
Gràcies un 
cop més pel 
vostre 
suport 

  
 
 USTEC·STEs vol agrair al professorat la seva participació en les 
eleccions sindicals i ho manifesta  especialment a  les persones que ens 
han donat el seu suport formant part de les nostres candidatures, fent 
d’interventors i interventores i atorgant-nos la seva confiança amb el seu 
vot. USTEC·STEs vol fer arribar un agraïment molt especial al professo-
rat de les meses coordinadores i parcials perquè amb el seu esforç, a 
més de fer-lo possible, han sabut tirar endavant un procés electoral net, 
transparent i democràtic . 

Febrer del 2015/ Num 280 

  
Vots Delegats/es Vots Deleg. Vots Deleg. Vots Deleg. Vots Deleg Vots Deleg Vots Deleg Vots Deleg 

USTEC·STEs USTEC·STEs CCOO CCOO ASPEPC ASPEPC CGT CGT UGT UGT ANPE ANPE CSIF CSIF USOC USOC 

Consorci 
BCN 807 11 859 12 284 4 247 4 305 4 - - - - - - 

BCN Comar-
ques 1000 13 769 10 242 3 328 4 482 7 - - - - - - 

 Baix Llobre-
gat 690 11 596 10 213 4 459 8 148 2 118 2 - - - - 

Vallès Occi-
dental 1.037 15 868 12 212 3 492 7 109 0 - - - - -   

Maresme V. 
Oriental 999 15 861 13 224 3 227 3 212 3 - - - - - - 

Catalunya 
Central 1.156 17 731 10 289 4 - - 48 0 - - - - - - 

SSTT Girona 1.953 26 641 9 326 4 - - 145 0 - - - - - - 

SSTT Lleida 1.264 15 491 6 406 5 - - 243 3 153 2 - - - - 

SSTT Tarra-
gona 1.140 15 392 5 417 6 150 2 162 2 176 2 211 3 - - 

SSTT Terres 
de l’Ebre 574 13 158 4 112 3 - - 127 3 58 0 31 0 110 2 

TOTALS 10.620 151 6.366 91 2.725 39 1.903 28 1.981 24 505 6 242 3 110 2 



USTEC·STEs ha revalidat la majoria i ha aug-
mentat notablement les diferències en delegats i 
delegades en relació amb la resta d’organitzacions 
sindicals. A Catalunya s’ha  consolidat així l’aposta 
del col·lectiu docent  per un sindicalisme combatiu, 
independent, horitzontal  i  transparent, que ha es-
tat en tot moment al costat dels docents  defensant 
les condicions laborals  i que s’oposa a la degra-
dació de l’ensenyament públic en benefici   
d’interessos aliens. 
 
Som la primera força sindical en haver obtingut el  
41’68% de la representació, amb 10.620 vots i 151 
delegats i delegades. USTEC·STEs ha augmentat  
en vots tot i haver baixat el cens en gairebé 200 
docents a causa  de les retallades. 
Pel que fa a la resta de forces sindicals  CCOO ha 
perdut 1.199 vots i 14 delegats i delegades i la co-
alició electoral ASPEPC-SPS, amb 2.725 vots i 39 
delegats i delegades, el suposat “sindicat de se-
cundària”, es manté com a tercera força sindical, 
tot i que ha perdut un nombre important de vots 
(638 vots menys). 
 
Aquestes tres organitzacions són les úniques que 
aconsegueixen la representació directa per elecció 
en la Mesa Sectorial de negociació de personal 
docent no universitari. Un cop més,  la UGT, amb 
1.981 vots i 24 delegats i delegades, malgrat que 
no ha aconseguit el 10% de delegats i delegades 
necessari per tenir-hi representació, hi tindrà 1 re-
presentant 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 electo-
rals, s’han repartit alguns delegats i delegades en 
diverses juntes de personal. -CGT 28, ANPE 6, 
CSIF 3 i USOC 2-, per completar els 348 delegats 
i delegades a elegir en les 10 juntes de personal. 
 
Malgrat que hi hagi hagut una  baixa participació 
del professorat, aquesta abstenció no s’hauria d’in-
terpretar com un senyal de resignació, el professo-
rat no ha canviat  el seu posicionament contra  la 
LEC i la LOMCE, ja que, amb el seu vot ha mos-
trat clarament que  no renuncia a la defensa de 

l’ensenyament públic davant  l’intent d’expansió de 
formes de gestió privada.  
  
Per  a USTEC·STEs és ben clar que hem de conti-
nuar amb la reivindicació i la lluita; conscients que 
afrontem una època difícil i convulsa, però també 
tot sembla indicar que hi haurà continuïtat pel que 
fa a la política educativa . El govern continua amb 
l’ajust  pressupostari tot carregant el pes de la crisi 
sobre les espatlles de l’ensenyament públic,  alho-
ra que manté els privilegis de la xarxa privada con-
certada,  fonamentalment religiosa.  A més, amb el 
desplegament i aplicació de la LEC  i l’acatament a 
LOMCE, aquest govern provoca  el deteriorament 
de les condicions de treball del  professorat i dels 
centres educatius públics que continuaran patint 
els  problemes de no-cobriment de totes les substi-
tucions, aules massificades, retallades de planti-
lles, manca de recursos per atendre la diversitat,  
increments d’horaris lectius del professorat, barra-
cots..., alhora que  amb la política plantejada pel 
Departament s’agreujaran  als centres les situaci-
ons  derivades de decrets com ara el de provisió i 
plantilles i de la “nova” gestió de la borsa de perso-
nal interí i substitut.  
 
USTEC·STEs  continuarà  treballant  amb el con-
junt del professorat, tot portant el debat als cen-
tres, per recollir les inquietuds i problemes i decidir 
conjuntament les propostes a fer a l’Administració.  
L’aplicació de la LEC i la LOMCE i les diverses 
mesures  que  se’n deriven, han de  ser aturades  
urgentment amb una oposició clara i un procés de 
negociació real. Caldrà una resistència ferma con-
tra el model privatitzador i en defensa dels drets 
dels professionals de l’ensenyament perquè no es 
continuï perdent el que l’escola pública d’aquest 
país havia aconseguit amb molts anys de lluita i 
esforços.  
USTEC·STEs continuarà treballant per la ILP per 
un nou sistema educatiu de Catalunya, lluitant per 
la millora de l’ensenyament públic i la seva quali-
tat, per una gestió democràtica i participativa als 
centres públics i per la defensa de les condicions 
laborals del seu professorat. 
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