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ANÀLISI DELS RESULTATS ELECCIONS SINDICALS 2018

SIMAP-PAS AMPLIA LA SEUA REPRESENTACIÓ DE FORMA
SIGNIFICATIVA

Benvolguts/des amics/gues: després de deixar transcórrer uns dies
després de les eleccions sindicals celebrades el 6 de juny, hem realitzat una
anàlisi objectiva de l'ocorregut a nivell global.

A pesar que el nombre de delegats que van entrar en lliça es va
incrementar en 16, en el total de la Comunitat Valenciana, cap força
sindical ha aconseguit créixer de forma significativa excepte Intersindical
Salut i SIMAP-PAS.

En el nostre cas, hem crescut en més del 25% ja que hem passat de
17 delegats obtinguts en 2010 a 23 en 2018. I en relació amb les eleccions
de 2014, en les quals ens presentàrem units a Intersindical Salut,
l'increment de la suma dels delegats obtinguts per ambdues entitats
sindicals en relació amb els assolits com SIMAP- Intersindical ha sigut de
15 representants.

Aquestes dades ens animen a seguir treballant en la defensa dels
drets laborals i a fer créixer la llavor sembrada en les diferents categories
professionals en les quals hem iniciat trajectòria i objectiu de treball.
Agraïm una altra vegada a tots els nostres votants, als quals no anem a
defraudar en la defensa dels seus interessos.

D'altra banda, seguint la nostra anàlisi, resulta cridaner observar com
els grans sindicats de classe (concepte que utilitzem en contraposició a
sindicat professional) no han obtingut millores en els seus resultats i fins i
tot CCOO ha perdut 4 delegats.

http://www.simap.es/
http://www.simap-pas.es/


2014 2018 diferència
CCOO 106 102 -4
UGT 95 96 +1
CSIF 78 79 -1

En un segon grup d'entitats sindicals, en aquest cas de caràcter
professional, i que han modificat les seues unions entre diferents
categories, s'ha observat un cert creixement en la comparació i summa dels
delegats obtinguts. En aquestes dades es pot observar la representació
minoritària del sindicat CESM en ambdues unions i, d'altra banda, la
pèrdua de l'hegemonia de CEMSATSE en el global dels resultats, caent la
formació participada per CESM al cinquè lloc i mantenint SATSE la força
que es traduïa en els resultats d'anteriors eleccions.

2014 2018 diferència
CEMSATSE 114

USAE 48
SATSE 93 +7

CESMCV SAE 76

D'aquestes dades, es pot deduir la força que ha representat el sindicat
CESM en les seues respectives unions i en el global dels resultats, quedant
en una forqueta máxima entre 21 i 28 delegats.
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CEMSATSE

114
CESMCV-SAE

76
Hipotètc pes

CESM
21 delegats 28 delegats

Les dades tant d'Intersindical Salut, com de SIMAP-PAS parlen per
si sols. Apareix un increment global de 15 delegats, amb un creixement de
SIMAP-PAS mai vist en anteriors comicis.

D'aquests resultats es podria inferir que, de no haver-se truncat la
unió entre ambdues forces sindicals, és molt possible que s'haguera
aconseguit el lideratge en els resultats, o alguna cosa molt pròxim a açò,
tenint en compte a més que les forces sindicals reflectides en les dues
primeres taules tenen una infraestructura enorme comparada amb la de



SIMAP-PAS, amén de constituir unes maquinàries perfectament greixades
per a obtenir vots, com constatem en cada elecció.

2014 diferencia
SIMAP-

INTERSINDICAL salut
59

INTERSINDICAL salut iv 51 +15
SIMAP-PAS 23

Finalment, en les eleccions del comitè d'empresa en la jurisdicció
corresponent a la província de València, que és l'únic que vam poder
preparar amb dedicació, SIMAP-PAS ha aconseguit ser, amb gran
diferència, la força sindical més votada. Açò ens dóna forces per a dur a
terme el treball que queda per fer en suport als residents.
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RESUMEIXEN ELECCIONS COMITÈ D'EMPRESA

No hem d'oblidar les eleccions al Comitè d'empresa de la concessió
Marina Salut on SIMAP-PAS ha obtingut uns magnífics resultats que ens
van a permetre seguir defensant a aquest personal tan pressionat per la
gestió privada.

RESUMEIXEN ELECCIONS JUNTES DE PERSONAL



Per a qualsevol aclaració que necessiteu podeu dirigir-vos als delegats assignats als diferents
departaments de salut.

NO CAL SER MOLTS PER FER LES COSES BÉ, PERÒ QUANTS MÉS SIGUEM MÉS
COSES ACONSEGUIREM. 

UNEIX-TE A NOSALTRES
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