
Comissió Executiva de CCOO PV 
 
 

ana.garcia@pv.ccoo.es 
@AnaGarciaCCOOPV 

 

Ana María García Alcolea. Secretaria General i Salut Laboral 

Diplomada en Relacions Laborals i màster en Prevenció de Riscos Laborals. Vinculada 

al sindicat des de 2003, ha sigut delegada sindical en el sector del telemàrqueting i ha 

participat en l’àrea de Salut Laboral en la Federació de Comunicació i Transports. Va 

formar part de l’equip de Formació Sindical de CCOO PV fins a la seua incorporació a 

la Comissió Executiva en el Xé Congrés de CCOO PV. Des d’aleshores, ha ocupat la 

Secretaria d’Ocupació i Formació, fins a la seua elecció com a secretària general de 

CCOO PV en el XII Congrés.  

 

javier.castro@pv.ccoo.es 

@javicaserra 

 

 

Javier Castro Serra. Secretaria de Finances i Serveis Jurídics 

Llicenciat en Dret, màster en Mediació i Gestió Eficient de Conflictes i tècnic superior 

de Prevenció de Riscos Laborals. Vinculat al sindicat des de l'any 2005. Treballa 

durant dos anys com a tècnic per a la promoció de l'ocupació i l’autoocupació. 

Posteriorment, passa a exercir com a advocat del sindicat des de l'any 2007 en el 

gabinet jurídic d'Alacant primer i posteriorment en el servei jurídic de València. Des de 

l'any 2017 i fins a l'actualitat assumeix la responsabilitat de coordinador dels Serveis 

Jurídics del sindicat de la província de València. 

 

 
amontero@pv.ccoo.es 

@abelenmm 

 

Ana Belén Montero Martínez. Secretaria de Polítiques Públiques i 

Protecció Social  

Treballadora social i experta universitària en Ciències Forenses per a Treballadors 

Socials. Vinculada al sindicat des de 2005, ha sigut tècnica en orientació professional 

per a l'ocupació i la formació i ha exercit com a perit judicial i treballadora social en 

diferents àmbits com el de la dependència, discapacitat, persones majors i amb altres 

col·lectius especialment vulnerables. Va desenvolupar el seu treball en els Serveis 

Jurídics de CCOO PV fins a la seua incorporació a la Comissió Executiva en l'XI 

Congrés de CCOO PV. Durant els últims anys ha format part de la Junta Directiva i ha 

sigut consellera del Comité Econòmic i Social CV. 

 

 
jmayor@pv.ccoo.es 

@JaumeMayor 

 

Jaume Mayor Salvi. Secretaria d’Acció Sindical 

Diplomat en Relacions Laborals i llicenciat en Ciències del Treball. Tècnic superior en 

Prevenció de Riscos Laborals.  L’any 1998 és triat delegat de personal en una empresa 

d'hostaleria i un any després s'incorpora a l'equip de formació sindical de CCOO PV. A 

partir d'aqueix moment desenvolupa la seua activitat sindical en els àmbits de formació 

i d’acció sindical de CCOO PV. Entre 2009 i 2017 assumeix la Secretaria d'Acció 

Sindical i Negociació Col·lectiva de CCOO PV. Des de 2017 fins a 2020 desenvolupa 

la seua activitat com a formador en l'equip de formació sindical de CCOO PV. 

 

 
carol.sanchez@pv.ccoo.es 

@74carolina 

 

Carolina Sánchez Gómez. Secretaria d’Organització, Recursos Humans i 

Afiliació 

Llicenciada en Psicologia i tècnica superior en Prevenció de Riscos Laborals - 

Ergonomia i Psicosociologia Aplicada. Comença en el sindicat com a militant, 

participant en els espais de joventut, i s’hi afilia l’any 1998. Treballa en diverses 

entitats, com a tècnica d'ocupació i orientació, com Forem-ASEM, i passa com a 

adjunta sindical a la Secretaria d'Organització PV durant tres mandats. En aquests 

últims 6 anys ha estat treballant en la Secretaria d'Ocupació i Formació CCOO PV. 

 

 



 

 

jcgallart@pv.ccoo.es 
@JCGallart 

 

Juan Carlos Gallart Limonge. Secretaria d’Ocupació i Política 

Institucional 

Graduat en Relacions Laborals i Recursos Humans i postgrau en Direcció Pública 

Local. Funcionari de l'Ajuntament de València des de 2002. Delegat sindical des de 

2009, es va fer càrrec de la Secretaria General de la Secció Sindical de CCOO de 

l'Ajuntament de València l’any 2017, càrrec que compatibilitzava amb la seua condició 

de vocal en la Comissió Executiva de CCOO PV. 

 

 
mpascual@pv.ccoo.es 

@manuelapascualr 

 

Manuela Pascual Ruiz. Secretaria de Formació Sindical i per a l’Ocupació 

Afiliada a CCOO des de l’any 1980, treballadora tèxtil fins a l’any 1995, quan passaria 

a formar i treballar per a diferents sectors en CCOO a l’Alcoià – el Comtat. L’any 1996 

fou secretària general de la Federació del Tèxtil-Confecció, primer a l'Alcoià- el Comtat 

i després a les Comarques Centrals. Ha format part de les executives federals de 

FITEQA – CCOO en l'àmbit estatal i l’autonòmic. L’any 2008 va ser elegida secretària 

general de CCOO de les Comarques Centrals, càrrec que va ocupar fins a l’any 2021. 

 

 
dpatino@pv.ccoo.es 

@DaniPatinoCCOO 

 

Daniel Patiño Miñana. Secretaria de Diàleg Social i Medi Ambient  

Graduat social, tècnic mitjà de serveis jurídics i tècnic superior en Prevenció. 

Experiència en gestoria. Afiliat a CCOO PV des de 2001, va ocupar diferents 

responsabilitats en l'antiga Federació de Comerç, Hostaleria i Turisme de CCOO PV 

(FECOHT PV) i en la seua delegació de l'Alacantí-les Marines. Ha sigut membre de la 

Comissió Executiva de FECOHT PV des de 2004 fins a la seua fusió amb la Federació 

de Serveis Financers i Administratius COMFIA. Des de 2017 fins a 2021 assumeix la 

Secretaria d’Acció Sindical, Salut Laboral i Medi Ambient de CCOO PV. 

 

 
nlazaro@pv.ccoo.es 

@Nuria_Laz 

 

Núria Lázaro Ferrer. Secretaria d’Eleccions Sindicals i Atenció a 

l’Afiliació 

Tècnic superior en Secretariat. L'any 2004 va començar la seua trajectòria en el 

sindicat en l'antiga Federació Agroalimentària de CCOO PV, on va entrar a formar part 

de l’equip d'atenció i desenvolupà tasques com la visita a empreses, eleccions 

sindicals i realització d'assemblees en centres de treball. Anys més tard va formar part 

de la seua Comissió Executiva com a secretària d'Organització i Finances. L'any 2017 

va passar a formar part de la Federació de CCOO d’Indústria del País Valencià, 

formant part de la Comissió Executiva i assumint la responsabilitat de Seccions 

Sindicals, Dona i Polítiques d'Igualtat i Joventut. 

 

 
smateu@pv.ccoo.es 

@Santimateu2 

 

Santiago Mateu Blasco. Secretaria de Cultura, Fundacions, Política 

Lingüística i Educativa 

Professor d’ensenyament secundari, llicenciat en Dret i tècnic superior en Prevenció de 

Riscos Laborals. És professor associat del Departament de Dret del Treball i de la 

Seguretat Social. Ha desenvolupat diversos càrrecs en l’Administració educativa, com 

a assessor de CEFIRE i tècnic assessor docent en la Direcció General de Centres 

Docents. És delegat de la Federació d’Ensenyament de CCOO PV i membre de la 

Junta de Personal de la província de València. L’any 2021 assumeix la Secretaria de 

Cultura i Política Lingüística de CCOO PV.  

 

 

 

 



 
ciborra@pv.ccoo.es 

@ciborra_cloti 

 

Cloti Iborra Alcaraz. Secretaria Dones i Igualtat 

Llicenciada en Dret. Afiliada a CCOO des de 1999, va col·laborar en el CITMI i en la 

Fundació Pau i Solidaritat de CCOO PV mentre treballava en els àmbits de la 

formació ocupacional i intercultural. Laboralment es va incorporar a CCOO PV com a 

formadora sindical, tasca que va compatibilitzar amb la responsabilitat de l'àrea 

social a CCOO Comarques Centrals. Posteriorment, formà part de l’equip d’extensió de 

CCOO a l’Alacantí-les Marines. Des de 2013, ha treballat com a adjunta sindical a la 

Federació de Sanitat de CCOO a la mateixa comarca. Ha participat en diferents 

moviments socials i associacions feministes. Des de 2017 fins a 2021 assumeix la 

Secretaria de la Dona, Polítiques LGTBI i Institucional de CCOO PV. 

 

 
ibarrajon@pv.ccoo.es 

@isa_barrajon 

 

Isabel Barrajón del Amo. Secretaria de Moviments Socials, Cooperació i 

Migracions 

Sindicalista i activista pels drets humans. Diplomada en Treball Social, es va vincular al 

sindicat participant en la Secretaria de Joventut. Afiliada des de 1991, va treballar en 

diferents àrees de la Secretaria de Política Social de CCOO PV. Des de 1997 va 

coordinar l’àrea de projectes dirigits a la població treballadora migrant de la Fundació 

CITMI-CITE PV. Posteriorment va combinar tasques de formació sindical i suport tècnic 

en la Confederació, amb l’activisme en diferents moviments socials, fins que va ser 

elegida per formar part de la Comissió Executiva com a secretària de Moviments 

Socials, Cooperació i Migracions en l’XIé Congrés. Des de 2017 fins a 2021 assumeix 

la Secretaria de Moviments Socials, Cooperació i Migracions de CCOO PV. 

 

 
ecalderon@pv.ccoo.es 

@ester_cg 

 

 

 

Ester Calderón Gambín. Secretaria de Comunicació 

Llicenciada en Periodisme. De 2013 a 2017 va ser cap de premsa de CCOO PV i 

anteriorment va coordinar el Gabinet de Publicacions. Abans d’arribar al sindicat, al 

qual està afiliada des de 1997, ha sigut responsable de premsa del Consell de la 

Joventut de la Comunitat Valenciana, administradora de l'empresa Inventario que 

gestionava la comunicació de corporacions municipals i d'altres institucions, i alliberada 

de la JOC del País Valencià. És militant en diverses entitats eclesials i feministes. Des 

de 2017 fins a 2021 assumeix la Secretaria de Comunicació de CCOO PV. 

 

 
rpascual@pv.ccoo.es 

@rocio__pascual 

 

Rocío Pascual Rodríguez. Secretaria de Joventut i Noves Realitats del 

Treball 

Graduada en Disseny Gràfic i Publicitat. Militant del moviment feminista i el 

sindicalisme estudiantil durant el seu pas per la universitat i vinculada a CCOO PV des 

de 2017, quan s’hi va afiliar i va començar a formar part de Joves de CCOO PV 

l’Alacantí-les Marines. Va ser coordinadora d'aquest grup de joventut fins que es va 

mudar a València l’any 2020 i va passar a formar part de Joves de CCOO PV l'Horta.  

 

 

 

 

 


