
Nota informativa

Sobre el resultat de les eleccions al comitè de l’IPM

La secció sindical de CATAC-CTS/IAC a l’IPM vol manifestar la seva satisfacció pel resultat 
obtingut en les passades eleccions que la situa com a segona força sindical dins del comitè 
d’empresa  conseqüència  d’un  important  increment  de  delegades  sindicals  i  de  vots 
obtinguts. Hem passat de 3 a 5 delegats dins del comitè d’empresa.

Els resultats finals globals donen a CCOO la mateixa majoria absoluta que ha tingut en la 
passada legislatura i que no ha fet servir amb equanimitat ni per buscar grans consensos 
amb les demés seccions sindicals, ans al contrari. Ha utilitzat el corró per imposar la seva 
voluntat. Tanmateix han reduït al mínim la presència de les demés seccions sindicals a 
totes les comisssions de treball i al comitè de salut laboral.

Obviament  respectem  el  resultat  de  les  eleccions  però  pensem  que  no  poden  ser 
atribuïbles únicament a l’eficacia sindical de la secció sindical que ha obtingut els millors 
resultats.  Al  nostre  entendre  hi  han  altres  factors  casuïstics,  o  no  tant,  que  han  fet 
possible el succés, com per exemple la existència d’una “urna itinerant” que tot i ser legal 
(justificada  per  la  dispersió  territorial  de la  xarxa  externa  de centres)  no tracta  amb 
igualtat de condicions a totes les categories professionals de l’Institut Pere Mata sobretot 
als votants de la urna central. 

Així mentre a uns professionals se'ls hi posa la urna davant sense que perdin un moment 
de la seva jornada laboral, a altres, els que han de votar a la urna central de l’IPM se'ls 
requereix molts més sacrificis per poder exercir el seu dret a vot.

També, la perduració de dos col·legis electorals, el d’especialistes i no qualificats i el de 
tècnics i administratius que obliga a presentar dues llistes electorals dificulta enormement 
la participació. Ja són molts els centres fora de l’IPM que han optat per tenir el col·legi 
electoral únic igualant categories professionals i unificant criteris electorals permetent la 
presentació d’una sola llista electoral per cada sindicat que concorre a les eleccions.

Totes  aquestes  qüestions  entenem  que  haurien  de  ser  tractades  durant  la  propera 
legislatura per afrontar els nous comicis quan toquin amb un canvi de normativa més 
equitativa, participativa i actual que la tradicional d’ús a l’IPM.

Amb  sinceritat  la  secció  sindical  de  CATAC-CTS/IAC  pensem que  afrontem  una  nova 
singladura amb el mateix mal regust de boca de l’anterior sobretot pel sofriment d’una 
majoria absoluta que ens ha postergat a UGT i CATAC a fer d’oposició interna dura. 

Desitgem pel be de tots i sobretot per la defensa dels interessos de TOTES les persones  
treballadores de l’IPM que es canviï d’actitud des de la majoria i es busquin els màxim 
consensos possibles i s’afavoreixi el respecte a la pluralitat sindical i de pensament. En 
aquest sentit CCOO ens tindrà sempre amb la ma oberta i disposats a col·laborar.
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