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6J - Elecció de representants en la Junta de 

Personal. 

Intersindical Salut –Iv es presenta a les eleccions sindicals del 6 de juny de 2018, on les 

treballadores i treballadors del nostre Departament de Salut han de triar els seus 

representants en la Junta de Personal. 

 

La Junta de Personal del Departament Xàtiva 

Ontinyent. 

La Junta de Personal del Departament, està integrada actualment per un total de 25 membres 

que han de representar i defensar els interessos de la totalitat de la plantilla del Departament. 

Intersindical Salut-Iv, es presenta amb ànim de reformar el funcionament de la Junta de 

Personal. 

La Junta de Personal està regulada per un reglament que arrossega les formes i les formules 

de funcionament que imperaven en el moment de la seua creació, el que suposa un 

funcionament rígid que no preveu ni la substitució del President/a en cas d’absència. 

La proposta de reforma del Reglament que Intersindical Salut va impulsar en 2014, després 

de les passades eleccions sindicals, va trobar els obstacles insalvables de l’oposició de la 

majoria dels sindicats, i la manca de recolzament suficient per impulsar les reformes. 

Al mal funcionament, cal afegir l’escassa capacitat de negociació. Les limitacions que pateix 

la Junta de Personal, son, al nostre entendre, per la mínima activitat col·legiada que 

desenvolupa, que es limita a les sessions de la pròpia Junta i les departamentals amb l’equip 

directiu. L’excés de recel que tenim els sindicats per competir en efectivitat davant les 

treballadores i treballadors, fica per davant les actuacions sindicals de cada secció sindical 

front a les Institucionals que es fan col·legiadament tots els sindicats. 

Amb açò el personal te una concepció sindical de la Junta de Personal i la veu com un ens 

llunyà i poc profitós per liderar la resolució dels problemes que afecten el personal i per 

fiscalitzar la gestió dels recursos humans de la Direcció, situació que comporta, de fet, la 

desafecció real del personal amb la Junta de Personal. 

La Junta de Personal no funciona, no opina, no informa…., i si ho fa no transcendeix, amb la 

qual cosa no es sap ben be que fa la Junta de Personal. Aleshores la Junta de Personal està 

per que ha d’estar? Per cobrir l’expedient?   
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Et presentem la nostra candidatura. 

A Intersindical Salut volem invertir açò. Per fer-ho hem configurat un grup de companyes i 

companys que han volgut estar en la nostra candidatura per representar el personal d’aquest 

departament. Un equip de persones encapçalat per una dona que ha estat capaç de concitar 

al seu voltant la il·lusió, l’esforç, la dignitat i la necessitat de la funció sindical en el nostre 

entorn laboral. 

 

 

 

Amb la nostra candidata treballen colze a colze:  

 

M. Lluch Donato Brotons. 

Candidata núm. 1 

Infermera del servei de diàlisi, actualment amb 

plaça al CS de Canals, compta amb una dilatada 

experiència professional. 

Des de 2014 responsable de la secció sindical 

de Intersindical Salut al departament Xàtiva 

Ontinyent, representant en la Junta de 

Personal. 

Gran coneixedora de la plantilla, dels centres i 

la realitat i problemàtiques del personal del 

departament. 

Merche Soler García. 

Candidata núm. 2 

Infermera i Fisioterapeuta adscrita a l’Hospital 

d’Ontinyent. 

S’ha incorporat en 2018 com a permanent de la 

secció sindical. És delegada sindical. Se n’ocupa 

principalment dels centres de treball 

d’Ontinyent i la Vall d’Albaida. 
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La nostra candidatura està formada per 96 persones més, fins completar un total e 100 

candidates i candidats, que confíen amb el projecte sindical que oferim per al Departament 

Xàtiva Ontinyent. Aquest col·lectiu representa aproximadament entre el 4 i el 5% de la 

plantilla del departament. 

La distribució segons el gènere dels candidats és de 73% dones i un 27% homes. El que 

constitueix una distribució paritaria atenent a la feminització de la plantilla total de la 

Conselleria de Sanitat formada aproximadament per un 70% de dones i un 30% de homes. 

Àngela Carbonell García. 

Candidata núm. 3 

Zeladora i Tècnic Superior en Prevenció, 

adscrita a l’Hospital d’Ontinyent. 

S’ha incorporat en 2018 com a permanent de la 

secció sindical. És delegada sindical. Se n’ocupa 

principalment dels centres de treball de la 

Costera i La Ribera Juntament amb Lluch 

Donato. 

J. Salvador Moscardó i Bataller. 

Candidat núm. 4 

Aux. Administratiu i Diplomat en Relacions 

Laborals adscrit a l’Hospital de Xàtiva. 

Membre de la Junta de Personal, Permanent 

sindical des de 2014 comparteix la seua activitat 

sindical entre el Departament de Xàtiva i la Seu 

de Intersindical Salut a València, on es dedica a 

l’àrea d’Acció Sindical i Negociació col·lectiva. 
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El que suposa una candidatura paritaria si atenem a la proporció de gènere de la plantilla 

de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 

 

 

 

 

Dones 
72%

Homes
28%

Eleccions sindicals 2018
Departament de Salut 
Xàtiva -Ontinyent 

Composició de la 
Candidatura.
Gènere.

Dones 
70%

Homes
30%

Eleccions sindicals 2018
Departament de Salut Xàtiva -
Ontinyent 

Composició aproximada de la 
Plantilla de Personal de la 
Conselleria de Sanitat
Univeral i Salut Pública.

Gènere.
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Pel que respecta a la composició per categories professionals es la següent: 

 

 

Pel que fa a la distribució per centres de treball 

 

 

Personal 
Informàtica 2%

Funció Admva.
13%

Personal 
infermeria 13%

Personal 
Facultatiu 12%

Personal Tècnic 
Auxiliar 19%

Personal Tècnic 
Superior 4%

Personal zelador
31%

Fisioterapeutass. 2%

Infermeria esp. (comares) 2%

Manteniment 2%

Eleccions sindicals 2018
Departament de Salut Xàtiva -
Ontinyent 

Composició de la Candidatura.

Professionals.

CS Albaida 1%

Cs Avda Albaida -Ont 5% C Esp Xàtiva 3%

C Esp Ontinyent 4%

CS Càrcer 1%

CS La Pobla 
Llarga 2%

CS Villanueva de 
Castellón 1%

CS Xàtiva 3%

Hospital 
Ontinyent 30%

Hospital Xàtiva 
50%

Eleccions sindicals 2018
Departament de Salut Xàtiva -
Ontinyent 

Composició de la Candidatura.
Centres de treball.
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El nostre compromís. 

Com ja hem dit abans, Ens presentem a questes eleccions sindicals amb voluntat d’obtenir 

un nivell de representació suficient per impulsar una sèrie de propostes encaminades a 

dinamitzar i aproximar el funcionament de la Junta de Personal, al dia a dia del personal que 

treballa en el departament. 

La teua confiança serà la nostra força. 

 Reforma de la Junta de Personal. 

1.- Més transparència. 

Volem una JdP més transparent, que celebre les sessions a porta oberta, i l’establiment d’un 

torn de precs i preguntes per als assistents. 

Volem que les actes siguen publiques, que es publiquen a la web del departament i que hi 

conste el sentit del vot de cada grup sindical representat. Les treballadores i treballadors 

tenen dret a comprovar el sentit del volt dels seus representants legals en cadascun dels 

assumptes que es tracten. 

Volem que la tecnologia ens aproxime a les companyes i companys, i que la activitat de la 

Junta de Personal siga coneguda per tot el personal, sometre-nos a la crítica i l’escrutini de 

la gent a la que estem representant. 

2.- Més proximitat. 

Volem que la JdP celebre sessions en altres centres de treball de departament, aproximant-

se així a la totalitat de treballadores i treballadors, i que en aquestes sessions es tracten 

assumptes específics d’interès per a eixos centres. Exemple Hospital Ontinyent, Centres 

d’Especialitats o Centres de Salut, etc. 

Que els nostres companys i companyes ens coneguin a totes i tots. 

3.- Més reivindicació. 

Volem que la JdP, col·legiadament, adopte una postura més crítica i exigent davant l’Equip 

directiu davant els problemes del Departament. 
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4.- Mes comunicació. 

Volem que la JdP assumixca la veu del personal i siga el altaveu de les demandes 

col·lectives, interactuant amb la vida social, mitjans de comunicació i en tots aquells llocs on 

calga elevar la veu dels treballadores i treballadors del Departament de Salut. 

 

 La Nostra Secció Sindical. 

A Intersindical Salut entenem el treball sindical com un servei al personal, amb eixe 

criteri hem vingut treballant els darrers 4 anys. 

Els sindicats hem d’atendre els requeriments de les nostres afiliades i afiliats, si, però no 

podem donar l’esquena a cap treballadora o treballador que d’una manera u altra requerixca 

informació o assessorament, o la nostra participació per a la resolució d’un problema. 

Sota aquesta premissa encarem la nostra activitat com una funció transversal que abasta, 

des de l’obligació d’estar el més informats possible del dia a dia dels nostres companys i 

companyes en els diferents centres de treball, i incidir amb la nostra actuació de la millor 

manera possible per afavorir la resolució dels problemes. 

En aquest sentit prestem el servei de tindre cura que tot el personal tinga garantit el normal 

exercici de tots i cadascun dels seus drets laboral, i que l’exercici professional s’efectue en 

condicions optimes per a la seua salut i seguretat. 

Per això tenim ben a dins el concepte de serveis sindicals, i com a tals conformen un servei 

que es presta en les millors condicions de les quals som capaços de disposar. 

Cerquem la empatia amb les persones que representem i l’assumpció de les qüestions que 

afecten l’entorn laboral com a pròpies, analitzant-les i prioritzant en funció de la limitació de 

recursos dels que disposem. 

Però, som optimistes, doncs com el lema de la nostra campanya, CREIXENT, estem en un 

procés de creixement, i en la mida que açò es materialitza incrementem les nostres 

capacitats i puguem millorar els serveis que prestem. Per això tenim sempre ben present que  

 

El nostre treball, son els teus drets. 

 


