
 
 

Sr. Director General d’Ocupació i Seguretat Laboral 
 
 
 
Us tramet, adjunt, l’acord signat pels sindicats representatius pel qual es fa una proposta de 
promoció generalitzada d’eleccions en el sector de l’ensenyament públic. En ell s’indica que: 
 

1. Per acord entre les organitzacions sindicals representatives s’estableix un calendari de 
celebració d’eleccions sindicals en el següents àmbits funcionals: 

 
- Personal docent no universitari de les tres províncies del País Valencià, comités 
d’empresa i juntes de personal de les cinc universitats públiques valencianes: Universitat 
de València-Estudi General, Universitat Politècnica de València, Universitat Miguel 
Hernández d’Elx, Universitat Jaume I de Castelló i Universitat d’Alacant. 

 
 

2. El present acord majoritari està establert dins dels continguts de la Llei 11/1994, de 19 de 
maig, per la qual es modifiquen determinats articles de l’Estatut dels Treballadors, així 
com en la Llei 18/1994, del 30 de juny, que modifica la normativa d’eleccions dels òrgans 
de representació del personal al servei de les administracions públiques de la Llei 9/1987, 
de 12 de juny. 

 
3. S’adjunta l’acta de l’acord i el calendari d’eleccions sindicals en els àmbits funcionals de 

referència. 
 

 
València,   26 de juliol de 2006 

 
 
 
 

Santiago Estañán Vanacloig 
En representació de les organitzacions sindicals 

 
 
 
 

DIRECCIÓ GENERAL D’OCUPACIÓ I SEGURETAT LABORAL 
CONSELLERIA D’HISENDA, ECONOMIA I OCUPACIÓ 
GENERALITAT 



ACORD QUE SUBSCRIUEN ELS SINDICATS REPRESENTATIUS DEL SECTOR DE 
L’ENSENYAMENT PÚBLIC SOBRE LA PROPOSTA DE PROMOCIÓ 
GENERALITZADA D’ELECCIONS SINDICALS EN ELS ÁMBITS FUNCIONALS I 
TERRITORIALS QUE S’INDIQUEN. 
 
A València, 26 de juliol de 2006, reunides les persones que a continuació es relacionen: 
 
 Luis Santiago Estañán Vanacloig, amb DNI 19871065-P responsable d’Organització de 
l’STEPV-Iv amb domicili al carrer Juan de Mena, 18 de València en nom i representació 
d’aquest sindicat. 
 
 Rafael Domenech García  amb DNI 21615132-P secretari d’organització de la Federació 
d’Ensenyament de CCOO-PV, amb domicili a la plaça Nàpols i Sicília, 5, de València en nom i 
representació d’aquest sindicat. 
 
 Ricardo A. Pesado Llobat amb DNI 20775000-C, secretari d’organització i comunicació 
de la FETE-UGT-PV, amb domicili al carrer Arquitecte Mora, 7-5ª, de València en nom i 
representació d’aquest sindicat. 
 
 Antonio Ponce Carrasco amb DNI 4526433-X, president autonòmic d’ANPE, amb 
domicili al carrer Embajador Vich,11-27ª de València en nom i representació d’aquest sindicat. 
 
 Manuel Valero Lloris amb DNI, 73741230-X secretari autonòmic d'acció sindical de 
CSI-CSIF sector d’ensenyament de la Comunitat Valenciana, amb domicili a Beltrán Bigorra, 14 
B de València en nom i representació d’aquest sindicat. 
 
 Juan Cano Calero amb DNI 22603083-V, president autonòmic de CSI-CSIF sector 
universitat, amb domicili a Beltrán Bigorra, 14 B de València en nom i representació d’aquest 
sindicat. 
 
MANIFESTEN 
 
1. Que els sindicats ANPE, CSI-CSIF, FE CCOO, FETE-UGT i STEPV-Iv, que ostenten la 
condició establerta al punt 13.3 de la LOR en tots o alguns dels àmbits baix esmentats  
2. El present acord majoritari està establert dins dels continguts de la Leli 11/1994, de 19 de 
maig, per la qual es modifiquen determinats articles de l'Estatut dels Treballadors, així com en la 
Llei 18/1994, del 30 de juny que modifica la normativa d'eleccions dels òrgans de representació 
del personal al servei de les administracions públiques de la Llei 9/1987, de 12 de juny, i la resta 
de legislació d'aplicació. 
3. Després de les diverses reunions mantingudes referides als criteris i el procediment per al 
desenvolupament del procés electoral 
 
ACORDEN  
 
Primer. Impulsar i promoure les eleccions sindicals en l’àmbit de l’ensenyament públic no 
universitari i en les universitats públiques valencianes. 
Segon. Establir la data d’inici del procés d’eleccions sindicals  el 4 de octubre. Els preavisos es 
formalitzaran conjuntament per els sindicants firmants el 4 setembre de 2006 per a totes les 
juntes de personal de pública no universitària i universitària, així com en els comités d’empresa 
de les universitats públiques valencianes: 

- 3 Juntes de personal docent no universitari  
- 5 Juntes de personal docent i investigador universitari 
- 5 Juntes de personal d’administració i serveis universitari 
- 5 Comités d’empresa de personal laboral universitari 



Tercer. Establir el següent calendari orientatiu per a les meses coordinadores. 
 
*Preavisos unitaris. Comunicació a l’Administració de la promoció 
d’eleccions 

4 de setembre 

*Cens electoral previ per a determinar els cens electoral  de les 
meses coordinadores 

18 de setembre 

*Comunicació als membres de les meses coordinadores 25 de setembre 
*Tancament del cens electoral previ 2 d’octubre 
*Inici del procés electoral: 
- Constitució de les Meses Coordinadores i Meses electorals 
- Determinació del calendari electoral 
- Exposició a l’Administració de la data de votació 
- Exposició a tots els centres del cens electoral provisional 
- Inici del període de reclamacions 

4 d’octubre 

*Darrer dia d’exposició del cens electoral provisional 17 d’octubre 
*Finalització del termini de reclamacions del cens electoral 
provisional 

18 d’octubre 

*Resolució de les reclamacions al cens electoral provisional.  
- Publicació del cens electoral provisional definitiu.  
- Fixació del nombre de persones delegades a escollir. 

19 d’octubre 

*Inici del termini de presentació de les candidatures 20 d’octubre 
*Darrer dia de presentació de les candidatures 31 d’octubre 
*Proclamació de les candidatures 3 de novembre 
*Reclamacions contra la proclamació de les candidatures 4-6 de novembre 
*Resolució de les reclamacions i proclamació definitiva de les 
candidatures 

7 de novembre 

*Campanya electoral 7-28 de novembre 
*Jornada de reflexió 29 de novembre 
*Jornada electoral. Dia de les votacions 30 de novembre 
*Darrer dia per a poder lliurar les actes 4 de desembre 
*Darrer dia per a lliurar l’acta global 11 de desembre 
Quart. Adaptar, si fóra necessari, les dates de constitució de les meses electorals, previstes, en 
l’apartat tercer. La data de votació establerta té el caràcter de recomanació a la corresponent mesa 
coordinadora electoral, atés que es a aquest òrgan al qual legalment correspon establir, dins dels 
límits previstos en la normativa, la data efectiva de votació.  
La voluntat dels firmants és que les eleccions se celebren en la data fixada en l’apartat tercer del 
present acord. 
 
Cinqué. Impulsar negociacions amb les diverses administracions per a facilitar a les 
organitzacions sindicals més representatives de cada àmbit electoral els mitjans necessaris per a 
la seua celebració i per a afavorir la participació electoral. 
 
Sisé. Constituir dues comissions de seguiment, una en cada àmbit universitari i no universitari 
amb les organitzacions representatives, en cada cas, formada per un membre de cada sindicat per 
agilitzar els tràmits i vetlar sobre tot el procés electoral. Qualsevol dubte o dificultat sorgida en la 
interpretació de l’acord serà resolta per la comissió mitjançant acord majoritari dels seus 
membres prèvia convocatòria formal de la mateixa. Les comissions es reuniran les vegades 
necessàries i les seues resolucions seran d’obligat compliment.  
 
 
 
 
 
 



 
Per l’STEPV-Iv      Per la F.E.CC.OO.PV   
Luis Santiago Estañán Vanacloig,   Rafael Domenech García 
 
 
 
 
 
Per l’ANPE      Per la FETE-UGT   
Antonio Ponce Carrasco    Ricardo A. Pesado Llobat 
     
 
 
 
 
Per CSI-CSIF (Ensenyament)   Per CSI-CSIF (Universitat) 
Manuel Valero Lloris    Juan Cano Calero 


