
ELECCIONS A CLAUSTRE 2009 
 
El propòsit de la Secció Sindical de CCOO 
de la Universitat Politècnica de València és 
treballar des del Claustre Universitari per a 
donar força i cohesió a les inquietuds del 
PAS i dels Ajudants i personal 
d'Investigació ja que el Claustre és el 
màxim òrgan de representació de la 
comunitat universitària.  
 
Som conscients que el Claustre no és un 
lloc de negociació de qüestions sindicals, 
doncs aquestes tenen lloc en altres 
instàncies, i en general, no posseeix una 
dinàmica de discussió i presa d'acords amb 
repercussió directa en el dia a dia de la 
Universitat. No obstant això, al Claustre se 
li atribueixen funcions institucionals molt 
importants com són l'elaboració i 
modificació d'Estatuts i reglaments, 
l'elecció de representants del PAS i 
d'Ajudants i personal d'Investigació al 
Consell de Govern, etc. 

 
La candidatura: 

 
 La nostra candidatura està formada per 14 
membres del PAS i 10 d'Ajudants i 
Personal d'Investigació, tant 
afiliades/afiliats com simpatitzants de 
CCOO.  
 
La nostra presència en aquest òrgan 
comporta una participació crítica i 
constructiva que incideix directament en la 
política universitària, ens permet expressar i 
explicar les nostres opinions, participar en 
les votacions i lluitar perquè, tant el 
Personal d'Administració i Serveis com els 
Ajudants i personal d'Investigació, siguem 
part integrant de la presa de decisions dins 
dels propis Òrgans de Govern de la 
Universitat.  
 
La  candidatura avalada per CCOO 
defensarà una Universitat pública i de 
qualitat. Una Universitat de progrés que 
s'implique en l'avanç i benestar de la 
societat. Una Universitat plural que reforce 
el paper del PAS i d'Ajudants i personal 
d'Investigació en el funcionament de la 
institució mitjançant el disseny d'una 
carrera professional, l'estabilització de la 

plantilla, la formació, l'aplicació dels 
acords, etc.  

Atenció:  
 
D'acord amb el Reglament per a les 
eleccions dels membres del Claustre 
Universitari el nombre màxim de 
representants que es poden votar és de 2/3 
del total de cada col·lectiu.  
 
Dels 21 membres que li corresponen al PAS 
només podem marcar a 14 representants.  
 
Dels 15 membres que els corresponen als 
Ajudants i personal d'Investigació només 
podem marcar a 10 representants.  
 
            Candidatura 2009 (PAS)  
 
BUSTOS I MATEO, JOSEP LLUÍS 
CERDA MENGOD, MARÍA MERCEDES 
CHINER SIGNES, ISABEL 
ESCRIBÁ CASA, AMPARO 
FERNÁNDEZ BURGUETE, SERGIO 
GÓMEZ SABATER, VICENTE 
LOZANO BARRUECO, ADOLFO 
MILLET MONZÓ, OSCAR 
OLIVER TALENS, JUANA 
PÉREZ TÉBAR, ALONSO  
RUIZ MARÍN, ANDRÉS 
SEGOVIA RUEDA, JOSÉ 
TERRONES SERVER, ANTONIO 
VALLES PRIMA, CONSUELO 
 
               Candidatura 2009  
(Ajudants i personal d'investigació)  
 
CASTRO GIRALDEZ, MARTA 
CIDAD VILA, ANA 
GARCÍA MESEGUER, CARLOS ALFONSO 
GARCÍA OLCINA, RAIMUNDO 
GONZÁLEZ ESPIN, FRANCISCO JOSÉ 
MONTERO REGUERA, ÁLVARO ENRIQUE 
ORTEGA HIGUERUELO, FRANCISCO JOSÉ 
PERPIÑÁ CASTILLO, CAROLINA 
SÁNCHEZ PEÑARANDA, DAVID 
TORRENT MARTÍ, DANIEL 
 
 
 
LA TEUA PARTICIPACIÓ VOTANT 
LES NOSTRES CANDIDATURES ÉS 
DECISIVA!!! 
 


