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4 de juny de 2018

SIMAP-PAS: UN CANVI NECESSARI
Estimats/des amics/gues: estem en l'últim dia de la campanya
electoral i volem aprofitar per a animar-vos a votar a SIMAP-PAS.
És la primera vegada que aconseguim un nombre tan elevat de
participació en departaments i que canviem de nom, SIMAP-PAS, amb la
intenció de deixar patent que representem a companyes i companys de totes
les categories professionals, sense els quals no haguérem pogut ampliar el
nostre àmbit de representació departamental.
Constituïm un equip sòlid de treball l’objectiu del qual és
desenvolupar els compromisos adquirits en el programa electoral i cuidar i
potenciar-nos entre tots nosaltres, ja que totes i tots som necessaris dins de
l'engranatge perquè funcione de forma correcta.
SIMAP-PAS suposa un repte important. Aconseguir fer-nos buit amb
aquest nou perfil dins del statu quo del món sindical té la seua dificultat,
però l'acolliment rebut ha sigut molt bo i potser aconseguim, en el moment
del vot, el reconeixement de moltes companyes i companys del treball
realitzat d'activitat sindical i d'informació veraç, didàctica i contínua,
durant tots aquests anys. Si aconseguim consolidar la representació en
aquests 17 departaments, dins de 4 anys podrem presentar candidatures en
els 23, que són la totalitat de la Conselleria.
Us agraïm sincerament el vostre suport i esperem que la nova etapa
com SIMAP-PAS arranque, després de les eleccions, amb la força
necessària que ens permeta seguir treballant en tots els projectes.

El vostre vot determinarà la consolidació del sindicat sobre la base
del nombre de delegats sindicals, que són els recursos humans
imprescindibles per a desenvolupar el nostre treball. El nombre de delegats
sindicals que aconseguim en les eleccions és el que limitarà o ampliarà les
nostres possibilitats en els pròxims 4 anys fins a les següents eleccions
sindicals, tant a nivell de les juntes de personal dels departaments com la
possibilitat d'arribar com SIMAP-PAS a la Mesa sectorial.
Ara és el moment de créixer, ara és el moment de votar a SIMAPPAS.

UN CANVI NECESSARI A UN SINDICALISME
DIFERENT: PROPER, SINCER, COMPROMÈS,
INCANSABLE I TENAÇ.
VOTA'NS!

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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