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LOGÍSTICA EN EL SECTOR EDUCATIU DEL 

REFERÈNDUM DEL 10 DE MAIG DE 2012 
 
 
Introducció: La Generalitat Valenciana, fruit de la seua mala gestió, dels balafiaments i de 

la corrupció, està en una situació de fallida econòmica que ara pretén que paguem tota la 
ciutadania valenciana i especialment el funcionariat. D'aquesta manera el passat dia 4 de gener 
es van imposar des de la Generalitat una sèrie de retallades (1.058 milions d'euros), que 
lesionen greument l'atenció dels serveis públics i les condicions laborals i econòmiques de les 
persones que treballem per a la ciutadania. Durant els mesos de gener, febrer i març tots els 
sindicats democràticament triats i representant als treballadors en els diferents sectors de 
l'Administració Valenciana, hem portat a terme mobilitzacions contínues amb nombroses 
protestes, actes reivindicatius, concentracions, tancaments, etc. Les majors accions dels quals 
han estat els tres dies de manifestació en les tres capitals de província a les quals van assistir 
més de 700.000 persones. Tota aquesta mobilització ha obligat a la Generalitat a presentar dos 
documents que no modifiquen substancialment les greus retallades imposades en el Decret-
Llei de 1/2012 (DOCV 10-1-2012). D'aquesta manera, i davant la decisió unilateral de la 
Generalitat de donar per conclosa la negociació i de no presentar un nou document de millora 
de les retallades, els sindicats hem exigit la retirada del Decret i especialment, l'eliminació de la 
retallada de 258 milions d’euros del capítol I de personal que lesionen greument els salaris de 
milers de persones. En un exercici de democràcia directa i donada la situació actual proposem 
que siguem el personal directament afectat els qui ens posicionem davant de l'última oferta de 
la Generalitat. 

Objectiu del Referèndum: Que els treballadors  i treballadores de la Funció Pública 
Valenciana valoren si cal signar o no la segona proposta de la Generalitat que endolceix però 
que no retira les retallades imposades el dia 4 de gener de 2012.  

Qui estan convocats?: Les treballadores i treballadores de la Funció Pública afectats per 
les retallades i les modificacions de les seues condicions laborals, tant funcionariat de carrera i 
personal interí i laboral. 

Distribució del personal afectat per sectors: 
• 17.500 Funció Pública (exclosos els 5.000 de Justícia).  
• 53.000 Sanitat (Inclou la totalitat del personal sanitari). 
• 53.000 Educació (personal docent i no docent dependent de la Generalitat). 

La participació en el Referèndum és lliure, secreta, directa, individual, podent-se exercir o no 
per part dels treballadors i treballadores. 

L'Administració què opina del Referèndum?: Els sindicats de Funció Pública han 
demanat la col·laboració de l'Administració en l’organització del referèndum i el Conseller 
d'Hisenda, José M. Vela, en un escrit sorprenent dirigit a tot el funcionariat, ha dit: “es tracta 
d'una decisió unilateral de les organitzacions sindicals, on la Generalitat ni ho convoca, ni ho 
organitza, ni reconeix el procés, ni li vincula el resultat.” 

 Com es realitzarà la consulta?: Davant la falta de col·laboració per part de l'Administració 
els sindicats de cada sector seran els encarregats d'organitzar el referèndum en els seus tres 
àmbits respectius: Educació, Sanitat i Funció Pública.  

On es realitzarà?: En cada centre de treball per a facilitar la participació, és a dir, en cada 
hospital, centre de salut, col·legi, institut, PROP, Conselleria, etc. 

Quin cens s'utilitzarà?: S’ha sol·licitat a cada Conselleria un llistat actual de treballadors i 
treballadores que han cobrat la seua última nòmina en cadascun dels centres de treball del seu 
àmbit. Aquesta informació no ha sigut facilitada per la Conselleria respectiva. Per tant, cal 
sol·licitar el llistat de treballadors en actiu a les direccions dels respectius centres de treball. Si 
aquesta informació també és negada, es recorrerà als censos de les últimes eleccions sindicals 
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en la Generalitat de l'any 2010-2011, completats amb les altes i baixes que s'hagen produït en 
cada centre de treball. 

Com es recullen les dades generals?: Hi haurà tres meses coordinadores provincials i una 
general en el sector d’educació. Hi ha una mesa coordinadora general de tota la funció pública. 
Els centres faran arribar la documentació i els resultats del referèndum a la mesa coordinadora 
provincial corresponent. 

Les meses coordinadores provincials són: 
• València: Seu de STEPV (c/Juan de Mena, 18-baix). CP: 46008. Tel: 963919147. 

FAX: 96 392 43 34 (que també fa de Mesa General en educació). 
• Alacant: Seu de CCOO (Av. Salamanca, 33). CP: 03005. Tel: 965982584. FAX: 

965921071 
• Castelló: Seu de FETE-UGT (Pl. de les Aules, 5, 5è pis). CP: 12001. Tel: 

964228258. FAX: 964231544 

Calendari orientatiu de preparació del Referèndum 
 

Dijous 3 i 
Divendres 4 

- Assemblees de treballadors i treballadores en tots els centres per a:  
• Analitzar i debatre la segona proposta de la Generalitat del 2/04/2012 

i la posició dels sindicats del sector.  
• Designar dues persones per a controlar el procés el dia del 

Referèndum. Poden ser voluntàries, per sorteig entre els treballadors, 
afiliació dels sindicats, etc. S'aconsella que siguen persones amb la 
major disponibilitat horària aquest dia. 

• Donar a conèixer el cens de treballadors en actiu i solucionar quantes 
incidències i reclamacions es puguen plantejar. 

• Donar a conèixer el lloc de votació i l'horari de votació triat que en 
cap cas suposarà la suspensió de l'activitat laboral. 

• Debatre i solucionar els problemes que es plantegen davant la 
convocatòria del Referèndum. 

• S'emplena un model d'acta on l'Assemblea designa a les dues 
persones que controlaran el procés.  
 

- Les persones designades en l'Assemblea s’adrecen a la direcció del centre 
de treball perquè facilite el desenvolupament del Referèndum, que inclou:  

• Donar a conèixer la documentació per al referèndum:  
1.- Constitució de la Mesa de Votació.  
2.- Document d'incidències i reclamacions. 
3.- Llista de votants. 
4.- Document d'escrutini. 
5.- Model de papereta de votació. 

• El cens o relació de treballadors del centre de treball.  
• Un espai físic per a votar. 
• Una urna. 
• Un fax o correu electrònic per a enviar documentació. 
• Facilitar la inserció de propaganda del Referèndum en el tauler 

d'anuncis sindical. 
• Facilitar hora i lloc per a reunions i actes relacionats amb el 

Referèndum sense que això afecte al compliment de les hores de 
treball dels funcionaris ni a l'atenció directa dels usuaris. 
 

- En cas de no col·laboració per part de la direcció del centre, si no existeix 
voluntat de mediació, les persones designades plantejaran les alternatives 
necessàries per a realitzar la consulta amb les màximes garanties 
democràtiques i es posaran en contacte amb els sindicats per a solucionar 
dubtes i problemes. 
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Dijous 10 DIA DEL REFERÈNDUM (veure horari) 

Divendres 11 
- Reunió dels sindicats de tots els sectors per a donar a conèixer els resultats 
del referèndum.  
 

 
Horari del referèndum del dia 10 de maig 

 
- Els sindicats convocants habiliten els telèfons següents de consultes i dubtes, en cada 
una de les Meses Coordinadores Provincials: 

De 08,00h. 
a 18,00h. 

 

València  
STEPV: 963919147 (seu) 
660051149 (Marc Candela) 
CCOO: 690665178 
(Roberto Romero)  
CSI·F: 622443315 
(Rafa Collado)  
ANPE: 682547611 
(Paloma Martínez)  
FETE-UGT: 685128990 
(Pepe Gil) 

Alacant 
CCOO: 965982584 (seu) 
679431947 (Paco García) 
STEPV: 679215335 
(Manolo Serrano) 
CSI·F: 671133937  
ANPE: 615272726 
(Susana Honrubia)  
FETE-UGT: 685128998 
(Silvia Pardo) 

Castelló  
FETE-UGT: 964228258 (seu) 
661940527 (Laureà Puig)  
STEPV: 645969064 
(Lola Vives)  
CCOO: 629792995 
(Xelo Valls)  
ANPE: 699551585 
(David Beltrán) 

08,00h. S'inicia el referèndum.  

09,00h. 

- Horari de votació orientatiu: cada centre decidirà el seu horari, que pot ser en l'horari del 
pati, entre canvi de torn, al final d'horari lectiu, etc.  
- En cap cas la votació interferirà en la normal activitat lectiva del dia. 
- La votació es realitzarà en un lloc prèviament pactat amb la direcció del centre i conegut 
per tots els treballadors i treballadores del centre, docents i no docents dependents de la 
Generalitat Valenciana. 
- Els treballadors i treballadores podran pactar prèviament al dia del Referèndum l'hora 
que van a votar tots, de manera que una vegada hagen votat tots es pugai tancar la urna, 
procedir al recompte i transmetre el resultat. 

18.00h. - Es tanca el referèndum. 

14,00h. - Al migdia els sindicats realitzaran un primer balanç de la participació, avanç de resultats 
i incidències. 

- Els resultats del recompte seran transmesos en el model d'acta de resultats electorals 
juntament amb l'acta de constitució de la mesa i s'enviarà per fax o correu electrònic a la 
mesa sindical provincial corresponent on estaran reunits els 5 sindicats convocants: 

20,00h. 

Fax: 
Alacant: (CCOO) 
València: 96 392 43 34 (STEPV) 
Castelló: (FETE-UGT)  

Correus electrònics: 
referendumvalencia12@gmail.com 
referendumalacant12@gmail.com 
referendumcastello12@gmail.com 
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També es poden comunicar els resultats als telèfons per província fins a les 20h.  
Al marge de la comunicació dels resultats pels mitjans anteriors, les actes originals es 
remetran a les seus provincials indicades, bé personalment o per correu postal, encara 
que siga amb posterioritat.  
- Al resultat se li donarà publicitat en el centre de treball i serà exposat en el tauló sindical 
per a coneixement general del conjunt de treballadors i treballadores. 

 

Notes: 
  

- Aquelles persones que, per qualsevol motiu, no puguen votar en els seus centres de treball es 
poden dirigir a qualsevol de les tres urnes que s'instal·laran en les taules sindicals provincials 
encarregades del control del procés el dia de votació. Aquestes persones aportaran una 
certificació de la Mesa de Referèndum del centre que corrobore que no ha votat: 

• València: Seu de STEPV (c/Juan de Mena, 18-baix) 

• Alacant: Seu de CCOO (Av. Salamanca, 33) 

• Castelló: Seu de FETE-UGT (Pl. de les Aules, 5, 5è pis) 

 

- Als locals de les Seccions sindicals de les Juntes de Personal, Comitès d'Empresa o Seccions 
Sindicals on s'habilitarà una urna per a exercir el vot (Funció Pública i Sanitat). 

- Si no s'habilita un espai físic dintre del centre de treball, es vota en la porta del centre on es 
posa una cartell indicant: Mesa de votació del Referèndum. 

- Si les dues persones designades tenen problemes amb l'horari s'estableix un torn rotatiu per a 
evitar problemes, en aquest torn rotatiu poden col·laborar altres persones del centre, encara 
que cal assegurar en tot moment que existeixen almenys dues persones que donen garantia de 
transparència del procés. 

- Si es planteja algun problema legal, telefoneu a qualsevol de les organitzacions sindicals 
convocants. 

 


