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4 de desembre, eleccions sindicals ensenyament públic 

A l’ensenyament, Vota STEPV 
El proper dijous 4 de desembre tindran lloc les eleccions sindicals a l’ensenyament públic, 

universitari i no universitari.  

En el sector de les universitats valencianes, el Sindicat presenta candidatures de PDI i 

PAS als Comités d’Empresa i Juntes de Personal de les universitats d’Alacant, Politècnica 

de València, Jaume I de Castelló i Estudi General de València.  

En ensenyament públic no universitari STEPV presenta candidatures a les Juntes de 

Personal d’Alacant, Castelló i València. 

Les eleccions sindicals són importants per determinar la representació de cada sindicat en 

els diferents àmbits de participació i negociació, per obtindre hores sindicals i recursos 

econòmics en funció de les delegades i delegats obtinguts.  

A més, en aquestes eleccions, és molt important la participació per poder legitimar-nos en 

les negociacions que han de fer-se en els propers quatre anys i davant de les campanyes 

orquestrades per desprestigiar el moviment sindical. Unes campanyes que no són casuals 

i que responen als interessos de les administracions i de les patronals per afeblir la 

representació legítima de les treballadores i treballadors. 

A l’ensenyament públic no universitari, STEPV – Intersindical Valenciana ha guanyat les 

set eleccions celebrades fins ara. Cada elecció he anat revalidant la nostra majoria, 

augmentant-la respecte del segon sindicat, i configurant-nos en el sindicat hegemònic al 

sector. 

A les universitats valencianes hem anat creixent en nombre de delegades i delegats i en 

vots eleccions rere eleccions. Som el sindicat de referència per a moltes persones que hi 

treballen. 

En les passades eleccions de 2010 vam ser el sindicat més votat i amb més delegades i 

delegats en la globalitat de l’ensenyament públic valencià. 

STEPV és un dels sindicats que configuren la Intersindical Valenciana, junt a altres nou 

sindicats, i és per això que ens adrecem a vosaltres per demanar-vos que col·laboreu en 

els darrers dies de la campanya electoral. Com podeu fer-ho? De moltes maneres. Els 
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que treballeu als centres educatius podeu repartir material electoral, assegurar-vos que 

aquest està als taulers d’anuncis, parlant amb la resta de companyes i companys del 

vostre centre per demanar-los el vot per STEPV… La resta segur que coneixeu persones 

que treballen a una escola, institut, conservatori, universitat… En eixe cas parleu amb 

elles, informeu-les que el dia 4 de desembre es fan les eleccions i demaneu-los que voten 

a STEPV.  

En aquestes pàgines teniu la informació necessària per col·laborar per aconseguir una 

gran participació en el procés electoral i que STEPV puga assolir una nova victòria 

electoral que possibilitarà mantindre el nostre treball en benefici de la millora de les 

condicions laborals del personal del sector i de l’ensenyament valencià. 

http://stepv.intersindical.org/eleccions 

http://stepv.intersindical.org/eleccions/programa 

http://stepv.intersindical.org/eleccions/publicacions 

Finalment, agrair-vos la vostra col·laboració i el vostre treball per fer cada dia més gran 

aquesta casa comuna que és la Intersindical Valenciana. 

València, 26 de novembre de 2014 
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