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USTEC·STEs ha revalidat la seva majoria augmentant les dife-
rències en relació amb la resta d'organitzacions sindicals. Amb
11.428 vots i 78 delegats i delegades, 1.125 vots i 4 delegats i
delegades més que el 2002, USTEC·STEs es consolida com a pri-
mera força sindical a Catalunya, i estableix una considerable dife-
rència de 3.926 vots i 30 delegats i delegades sobre CCOO, que,
amb 7.502 vots i 48 delegats i delegades, pateix un retrocés con-
siderable, ja que perd 1.422 vots i 10 delegats i delegades.

Com a tercera força, amb 2769 vots i 20 delegats i delegades,
se situa la coalició electoral ASPEPC-SPS, autoanomenat sindi-
cat de secundària, que recupera una part de l'electorat perdut el
2002, amb l'increment de 770 vots i 11 delegats i delegades, però
queda encara lluny dels resultats del 98.

Aquestes tres organitzacions són les úniques que aconseguei-
xen la representació directa per elecció en la mesa sectorial de
negociació de personal docent no universitari.

No obstant, malgrat no haver aconseguit el 10% de delegats i
delegades necessari per tenir-hi representació, la UGT per pro-
jecció de la Mesa General de la Funció Pública de la Generalitat
de Catalunya, amb 2.377 vots i 15 delegats i delegades, tindrà 1
representant a l'esmentada mesa sectorial.

La resta d'organitzacions i candidatures, que no es presentaven
a totes les circumscripcions electorals, s'han repartit alguns dele-
gats i delegades en diverses juntes de personal, a la de Barcelona
CGT 5, a Tarragona i Lleida ANPE, 4 i 3 respectivament, i a la
de Tarragona CSIF, amb 3, per completar els 176 delegats i dele-
gades a elegir en les 4 juntes de personal.

I ara, hem de continuar...
reivindicant, lluitant, en definitiva
treballant

USTEC·STEs és conscient que
afrontem un període continuista
tant o més controvertit i contradic-
tori que l'anterior. Un període obert
al desplegament del Pacte Na-
cional, la LOE i a la regulació de
canvis en les nostres condicions de
treball mitjançant la tramitació
legal de l'Estatut de la Funció
Pública Docent.

Un període on, a més a més, no
només no desapareixeran els vells
problemes- no cobriment de totes
les substitucions, aules massifica-
des, manca de recursos per atendre
la diversitat, sobretot a l'ESO,
barracots...- sinó que poden tendir
a agreujar-se.

Sortim d'un període caracteritzat
per la manca d'unitat d'acció sindi-
cal, per la divisió de la comunitat
educativa provocada pels diversos
posicionaments davant el Pacte
Nacional i la sisena hora. Una divi-
sió que no podem permetre'ns si
volen avançar amb garanties en la
solució dels greus problemes que té
plantejats avui l'ensenyament
públic. Per a USTEC·STEs, és un
repte i un compromís i dedicarà
tots els esforços al seu abast per
acabar amb aquesta divisió.

USTEC·STEs reclama del
govern que consideri una prioritat
real i absoluta l'ensenyament

Un NO rotund a la política
educativa i de personal
del Departament d'Educació

Volem donar les gràcies a tot el professorat que ens ha donat el seu suport. Estem molt
satisfets dels resultats de les eleccions, que ens revaliden com a primera força sindical a
l'ensenyament públic, però al mateix temps sentim una important preocupació per la dava-
llada de la participació, i encara més quan una part d'aquesta abstenció s'ha de situar en
una línia d'oposició crítica des del pensament d'esquerres a la política educativa del
Departament i al desencís per la manca de solucions, que des dels sindicats tampoc no hem
estat capaços d'aportar per resoldre les problemàtiques generades per aquesta política.

USTEC·STEs valora molt positivament els resultats obtinguts perquè suposen un clar
reforçament d'un model sindical alternatiu, participatiu i independent, desmarcat absoluta-
ment de les corrupteles sindicals actualment massa habituals.

No obstant, entenem que aquests resultats són un èxit, no solament del sindicat, sinó
bàsicament de l'educació pública i de totes aquelles persones que la defensem.

Des d'USTEC·STEs valorem que el professorat ha expressat, en aquestes eleccions, el seu
desacord amb la política educativa i de personal del Departament d'Educació i, en concret,
amb el Pacte Nacional per a l'Educació. En especial pel que fa a pública/privada, la implan-
tació de la sisena hora i la manca d'atenció a les necessitats de la secundària.

Així mateix, els resultats posen de manifest el compromís d'un professorat que aposta
per la defensa de l'ensenyament públic, s'oposa a la seva progressiva privatització i dema-
na més recursos per millorar-ne la qualitat.

En aquest sentit, els resultats d'aquestes eleccions posen de manifest que el Departament
ha signat acords i pactes amb organitzacions i sindicats que no només no eren prou repre-
sentatius, sinó que tampoc no recollien el sentiment del professorat.

Instem el nou conseller a escoltar la veu dels i les ensenyants, a revisar les mesures del Pacte
Nacional i a buscar solucions als problemes que avui té plantejats l'educació d'aquest país.

Ens comprometem a continuar lluitant per una educació pública, laica i de qualitat per a
tothom, com també per la millora de les condicions laborals de tot el professorat.

Un compromís que exigeix reciprocitat per part dels poders públics i que fa evident de
manera contundent el perfil progressista i professional del professorat públic de Catalunya.

USTEC.STEs incrementa l
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públic i, des d'aquesta consideració, doni un pas endavant i es
replantegi on estan situats els principals problemes de l'ensen-
yament públic i si les mesures preses són les més adients.

Aquesta consideració hauria d'obligar el govern a incremen-
tar els pressupostos per a l'educació pública, per tal de situar-
nos, com a mínim, dins de la mitjana europea.

Diagnosticar si realment la implantació de la sisena està
contribuint a introduir una millora de l'atenció qualitativa
de l'alumnat o si, pel contrari, seria necessari fer marxa
enrere i dedicar aquest esforç en plantilles, a reforçar les
aules d'acollida i l'atenció qualitativa més individualitzada
a l'alumnat, com ha defensat USTEC·STEs amb mesures
com:

a/ Substitució efectiva de totes les baixes.

b/ Reduir el nombre d'alumnes per aula i no aplicar la possi-
bilitat d'augmentar la ràtio un 10 %, sobretot a l'ESO i en
aquells centres on hi ha més alumnat amb dificultats, per tal
de poder treballar amb grups reduïts, fer atenció individualit-
zada, adaptacions curriculars, etc.

c/ Establir protocols de col·laboració amb altres serveis
públics (serveis socials, justícia, salut mental...) per tal de
donar una millor resposta a les necessitats socials que es
detecten als centres educatius.

d/ Tenir el suport del Departament d'Educació en casos de vio-
lència i protocols d'actuació.

e/ Augmentar les aules d'acollida, amb més recursos per al
tractament de la diversitat com la introducció de nous profes-
sionals en els centres que ho necessitin, contractats pel
Departament, psicòlegs/ues clínics, mediador/es culturals,
educadors/es socials, etc.

f/ Reforçament de les tutories, sobretot a l'ESO, amb més hores de
reducció lectiva per poder atendre les necessitats de l'alumnat.

USTEC·STEs emplaça el Departament d'Educació a una
negociació seriosa i constructiva que, lluny de buscar contrapar-
tides, assumeixi com a objectiu resoldre les deficiències actuals
de l'ensenyament públic, una finalitat que la majoria del profes-
sorat ha tornat a situar de nou com a prioritat amb el seu vot.

 la seva majoria

Composició de la Mesa
Sectorial de Negociació

USTEC.STEs CCOO UGT CEMSATSE ASPEPC

2006 7 5 1 1* 1

2002 7 6 1 1

*Cemsatse, sindicat de personal sanitari, per projecció de la Mesa General

Resultats per circumscripcions electorals 
Barcelona
vots

Barcelona
deleg.

Girona
vots

Girona 
deleg.

Lleida
vots

Lleida
deleg.

Tarragona
vots

Tarragona
deleg.

Catalunya
vots

Catalunya
deleg.

Cens 43683 75 8300 35  5148 29  9137 37  66.268 176  

Vots 16884 3890 3341 4450 28.565 

Vots nuls 64  8  8  13  93  

Vots en blanc 685  85 126  119  1015  

Participació 38,65% 46,87% 64,90% 48,70% 43,11%

USTEC.STEs 6137 31 2169 20 1173 11 1769 16 11428 78

CCOO 5141 26 940 9 825  8 596  5 7502 48

UGT 1467 7 216 2 373  3 321  3 2377 15 

CSIF 132  - - - - - 376  3 508  3

ASPEPC-SPS 1224  6  439  4 454  4 652  6 2769  20 

ANPE - - - 3 4 1013  7

CGT 1067  5 - - 90 - -  - 1157  5

AMES-USOC 337  - 33 - - - 182  - 552  -

CSC 151 - -  - - - - - 151 -



Tarragona (43003): August, 21 entl. 1a Telèfon 977 23 52 63 Fax 977 23 90 04
Lleida (25002): Pg. Ronda, 2, 1r 4a Telèfon  973 26 30 32 Fax  973 27 25 07
Girona (17001): Eiximenis, 14, 2n 2a Telèfon 972 20 20 34 - Fax  972 41 17 03   
Barcelona (08007): Ronda Universitat, 29, 5è Telèfon 93 302 76 06 - Fax 93 302 55 99 
Tortosa (43500): Rosselló, 6, entl. Telèfon i Fax 977 51 10 46
Alt Urgell i Cerdanya: 687 77 85 77
Pallars Jussà i Pallars Sobirà: 676 66 67 54
Maresme Telèfon: 609 76 94 45    Internet: http://www.sindicat.net 
Correu electrònic: ustecstes@pangea.org       girona@sindicat.net      lleida@sindicat.net       tarragona@sindicat.net
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Titular de la llibreta o CC (nom i cog.)_________________________________________________________________

Sr./Sra. director/a: faci efectius, fins a nou avís, amb càrrec al meu compte, els rebuts que li siguin presentats pel sindi-
cat USTEC·STES a nom meu.

C.C.C. 

Localitat, data i signatura___________________________________________________________________________

Centre de treball_________________________________________Localitat__________________________________

Situació: definitiva provisional o expecta.dest. interinatge o subst. pràctiques atur

Col·lectiu: inf/prim. eso ptfp secund. adults priv. labor univ

Nom i cognoms__________________________________________________________________________________

NIF Data de naixement

Adreça_____________________________________________________________________________Codi postal

Localitat________________________________________________________________Comarca_____________________________________

Telèfons

Adreça electrònica__________________________________________________________________

Butlleta d’afiliació a USTEC·STEs

DADES PROFESSIONALS

AUTORITZACIÓ BANCÀRIA

DADES PERSONALS


