.

No faltaran tarnpoco anàlisis de
estàs elecciones, donde, de nuevo, el
sindicalisme progresista, autónomo
y asambleario que el STEPV-lv
representa se calificarà de corporati-
vo por quien se autoatribuye en
exclusiva el sindicalisme de clase,
Por el rnomento, han afirmado -sin
votos suficientes, però con el confu-
sionisme de siempre- que es otro
quien ha ganado las elecciones.
Estos curiosos analistas de la ortodò-
xia, que pierden las elecciones en la
ensenanza pública convocatòria tras

convocatòria, però nunca hacen una
autocrítica, siempre ignoran delibe-
radamente que el STEPV-lv es,
desde siempre, un sindicato de tra-
bajadoras y trabajadores. Mientras
el STEPV-lv, atendiendo a las cir-
cunstancias de su nacimiento, ha
sido un sindicato de ensenantes, se
le ha calificado de organización cor-
porativa. Ahora que se ha hecho
realidad un proyecto global para
todo el mundo laboral mediante la
Intersindical Valenciana, el pecado
cometido es el de intmsismo.

Cualquier cosa excepto reconocer
que las Plataformas en Defensa de la
Ensenanza Pública, la Mesa por la
Ensenanza en Valenciano, la lucha
contra la Ley de Calidad o la Huelga
General, cada vez que se convoca,
reúnen, codo a codo y dia a dia, a
todas las organizaciones progresis-
tas del País Valenciano en un
esfuerzo común de oposición a las
políticas conservadoras y antisocials.
Hay que destacar que las organiza-
ciones que se oponen a la Ley de
Calidad han obtenido el 73,75% de
la representación del profesorado, y
esto es mas importante que las mise-
rias particulares.

Una campana limpia
Porque también ante las elecciones
sindicales el STEPV-lv hace un
esfuerzo por propiciar el trabajo
unitario, incluyendo a las organiza-
ciones sindicales que, aunque ten-
gan un corpus ideológico opuesto,
pueden compartir en un momento
determinado una reivindicación y
una lucha a favor de los trabajado-
res y trabajadoras de la ensenanza.
Por eso el Sindicato ha hecho una
camparia limpia, dirigida a explicar
sus propias alternativas, a criticar lo
que haga falta, però sin descalifica-
ciones globales del t rabajo de
nadie. La pluralidad ideològica del
profesorado se expresa, afortunada
y libremente, en el apoyo que da a
las diferentes organizaciones sindi-

"Se ha consolidado
una alternativa al

sindicalisme
tradicional, mas allà

de coyunturas
históricas o

circunstancias
diversas."

cales. Este es un hecho que siempre
merecerà, mientras sea fruto del
juego limpio y democràtico, el res-
peto del Sindicato. Con toda seguri-
dad, el profesorado también vota
un talante unitario y dialogante,
capaz de concitar la unidad de
acción.

Finalmente, hay que lamentar
que la abstención haya aumentado
ligeramente, aun cuando la media
de participación, un 65%, esta rnuy
lejos del 42% de Madrid. Y, tras
reconocerlo, hace falta ponerse a
trabajar.

Para el STEPV-lv, la campana del
2006 acaba de empezar.
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Evolució del vot des de 1990 / valoració dels resultats en les tres circumscripcions electorals

ALACANT
Els resultats assolits a la circums-
cripció d'Alacant són altament
satisfacoris. En primer lloc pel fet
d'haver revalidat la condició de
Sindicat més votat en totes i
cadascuna de les comarques que
la integren. L'STEPV-Iv ha estat
l'opció guanyadora en 82 de les
106 meses electorals existents.

L'acumulació del 43'27% dels
vots emesos representa el millor
resultat aconseguit fins ara pel
sindicalisme autònom i assern-
bleari a l'ensenyament, amb un
augment del 3'4l% respecte dels
resultats de 1998, L'STEPV-lv és
el sindicat que incrementa més
la seua representativat entre el
conjunt d'ensenyants, Espe-
cialment significatives són les
xifres electorals d'algunes
comarques, com la Marina Alta,
on s'han quintuplicat els vots del
Sindicat en relació a la segona
força, o l'Alcoià-Comtat, la
Marina Baixa i el Baix Vinalopó,
on es multipliquen per niés de
tres els seus sufragis en relació al
seu immediat seguidor.

Lleu augment de l'abstenció
Tot i la participació majoritària
del professorat (sobre un 60%
del cens), és preocupant l'aug-
ment en cinc punts de l'absten-
ció respecte a la de 1998. En
aquesta tendència, generalitza-
da en el conjunt del País
Valencià, han pogut influir
diversos factors com els proble-
mes d'interpretació de la nor-
mativa sobre les reduccions
horàries per a la votació en
Secundària, la distribució de
les meses electorals, que en
alguns casos no era la més ade-
quada per afavorir la votació, i
un cert desencís que també
s'estén a d'altres àmbits de la
societat.

Els resultats confirmen al
capdavall la validesa del pro-
jecte sindical representat per
l'STEPV-Iv i suposen un
refrend a la tasca realitzada,
però també suposen un nou
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repte per a seguir compromesos
al servei del treballadors i tre-
balladores de l'ensenyament i
en defensa de l'Escola Pública.

CASTELLÓ
A les comarques del Nord també
hi ha motius sobrats per a l'opti-
misme, sobretot si s'estableix
una comparació entre els vots
aconseguits en 2002 i els de les
anteriors eleccions.

En termes absoluts, destaca
com avanç més significatiu l'in-
crement en la quantitat de sufra-
gis, vora de 400 vots més que en
1998, un augment que és el més
important dels experimentats
des de 1987. La millora en vots
es reflecteix en termes absoluts i
relatius, i permet incrementar
encara més les distàncies en
relació a la resta d'organitza-
cions.

La satisfacció és superior si
s'analitzen els resultats comar-
cals. L'STEPV-Iv és, per prime-

Evolució del vot sindical a l'ensenyament públic no universitari des de 1987.

ra vegada, Ja í orca sindical
guanyadora a totes les comar-
ques de Castelló, fins i tot
millorant les dades de les elec-
cions anteriors. Cal ressaltar el
cas de l'Alt Millars, on el
Sindicat ha estat el guanyador,
una situació desconeguda des
de 1990. La victòria en aquesta
comarca ha estat acompanyada
d'una contundència absoluta,
ja que l'STEPV-Iv ha obtingut
el millor dels resultats de totes
les comarques, amb un 68,75%
dels vots emesos.

Per sectors, destaca l'incre-
ment de la presència del Sindicat
en Educació Infantil i Primària.
Finalment, pel que fa a
Secundària, l'anunci d'un "vot
de càstig" a les organitzacions
sindicals no s'ha confirmat. L'S-
TEPV-Iv, almenys, no observa
cap pèrdua de suport en termes
absoluts ni relatius. D'altra
banda, la reducció de l'índex de
participació ha estat insignifi-
cant.

VALÈNCIA
A l'àmbit de la Junta de Personal
de Valencià l'STEPV-Iv obté
5.541 vots (39,36%) i 26 delegats
i delegades (42,62%), amb una
participació del 66%, un incre-
ment de 711 vots i tres delegats
sobre els resultats de 1998.

L'STEPV-Iv és el primer sindi-
cat en totes les comarques
exceptuant el Camp de
Morvedre (36%) i la Plana de
Utlel-Requena (24%) on és el
segon. Destaquen els resultats
de la Vall d'Albaida (64%), La
Costera (55%), La Serranía
(54%), La Ribera (50%), El Camp
de Túria (48%), La Safor (44%).
En la resta de comarques oscil·la
entre el 30 i el 40%. D'altra
banda, l'anàlisi dels resultats
reflecteix la simetria quant a sec-
tors (Primària i Secundària),
zones lingüístiques, estabilitat
del professorat (centres amb alta
taxa de persones definitives o
interines).

Els pitjors resultats de
l'STEPV-Iv en 1990 (2.684 vots i
13 delegats) ara s'han duplicat
àmpliament amb 5.541 vots i 26
delegats. El - segon sindicat
(CCOO) en canvi, malgrat l'incre-
ment que experimenta en 2002
(643 vots i 3 delegats), només
creix en relació als seus resultats
de 1990 (3.737 vots i 18 delegats)
en 48 vots (en 2002 obté 3.785 i 18
delegats), Els altres sis sindicats
sumen junts el 33% dels vots i
repeteixen els resultats de 1998.
Tres d'ells, USO, CGT i AFID (que
perd la meitat dels vots), obtenen
resultats testimonials i no obtenen
representació a la Junta de
Personal.

Els resultats electorals ratifi-
quen el reconeixement per la
majoria del professorat al treball
realitzat per l'STEPV-Iv. En aquest
sentit, cal recordar que en els
darrers quatre anys el Sindicat ha
continuat desplegant una intensa
acció sindical, tant en solitari com
en el marc unitari de la Junta de
Personal Docent, on ostenta la
Presidència i la Secretaria.

La campanya electoral
La normalitat ha estat la tònica
del procés electoral, amb una
pràctica inexistència de situa-
cions conflictives, com en altres
ocasions. El Sindicat ha centrat
la seua campanya en l'explica-
ció de les seues propostes en
positiu. Això, malgrat l'obsessi-
va campanya del segon sindicat,
basada en la diferenciació siste-
màtica amb l'STEPV-Iv malgrat
les coincidències de l'acció sin-
dical desplegada recentment en
el marc de la lluita contra la Llei
de Qualitat i la Vaga General
del 20 de juny. Aquest compor-
tament ha assolit el seu nivell
més extrem en la campanya en
solitari de CCOO (només amb
l'aliança de la Conselleria
d'Educació) per a responsabilt-
zar l'STEPV-Iv dels errors pro-
pis i de la incompetència de la
Conselleria per fer efectiu el
complement retributiu dels
mestres del cicle 12-14.

4459
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Vots acumulats a les candidatures en cada circumscripció electoral
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EL BAIX VINALOPÓ

786

STEPV CCOO ANPE ÜGT CSIF AFID STEPV CCOO ANPE UGT CSIF AFID STEPV CCOO ANPE UGT CSIF AFID

L'ALCOIÀ - EL COMTAT
559

109

37

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

ELS PORTS

STEPV CCOO ANPE UGT CSIF AFID STEPV CCOO ANPE UGT CSIF AFID STEPV CCOO ANPE UGT CSIF USO AFID

EL BAIX MAESTRAT L'ALT MAESTRAT
30

L'ALCALATÉN

STEPV CCOO ANPE UGT CSIF USO AFID STEPV CCOO ANPE UGT CSIF USO AFID
STEPV CCOO ANPE UGT CSIF USO AFID

L'ALT MILLARS LA PLANA ALTA LA PLANA BAIXA

STEPV CCOO ANPE UGT CSIF USO AFID STEPV CCOO ANPE UGT CSIF USO AFID STEPV CCOO ANPE UGT CSIF USO AFID
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EL ALTO PALANCIA
73

EL CAMP DE MORVEDRE LA SERRANIA-EL RACÓ D'ADEMÚS

o

: STEPV CCOO ANPE UGT CSIF USO AFID STEPV CCOO ANPE UGT CSIF USO AFID CGT STEPV CCOO ANPE UGT CSIF USO AFID CGT

EL CAMP DE TÚRIA LA PLANA D'UTIEL-REQUENA LA FOIA DE BUNYOL
140-1

120'

100

129

56

33
28

12

140

120

100

80

60'

40

20

132

102

64

27
39

~~i _}r—{ /̂~~"j"^3r7

STEPV CCOO ANPE UGT CSIF USO AFiD CGT STEPV CCOO ANPE UGT CSIF USO AFID CGT STEPV CCOO ANPE UGT CSIF USO AFID CGT

L'HORTA NORD
476

L'HORTA SUD VALÈNCIA-CIUTAT

1000

900

800-

700

600

500

400

30D

200-

100

903 894 O

316
365 377

STEPV CCOO ANPE UGT CSIF USO AFID CGT STEPV CCOO ANPE UGT CSIF USO AFID CGT STEPV CCOO ANPE UGT CSIF USO AFID CGT

EL VALLE DE AYORA LA CANAL DE NAVARRÉS LA RIBERA (ALTA I BAIXA)

45-j

40-

35-

30-

25-

20-

15-

10-

5-

O

974

STEPV CCOO ANPE UGT CSIF USO AFID CGT STEPV CCOO ANPE UGT CSIF USO AFID CGT STEPV CCOO ANPE UGT CSIF USO AFID CGT

LA VALL D'ALBAIDA LA SAFOR

484
500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

O

o

344

106

22 13

STEPV CCOO ANPE UGT CSIF USO AFID CGT STEPV CCOO ANPE UGT CSIF USO AFID CGT STEPV CCOO ANPE UGT CSIF USO AFID CGT
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Els treballadors de les universitats valencianes confirmen el creixement del Sindicat

Els resultats de les eleccions sin-
dicals del 4 de desembre a les
universitats públiques del País
Valencià confirmen el creixe-
ment del suport que l'STEPV-Iv
ha rebut en tots els campus, en
els quals estarà representat a
partir d'ara, amb excepció de la
Universitat Miguel Hernàndez,
on el Sindicat no va formalitzar
candidatures, L'STEPV-Iv obté
representació en totes les Juntes

de Personal Docent i
Investigador (PDl), les Juntes de
Personal d'Administració i
Serveis (PAS) i els Comitès
d'Empresa de la Universitat de
València-Estudi General
(UVEG), la Universitat
Politècnica de València (UPV),
la Universitat Jaume I de
Castelló (UJI) i la Universitat
d'Alacant (UA), En el conjunt
del País Valencià, el Sindicat 1998 2002

aconsegueix 31 delegats i dele-
gades, front als 18 que tenia des
de les anteriors eleccions de
1998.

L'anàlisi dels resultats mostra
que és precisament a les dues
universitats on és més palesa la
tasca del Sindicat, la UVEG i la
UJI, on s'han experimentat els
avanços més importants. En
aquests casos, la representació
de l'STEPV~Iv es situa a un

nivell que permetrà aspirar a
una victòria electoral en pròxi-
mes convocatòries, especial-
ment, en les Juntes de PAS, La
tendència creixent del suport al
Sindicat configura un nou esce-
nari que permet albirar noves
expectatives en 2006.

L'objectiu immediat del sec-
tor és crear la secció sindical de
la Universitat Miguel
Hernàndez.

Total de delegats de l'STEPV-Iv.

Evolució dels delegats electes a les universitats del País Valencià (PDl, PAS i Comitès d'Empresa)

Universitat de València -
Estudi General

14 14

25

STEPV CGT

H1998

^2002

UGT CCOO

6

CSIF

Universitat Jaume I
de Castelló

9 o 10
8 ^mi i

STEPV UGT CCOO CSIF

j 1998

í 2 002

8

É O

USO

Universitat
Politècnica de
València

10

STEPV UGT

25 25 1998

2002

10 9

CCOO CSIF

O
uso

Universitat
d'Alacant

STEPV

O

CGT

9

UGT CCOO

J1998

Í2002

O

CSIF

Resultats eleccions sindicals universitats • Nombre de delegats i delegades (4 de desembre de 2002)

UVEG

UPV

UJI

UA

UMH

PDl funcionaris i contractats adm.
PDl i PAS laboral Tècnics i adm.

Especialistes i no qual.
PAS funcionari

Tota l
PDl funcionaris i contractats adm.
PDl i PAS laboral Tècnics i adm.

Especialistes i no qual.
PAS funcionari

Total
PDl funcionaris i contractats adm.
PDl i PAS laboral Tècnics i adm.

Especialistes i no qual.
PAS funcionari

Total
PDl funcionaris i contractats adm.
PDl i PAS laboral Tècnics i adm.

Especialistes i no qual.
PAS funcionari

Tota l
PDl funcionaris i contractats adm.
PDl i PAS laboral
PAS funcionari

Total

STEPV-Iv
4
2
2
5

13 (20%)
4
1

1
6 (10'9%)

4
2

3
9 (23%)

1

1
1

3 (6'1%)

-

CGT
2
3
2
7

14 (21'5%)

-

-

2

3
4

9 (18'3%)

-

UGT
3
6
1
4

14 (21'5%)
6
3
1
5

15 (27'3%)
4
2

4
10 (25'6%)

10

5
6

21 (42 '8%)
6
3
2

11 (35 '48%)

CC 00
8
3
2
5

18 (27'7%)
9
5
1

10
25 (45 '5%)

6
4
1
4

15 (38'4%)
8

4
4

16 (32'6%)
2
2
2

6 (19*35%)

CSI-CSIF
6

6 (9 '2%)
4
1
1
3

9 (16'4%)
5

5 (12'8%)

-

7
4
3

14 (45'16%)

Total
23
14
7

21
65 (100%)

23
10
3
19

55 (100%)
19
8
1

11
39 (100%)

21

13
15

49 (100%)
15
9
7

31 (100%)
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El sindicalisme autonomo y asambleario gana las elecciones en Baleares, Cantàbria, Castilla y León, Cataluna, Canarias, Melilla, La Rioja y País Valenciano

STEs: los únicos que suben
En las elecciones sindicales a represen-
tantes de las Juntas de Personal Docente
del Estado espanol, el sindicalismo auto-
nomo y asambleario, representació por los
STEs, es el único modelo sindical que
incrementa su representatividad, tanto en
número de votos como en el total de dele-
gados y delegadas obtenidos. Las organi-
zaciones integrantes de la Confederación
de STEs son la primera fuerza sindical de
Baíeares, Cantàbria, Castilla y León,
Cataluna, Canarias, Melilla, La Rioja y
País Valenciano. A falta de celebrar las
elecciones en Segòvia, Badajoz, País
Vasco y Navarra, los delegados y delega-
das obtenidos por las organizaciones de
ambito estatal presentes en la Mesa
Sectorial del MEC son: CCOO, 365; STEs,
359; ANPE, 239; UGT, 225; CSIF, 166. En
algunas comunidades autónomas ha cre-
cido el voto a las organizaciones sindica-
les que representan intereses específicos
de algunos sectores del profesorado (inte-
rinos, Secundaria, catedràticos...), aun-

ANPE 239
(-47)

UGT 225
(-27)

CCOO 365

(-7)

CSIF166
(-20)

Otros 139

STES 359
(+12)

Delegades y detegadas sindicales en las Juntas de Personal de la ensenanza pública no universitària.

que sin alcanzar el apoyo suficiente para
formar parte de la Mesa Sectorial de
Negociación del MEC. En este sentido,

hay que resenar por su relevancia desta-
cada los resultados de Andalucía y
Canarias. En el caso andaluz, SADI

(Sindicato Andaluz de Docentes
Interines) se situa en el segundo puesfco
en su comunidad autònoma, obteniendo
58 delegades. En Canarias, INSUCAN
(Interinos Sustitutos de Canarias} obtiene
16 delegados y E AC (Enseriantes
Asamblearios de Canarias) consigue 12.
Esta última organización tiene su origen
en un núcleo de la militància del STEC.

Los trabajadores y trabajadoras de la
ensenanza, pese a la campana de calum-
nias e injurias desatada en los últimos
días de campana contra los STEs, han
revalidado su confianza tanto en el
modo de hacer sindicalismo como en las
propuestas reivindicativas presentadas
para defen-der la escuela pública y
mejorar las condiciones de trabajo del
profesorado,

Tras los resultados obtenidos, los STEs
seguiran impulsando las luchas para con-
seguir mejorar la ensenanza. Porque
mejorar la ensenanza es mejorar la socie-
dad.

DELEGADOS Y DELEGADAS SINDICALES POR COMUNIDADES AUTONOMAS

País Valencià
Catalunya
Illes
Aragón
Andalucía
Asturias
Canarias
Cantàbria
C. y León
C. La Mancha
Ceuta
Extremadura
Galícia
Madrid
Melilla
R. Murciana
La Rioja

Total

STEs

87

32

49

14

13

49

9

32

6

32

9

0

0

22

14

0

8

9

298

90

36

43

14

14

44

9

41

7

28

13

1

0

12

9

5

7

6

289

94

43

58

18

13

51

10

45

9

41

18

0

0

7

8

5

6

7

339

98

53

63

21

12

43

8

22

10

48

24

2

2

7

6

10

9

7

347

02

63

74

20

13

31

8

19

12

54

25

1

o"
7

6

10

9

7

359

ANPE

87

22

6

4

11

74

8

11

7

44

45

6

20

26

1 7

5

9

6

321

90

20

13

3

11

73

8

8

8

51

42

3

15

23

18

5

11

6

318

94

27

10

3

10

69

9

15

9

47

45

2

16

35

24

3

12

6

342

98

21

9

3

6

62

8

10

8

39

40

2

13

22

20

2

12

5

282

02

21

6

4

4

49

9

8

9

29

40

2

5

18

18

2

11

4

239

CSIF

87

18

21

0

12

56

8

7

4

65

12

2

15

8

20

0

6

4

258

90

15

10

0

19

49

6

5

3

47

9

2

13

4

10

0

5

2

199

94

7

2

0

21

60

4

3

3

52

11

2

15

2

9

0

10

2

203

98

7

2

0

16

58

3

0

2

42

14

0

18

3

8

2

8

3

186

02

9

3

0

18

40

4

0

2

35

23

0

9

3

9

2

7

2

166

UGT

87

12

18

4

10

33

4

7

4

29

19

4

8

14

7

3

4

4

184

90

12

18

6

14

40

6

10

4

36

18

4

11

13

9

2

5

5

213

94

10

12

5

13

31

7

3

3

29

17

5

10

9

6

2

4

4

170

98

18

11

4

19

44

10

9

3

44

25

7

12

23

10

3

5

5

252

02

18

16

6

17

39

10

4

2

34

19

7

6

22

10

4

6

5

225

CCOO

87

19

39

3

9

43

8

11

4

29

26

3

11

15

17

3

8

0

248

90

31

68

6

11

74

10

10

5

44

37

5

19

25

29

4

11

4

393

94

30

60

5

12

70

9

12

3

41

35

6

19

27

28

5

11

4

377

98

27

54

5

13

73

10

25

4

36

26

8

17

27

31

2

11

3

372

02

32

58

5

16

66

10

19

4

28

30

11

6

30

32

3

10

5

365

Otros

02

2 n

9n

t1o

86 M

34°

u n

3n

52 n

4 n

215

Total

145

166

35

79

312

41

84

29

194

137

21

29

132

75

21

47

23

1570

Falta por celebrarse las elecciones sindicales en Badajoz, Segòvia (16 de enero), Navarra y Euskadi, Càceres: pendiente resolución judicial.

País Valencià: 2 USO Catalunya: 9 ASPEC Aragón: 4 APS, 7 CGT Andalucia: 14 CGT, 8 APIA, 6 SIEP, 58 SADI Canarias: 6 UCPL, 12 EAC( 16 INSUCAN
Castilla v León: 1 CGT, 13 ASPES Extremadura: 3 PIDE Galícia: 52 CIG R. Murciana: 4 FtDl

totes les dades electorals i tota la informació de l'ensenyament a:
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Des de les primeres eleccions democràtiques, l'STEPV-lv ha guanyat en totes les ocasions

A l'ensenyament públic,
l'STEPV-lv és, més que
mai, el sindicat més

representatiu del professorat.
És el Sindicat de l'ensenya-
ment. Els 11,570 vots obtinguts
pel Sindicat representen el
40,68% de tots els assignats a
candidatures. El segon sindicat
és CCOO, amb 6,241 vots
(21,91%). Li segueixen ANPE,
(13,19%), FETE-UGT (11,26%),
CSIF, (7,12%), AFÏD (2,88%),
USO (1,81%) i CGT (1,15%).

Des de 1987 -any de les pri-
meres eleccions sindicals
democràtiques- fins avui el
Sindicat és el més votat convo-
catòria rere convocatòria. A
l'ensenyament s'ha consolidat
una alternativa al sindicalisme
tradicional, més enllà de con-
juntures històriques o circums-
tàncies diverses. L'STEPV-lv
es consolida encara més com a
model sindical alternatiu grà-
cies al suport majoritari dels
treballadors de l'ensenyament.
La comparació de l'evolució
dels resultats obtinguts per
l'STEPV-lv i el segon sindicat
entre 1990 (any en què
l'STEPV-Iv obté els seus pit-
jors resultats) i 2002 ofereix
una trajectòria clarificadora:
mentre CCOO augmenta 313
vots respecte als obtinguts en
1990, l'STEPV-lv en suma
5,302 en el mateix període. Pel
que fa a la Junta de Personal
de València, el seu creixement
respecte a 1990 és de 48 vots,
mentre el de l'STEPV-lv és de
2.857.

Els resultats de 2002 no han
fet més que confirmar aquesta
regularitat, que s'expressa tant
en termes cronològics com
territorials: l'STEPV-lv és el
sindicat més votat en totes les
comarques del Nord i del Sud
del País Valencià, i en quasi
totes les comarques centrals, a
excepció del Camp de
Morvedre, la Plana d'Utiel-
Requena i el Racó d'Ademús,
on és la segona força i continua
creixent. El Sindicat és, doncs,
una organització molt ben arre-
lada a tot arreu, en tots els sec-
tors educatius, com ho corrobo-
ren els resultats obtinguts en
meses on vota majoritàriament
el professorat del Cos de Mestres i on
vota niés professorat de Secundària (en
2002, el cens electoral presenta una dis-
tribució quasi simètrica entre ambdós
sectors), en les grans
ciutats i en els petits
nuclis de població, en
comarques valenciano-
parlants i en les que són
històricament castellà -
noparlants.

Aquesta contundent
realitat posa en solfa,
una vegada més, els
diferents " sambenitos"
que, amb millor o pitjor
intenció, se li pengen al
Sindicat, sempre amb la
pretensió -inútil- de fer
invisible un treball rea-
litzat en tots i en cadas-
cun dels temes de l'agenda educativa,
per a tots els sectors i serveis, i a favor de
tots els treballadors i treballadores de
l'ensenyament. L'STEPV-lv no és sola-
ment "el sindicat dels interins", o "un
sindicat de mestres", o "el sindicat del

"Els que s'oposen a la
Llei de Qualitat han

obtingut el 73,75% de
la representació del
professorat, i això és
més important que

les misèries
particulars."

valencià", perquè ho és de tot això alho-
ra, També ho és, i en la mateixa mesura,
dels funcionaris de carrera, del professo-
rat de Secundària, dels SPEs, de
l'Educació Especial, de la Formació

d'Adults o dels
E n s e n y a m e n t s
Especialitzats. Com
també sap estar al capda-
vant de la lluita per la
recuperació del valencià
i reconèixer els drets lin-
güístics de tothom i de
tots els territoris, una
premissa necessària per
afavorir una política lin-
güística d'integració del
conjunt de la població.

Només així es pot
entendre que l'STEPV-Iv
siga l'organització que
incrementa els vots res-

pecte a les eleccions de 1998 en 26 de les
30 comarques en què s'ha territorialitzat
el resultat de les eleccions. A més, eixe
40,68% dels vots a candidatures obtin-
gut pel Sindicat es concreta en una
majoria absoluta a comarques com l'Alt

Maestrat (57,69), l'Alt Millars (68,65), la
Serranía (54,33), la Costera (54,28), la
Vall d'Albaida (63,25), la Marina Alta
(64,61), la Marina Baixa (50,72) , el
Comtat (63,72) i l'Alcoià (55,33).

Preocupar-se per tot i
per tothom, especial-
ment pels sectors més
dèbils o més precaritzats,
és la clau per entendre
que al País Valencià, a
diferència d'altres llocs
de l'Estat, les candidatu-
res sorgides des de sec-
tors específics del pro-
fessorat, amb un progra-
ma limitat als seus inte-
ressos, com ara els inte-
rins, catedràtics o deter-
minats sectors docents
de Secundària, no han mmi··H
fet fortuna en aquestes
eleccions. I és que no és suficient amb
rebutjar actituds corporatives -quan ho
són-, cal assumir totes les reivindica-
cions que són justes i mantenir una acti-
tud dialogant amb tots els sectors del
professorat.

"S'ha consolidat una
alternativa al
sindicalisme

tradicional, més
enllà de conjuntures

històriques o
circumstàncies

diverses."

No faltaran tampoc anàlisis
d'aquestes eleccions, on, de
bell nou, el sindicalisme pro-
gressista, autònom i assemblea-
ri que l'STEPV-Iv representa es
qualificarà de corporatiu per
qui s'autoatribueix en exclusiva
el sindicalisme de classe. De
moment, han afirmat -sense
vots suficients, però amb el con-
fusionisme de sempre- que és
un altre qui ha guanyat les
eleccions. Aquests curiosos
analistes de l'ortodòxia, que
perden les eleccions en l'ensen-
yament públic convocatòria
rere convocatòria, però mai fan
una autocrítica, sempre ignoren
deliberadament que l'STEPV-Iv
és des de sempre un sindicat de
treballadores i treballadors.
Mentre el Sindicat, atenent les
circumstàncies del seu naixe-
ment, ha sigut un sindicat d'en-
senyants, se l'ha qualificat d'or-
ganització corporativa, Ara que
s'ha fet realitat un projecte glo-
bal per a tot el món del treball
mitjançant la Intersindical
Valenciana, el pecat comès és
el d'intrusisme. Qualsevol cosa
excepte reconèixer que les
Plataformes en Defensa de
l'Ensenyament Públic, la Mesa
per l'Ensenyament en Valencià,
la lluita contra la Llei de
Qualitat o la Vaga General,
cada vegada que s'hi convoca,
reuneixen, colze a colze i dia a
dia, totes les organitzacions
progressistes del País Valencià
en un esforç comú d'oposició a
les polítiques conservadores i
antisocials, Cal destacar que les
organitzacions que s'oposen a
la Llei de Qualitat han obtingut
el 73,75% de la representació
del professorat, i això és més
important que les misèries par-
ticulars.

Perquè també davant les
eleccions sindicals l'STEPV-ïv
fa un esforç per propiciar el tre-
ball unitari, incloent-hi les
organitzacions sindicals que,
tot i tenir un corpus ideològic
oposat, poden compartir en un
moment determinat una reivin-
dicació i una lluita a favor dels
treballadors i treballadores de
l'ensenyament. Per això el
Sindicat ha fet una campanya
neta, adreçada a explicar les

seues pròpies alternatives, a criticar el
que cal, però sense desqualificacions
globals del treball de ningú. La plurali-
tat ideològica del professorat s'expres-

sa, afortunadament i
lliure, en el suport que
dóna a les diferents
organitzacions sindicals.
Aquest és un fet que
sempre mereixerà, men-
tre siga fruit del joc net i
democràtic, el respecte
del Sindicat. Amb tota
seguretat, el professorat
també vota un tarannà
unitari i dialogant,
capaç de concitar la uni-
tat d'acció.

Finalment, cal lamen-
tar que l'abstenció hi
haja augmentat lleuge-

rament, tot i que la mitjana de participa-
ció, un 65%, està molt lluny del 42% de
Madrid,

I després de reconéixer-ho, cal posar-
se a la feina. Per a l'STEPV-ïv, la cam-
panya del 2006 acaba de començar.


