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Per quarta vegada consecutiva el professorat renova la seva confiança 
en USTEC·STEs que torna a guanyar les eleccions sindicals
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ST:1 Barcelona Ciutat 762 11 1005 14 340 5 361 5 173 2 98 0 0 0 0 0 103 0
ST:2 Barcelona Comarques 975 13 866 11 365 5 363 5 198 3 75 0 0 0 0 0 0 0
ST:3 Baix Llobregat 733 12 760 12 253 4 226 4 303 5 104 0 0 0 0 0 0 0
ST:4 Vallès Occidental 878 12 1144 16 286 4 144 0 358 5 0 0 0 0 0 0 0 0
ST:5 Maresme V. Or. 983 14 1123 15 301 4 234 3 192 3 0 0 0 0 0 0 0 0
ST:6 Catalunya Central 1037 17 603 10 283 4 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ST:17 Girona 1799 22 820 10 422 5 199 2 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0
ST:25 Lleida 1055 12 667 8 476 6 277 3 0 0 186 2 0 0 0 0 0 0
ST:43 Tarragona 1011 14 447 6 482 7 119 0 121 0 256 4 255 4 90 0 0 0
ST:44 Terres de l’Ebre 569 13 130 3 146 3 114 2 0 0 82 2 55 0 77 2 0 0
Totals 9800 140 7565 105 3354 47 2123 24 1345 18 830 8 310 4 167 2 103 0

Agraïments 
USTEC.STEs vol mostrar el seu 

agraïment al professorat que ha 
participat en les eleccions sindicals i 
manifesta un agraïment especial per 
aquelles persones que ens han donat el 
seu suport, formant part de les nostres 
candidatures, fent d’interventors 
i interventores davant les meses i 
atorgant-nos la seva confiança amb el 
seu vot.

USTEC.STEs vol també agrair molt 
especialment l’esforç realitzat pel 
professorat que ha hagut de participar 
en les meses coordinadores i parcials 
perquè, a més de fer-lo possible, 
han sabut tirar endavant un procés 
electoral net, transparent i democràtic 
davant les dificultats que plantejava un 
vot per correu farcit d’irregularitats.

Així mateix, el nostre agraïment 
a aquelles direccions que no van 
programar activitats no lectives en horari 
fix el dia de les votacions per facilitar el 
dret de vot i la participació democràtica 
del professorat en el procés.
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USTEC·STEs revalida la seva 
majoria sindical

USTEC·STEs ha revalidat la seva majoria i ha 
augmentat les diferències en delegats i delegades en 
relació amb la resta d’organitzacions sindicals. Amb 9.800 
vots i 140 delegats i delegades, USTEC·STEs es consolida 
com primera força sindical a Catalunya, i aconsegueix 
una considerable diferència de 2.235 vots i 35 delegats i 
delegades sobre CCOO, que obté 7.565 vots i 105 delegats 
i delegades. USTEC·STEs es consolida així com la primera 
força en haver obtingut el 39% de la representació.

Com a tercera força, amb 3.354 vots i 47 delegats i 
delegades, se situa la coalició electoral ASPEPC-SPS, 
autoanomenat “sindicat de secundària”, que consolida el 
seu electorat obtingut el 2006, amb un increment de 575 
vots.

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

No obstant, la UGT, amb 2.123 vots i 24 delegats i 
delegades,  malgrat que no ha aconseguit el 10% de delegats 
i delegades necessari per tenir-hi representació, tindrà 1 
representant a l’esmentada mesa sectorial per projecció de 
la Mesa General de la Funció Pública de la Generalitat de 
Catalunya.

La resta d’organitzacions i candidatures, que no es 
presentaven a totes les circumscripcions electorals, s’han 
repartit alguns delegats i delegades en diverses juntes 
de personal. -CGT 18, ANPE 8, CSIF 4 i USOC 2-, per 
completar els 348 delegats i delegades a elegir en les 10 
juntes de personal

Són temps difícils ..., hem de 
continuar reivindicant i lluitant.

USTEC·STEs és conscient que afrontem un període 
continuista tant o més controvertit i contradictori que 
l’anterior. Un període en el qual el nou partit en el govern 
ja està ensenyant les seves cartes: desplegament i aplicació 
de la LEC en contra de l’opinió majoritària del professorat, 
retallades pressupostàries encaminades a carregar el pes 
de la crisi sobre les esquenes de l’ensenyament públic i que 
provocaran el deteriorament de les condicions de treball 
del seu professorat i un paquet de mesures adreçades 
a preservar els privilegis de la xarxa privada concertada 

religiosa i a mantenir-ne, i fins i tot incrementar-ne el 
creixement.

Un període en que no només no desapareixeran els 
antics problemes, -no cobriment de totes les substitucions, 
aules massificades, retallades de plantilles, manca de 
recursos per atendre la diversitat, sobretot a l’ESO, intents 
d’increments d’horaris lectius del professorat, barracots...,- 
sinó que tendiran a agreujar-se.

Malgrat que aquestes eleccions han estat presidides 
per la baixa participació del professorat, aquesta abstenció 
no s’hauria d’interpretar com un senyal de resignació del 
professorat davant les noves mesures que presagien un 
major deteriorament de l’ensenyament públic. La sensació 
de derrota que ha pogut créixer per les imposicions 
autoritàries del conseller Maragall i que s’ha pogut reflectir 
en aquestes eleccions, no significa pas que el professorat 
hagi canviat i que ara estigui a favor de la LEC i el seu 
desenvolupament, ni de bon tros, que renunciï a la defensa 
de l’ensenyament públic davant l’expansió arreu de formes 
de gestió privada. S’equivocaria el nou Departament si ho 
interpretés en aquesta línia, ja que només aconseguiria 
incrementar el malestar i la resistència.

No obstant, per a USTEC·STEs és necessari realitzar 
una autocrítica de la nostra actuació i és imprescindible 
fer-ho conjuntament amb el professorat, ampliant el debat 
als centres, recollint les seves inquietuds i propostes i 
decidint conjuntament sobre les mesures i propostes que 
faci l’Administració, tant per refermar el nostre compromís 
d’afavorir la participació del professorat com per recuperar-
ne la confiança.

D’altra banda, davant la situació de confrontació 
heretada és necessari obrir un període de debat sobre les 
necessitats de l’ensenyament públic, acordar una treva, 
presidida per una moratòria en l’aplicació de la LEC i de 
noves mesures restrictives, que doni pas a un procés de 
negociació sobre les necessitats més urgents.

No obstant, no sembla que aquesta sigui la idea que 
regeix l’actuació del nou govern de CiU, que ja ha començat 
la seva ofensiva davant la qual caldrà una resistència molt 
gran perquè no es continuï perdent el que l’escola pública 
d’aquest país havia aconseguit amb molt de temps i molt 
d’esforç. La resistència davant la privatització i la defensa 
dels drets del professorat seran els eixos bàsics en què 
haurem d’incidir els propers quatre anys.

USTEC·STEs continuarà lluitant per la millora de 
l’ensenyament públic i la seva qualitat, per la gestió 
democràtica i participativa en els centres públics i per la 
defensa de les condicions laborals del seu professorat.


