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HORARI I PONÈNCIES 3er. CONGRÉS 

PAG 

Dia 6 divendres 

 17,30 a 19,00 hores. Acreditació delegades i delegats.

 19,30 hores.  Inauguración Congrés. 

 21,30 hores.  Sopar. 

Dia 7, dissabte 

 9,30 a 10,00 hores. Aprovació del Reglament i elecció de la Mesa. 5 

 10,00 a 11,30 hores. Informe del Secretariat. 7 

 12,00 a 14,30 hores. Ponència de Acció Sindical, Salud Laboral i Formació. 19 

 14,30 hores.  Dinar 

 16,00 a 16,30 hores. Carta de Serveis Jurídics 27 

 16,30 a 17,00 hores. Reglament de la Caixa de Resistencia 41 

 17,00 a 17,30 hores. Reglament de la Comissió de Conflictes i Garanties 45 

 17,30 a 18,00 hores. Reglament Régim Disciplinari. 49 

 18,00 a 18,30 hores. Temps de descans.

 18,30 a 21,00 hores. Ponència d’Organització i Estatuts 53 

 21,30 hores.  Sopar 

Dia 8, Diumenge 

 10,00 a 11,00 hores. Elecció del òrgans: Secretariat, Comissió Control

 Administratiu i Comissió de Garanties. 

 11,00 a 12,00 hores. Resolucions.

 12,00 a 12,30 hores. Temps de descans.

 12,30 a 13,30 hores. Intervenció de les organitzacions invitades.

 13,30 a 14,30 hores. Clausura del Congrés.

 14,30 hores.  Dinar. 

 16,30 hores.  Eixida autobús 
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RESOLUCIÓ DE CONVOCATÒRIA DEL III CONGRÉS 

DE STAS-INTERSINDICAL VALENCIANA. 

 

El Consell Nacional de STAS-IV, reunit a València el 
día 20 de febrer de 2016 en sessió ordinària, en 

compliment del que estableix en els actual Estatus, i 
a proposta del Secretariat Nacional,  

 

ACORDA 

1.- Convocar el III Congrés  de STAS-IV 

2.- Aprovar la proposta organitzativa següent: 

. Organització del Congrés. Es constituirá una 
comissió Organitzadora del III (COC), composta per 
Conxa Carsí, Encarna García i Salvador García. 

. Coordinació de les Ponències 

La ponència d’Organització i Estatuts será elaborada 
per Cristina Costart, ConxaCarsí, Juanjo Aliño i Pablo 
Darío Ibañez. 

La ponència d’Acció Sindical, Salud Laboral i 
Formació será elaborada per Mariano Aguilar, Javier 
Escot, Encarna García i Jesús Giménez. 

La ponència de la Carta de Serveis Jurídics será 
elaborada per Ximo Cuñat i Oscar Langa. 

La ponència del Reglament de la Caixa de 
Resistència, que será elaborada per Pep Bomboi i 
Salvador García. 

La ponència de Reglament de la Comissió de 
Conflictes i Garanties, i Règim disciplinari elaborada 
per Ferran Sieres, Manolo García i Vicent Puchades. 

3.- Aprovar el Reglament que figura a continuación: 

Reglament del III Congrés 

1.- Procediment 

Celebració del Congrés Extraordinari de STAS-IV, el 
díes  6, 7 i 8  de maig de 2016, a la ciutat de Calpe,  
amb el següent ordre del día: 

Informe del Secretariat Nacional al Congrés 

Celebració del III Congrés de STAS-IV, segons el 
que disposa el present Reglament: 

2.- Lloc i data 

El III Congrés tindrà lloc a Calpe el díes 6, 7 i 8 de 
maig de 2016. El período de debat començarà des 
del mateix moment de la publicació de les 
ponències, i d’elles es donarà difusió al conjunt de 
l’afiliació. 

3.- Lema 

El lema del III Congrés serà "Un pas endavant en 
la nostra acció sindical" 

4.- Calendari 

23 de març 2016: Finalització de la redacció del 
documents congressuals: 

30 de març 2016: Enviament de les ponències del 
III Congrés a l’afiliació. Aquests enviament es farà 
preferentment per vies electròniques. 

31 març al 7d’abril 2016: Primera ronda 
d’assamblees. 

11 d’abril 2016: finalització del termini de 
presentación d’esmenes i de redacció del informe del 
Secretariat Nacional de STAS-IV. 

15 d’abril 2016: enviament del quadern d’esmenes a 
les ponències del III Congrés a l’afiliació. Aquests 

enviaments es farà preferentment per vies 
electròniques. 

18 al 21 d’abril 2016: Celebració de la segona ronda 

d’asamblees. Discusió de les esmenes i elecció de 
les persones delegades al Congrés. 

26 d’abril al 2 de maig de 2016: Data final de 
presentación d’esmenes transaccionals i de 
posicionaments sobre esmenes de la primera ronda. 

3 de maig 2016: Enviament de la documentació final 
a les persones delegades al Congrés. 

5.- Comissió Organitzadora 

Esta Comissió s’encarregarà de les tasques 

logístiques pertinents per a l’organització del 
Congrés, i actuarà com a mesa de credencials. 
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6.- Representació 

6.1 La representació del sindicat es fixa segons el 

criteri d’una persona delegada per cada 50 persones 

afiliades, mes els menbres del Secretariat Nacional 
de STAS-IV. Per tant la representació serà la 
següent: 

AFILIATS/DES SECRETARIAT DELEGATS 

2781 17 72 

6.2 Els membres de la comissió organitzadora que 

no siguen membres del Congrés, participaran en el 
Congrés amb veu però sense vot. 

6.3 Podran participar com a observadores o 
observadors sense veu ni vot, totes les persones 
afiliades a STAS-IV que ho desitgen. Les despeses 
que generen no seran assumides per l’organització 
del Congrés. 

7.- Mesa del Congrés 

Té com a funció dirigir i moderar el debats, sotmetre 
a votació el termes a decidir. La Mesa representa el 
Sindicat duran el Congrés. Podrà ser revocada si ho 
proposa un mínim d’un terç del membres del 

Congrés, i la majoria absoluta de les persones 
delegades ho aproven per majoria absoluta. La Mesa 
distribuirà al seu si les responsabilitats necessàries 
per tal de garantir la marxa del Congrés, elegint a 
una persona portaveu, que ostentarà la presidencia, 

i dues persones per a la secretaria. La comissió 
organitzadora es posarà a les ordres de la Mesa 

durant el Congrés. Les funcions de la Mesa son 
inapel.lables. 

10.- Funcionament 

El Congrés funcionarà en ple. Podrà funcionar en 

comissions per a l’elaboració de conclusions i 
documents de treball. 

Els documents congressuals seràn presentats i 
defesos per les persones que participen en la seua 
elaboració. Podrà haver-hi torns a favor i en contra, 
la duració del quals establirà la Mesa per a a cada 
document. No s’admetran esmenes presentades 

després de la data prevista per a la finalització de la 
primera ronda d’assamblees, excepte les 

transaccionals. Durant la celebració del Congrés 

només s’admetran esmenes transaccionals 
proposades o admeses per les persones ponents. 

Les decisions seran adoptades per majoria simple, 

sempre que no siguen majoritàries les abstencions, 
supòsit en el quel l’assumpte en qüestió es tormarà 
a debatre. En segona votació, la decisió s’adoptarà 
per majoria simple, amb independencia del nombre 
d’abstencions. Acabat el debat de cada document, la 
Mesa el sotmetrà a ratificació global pel ple 
congresual. 

La candidatura o candidatures al Secretariat serà 
presentada al ple per la Mesa per a la seua elecció. 

11.- Documents a debat 

Serán els següents 

Reglament congresual 

Ponencia d’organització i estatuts 

Ponència d’acció sindical, salud laboral i formació 

Carta Juridica 

Reglament de la comissió de conflictes i garanties i 
Règim Disciplinari 

Reglament de funcionament de la Caixa de 
resistencia 

12.- Resolucions 

La Mesa constituirà al seu si la Comissió de 
Resolucions, que tindrà la comesa d’arreplegar les 
resoluciones presentades i les trametrà a la Mesa.  

S’admetran les resolucions presentades fins les 13 
hores del dia 3 de maig, sempre que es presenten 
per escrit i en suport informàtic. Les podrán 

presentar tant el sindicat com el 10% de les 
persones delegades al Congrés. Seràn defenses, en 
el temps fixat per la Mesa, per una de les persones 
que les va presentar. Sent sotmeses per la Mesa a la 
votació global de cadascuna d’elles. 

13.- Ordre del dia 

La Mesa del Congrés sotmetrà a consideració del ple 

una proposta d’ordre del dia. La Mesa té 
competencies per a modificar sobre las marxa 
l’organització del temps si així ho estima convenient.
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INFORME DEL SECRETARIAT NACIONAL 

 

INTRODUCCIÓ: 

Des que vam nàixer com a sindicat, sempre vam 

saber que la nostra forma de fer, era diferent, amb 
un sindicalisme alternatiu i innovador, i on regenerar 
la vida sindical, fent-la d'una altra manera han sigut 
els pilars en què ens sustentem. Esperem que el 
treball de les persones que varen eixir dels diferents 
Congresos, haja afavorit aquesta labor. 

Tal com s'estipula en el reglament de la nostra 
organització, passem a donar gestió del nostre 
treball, d’ aquest últim período transcorregut des de 

la celebració de l’II Congrés, on l'acció del nostre 
sindicat i, en particular, la dels seus òrgans 

representatius en el Secretariat Nacional ha sigut 
molt intensa. 

 

ORGANITZACIÓ:  

Durant aquests quatre anys hem aprofundit en el 

nostre projecte organitzatiu sindical, on la posada en 
funcionament ha sigut una mica complicada, a causa 
dels diferents sectors que formen part del STAS-IV, 
ja que cadascun d'ells té la seua idiosincràsia pròpia. 
STAS Intersindical, naix de la fusió de STA 
Intersindical i STAPV Intersindical, dues 

organitzacions sindicals amb similar àmbit territorial 
i funcional, l'administració pública valenciana, una 

dins de l'administració local i l'altra en l'àmbit de 
l'Administració de la Generalitat. Durant els 8 anys 
d'existència, STAS Intersindical està intentant 
unificar esforços i crear una estructura concorde als 
nous temps que ens permeta créixer i avançar. 

Si el Congrés de València de 2008 va ser el de la 
fusió i el Congrés de 2012 a Peníscola estava 

destinat a ser el de la integració i desenvolupament 
organitzatiu, encara que lamentablement no va anar 
així i va anar un Congrés que a punt va estar de 
crear un cisma de difícil solució, amb un Secretariat 
mal configurat no representatiu dels diferents 
Sectors, finalment la pròpia organització va saber 
superar-se als seus problemes i després de l'adopció 

d'un nou Secretariat, l'organització va començar a 
treballar més unida i unificada, però sense arribar a 

crear una vertadera estructura organitzativa 
horitzontal que aglutinara a tots els sectors en un 
mateix esforç, ja que ha sigut més una unificació de 
persones que d'estructures, amb bona sintonia entre 

les persones que al llarg d'este periode de temps 
s’han encarregat de la labor organitzativa.  

en aquests quatre anys s'han anat llimant les 

asprors pròpies d'un procés complex, on hem après 
a treballar conjuntament, i aquesta pràctica és la 
que ens permet avui enfrontar-nos en el nostre III 

Congrés a la tasca de reforçar la nostra estructura 
organitzativa, a redefinir alguns dels òrgans i a 
perfilar amb claredat el projecte del que va a ser 
aquesta organització sindical, en tota l'extensió dels 
conceptes i amb totes les seues conseqüències. 

 

AFILIACIÓ:  

A data 1 de Gener de 2012 l'afiliació era 2200. A dia 
d'avui 2752, la qual cosa suposa un increment de 
12,5%. 

En l'actualitat: 

- 1285 persones afiliades pertanyen al sector 
local, la qual cosa suposa aproximadament 46,53%. 
El País Valencià compta amb un total de 525 
municipis, i STAS-IV té presència en una mica més 
de 88 entitats locals, a més de les Diputacions 
d'Alacant, Castelló i València; Els Consorcis de 
Bombers de Castelló i València; L'EMT de València, 

La Fundació Esportiva Municipal de València, La 
Mancomunitat de la Ribera Alta, El Palau de la 
Música de València, FCC Neteja de València, 
Fundació de Parcs i Jardins de València. Aquest 
sector se subdivideix en 771 persones afiliades de 
Local, 470 persones afiliades en Subsector de 

Policies i Bombers i 44 persones afiliades en 
empreses Púlbicas. 

- 1065 persones afiliades pertanyen al sector 
Generalitat, la qual cosa suposa aproximadament 
38.91%. D'aquestes persones afiliades 248 
pertanyen al subsector “Empreses Públiques”, on 
estan incloses la Fundació Amigó, Agència València 
de Turisme, Culturarts, EIGE, RTVV, IVAM, Vaersa. 

- 73 persones afiliades pertanyen al sector 
correus, la qual cosa suposa aproximadament 
2,62% 

- 270 persones afiliades pertanyen al sector 
Justícia, la qual cosa suposa aproximadament 9,82€ 

- 59 persones afiliades pertanyen a l'Estat, 

Aturats i Jubilats, la qual cosa suposa 
aproximadament 2,12%. 

El creixement experimentat en l'afiliació, àdhuc no 
havent complit les nostres expectatives, ha sigut 

important per les dificultats econòmiques que 
travessen moltes famílies, i per les creixents 
retallades en matèria de personal als quals s'ha 
sotmès a les Administracions Públiques. 
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SALUD LABORAL: 

En elaborar aquest informe s'ha vist les necessitat 

de fer un esment cap a una de les gestions més 

penoses que ha hagut de realitzar-se des d'aquest 
àrea: 

La mort d'AGUSTÍN SEGÒVIA PORTA, afiliat de 
STAS-Iv, el dia 7 de novembre de 2013 mentre 
realitzava el seu treball en un dels carrers d'Aldaia 
com a treballador de la brigada d'obres i serveis 
d'aquest ajuntament. 

L'àrea de salut laboral proposa la seva gestió partint 
de l'encomana que es fa des del SECRETARIAT de 
STAS-IV. 

Malgrat les retallades en recursos humans que hem 
sofert en delegats i delegades en tots els sectors 

s'ha funcionat per resoldre les més precaries i 

urgents de les problemàtiques que ens han arribat al 
sindicat sorgides als centres de treball de tots els 
sectors de les administracions públiques 
valencianes. 

Però ha fallat la formació en prevenció enfocada 
sobretot als delegats i delegades nomenats en els 
diferents comitès de seguretat i salut laboral, és 
tasca urgent i imprescindible perquè la prevenció de 
riscos laborals s'aplique en cadascun dels centres de 

treball des del treball del nostre personal en aquests 
comités, amb prioritat en: 

- prevenció d'accidents per mobilitat motórica com 
una de les seves activitats principals. 

- ergonomia per reivindicar millores en cada lloc de 
treball. 

- riscos psicosocials dependents de l'organització del 
treball. 

També ha estat molt negatiu per a l'àrea de salut 

laboral la pràctica desaparició d'aquesta en el 
SECRETARIAT D'INTERSINDICAL VALENCIANA 
motivada també per les importants retallades de 
credits horaris en la resta de sindicats, des d'aquest 
àrea es treballava en coordinació amb tots els 
sindicats d'intersindical temes com la formació en 
prevenció i sobretot la informació a través de 

revistes, campanyes informatives, pàgina web..... 
just els dos pilars imprescindibles per a la defensa 

de les nostres condicions laborals en cadascun dels 
centres de treball. 

 

 

 

 

GESTIÓ PER SECTORS:  

AJUNTAMENTS. 

S'ha intervingut en nombrosos ajuntaments sobretot 
de la província de València, encara que també de 
Castelló i Alacant sempre en coordinació amb el 
responsable del sector a València: 

- Intervencions per accidents de treball en les 
brigades d'obres i serveis: 

- Intervencions en centres de treball on hi ha 

deficiències estructurals, o de seguretat, o 
d'ergonomia o tot alhora. Visita de les instal·lacions i 
elaboració d'informe acompanyat de documents 
gràfics exigint la intervenció tant de l'ajuntament 
implicat com del servei de prevenció i del comitè de 
seguretat i salut laboral, si no ho fan correctament 
acudim a la inspecció de treball.  

- Intervencions en riscos psicosocials sent aquests 
els més nombroses i que presenten una 

problemàtica molt seriosa per estar associades a 
danys a la salut que en ocasions es presenten 
extrems. Els riscos psicosocials es presenten en tots 
els col·lectius és en el col·lectiu de la policia local on 
es presenten situacions més nombroses i més greus, 
relacionat sens dubte amb unes caporalies 
inadequades i moltes vegades incompetents per a la 

responsabilitat de gestionar un personal, les 
activitats diàries del qual impliquen molt risc. 

COL·LECTIU DE BOMBERS. 

- Riscos de seguretat i higiene inherents a les 

activitats d'alt risc que configuren el seu treball: el 
maneig d'equips específics, maneig de vehicles, 
equips de protecció individual complexos i no 
sempre en òptimes condicions, falta d'aplicació de 
protocols que protegeixin davant productes tòxics 
tant químics com a fitosanitaris. 

- Igual que en altres col·lectius els riscos 
psicosocials no estan coberts ni a nivell bàsic sent 
un dels riscos més importants a valorar i més en 
aquest col·lectiu.   

Com a conclusió afegir que el treball de coordinació 
en el sector LOCAL és molt complicat per la seva 

dispersió organitzativa i geogràfica i cal seguir 
incidint a treballar per aconseguir arribar a totes les 
seccions sindicals dels diferents ajuntaments. 

SECTOR CORREUS. 

S'ha treballat a nivell d'assessorament sent els 
problemes preventius principals els riscos 
psicosocials provocats per la sistemàtica 
privatització d'aquest sector, fent molt difícil la 
convivència entre personal públic i caporalies 
instal·lades entre la incompetència i una forma de 
gestionar el personal com en l'empresa privada. 
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SECTOR GENERALITAT. 

Aquest sector té la peculiaritat d'estar implicat en el 

desenvolupament i posterior negociació de la 

normativa de prevenció de riscos laborals que afecta 
a la resta dels serveis públics. 

Aquesta normativa es desenvolupa a través de 
taules tècniques que es constitueixen en la 
COMISSIÓ SECTORIAL DE SEGURETAT I SALUT EN 
EL TREBALL (COSESESA) i es ratifiquen en la 
COMISSIÓ PARITÀRIA DE SEGURETAT I SALUT EN 
EL TREBALL (COPASESA) para posteriorment ser 
aprovades o no en la taula general del personal de 
la Generalitat valenciana. 

Des d'aquest àrea s'ha participat al llarg d'aquests 

quatre anys en totes les convocatòries de reunió 
sent aquestes de dues convocatòries a l'any de 
COSESESA i dues convocatòries de COPASESA. 

Ha estat est un perìode molt difícil i en el qual ha 
ocorregut una regressió de drets molt greu, entre el 
més dolorós va ser la decisió del govern valencià de 
manera unilateral i com una imposició innegociable 
de dos punts: 

- Modificació del Decret 123/2001 de 10 de juliol 
sobre l'adaptació a l'Administració de la Generalitat 
Valenciana de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de 

Prevenció de Riscos Laborals, en concret el relatiu al 
REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS EN L'ÀMBIT DE 
L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT 
VALENCIANA I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, 
per eliminar els serveis de prevenció dels sectors 

d'Educació i d'Administració Pública i Justícia i 

integrar-los en el INVASSAT mitjançant la publicació 
del ROF d'aquest organisme. 

- Donar licitació per part de l'administració a les 
mutues per a la gestió dels accidents de treball i 
malalties professionals del personal de 
l'administració pública valenciana amb el desacord 
de tots els sindicats. 

És a partir d'aquest moment quan comença un 
període de falta de convocatòries i ninguneig cap als 
sindicats i una deterioració de l'aplicació de la 
prevenció de riscos que si ja era precaria ara 

s'empitjora fent-nos l'efecte que el que pretén 
l'administració valenciana és reduir al mínim 
l'aplicació de la prevenció de riscos.  

En última COSESESA i ratificat després en la 
COPASESA, hem tingut l'ocasió de constatar, molt al 
nostre pesar, que el nou govern valencià ha 
manifestat la seua intenció de continuar amb les 
mateixes decisions que el govern popular davant la 
qual cosa INTERSINDICAL VALENCIANA manifesta el 

seu desacord absolut i demana que es reconsidere 
aquest posicionament polític i per a començar a 
sanejar la situació de la gestió de la prevenció 

demanem novament, després de fer-ho durant 8 
anys UNA AUDITORIA EXTERNA. 

Malgrat aquesta situació l'àrea de salut laboral de 

STAS-Iv a gestionat des del sector de Generalitat els 
següents aspectes: 

- Reunions mensuals amb el grup de delegats i 
delegades de prevenció del sector de Generalitat en 
valència. 

- Assistir a les convocatòries bimensuals dels 
comitès de seguretat i salut laboral. 

- Elaborar guies de treball, guies d'informació, fulles 
d'informació, articles per a la revista del sindicat i 
articles de premsa informant dels casos que atenem 
en el sindicat. 

- Denúncies davant la inspecció de treball quan es 
presenta la necessitat davant la inactivitat de 
l'administració. 

- Atenció de casos individuals relatius a riscos 
psicosocials o riscos ergonòmics, fent el seguiment 
del procés que inicien persones afiliades per 
aconseguir una adaptació del lloc o un canvi de lloc 
de treball per salut. 

- Intervencions en centres de treball per problemes 

estructurals, de climatització, de distribució d'espais, 
despreniments de sostres d'escaiola i uns altres que 
en aquest període ha estat molt significativa ja que 
ha coincidit una caòtica planificació de la Generalitat 
en canvis d'edificis per culpa de la crisi econòmica 
com de reubicació als nous centres triats. 

El sector de JUSTÍCIA es de destacar la denúncia 
davant la Inspecció de Treball que aquest sector va 
presentar demanant una auditoria de la gestió de la 

prevenció que la Generalitat Valenciana ha 
desenvolupat i el requeriment d'aquesta Inspecció 
donant la raó al nostre sindicat he instant al seu 
compliment. 

En el sector d'empreses públiques l'àrea de salut 
laboral ha realitzat un treball principalment 
d'assessorament sent convenient ampliar l'actuació 
en est per impulsar sobretot la coordinació amb els 
delegats i delegades de prevenció dels diferents 
comitès de seguretat i salut laboral.  

 

ACCIÓ SINDICAL 

La configuració del nostre model d'acció sindical s'ha 
basat en el treball que iniciem fa ja 8 anys, amb la 
incorporació dels diferents sectors que formem el 

STAS-IV. Ara, hem de concretar i desenvolupar els 
compromisos adquirits amb les noves realitats. La 
negociació s'ha convertit en el principal llit per a la 
consecució de millores laborals. Ara bé, la forma 
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d'entendre la negociació diferencia uns models 

sindicals d'uns altres. Transparència, informació i 
consulta són els compromisos que aquest sindicat ha 

assumit en afrontar les negociacions. La defensa de 
l'ocupació estable i digne i la lluita contra les 
retallades i les polítiques d'austeritat ha marcat de 
forma determinant nostra acció sindical. 

En l’Administració de Justicia, l'acció sindical dels 
darrers 4 anys, com en tots els sectors, ha estat 

marcada per la crisi, les retallades i les 
movilitzacions contra les polítiques d'austeritat 
imposades pels diferents governs. 

No obstant, eixe marc de lluita permanent no ha 
estat suficient per a posicionar-nos davant dels 
treballadors i treballadores com l'alternativa al 
sindicat majoritari en el sector.  Les retallades en 
mitjans personals que hem sofert, reduint a quatre 
els permanents de justícia, implica una menor 

visibilitat del sindicat en els centres de treball, i una 
desavantatge respecte a la resta d'organitzacions 
sindicals que han recuperat una part important dels 
seus permanents, als quals nosaltres, com a 
intersindical, varem renunciar. 

Aquesta circumstància es veu reflectida en els 
resultats de les eleccions sindicals celebrades en 
2014 i 2015, els quals en conjunt mostren una lleu 
disminució  en la representació, no preocupant de 
moment, però sobre la que hi ha que estar alerta. 

El canvi de govern produït en la Generalitat 

Valenciana ha encetat un nou temps, però les 
retallades en drets laborals i econòmics que hem 
patit en el passat encara no s'han revertit en la seua 
totalitat, i la situació no és gens alentadora. 

Cal continuar reivindicant els drets arrebatats en el 
marc de la Mesa General de Negociació i en el de la 
Mesa Sectorial de Justícia. A més a més, des de 
l'Administració s'està impulsant una profunda 
reforma de l'Administració de Justícia amb la 

implantació de la Nova Oficina Judicial, que 
requerirà d'acords per tal de garantir els llocs de 
treball, la movilitat voluntària i els drets econòmics 
consolidats. Per una altra banda, hem de ser 
exigents amb la negociació i implantació progressiva 
de la carrera professional en l'Administració de 
Justícia. 

Per a desenvolupar tota aquesta tasca, cal reforçar 
el personal permanent en el sector per a poder 

donar abast a la gran quantitat de reptes que tenim 
per davant i poder fer front als propers processos 
electorals amb suficient garantia d'èxit. 

Sector Administració Local, en determinats 
Ajuntaments la nostra afiliació i representació està 
concentrada en el servei de Policia Local, per la qual 
cosa s'ha compartit l'atenció al sector amb la del 
subsector. 

Els serveis de Policia Local són uns serveis que 

podríem denominar “sensibles”, per la comesa que 
tenen i la seua repercussió en la vida de la 

ciutadania. Els policies treballen, generalment, a 
tres torns, els 365 dies de l'any. L'escassetat de 
processos selectius des de l'any 2006 i l'increment 
dels serveis a la ciutadania ha provocat una situació 

de saturació laboral en plantilles que han envellit de 
forma important (per exemple, la mitjana d'edat en 
la Policia Local de València, amb les seues 1650 
efectius, és de 48 anys), al mateix temps que han 
vist reduït el nombre d'efectius per causa de 
jubilacions i la passada de moltes d'aquestes 
persones a la situació administrativa especial de 
segona activitat, en complir els 55 anys.  

L'intent per part de les corporacions de mantenir el 

mateix nivell de serveis amb menys efectius i més 
majors, ha suposat que en els últims anys hàgem 
vist un alarmant increment dels casos d'assetjament 

laboral, que també es comentarà en la ponència de 
salut laboral. I amb açò, un increment important de 
la labor sindical i d'atenció en serveis jurídics que 
està copant gran part dels escassos recursos 
disponibles per al subsector i el sector local.  

D'altra banda, s'intenta acudir a totes les 

assemblees que es convoquen, si bé és cert que el 
model assembleari en el subsector –i també en el 
sector- és poc habitual més enllà de l'Ajuntament de 
València. 

Per a entendre l'actual situació del Subsector de 
Policia Local cal portar la vista arrere i veure 
l'evolució sindical patida, fruit sens dubte de l'escàs 
creixement que hem tingut en l'Administració Local.  

D'entrada, dir que existeix una línia difusa entre 
l'acció sindical en el sector local, i l'acció sindical en 
el subsector de policia, atès que el segon s'incardina 

en el primer. Per açò, i tenint en compte que més de 
la quarta part de l'afiliació en Local pertany al 
subsector, en moltes ocasions l'acció podria 
considerar-se conjunta.  

Però hem de distingir l'acció sindical del subsector, 
amb l'acció sindical amb personal funcionari del 
subsector. 

STAS-IV el sindicat amb menys representació a 
Correus, dels més del millar de delegats i delegades, 
que n’hi han a Correus, entre els representants del 
personal laboral i funcionari, nosaltres sols tenim un 

representant, a la provincia d’Alacant. Aixó 
representa que hem perdut dos dels tres delegats 
que teniem, les raons? esta clar que gran part, han 
estat responsabilitats dels que hem gestionat el dia 
dia sindical els darrers anys…. Però a més, caldria 
valorar altres raons: 

 Sembla que el canvi polític que s’ha produït 
a ajuntaments, en els parlaments valencians 
i español; no ha tingut la seua correlació 

sindical, el sindicalisme ranci dels cuatre 
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sindicats apessebrats de Correus han 

aguantat. 
 Una campanya electoral de sis mesos, amb 

anuncis costans prometent una posible 
CONSOLIDACIÓ de llocs de treball, que 
continuarien en precari; que massa gracíes 
de que tenim feina; que els cursos 

puntuables per la consolidació i la promoció 
interna, són gestionats pels sindicats que 
firment el que Correus els possa davant. 

 Som el sindicat valencia, alternatiu,…  i molt 
incomode a Correus que s’encarà contra el 
III Conveni i Acord funcionarial, no hem 
acceptat les prebendes que haguerem pogut 
tindre. 

 El no acompañar, el no amarrar, el vot per 
correu, quan este ha esta un 80% del total, 
fou un altre dels elements a tindre en 

compter en la perduda dels dues persones 
delegades a Alacant. 

 L’utilització del poc temps que teniem (120 
hores) en les candidatures de València 

 A València la llista electoral del personal 

laboral, composta de més de 100 
treballadors i treballadores, amb una 
capçalera disposada a treballar pel sindicat: 
el president de la mesa no ens la recepcionà 
i entre males jugades sindicals que calia 
esperar i una errada de plaços per part dels 

nostres serveis jurídics, se’ns anul.la la 
possibilitat de tenir representació en la 
dirección de la Zona 5.  

Hem estat Visitant tots el centres de treball 
d’Alacant, també molts centres de la provincia de 
València, que ens ha costat un sobre esforç, al no 
tindre representació a València, visites i assemblees 
que haguerem volgut molt més periòdiques, però 
120 hores mensuals, que donen pel que donen.  

 Les demandes davant d’Hisenda (per l’exés 
de tributació dels Trams) i reivindicacions judicials, 
com dels dies  adiccionals de l’EBEP,  les reclamació 

d’eleccions 114,90€ pel personal de distribució. Les 
denuncies fetes a Inspecció de treball, sobre les 
contractacions del personal eventual, sobre les 
condicions de treball en alguns centres de treball, de 
la falta i información,….  

La coformació de plataformes reivindicatives 
a nivell d’estat, PEL CORREU PÚBLIC, PER LA 
MILLORA DE LES CONDICIONS DE TREBALL a 
Correus.  

 L’estudi i possible obertura d’un canal de 
FP, pels candidats a empleats postals.  

Preguntan al govern de Madrid, pels sous de 
l’staf de Correus.  

L’enviament de forma periòdica a més de 

2000 adreces electròniques, entre adreces 
corporatives i adreces privades a les i els 

treballadors de Correus, hem renobat i recarregem 
periòdicament  la web a un format més ágil.  

Atenció personal i telefónica i tràmits davant 
de Correus en defensa del personal afiliat i no 
afiliat,..  

Entenem que és hora de replegar-se, de tot i pasar 
les nostres informacions i propostes a la generalitat 
dels treballadors i treballadores de Correus, 
s’haurem de dedicar amb el tems que podem 

dedicar (35 hores) al personal que ens ha donat la 
confiança: de tots i cadascun dels vots que hem 
pogut recollir, a les i els companys que ens han 
deixat el seu nom per conformar les quatre 
candidatures a València i Alacant. 

 

MOBILITZACIONS 

De la mà de la resta de sindicats de la Intersindical 
hem participat en la majoria de les accions que amb 
caràcter general s'han convocat des d'Intersindical 
Valenciana, encara que valdria la pena fer esment a 
algunes d'elles:  

Febrer de 2012: Quatre marxes en la Ciutat de 
València, vaga de consum general, caravanes de 
cotxes, concentracions de delegats i delegades en el 

Palau de la Generalitat i tres grans manifestacions a 
València, Alacant i Castelló. Tot açò en contra de les 
retallades del Consell i a favor dels serveis públics. 

Març de 2012: Vaga general en contra de la llei de la 
reforma labora.  

Octubre de 2012: Mobilització a favor dels drets 
socials individuals i col·lectius 

Gener 2013: Concentracions en contra de la 
supressió de 400 llocs de treball en educació. 

Febrer 2013: Ens vam sumar a la protesta de PAH 
contra els desnonaments, i ens manifestem 
solidaritzant-nos amb PAME.  

Juny 2013: Manifestació contra el decret Vés-la, per 
la derogació de les retallades del personal públic. 

Març 2014: Des d'Intersindical Valenciana es va 
jugar un paper fonamental en la preparació i 
desenvolupament de les marxes per la dignitat del 
22M. 

Març 2015: Participació en el 21 M. Marxes per la 
dignitat a Madrid. 
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Octubre 2015: Participació activa en la marxes per 
la dignitat a València. 

Novembre 2015: Marxa contra la violència masclista 
a Madrid. 

Les mobilitzacions, que s’han portat a terme, durant 

estos 4 anys, més específiques de Correus de format 
local son les protestes  a Crevillent o al CTA 
d’Alacant, com les vagues i aturades parcials de 
2014. 

 

ÀREA DE FORMACIÓ 

En qualitat de membre destacat del Area de 

Formació de STAS-Iv, resumirem les accions 
portades a terme des d'aquesta parcel·la durant el 
període 2013-2016.  

1. LA FORMACIÓ STAS EN INTERSINDICAL 
VALENCIANA 

Una de les tasques més prolixes ha sigut la 
representació del Sindicat en els òrgans directius de 
la ESFMB i, en la representació en la COFOR de la 
GVA. Hem participat en tots els òrgans en els quals 
hem sigut convocats: Consell d'Adreça de la ESFMB, 
Comissió de planificació dels plans formatius del 

INAP, Taules tècniques del IVAP, COFOR i altres 
Jornades i Seminaris relacionats.  

El nostre treball en Els plans de Formació Contínua 
per al personal empleat públic organitzats per IV i 

subvencionats pel INAP en el període citat, podem 
qualificar-ho de satisfactori donada l'elevada 
presència d'accions formatives dirigides a la nostra 
afiliació- de STAS-Iv.  

Valoració del disseny i contingut dels Planes de 
Formació: 

a. Accions formatives vinculades a la promoció 
professional i a la carrera administrativa. 
b. Activitats formatives que siguen instrument de 

motivació i compromís del personal empleat públic. 
c. Accions formatives tendents a millorar la 
qualificació i adquisició de competències del personal 
empleat públic.  

1. Accions dirigides a col·lectius especialitats 6 
cursos( 180hrs totales) 

2. Accions dirigides a col·lectius especialitats 5 
cursos(150hrs) 

3. Accions formatives en Politicas de Igualdad. 
4cursos(120hrs) 

4. Utilització eficient de recursos públics. 4 
cursos(120 hrs) 

5. Informació i atenció al públic. 1 curso( 
30hrs) 

6. Idiomes/LlengüesIdiomes.. 1 curso( 30hrs) 

7. Administració electrónica. 1 curso( 30hrs) 

8. Avaluació de l’acompliment 2 cursos(60hrs) 

9. Prevenció de riscos laborals salut laboral. 2 
cursos(60hrs) 

10. Noves tecnologies. 1 curso( 30 hrs) 

11. Hisenda pública.Econòmic-pressupostària 1 
curso( 30 hrs) 

Una de les eines que ens informa sobre les febleses i 

fortaleses dels plans es plasma en les enquestes que 
responen les persones usuàries de la formació en 
finalitzar les accions formatives. De l'anàlisi dels 
resultats s'obtenen les següents conclusions:  

Grau de satisfacció de l'alumnat: El 35% valora que 
l'activitat ha millorat molt positivament les seues 
possibilitats de millorar o ascendir en la seua escala 

professional i un 24% ha considerat a qualificar molt 
positivament el que l'activitat ha afavorit el seu 
desenvolupament personal.  

Valoració d'impacte de la formació (Valoració de la 
implantació i necessitats formatives)  

Hem de destacar la participació amb un 62,55% de 
dones i que el gruix de participants es troba en 

edats entre els 44 i 53 anys amb un 45% i entre 34 
i 43 anys amb un 35% de les persones enquestades. 

La participació massiva amb un 54% provenen de 
València, Castelló amb un 5% i Alacant amb un 
15%. És de destacar el 26% que són alumnat que 
no prové de les capitals de província. 

Respecte a modalitat i temps: el 68% prefereix 
accions formatives en línia enfront del 28% que les 
prefereix presencials i tan sol un 4% les prefereix 

semi-presencials. El 53% considera millor que es 
facen en horari laboral i el 47% fóra del mateix. El 
61% s'inclina per horari de matins, el 23% de 
vesprades i el 14% en caps de setmana, tan sol un 
2% prefereix altres horaris. 

Necessitats resultants de les accions realitzades tant 
a nivell de la seua repetició com de la seua 
ampliació. De les propostes procedents dels 
qüestionaris de l'alumnat, així com de la valoració 

efectuada per la comissió de seguiment, es desprèn 
la necessitat de continuar oferintaccions formatives 
de les àrees ja iniciades, prevalent les que tinguen 
un caràcter transversal o general per a arribar al 
màxim nombre de persones i iniciant accions d'altres 
àrees. Creiem que haurem de mantenir les “Accions 
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específiques dirigides a determinats col·lectius”, “les 

accions formatives sobre noves tecnologies de la 
informació i la comunicació”, així com la “prevenció 

de riscos laborals i salut laboral” i “Jurídic 
procedimental”, en pròxims plans es procurarà 
incrementar en polítiques d'igualtat i tractarem 
d'iniciar alguna acció d'altres àrees. 

Dades del pla formatiu 2015:  
 
2. LA FORMACIÓ EN STAS-IV   

No és possible entendre en tota la seua complexitat 
l'àrea de formació sense visibilizar algunes qüestions 

rellevants. En primer lloc, el canvi de seu va ser un 
fet que va afectar a l'àrea de formació. La 
planificació inicial incloïa un aula de dimensions 
aptes per a la seua homologació docent. Després de 
debats i molts croquis la idea inicial es va convertir 
en utopia. Era necessari triar entre unes 

dependències administratiu-sindicals dignes o un 
aula de formació homologable. El resultat, si no el 
millor per al Area de Formació, fué el més acceptat 
per aclaparant majoria del SN i, fet i fet, el més 
correcte. Es planificó un aula una mica més xicoteta 
però amb possibilitats d'incorporar accions 
formatives diverses. Bona prova d'açò són les 

Assemblees, seminaris i cursos organitzats per la 
ESFMB i per un grup d'afiliats vinculats al Subsector 
de Policies i Bombers.  

És necessari destacar, la forta demanda que ha 
tingut l'aula, motiu pel qual des del Area ens vam 
veure obligats, a proposta del SN, a organitzar la 
seua utilització. Com a resultat, preparem LES 
NORMES DEUSO I FUNCIONAMENT DE L'AULA que 
es van aprovar en l'últim Consell per unanimitat. 

L'objectiu era racionalitzar l'ús i controlar la despesa 
de manteniment. Podem dir que segueix en fase 
d'implantació i, que únicament la ESFMB compleix 
amb les instruccions de la Norma.  

Una altra de les facetes de la Formació en STAS fa 
referència a l'atenció de col·lectius específics. Un 
exemple, la continuïtat del qual és necessària, 
encara que caldrà donar-li una forma més inclusiva 
dins de l'Àrea, és la ja tradicional Formació dels 

Policies Locals. En l'actualitat seguim oferint cursos 
monogràfics per a policia local, advertint en l'oferta 
formativa que no s'estan concedint les 
homologacions. Malgrat açò, i encara que només 
siga per la justificació de les 40 hores anuals de 
formació que es reconeixen, com a temps de servei 

efectiu, als membres de la policia local, existeix una 

gran demanda d'aquests cursos, majoritàriament en 
línia. 

Després de 3 anys d'absència de convocatòries 
d'oposicions, durant l'any 2015 s'han engegat 2 
grups. Un de Policies locals i un altre de Justícia. Al 
febrer de 2016, es van iniciar també dos grups, un a 
València i un altre a Alacant, per a preparar l'accés a 
la Promoció interna Horitzontal/Vertical C1 de la 
GVA. 

SERVEIS JURIDICS 

92 expedients judicials tramitats l'any 2010, 297 en 

el 2014 i 352 expedients tramitats l'any 2015, són 
nombres que ens acosten a l'important creixement 
que el Servei Jurídic de STAS Intersindical 

Valenciana ha experimentat en els últims anys. A 
aquests nombres hauríem de sumar els resolts en 
via administrativa així com les consultes realitzades 
al Servei Jurídic per l'afiliació o pels delegats i 
delegades sindicals de la nostra organització. 

Coneixedors d'aquesta realitat i intentant avançar-se 
als esdeveniments, a la fi de l'any2013, 
el Secretariat Nacional inici una sèrie de contactes 
amb altres organitzacions sindicals d'Intersindical, 

amb la finalitat de crear un servei jurídic únic i comú 
a tots, al no ser possible un acord, STAS 
Intersindical Valenciana va seguir en la seua idea de 
millorar el Servei Jurídic i contracte a la Lletrada 

Nuria Jordán, qui fins a aqueix moment estava 
prestant els seus serveis al sindicat com a 

autònoma, d'aquesta manera, assumint les funcions 
de responsable i coordinadora del Servei Jurídic. I 
donant-se la circumstància, que la citada lletrada, 
també col·laborava amb STICS i STM, aquestes 
organitzacions, responent al nostre oferiment, van 
decidir incorporar-se als nostres Servei Jurídic. 

Des de febrer de 2014 es treballa conjuntament, i 
creiem que amb satisfacció per part de totes i tots. 
Aquesta col·laboració s'ha fet extensible al Sindicat 

Ferroviària, secció estatal. També va mostrar interès 
a col·laborar el CAT, si ben al final van optar per 
seguir un altre camí. 

Aquestes incorporacions i l'increment de càrrega de 
treball, abans citat, feien recomanable una reforç del 
Servei Jurídic, finalment s'opte per Carmen Cosín, 
qui signe un contracte de 4 hores diàries que 
compatibilitza amb els seus estudis, Carmen va 
realitzar les pràctiques de Dret amb nosaltres 

demostrant la seua capacitat i una excel·lent 
predisposició al treball. 

En paral·lel s'ha realitzat un major control econòmic, 
que ha permès el cobrament dels percentatges i 
quanties dinerarias que la carta jurídica estableix 
per reclamacions de quanties (8150 euros a l´any 
2014 i 11650 euros a l´any 2015), costes o quota 
extraordinària, alhora se simplifique la carta jurídica, 
podent la nova afiliació, optar a la prestació del 

servei Jurídic amb el pagament d'un any 

d'endarreriments d'afiliació, amb aquesta mesura 
l'any 2014 es van afiliar 7 persones, i 46 l'any 2015, 
de les quals 6 es van donar de baixa, aportant 
quotes per un valor total de 5600 euros, sent ara 
moment de valorar si ha sigut efectiva aquesta 
mesura. 

Citar per la seua rellevància, el cobrament de 7500 
euros en concepte d'indemnització abonada pel 

sindicat SEP i un dels seus fundadors, Mariano 
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Postigo, per la denúncia presentada per STA arran 
de l'escissió de la secció d'Alacant.   

Fent un pas més, a aquest III Congrés de STAS 

Intersindical Valenciana, es presenta una nova Carta 
Jurídica, mancomunada amb la resta 
d'organitzacions sindicals que col·laboren amb el 
Servei Jurídic de STAS, que pretén unificar la 
prestació d'aquest servei i facilitar la seua gestió.  

 

ELECCIONS 

ELECCIONS SINDICALS PERSONAL FUNCIONARI DE 
L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT. 

Es presenta a continuació un document on es 
mostren conclusions sobre els resultats provisionals 

de 2015, i els resultats de 2011, fent una 
comparativa dels mateixos.  

REPRESENTACIÓ DEL PERSONAL FUNCIONARI 
Segons els resultats obtinguts la participació en 
2015 ascendeix en general al 53,28%, dos punts 
més que en 2011, malgrat açò, la representació 
obtinguda per INTERSINDICAL és menor, ja que 

descendeix del 27,5% en 2011 (29 representants), 
al 21,24% en 2015 (26 representants). 1 Encara 
que la representació haja resultat menor, els vots 
obtinguts en 2015 augmenten lleugerament. 

PARTICIPACIÓ JUNTA DE PERSONAL DE SERVEIS 
CENTRALS Pel que fa a les dades obtingudes sobre 
la participació per part de la Junta de Personal de 
Serveis Centrals en les eleccions sindicals de 2015, 

s'observa que de 4463 persones electores han 
participat 2350, en percentatge 52,66%. Amb 
aquest dades podem afirmar que hi ha hagut una 
petita recuperació en relació amb 2011 de dos punts 
(2,46%, més concretament), sent el percentatge 
d'aquell any del 50,20%. La candidatura 
d'INTERSINDICAL ha obtingut 533 vots amb el que li 

corresponen 7 (24,14%) persones representants 
dels 29 triats a repartir pels altres sindicats restants. 
INTERSINDICAL obté 1 persona representant menys 
que en 2011. 

JUNTES DE PERSONAL DE SERVEIS TERRITORIALS 
D'ALACANT La participació en aquestes eleccions és 
del 50,05%, un resultat alguna cosa major que en 
2011 (48,87%). Les i els representants triats 
descendeixen dels 7 de 2011 a 5 en 2015, obtinguts 

gràcies a 269 vots (19,48%). 

JUNTES DE PERSONAL DE SERVEIS TERRITORIALS 

DE CASTELLÓ En el cas de Castelló la participació va 
ser de 60,74%, havent-hi un lleuger descens en 
relació amb l'any 2011 (una diferència de 0,58% 
menys). 1 IGEVA+INTERSINDICAL 2 cal destacar 
que la participació en 2007 va ser del 69,43%, per 
la qual cosa s'arriba a la conclusió que la participació 
va descendir notòriament des de 2007 a 2011, 

encara que es manté constant la participació de 

2011 i 2015. Quant a les i els representants triats no 

es troba cap variació, ja que en 2015 
INTERSINDICAL obté 4 representants sent el mateix 
nombre en 2011. 

JUNTES DE PERSONAL DE SERVEIS TERRITORIALS 
DE VALÈNCIA La participació en les juntes de 
personal de serveis territorials de València en 2015 
és d'un total de 1954, en percentatge 53,61%, 
d'aquesta manera veiem un petit descens pel que fa 

a l'any 2011 on la participació en aqueix any és del 
50,65%. Es té en consideració que la participació en 
2007 va ser del 52,78%, per la qual cosa al cap i a 
la fi la participació de ST València en 2015 ha 
millorat amb respecte anys anteriors. En relació amb 
la representació, les i els representants triats per a 
INTERSINDICAL són 6, un resultat menor al de 

2011, ja que en aqueix any comptava amb 8 
representants ELECCIONS SINDICALS - INVASSAT 
Les eleccions sindicals de 2015 (INVASSAT), amb un 

total de 148 persones electores, compta amb una 
participació de 128 (86,49%). INTERSINDICAL obté 
2 representants en aquest any de les 9 persones 
representants triats tenint doncs una representació 
del 22,22%. 

ELECCIONS SINDICALS DEL PERSONAL DE 
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL.  

Pel que fa al Sector de l'Administració Local, 

actualment tenim 85 persones delegades, tenint 
representació en alguns ajuntaments on fins ara no 
es no coneixien la nostra acció sindical i a poc a poc 
van posant la seua confiança en nosaltres.  
Les administracions locals on el STAS-Intersindical 
Valenciana ha tret representació en aquestes últimes 
eleccions tant en personal funcionari com a laboral 

són Ajuntament d'Alcoi, Aldaia, Alfafar, Almassora, 
Bellreguard, Benifaió, Canet, Castelló, Carcaixent 
Gandia, Lliria, Manises, Massamagrell, Mislata, 
Montcada, Nules, Ontinyent, Paterna, Pedreguer, 
Real, Sagunt, Sogorb, Tavernes Blanques, 
València, Vinarós i Xiva, a més del Consorci de 
Bombers de València, Diputació d'Alacant, Diputació 

de València, Fundació Esportiva Municipal de 
València, Organisme Autònom de Parcs i Jardins de 
València, EMT València i Palau de la Música. 

 

TASCA EN LA CONFEDERACIÓ 
D’INTERSINDICAL. 

Des que es va constituir la Confederació 
Intersindical al novembre de 2007, el sector 
d'Administració Pública, també denominat STAS-
Intersindical, ha anat celebrant any rere any 
diverses reunions del seu secretariat en la seu de 
Madrid, i jornades de formació i ple confederal en 
diferents territoris. Comencem a Almagro en 2008, 

per a continuar a Múrcia en 2009, València i Alacant 
en 2010 i a Albacete en 2011.  
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Els atacs a la representació sindical per part del 

govern de Mariano Rajoy i, per què no dir-ho, cert 
allunyament de la idea del que representa la 

Confederació Intersindical per als diferents sindicats 
de STAS, ens va portar a una quasi desaparició en 
l'anys 2012. A pesar que la situació de feblesa de la 
representació sindical i dels continus fronts oberts, 

en 2013, a través de les dues reunions del 
secretariat, es va veure la necessitat de reprendre el 
sector. En 2014 es va decidir en reunió del 
secretariat al maig convocar a València unes 
jornades de formació i un ple els dies 3 i 4 
d'octubre. A partir d'aqueix moment, i tal vegada 
per dedicar-nos més a la tasca sindical en els 

diferents territoris, el STAS ha anat languideciendo i 
durant quasi any i mitjà no hi ha hagut cap reunió, 
fins a primers de març, quan de nou es va tornar a 
reunir el secretariat, açò sí amb l'única presència de 
representants de tres territoris, Illes Balears, 
personal laboral d'Andalusia i País Valencià. 

Quant a les reunions del secretariat i les jornades i 
plens, en STAS-Intersindical ens dediquem a 
fomentar la formació i l'intercanvi d'informació amb 

les companyes i companys dels sindicats d'altres 
territoris, amb la finalitat de millorar en el nostre 
treball diari.   
En conclusió, la Confederació Intersindical viu 
moments convulsos dels quals no és ajeno el STAS, 
que a més és el més feble i pitjor organitzat dels 

tres sectors, atès que no està present en tots els 
territoris on si hi ha sindicats de STE’s, ni té el 
caràcter ferri del sindicat ferroviari. A més, lluites 
internes fan que es despengen sectors molt 
importants, com el personal funcionari a Andalusia o 
el problema actual amb el sindicat a Castella-la 
Manxa. Són problemes que hem d'intentar ajudar a 

solucionar o reconduir. 

Des de l'inici d'aquest sector, la representació 

d'Intersindical Valenciana sempre ha sigut decisiva a 
l'hora d'aportar treball i lideratge dins de la 
confederació, i entenem ha de continuar per aqueix 
camí, açò sí, renovant els equips, perquè ens va 
molt en açò. L'esforç d'engegar la Confederació no 
ha de deixar-se marcir. 

 

ÀREA DE LA DONA 

LA LLUITA PER LA IGUALTAT, CONTRA LES 
VIOLÈNCIES MASCLISTES I PER L'APODERAMENT 

DE LES DONES TANT EN EL MON LABORAL I 
PROFESSIONAL, COM EN EL SOCIAL I PÚBLIC. 
  
PRESÈNCIA I ACTUACIÓ DE STAS- INTERSINDICAL 
VALENCIANA EN AQUEST ÀMBIT. 

La presència de STAS- Intersindical Valenciana al 

llarg d'aquests anys, en les lluites, actes, jornades i 
reivindicacions feministes que s'han convocat i 
celebrat en el País València ha sigut contínua.  

Entre totes destaca la nostra presència en la batalla 

contra la violència de gènere i en general les 
violències masclistes. Participem en les 

concentracions que se celebren els dimecres en la 
porta de l'Ajuntament de València des de fa diversos 
anys.  

Hem de destacar que col·laborem activament en la 
campanya que va desembocar en la convocatòria de 
manifestació a Madrid el 7N, que en el seu inici va 

ser una convocatòria que sorgeix a València de 
la Intersindial a través de la nostra companya Macu 
Gimeno (fet reflectit fins i tot en la premsa (art. 
d'eldiario.es) i assumida per la Coordinadora 
Feminista i per totes les organitzacions d'àmbit 
estatal de dones a les quals es van afegir partits i 
tots els sindicats de l'estat espanyol. 

Així mateix també hem participat en els actes i la 
manifestació del 25N, “Dia internacional contra la 

violència de gènere”, encara que com indicàvem 
abans estem incidint en la qualificació de la violència 
amb el concepte més genèric de violències 
masclistes, molt més ampli i representatiu de la 
realitat que viuen les dones, que el concepte de 
gènere que potser per influència de la Llei contra la 
violència de gènere (importantíssima) se circumscriu 

exclusivament a la violència exercida contra les 
dones en el si de relacions heterosexuals de parella 
o afectives. 

Realitats com els micromachismos quotidians , la 
publicitat sexista, agressiva i humillante dels MM de 
Comunicació que denigra a les dones, la tolerància 
per part fins i tot de sectors progressistes en el 
consum de la prostitució intentant presentar-la com 
una elecció “lliure” d'algunes dones i ignorant que 

són simples víctimes de les xarxes de tràfic de 
blanques i la imposició legal de la custòdia 
compartida en comunitats com la nostra… entre 
unes altres, són formes variades i diferents del 
mateix fet : LA VIOLÈNCIA masclista ESTRUCTURAL 
QUE AQUESTA SOCIETAT PATRIARCAL EXERCEIX 
CONTÍNUA I SISTEMÀTICAMENT CONTRA LES 
DONES. 

Treballem activament en l'elaboració de PLANES 

D'IGUALTAT, en tots els sectors de l'administració 
(Generalitat, Diputació, Ajuntaments i organismes 
autònoms….) així com els serveis on estem i en el 
control de la seua aplicació a través d'una 
calendarización d'objectius i terminis. 

En l'Ajuntament de València hem pogut arrancar 
importants avanços com l'aprovació d'un Protocol 
contra l'assetjament per raó de sexe, l'aprovació 
d'un Reglament d'ús no sexista del llenguatge 

administratiu, s'està elaborant un protocol de 
prevenció de la violència de gènere en el personal 
municipal, s'ha aconseguit que la composició de 
Tribunals i comissions de selecció siguen quasi 
paritàries, que els programes de proves d'accés 
contemplen continguts sobre igualtat de gènere, que 

hi haja major paritat en els òrgans de representació 
sindical, que la Relació de Llocs de treball no tinga 
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llenguatge sexista i que hagen aparegut les 

advocades, biòlogues, administratives, psicólogas, 
arquitectes, mestres…etc.,invisibilizadas dins de la 
plantilla de l'Ajuntament…etc. 

Aquesta línia de treball l'està portant la Intersindical 
també en altres centres de treball com el Palau de la 
Música, i Ajuntaments com el de Mislata.  

Hem d'assenyalar també que el STAS-IV, s'ha 
incorporat al Consell Municipal de la Dóna de la 
ciutat de València (actualment anomenat Consell 
municipal dels dons i per la Igualtat).  
Des de la seua creació (22 de juliol de 2009) STAS-

IV havia estat sol·licitant insistentment la seua 
participació en el mateix, com a sindicat feminista 
que som. 

En ell participaven UGT, CCOO i ÚS però se'ns havia 
negat la nostra presència.   

Amb el canvi polític i la creació d'una regidoria 
d'Igualtat es va obrir la porta a la democratització 
d'aquest òrgan. 

La Intersindical que portava tres anys sol·licitant la 
seua participació amb la negativa sistemàtica del PP 
a açò, però a partir d'aquest 28 d'Octubre de 2015 

hem estat presents en el Consell Municipal de la 
Dóna.  

En els mesos que porta funcionant aquest “nou” 
Consell Municipal, s'ha elaborat un nou Reglament 
que obrirà encara més les portes a la participació i 
pansa a denominar-se “CONSELL MUNICIPAL DELS 
DONS I PER LA IGUALTAT” perquè no hi haja 
dubtes. 

La Intersindical ha recolzat totes les activitats que 
s'han potenciat i participat activament amb les 
nostres propostes, encara que de moment –fins que 

no aquest aprovat el nou Reglament- només estem 
amb veu, després estarem amb veu i vote. 

Acords d'interès en aquest temps en el qual portem 
participant han sigut:  

 L'elaboració d'uns criteris per a definir a la 
CIUTAT de València, ciutat LLIURE DE VIOLÈNCIA 
MASCLISTA.  

 Visibilizar a les dones en el nom dels seus carrers 
i places. Proposar a l'Ajuntament que d'ara en 

davant de cada 5 carrers que creuen o nomenen, a 
4 d'elles se li assignen NOMS DE DONES.  

EN LA NOSTRA CIUTAT NOMÉS EL 7% DE 
TOPÒNIMS en la llista de carrers són noms de dones 
il·lustres, enfront del 93% de noms d'homes 
il·lustres. Aquesta situació no es pot seguir 

mantenint i per a açò el Consell ha elaborat una 
llista de 40 noms de dones il·lustres (valencianes, 
espanyoles i estrangeres). 

Així esperem que aquesta proposta servisca per a 

reposar el greuge existent i que mitjançant la 
sensibilització i visibilizacion de les dones 

aconseguim un reconeixement públic i un espai en la 
memòria col·lectiva. Noms com Simone de Beauvoir, 
María Zambrano, Olimpia de Gouges, 
María Montessori, les Tretze Roses, Ada Lovelace i 

lluitadores conegudes en la nostra ciutat com 
Cristina Piris o Presen Sáez, han de ser reconegudes 
i posades en valor en el procés d'apoderament de 
les dones en la nostra ciutat.  

Al costat d'altres acords i propostes de la ciutat 
de València, volem destacar una de la qual ens 
sentim especialment orgulloses i responsables, ja 
que ha sigut la Intersindical Valenciana, qui la va 
llançar el 21 de setembre del 2015 en el Fòrum 

Municipal per una Ciutat Sostenible i inclusiva, i 
després de la nostra insistència i la implicació de les 
regidories afectades, enguany el 8 de Març es va 

portar a la pràctica i és l'inici de la instal·lació de 
SEMÀFORS IGUALITARIS. Es van a instal·lar en 
creus importants i de trànsit per als vianants 
massiu, SEMÀFORS AMB FIGURES FEMENINES 

ALTERNANDOSE AMB LES MASCULINES que a poc a 
poc s'aniran estenent-se per la ciutat. 

Si per a les dones és vital ser nomenades i dites a 
través d'un llenguatge no sexista, no ho és menys 
SER VISTES i ESTAR PRESENTS ocupant el nostre 
lloc en els espais públics i empoderándonos en la 
ciutat que habitem.  

Finalment la Intersindical Valenciana, també ha 
manifestat públicament el nostre rebuig per l'atac de 
violència masclista en la nostra ciutat que aquest 
Nadal van patir les MAGUES de la Cavalgada de 

la Infantessa, on el masclisme visceral de la dreta 
d'aquesta ciutat va manipular a la ciutadania i va 
insultar fins a la vexació a les simbòliques MAGUES 
portadores de valors com la IGUALTAT, aquesta 
proposta va ser arreplegada, recolzada i votada a 
favor per unanimitat pel CONSELL MUNICIPAL DELS 
DONS.  

Assistència i negociació del primer Pla d'Igualtat per 

al personal de la Generalitat Valenciana, introduint i 

canviant termes en tot el text per a aconseguir un 

llenguatge no sexista i aportant les nostres 

propostes per a ampliar els supòsits d'assetjament, 

arbitar mesures per a crear un ambient de treball 

lliure de sexisme, revisió dels sectors més 

feminitzats i pitjor remunerats, etc. La falta de 

voluntat per part de l'Administració, regida pel partit 

popular, plasmada en la falta de pressupost per al 

pla i la resistència a considerar cap de les propostes 

realitzades pels sindicats en la comissió i en 

particular les nostres, ens va obligar a abandonar la 

negociació del segon Pla.  

Amb el canvi de govern, des de l'àrea de la Dóna 

s'han mantingut diferents reunions amb la 

Vicepresidenta del Govern Valencià, Secretari 
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Autonòmic d'Igualtat, Directora de l'Institut de les 

Dones i per Igualtat, Consellera de Justícia, Regidora 

d'Igualtat de l'Ajuntament de València i President de 

Diputació i Diputada d'Igualtat, un primer contacte 

per a conèixer-nos i que esperem no es quede 

solament en açò. 

En aquests moments, pendents de saber si 

ratifiquem l'Acord de legislatura, en els temes 

d'igualtat totes les nostres propostes han sigut 

acceptades i incorporades al text, entre unes altres, 

la proposta d'explorar la possibilitat dels permisos 

iguals i intransferibles per a tots dos progenitors, 

així com l'ampliació del permís de paternitat a sis 

setmanes. 

Cada any, STAS participa en les jornades de 

Formació de l'Organització de Dones de la 

Confederació Intersindical.  
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PONÈNCIA D'ACCIÓ SINDICAL 

Un pas endavant  

 
D'on venim?  
 
Per a poder explicar la situació soci-econòmica en la 
qual ens trobem, i poder traçar les línies d'actuació 
que han de servir-nos com a guia per a dur a terme 

l'acció sindical que proposem, és necessari realitzar 
una anàlisi identificativa de cuales han sigut les 
causes que ens han portat a l'actual situació. 
Són nombroses, però principalment podríem 
destacar dues:  
 
1.- Implantació del modele capitalista 

neoliberal en els principals països d'occident.
  
 

1.1 El model neoliberal.  
 
Per a la majoria de qui estudien l'economia des 
d'una perspectiva crítica i els corrents del 

pensament econòmic alternatiu, la crisi estructural 
dels anys setanta va marcar l'inici d'una nova etapa 
que s'ha convingut a cridar neoliberal. Parlem d'un 
canvi en la configuració de l'economia capitalista, 
que des del final de la segona guerra mundial i fins 
als anys setanta hi havia estat gestionada a partir 

d'un ideari obtingut dels ensenyaments de Keynes. 
Aqueixa etapa del capitalisme, cognomenada 
“daurada” entre altres coses per la inexistència de 
crisis greus i per respondre a un cercle virtuós de 
creixement de salaris i creixement econòmic, va 
entrar en crisi i va obrir la porta a una nova forma 
de comprendre la societat.  

 
El neoliberalisme es va imposar primer a Estats 
Units i a Regne Unit (encara que es va experimentar 
prèviament en el Xile de Pinochet), i la seua 
aplicació és molt diferent entre els països del món. 
No obstant açò, el patró és el mateix i els efectes 
més similars que diferents. Aqueixa és la raó per la 

qual analitzar el neoliberalisme nord-americà és 
especialment útil, per ser la forma canònica del 
projecte, per a comprendre aquesta nova 
configuració. Aquestes són les característiques que 
ho defineixen:  
1. La desregulación del comerç i les finances, tant 

en el seu nivell nacional com a internacional. 
2. La privatització de molts serveis anteriorment 
brindats per l'Estat.  
3. La cessió per part de l'Estat del seu compromís de 
regular activament les condicions 

macroeconòmiques, especialment referent a 
l'ocupació. 

1. Brusca reducció en la despesa social. 
2. Reducció dels impostos aplicats a les empreses i 
famílies. 
3. Atacs des del govern i les empreses als sindicats, 
desplaçant el poder a favor del capital i afeblint la 
capacitat de negociació de la classe treballadora. 
4. Proliferació dels treballs temporals sobre els 

treballs fixos.  
5. Competició desenfrenada entre les grans 

empreses, en relació a un entorn menys agressiu 

propi de la configuració de postguerra. 
9. Introducció de principis de mercat dins de les 
grans empreses, particularment referent a les 
remuneracions del personal de més poder. 
Si ens fixem en les característiques del model de 
neoliberalisme nord-americà, podem observar que 

no ens són desconegudes, doncs són les receptes 
que se'ns han imposat com mantra per a eixir de la 
crisi. 

1.2 Creixent desigualtat.  
 
Segons un informe fet públic per Oxfam Intermon, 
Una economia al servei del 1%, la pobresa i 
l'exclusió a Espanya han augmentat “de manera 
alarmant” en els últims anys, amb 13,4 milions de 

persones en risc d'exclusió l'any 2014.  
 
Espanya és el segon país de la UE en el qual més ha 
crescut la distància entre rendes altes i baixes, i 
entre 2007 i 2014 el salari mitjà espanyol es va 
desplomar un 22,2%.  
 

La distància entre persones riques i pobres ha 
crescut, en 2015 el 1% de la població va concentrar 
tanta riquesa com el 80% de les desfavorides. La 
fortuna de només 20 persones a Espanya 
aconsegueix un total de 115.100 milions d'euros, 
segons l'informe.  
 

La creixent desigualtat és fruit de diversos 
desenvolupaments. 
 

- La desregularització internacional dels fluxos de 
capital, que va accentuar la competència entre 
països i va pressionar els salaris a la baixa.  

- La transferència de treballs des del sector públic al 
sector privat que també va pressionar els salaris a la 
baixa. 
- Les reformes laborals, dutes a terme pels diferents 
Governs, tant en el sector privat, amb la proliferació 
de contractes a temps parcial, temporals, precaris, 
etc., com en el sector públic (recordar el Decret 

Zapatero, Vetla i Rajoy).  
- La reducció d'ingressos (contínues baixades 
d'impostos en el temps) va reduir la capacitat 
redistributiva de l'Estat, el qual al seu torn, va reduir 
els programes socials que beneficiaven 
principalment a les persones més necessitades. 
- La desregularització dels mercats ens ha portat a 

un nou context on l'economia financera ha guanyat 
molta importància enfront de l'economia real. 
 
 

2.- La globalització.  

La globalització és un procés econòmic, tecnològic, 
polític i cultural a escala planetària que consisteix en 
la creixent comunicació i interdependència entre els 
diferents països del món unint els seus mercats, 
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societats i cultures, a través d'una sèrie de 

transformacions socials, econòmiques i polítiques 
que els donen un caràcter global.   

 
La globalització és identificada com un procés 
dinàmic produït principalment per les societats que 
viuen sota el capitalisme democràtic o la democràcia 

liberal, i que han obert les seues portes a la 
revolució informàtica, arribant a un nivell 
considerable de liberalització i democratització en la 
seua cultura política, en el seu ordenament jurídic i 
econòmic nacional, i en les seues relacions 
internacionals. 
 

L'economista i escriptor espanyol José 
Luis Sampedro, en el seu llibre El mercat i la 
globalització (2002), defineix globalització com: 
“Constel·lació de centres amb fort poder econòmic i 
finalitats lucratives, units per interessos paral·lels, 
les decisions dels quals dominen els mercats 

mundials, especialment els financers, usant la més 

avançada tecnologia i aprofitant l'absència o feblesa 
de mesures reguladores i de controls públics.” 
 
En aquest context sociopolític, l'11 de maig de 2002 
es va constituir la Intersindical Valenciana com una 
confederació sindical, doncs calia articular una 

alternativa sindical valenciana, fruit de la confluència 
de sindicats i persones amb experiència en el món 
sindical, que anara una eina útil per l'emancipació 
de la classe treballadora i del nostre poble. 
 
En què situació ens trobem?  
 

Les polítiques d'austeritat implantades pels diferents 
governs, han suposat un atac frontal a l'estat de 
benestar, i per açò, la protecció social s'ha tornat 
més imprescindible que mai, perquè no recaiguen 

els efectes de la crisi sobre els sectors més febles. 
 
Per a fer front a aquestes polítiques neoliberals cal 

coordinar la lluita i enfortir el moviment sindical per 
a generar alternatives que faciliten el canvi de 
polítiques i dels actors que els executen. Fa falta 
que STAS-Intersindical Valenciana s'enfortisca, 
cresca i es cohesione, tenint presència activa en tots 
els àmbits funcionals i territorials. Aquesta tasca 

l'hem de realitzar potenciant els nostres senyals 
d'identitat, i la nostra acció sindical, en els centres 
de treball.  
 
En el conjunt d'Espanya, però de manera més 
considerable, àdhuc si cap, en el nostre 
País Valencià, hem patit innombrables episodis de 

mal govern, derivant en múltiples ocasions en casos 

de corrupció. En aquest context, devem revindicar, 
que es doten a les institucions de mecanismes de 
major transparència i control, perquè aquests 
episodis no es tornen a repetir.  
 
Però no solament els casos de corrupció defineixen 

les polítiques dutes a terme per part de l'anterior 
govern. Les constants retallades econòmiques, 
congelacions salarials, aplicació de conceptes com la 
taxa de reposició, els Decrets de Zapatero, Vetla i 
Rajoy, la Reforma de l'Administració Pública, la llei 

de Racionalització de les Administracions locals i 

moltes altres més, tant en el sector publique, com 
en el privat, han deixat un panorama desolador, 

amb la gran dificultat de tornar a reconstruir-ho. 
 
No se'ns ha d'oblidar, que la privatització del sector 
públic duta a terme pels diversos governs, 

mitjançant la creació d'empreses publiques, atorgant 
concessions a empreses privades, o amb la creació 
de Fundacions, tenien com a fi la externalización de 
competències o serveis, característiques aquestes 
que defineixen als anteriors governs.  
 
La realitat de l'Administració Pública Valenciana és 

que ens trobem amb plantilles tremendament 
envellides i desestructurades, tot açò, fruit de 
l'absència d'Oferta d'Ocupació Pública, l'aplicació de 
la taxa de reposició zero, que al costat de la política 
d'amortització de places, han portat com resultat 
unes administracions públiques incapaces de donar 

resposta a les demandes de la ciutadania. 

 
Després de més de 20 anys de govern del Partit 
Popular en les diferents institucions, com la 
Generalitat o en múltiples municipis, l'any 2015, 
s'ha produït un canvi en l'adreça de les institucions. 
Si bé és cert, que els nous dirigents porten poc 

temps al comandament i no s'han revertit els 
efectes produïts pels anteriors governs, no és menys 
cert, que un nou tarannà, una forma diferent de fer 
les coses, es percep per part dels treballadors i 
treballadores. (E1) 

ESMENA 2. SUBSTITUCIÓ.             ACCEPTADA 

ASSSEMBLEA ALACANT 

“Després de més de 20 anys de govern del 
Partit Popular en les diferents  institucions, 
sobretot a la Generalitat i a la gran majoria de 
municipis del país, on s’ha fet comú la pràctica 
depredadora dels recursos econòmics i 
retalladora dels drets de la ciutadania, i a la 
que hem fet front des de l’STAS-Iv , en maig de 

l'any 2015, es produeix les eleccions que 
propiciem un nou govern amb un fort 
compromís amb el canvi basat en el Pacte del 
Botànic, el qual recolzem, i entenem que ha de 
convertir-se en una eina de progrés social i 
polític que siga útil per traure la societat 

valenciana del pou en què ens va ficar el PP. 
Les persones que formen el nou govern actuen 
amb un tarannà més obert i accessible, 
demostració que les coses es poden fer d’una 
altra manera”.   

RAÓ. La Intersindical Valenciana sempre s’ha 
mobilitzat en favor de les millores socials i de 
les polítiques públiques, i continuarem actuant 
igual. Per tant, sempre hem estat motors de 

canvi social i polític, i amb la redacció es dona 
a entendre que som una part del canvi de 
govern. Proposem una nova redacció d’aquest 
paràgraf.  
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En aquest context, STAS–Intersindical Valenciana ha 

sigut part actora en el canvi de govern, duent a 
terme múltiples mobilitzacions en contra de les 

retallades implementades pels anteriors executius. 
Intersindical Valenciana ha recolzat el Pacte del 
Botànic, el qual va servir per a formar un nou 
govern de progrés en la Generalitat, motiu pel qual 

tenim un fort compromís amb el canvi. 
 
Cap a on volem anar?  
 
Aquesta proposta d'acció sindical, tan sol pot dur-se 
a terme, des dels principis de solidaritat i fraternitat, 
valors que inspiren, entre uns altres, la constitució 

de la Intersindical Valenciana. La proposta té com a 
fi fer un pas avant en la construcció del sindicat. 
 
 
NOUS TEMPS/ NOVA ACCIÓ SINDICAL.  
 

STAS-Intersindical Valenciana, no pot renunciar als 

seus senyals d'identitat, estiga el govern que estiga. 
La nostra política sindical no pot variar, ara bé, la 
nostra línia d'acció sindical ha d'adaptar-se als nous 
temps. Hem de continuar en la lluita i en la 
reivindicació de la recuperació dels drets que ens 
han sigut sostrets, i fins i tot millorant-los. Si bé és 

cert que hem de modelar la nostra acció sindical als 
nous temps/noves polítiques.  
 
Treballadors i treballadores, ens demanden que 
arribem a acords que milloren les seues condicions 
de treball, efectuant propostes, per a la solució dels 
problemes que diàriament es troben.  

 
PRINCIPALS LÍNIES DE LA NOSTRA ACCIÓ 
SINDICAL. 
 

Sent conscients de la difícil situació en la qual ens 
trobem el personal al servei de les Administracions 
Públiques, STAS-Intersindical Valenciana, demanarà 

als governs on tinguem presencia les següents 
propostes de solució:  
 
1.- Una estructura pública potent, que garantisca un 
estat de benestar de qualitat, que siga capaç de 
posar fi a la creixent desigualtat social. Per açò, 

s'exigirà al govern central un major finançament per 
al País València, per a poder fer efectives les 
polítiques necessàries amb les quals eixir de l'actual 
crisi. 
 
2.- Que s'implementen polítiques de recuperació 
dels serveis privatitzats, com a manifestació clara de 

la defensa del públic.  

 
3.- Proposarà per a la recuperació de la funció 
pública: 
a) La recuperació dels drets perduts per al personal 
al servei de les Administracions Públiques. 
b) La jornada laboral de 35 hores setmanals. 

c) La recuperació de la pèrdua del poder adquisitiu 
durant els anys de la crisi.  
d) La carrera professional, en aquelles 
administracions on no estiga aplicada. 
e) La realització d'un Pla d'Ordenació en el qual 

almenys es contemplen els següents aspectes: 

- Eliminació de la taxa de reposició de la Llei de 
Pressupostos. 

- Impuls de polítiques de recursos humans, on es 
contemple l'adaptació dels llocs de treball a les 
necessitats actuals.  
- Estudiar noves formules d'accés a la funció pública. 

f) Exigir que es facen Ofertes d'Ocupació Pública per 
a poder prestar un servei de la qualitat que es 
mereix la ciutadania. Aquestes ofertes hauran de 
contenir els llocs suficients per a realitzar la 
consolidació de l'ocupació temporal tant per als llocs 
ocupats interinament com laboralment. També 
hauran de contenir llocs per a la promoció interna en 

tots els grups de titulació. S'hauran de crear nous 
llocs per a reposar, com a mínim, els amortitzats 
durant la crisi.  
g) Funcionarización dels llocs laborals.  
h) Incentivament de la jubilació anticipada. 
i) Jubilació parcial i anticipada amb contracte de 
relleu. (E2)  

ESMENA 2. ADICIÓ.                 ACCEPTADA 

ASSEMBLEA ALACANT  

j) Instauració de plans d’igualtat en totes les 
Administracions Públiques.  
k) Lluitar contra la desigualtat dels llocs de 
treball feminitzats, com son les educadores, les 

auxiliars d’infermeria, netejadores, etc., que 
damunt tenen unes condicions de treball més 
precàries. 
 
UNA ACCIÓ SINDICAL PER LA LLUITA DELS 
DRETS DE LES TREBALLADORES I ELS 
TREBALLADORS I EL CREIXEMENT DEL 

SINDICAT.  
 
Aquesta proposta de creixement del sindicat es deu 
entendre en el context de debat del nostre congrés, 
per a fer una proposta al congrés de la Intersindical 
Valenciana. 
 

En l'actualitat, cada sindicat que compon 
Intersindical Valenciana practica un model d'acció 
sindical diferent, que té a veure amb la cultura 
adquirida en el sindicat del com prové. 
Conseqüentment, devem realitzar els esforços 
necessaris per a unificar les nostres línies d'actuació. 

Açò no deu suposar un impediment per a donar 
passos avance en la vertebració i cohesió del nostre 
projecte sindical que ha de ser continuista en la 
nostra política sindical.  

 
Per a açò, una vegada més, hem de concretar els 
nostres objectius, que han de consistir a aportar 

solucions als problemes de tot el personal 
treballador, des d'un model de sindicalisme 
alternatiu, plural i democràtic, participatiu, autònom 
i assembleari, nacional i de classe, solidari, feminista 
i internacionalista, que lluita per la nostra llengua i 
la nostra cultura.   
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Com organitzar-nos per a créixer?  

STAS-Intersindical Valenciana, ha de dotar-se dels 

mitjans necessaris per a poder desenvolupar el 

nostre projecte sindical, tant en el camp de l'acció 
sindical, com en l'organitzatiu.  
 
STAS–Intersindical Valenciana està compost per la 
suma de diverses seccions sindicals, amb 
representació desigual. En les últimes eleccions 

sindicals, els resultats han sigut satisfactoris, no 
obstant açò, és imperatiu que adoptem mesurades 
que ens ajuden a poder dissenyar un objectiu de 
creixement considerable per a poder dur a terme el 
nostre projecte, i consolidar-nos en el mapa sindical 
del País Valencià.  
 

STAS- Intersindical Valenciana, conforme està 
estructurat organitzativament, té grans dificultats 
per a poder dur a terme un pla d'expansió i 

creixement en el territori. Només des de la 
solidaritat entre les seccions sindicals, que 
pertanyen a STAS-Intersindical Valenciana, podrà 
dotar-se d'estructura per a poder realitzar un salt 

quantitatiu i qualitatiu en tot el territori.   
 
L'Administració és un gran conglomerat 
d'institucions i ens, molt diversos i territorialment 
dispersos. És per açò, que si volem portar la nostra 
política sindical a tots i cadascun dels centres de 

treball, hàgem d'adaptar la nostra estructura 
organitzativa, a les necessitats.  
 
L'actual estructura organitzativa, no ens aporta 
solucions als nostres problemes, doncs necessitem 
concentrar hores sindicals per a poder desenvolupar 
l'acció sindical i organitzativa en tot el territori del 

País València.  
 
Tot açò, fa necessari que per a coordinar i optimitzar 
la nostra política sindical, així com, per a arribar a 
més centres de treball, es deurà constituir l'òrgan 
per al desenvolupament de l'acció sindical, i les 
coordinadores d'àmbit comarcal.  

 
- L'òrgan per al desenvolupament de l'acció sindical. 
Aquest òrgan tindrà encomanat la coordinació de 
l'acció sindical, des de la qual es transmetrà la 
postura del sindicat. Pertanyeran com a membres 
nats d'aquest òrgan, la persona responsable d'acció 

sindical de STAS-Intersindical Valenciana, i les 
persones que coordinen l'acció a nivell comarcal en 
les tres províncies.  
 
- Coordinadores comarcals. Aquestes últimes hauran 

de ser persones afiliades de qualsevol secció sindical 
de STAS-Intersindical Valenciana, amb una formació 

sindical capaç d'entendre la pluralitat existent 
en STAS-Intersindical Valenciana. També, hauran de 
dinamitzar i potenciar les diferents seccions sindicals 
pertanyents a la seua comarca. Se li encomanarà la 
creació de noves seccions sindicals, l'impuls de 
l'acció sindical en el seu àmbit territorial pel que se li 
dotarà dels mitjans necessaris per a açò (formació i 

informació).i es coordinarà amb la persona 
responsable d'acció sindical, per a rebre informació 

sobre la postura del sindicat davant qualsevol 

assumpte d'interès.   
 

Aquesta tasca serà possible gràcies a la 
mancomunitat dels diferents serveis (formació, 
serveis jurídics…) que prestarà el nostre sindicat, 
amb la finalitat de millorar la nostra acció sindical 

amb una major qualitat i quantitat d'atenció que es 
prestarà a les persones afiliades, facilitant amb açò, 
el nostre creixement i expansió, sense desvirtuar el 
model sindical que tenim.  
 
INTENSIFICAR LA FORMACION DE DELEGADES I 
DELEGATS I ESTABLIR ELS MECANISMES DE 

SUPORT SINDICAL.  
 
Davant els atacs que pateix la classe treballadora, 
necessitem més que mai dotar de formació sindical 
a la representació sindical per a donar una adequada 
resposta als diferents governs, corporacions o 

entitats, per part d'els qui ens representen.  

 
És imprescindible per a la consecució de les nostres 
finalitats que s'aposte per un programa integre de 
formació sindical per a quadres sindicals. Per al que 
es dotarà d'una partida pressupostària suficient.  
 

Del resultat d'aquesta formació hem d'aconseguir 
vertaders quadres sindicals que ens servisquen com 
a mitjà per a portar als centres de treball la posició 
del sindicat en relació amb els temes més 
importants ha revindicar.  
 
L'òrgan creat per al desenvolupament de l'acció 

sindical haurà de confeccionar el manual de la 
representació sindical, així com unes guies de 
coneixement i ajuda per a poder transmetre la 
postura del sindicat.  

 
La formació sobre política sindical també es farà a 
través de jornades monogràfiques on es tractarà 

algun aspecte de l'acció sindical de rellevància sobre 
el qual es considera que és objecte de reflexió.  
 
LES ASSEMBLEES  
 
Des de  STAS–Intersindical Valenciana, hauríem 

d'impulsar com a senyal d'identitat i element 
diferenciador assemblees en els centres de treball. 
Efectuant, en la mesura del possible, assemblees 
obertes a tota la plantilla, sobretot en els períodes 
de negociació col·lectiva.   
 
Els sindicats tradicionals, s'han apartat de les 

Assemblees com a mitjà informatiu i participatiu en 

les relacions de les seues organitzacions amb els 
treballadors. Pel que potenciarem un sindicalisme 
participatiu, on l'assemblea tinga capacitat de 
decisió i siga l'eix vertebrador de la nostra forma de 
fer i entendre el sindicalisme.  
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ESMENA 3. ADICIÓ.                          ACCEPTADA 

ASSEMBLEA CASTELLÒ 

afegir un nou punt: NOVES TECNOLOGIES 

Per al correcte desenvolupament de l’acció 
sindical és necessària l'actualització 
permanent de la base de dades de l’afiliació i la 
possibilitat de consultar-la. Establir un sistema 

de permisos acotats per als permanents que 
puguen realitzar consultes de situació de 
l’afiliació. 
També ha de convertir-se en una eina bàsica 
l'utilització de xarxes socials, el disseny 
d'enquestes d'opinió sobre assumptes concrets 
o la celebració d'assemblees i reunions 

virtuals. Aquests poden ser instruments que 
faciliten la comunicació i l'intercanvi d'opinions 
entre l'afiliació i l'organització i, com es deia 

abans, la presa de decisions, al mateix temps 
que possibiliten una millora en la tasca dels 
permanents en el seu dia a dia. 

ÀREA DE SALUT LABORAL  

En aquests quatre anys s'ha produït un dels períodes 
polític-socials més convulsos dels últims lustres a 
Espanya i com a conseqüència s'ha produït una 
regressió en condicions laborals. 

L'Administració Local arrossega, amb caràcter 
general, un important dèficit en matèria de 
prevenció de riscos i de salut laboral. 

Tot i que les administracions públiques locals vénen 

tenint els seus plans de prevenció elaborats, són 
escassos, per no dir nuls, els ajuntaments que tenen 
la prevenció inserida en totes les àrees de 
funcionament. 

En moltes ocasions els comitès de seguretat i salut 
no estan constituïts, o estant-ho, no tenen cap 
operativitat. Entre les causes podem destacar 
l'absència d'una autèntica cultura preventiva en 
l'administració local, i l'escassa formació en matèria 

de salut laboral amb la qual explica el personal 
empleat públic.  

També abunden les situacions en les quals ni tan 

sols els delegats del Comitè de seguretat i salut 
compten amb una formació mínima en matèria de 

prevenció, la qual cosa complica molt el servei que 
el sindicat pot donar a l'afiliació, atès que en lloc ser 
un òrgan de suport a una acció descentralitzada, és 
l'òrgan que emplena la funció directament.  

En l'última dècada, a causa de les circumstàncies 
soci-econòmiques i polítiques que coneixem, s'ha 
detectat un augment important dels casos 
d'assetjament laboral o mobbing en tota 
l'Administració local, però especialment en els 
Cossos de Policia Local.  

Donada l'especial complexitat de l'assetjament 

laboral i el problema probatori que té, l'ocupació que 
cada cas suposa sobre els nostres escassos recursos 

humans i materials és enorme, precisant d'una gran 
quantitat de temps per a la seua correcta atenció.  
Per part del responsable del Subsector de Policia 
Local i Bombers s'ha engegat un projecte de suport 

als serveis jurídics en matèria de mobbing, que 
consisteix en la preparació d'informes pericials 
criminològics. Açò, no obstant açò, es complica molt, 
ja que amb prou faenes hi ha temps per a dedicar-li 
al que és una prova pericial complexa i laboriosa. En 
els pròxims mesos esperem poder tenir el primer 
informe pericial per a poder posar-ho a la disposició 

dels serveis jurídics.   
 
Com a conseqüència és major nostra responsabilitat 
en la defensa dels serveis publics per dos motius 
principals: 
- D'una banda són el suport vital de molta gent quan 

la situació econòmica-laboral de moltes famílies ha 

caigut en una situació precària.  
- D'altra banda som el referent en drets laborals ja 
que en l'empresa privada amb les diferents reformes 
laborals, conceptes com: jornada laboral, horaris 
racionals, hores extres, contracte laboral..... 
practicament s'han quedat buits de contingut i és en 

el sector públic on mantenim un mínim de 
condicions. 
 
Malgrat totes aquestes situacions STAS-Iv ha sigut 
visionari i a seguit apostant per implementar en 
l'arrel d'aquest sindicat un Àrea de Salut Laboral que 
ha funcionat a un ritme lent però avançant. 

Però és ara, en aquest nou període quan hem de 
donar un fort impuls a aquest àrea per diferents 
motius: 
- Tot el treball realitzat fins a aquest moment ens ha 

demostrat que des de les intervencions en centres 
amb prevenció de riscos laborals el sindicat 
adquireix una potència important quant a acció 

sindical es refereix.  
- Els resultats de les nostres intervencions remouen 
la implicació de les persones en elles i ens acosta 
- Quan donem tractament als riscos que es 
denuncien en el sindicat les persones afectades 
connecten amb l'acció sindical i veuen causa de 

mobilització per a aconseguir millores en el lloc de 
treball 
 
Tot açò respon desgraciadament a la manca en 
l'aplicació de la Llei de prevenció de riscos laborals 
que des de la seua publicació l'any 1995,  
aquesta llei entra en connexió directa amb una de 

les premisses principals d'aquest sindicat: 

«PER LA DIGNITAT EN EL TREBALL» a la qual 
afegim”PER UN TREBALL SALUDABLE”.  
 
L'Àrea de Salut Laboral manté uns eixos estratègics i 
uns principis bàsics de funcionament que, en 
aquests últims anys i des de l'inici del funcionament 

de l'Àrea, haurien de seguir prenent força i 
coherència dins de l'estructura del sindicat, els més 
significatius són:  
- Dinamitzar les accions dels delegats i les 
delegades de prevenció en cada Comitè de 
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Seguretat i salut laboral dels quals són 

representants. 
- Oferir una formació bàsica i específica en tems de 

prevenció de riscos prevalent la dirigida als nostres 
delegats i delegades de prevenció i sindicals però 
pensant en la importància d'oferir-la a tota persona 
interessada. 

- Coordinar l'actuació de tots els sectors del sindicat 
en aquesta matèria.  
- Transmetre tota la informació preventiva a través 
de tots els mitjans disponibles, correus electrònics, 
pàgina web, campanyes...  
- Impulsar i potenciar la cultura preventiva en el si 
del sindicat.  

- Implementar tots aquests principis en l'estructura 
del sindicat inclosos els Serveis jurídics.  
- Treballar en la mesura que siga possible els temes 
més complicats i de difícil gestió en coordinació amb 
altres àrees tenint en compte que en molts dels 
casos en els quals intervé el sindicat en aquesta 

matèria estem fregant la defensa de la nostra 

afiliació enfront de possibles delictes penals perquè 
sempre es tracta de la Seguretat i la Salut de les 
persones afectades.  
- Crear grups de Treball per a desenvolupar 
estratègies d'actuació tant per a l'afiliació com 
d'instrucció als delegades i delegats del sindicat 

enfront de la identificació i posterior tractament dels 
casos en els quals hi ha implicats riscos laborals. Ja 
s'ha intentat amb un grup de riscos psicosocials però 
ens ens van faltar recursos per a seguir endavant. 
- Treballar de manera transversal amb el àrea 
d'acció sindical. 

Per no estendre'ns més, dir que trobem a faltar que 

des dels òrgans de la Intersindical Valenciana es 
preste més atenció a la formació en matèria de 

prevenció, i no solament de les persones que vagen 
a estar en un comitè de salut laboral, sinó en el 
conjunt de l'afiliació.  

Actuacions enfront d'un projecte de canvi 
polític en les administracions públiques:  
Sempre vigilants davant les postures, propostes i 
projectes en aquesta etapa de canvi polític en el País 
Valenciá, des del àrea de salut laboral en 
concordança amb el posicionament soci-polític de 

STAS-Iv, ens proposem significar davant el govern 
valencià que el nostre sindicat va a seguir exigint 
amb contundència que la prevenció de riscos 
laborals siga una de les vies imprescindibles per a 
canviar les condicions laborals de tot el personal al 
Servei de les administracions públiques. 

Exigirem: 
- La realització de auditorías que ens donen 
informació de qual és el verdader estat actual de la 

gestió i l'aplicació de la prevenció després d'aquest 
passat llarg període de desinterès polític per tot el 
relatiu al Servei públic valencià.  
- Que les administracions públiques assumisquen i 
interioritzen que sent les garants de l'aplicació de la 
normativa en prevenció de riscos laborals no es pot 
consentir que siga en centres de Treball depenents 

d'elles on es produïsquen incidents de lleus a greus 

amb conseqüències per a la salut i la Seguretat del 

seu personal per la negligent falta d'aplicació de la 
normativa. 

- Les persones que pateixen accidents de treball o 
malalties per causes derivades de les seues 
activitats en el seu lloc de treball i especialment les 
que pateixen riscos pisicosociales com a 

conseqüència d'una mala organització i gestió del 
Treball han de ser tractades segons la llei, amb 
garanties de solució, amb discrección i amb 
sensibilitat perquè pateixen risc de perdre el més 
preuat en el món laboral que és la salud i perquè 
aquests contratemps demostren que la prevenció de 
riscos no ha sigut ben gestionada.NO PODEM 

PERMETRE QUE EXISTISQUEN LLOCS DE TREBALL 
LESIUS PER A LA SALUT.  
 
El nou govern de la Generalitat promet un canvi 
d'estil i d'aplicació de la prevenció. En diverses 
situacions s'han manifestat “sensibles” amb aquesta 

matèria. STAS-Iv es proposa mantenir-los alerta 

amb aquesta sensibilitat i exigir-los compromís i 
actuació en:  
- Pla de Prevenció de Riscos laborals en totes les 
administracions públiques, siguen aquestes d'àmbit 
Local, Correus o Generalitat.  
- Estudi epidemiològic en tots els col·lectives amb 

prioritat en els quals pel tipus d'activitats que 
realitzen són considerats d'ESPECIAL RISC com per 
exemple: Policia Local, Bombers, Conductors, 
Auxiliars de clínica, Personal de neteja, Educadors, 
Agents mediambientals, Personal de brigades de 
Serveis i uns altres.  
- Prioritat d'actuació dels Serveis de Prevenció quant 

a realitzar avaluacions de riscos psicosocials en els 
centres públics amb la finalitat de depurar: centres 
de Treball tòxics i prefectures de personal tòxiques, 
que actualment estan provocant danys a la salut en 

un considerable nombre de persones que dependent 
diàriament dels seus decisions i ordres, durant molts 
dies a la setmana, amb moltes hores diàries i sense 

possibilitat de participar en aquestes disposicions. 
- Formació i informació sobre riscos laborals 
aprofitant tots els canals d'informació que es dispose 
en les administracions del País Valenciá. 
- Formació per als comandaments intermedis per a 
implicar-los en la responsabilitat d'aplicar la 

prevenció de riscos laborals en la seua gestió de 
personal. 
- Potenciar sistemes d'organització en els quals 
participe tot el personal que componga un Servei. 

NO TOT EL RELATIU A l'APLICACIÓ DE LA 
PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS DEPÈN D'UN 
GRAN PRESSUPOST ECONÒMIC, DEL QUE SI DEPÈN 

ÉS D'UN COMPROMÍS POLÍTIC POTENT I EFICIENT. 
L'ÀREA DE SALUT LABORAL DE STAS-IV PROPOSA 

EN AQUEST CONGRÉS QUE SIGA UN COMPROMÍS 
TAMBÉ PER A AQUEST SINDICAT APOSTAR PER 
EXIGIR UN TREBALL SALUDABLE EN CADASCUN 
DELS RACONS DE LES NOSTRES ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES EN EL PAÍS VALENCIÁ. 

L'acció sindical de l'Administració de Justícia L'acció 
sindical dels darrers 4 anys, com en tots els sectors, 
ha estat marcada per la crisi, les retallades i les 
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movilitzacions contra les polítiques d'austeritat 
imposades pels diferents governs. 

No obstant, eixe marc de lluita permanent no ha 

estat suficient per a posicionar-nos davant dels 
treballadors i treballadores com l'alternativa al 
sindicat majoritari en el sector. Les retallades en 
mitjans personals que hem sofert, reduint a quatre 
els permanents de justícia, implica una menor 
visibilitat del sindicat en els centres de treball, i una 

desavantatge respecte a la resta d'organitzacions 
sindicals que han recuperat una part important dels 
seus permanents, als quals nosaltres, com a 
intersindical, varem renunciar. 

Aquesta circumstància es veu reflectida en els 
resultats de les eleccions sindicals celebrades en 
2014 i 2015, els quals en conjunt mostren una lleu 
disminució en la representació, no preocupant de 
moment, però sobre la que hi ha que estar alerta. 

El canvi de govern produït en la Generalitat 
Valenciana ha encetat un nou temps, però les 
retallades en drets laborals i econòmics que hem 

patit en el passat encara no s'han  revertit en la 
seua totalitat, i la situació no és gens alentadora. 

Cal continuar reivindicant els drets arrebatats en el 
marc de la Mesa General de Negociació i en el de la 
Mesa Sectorial de Justícia. A més a més, des de 
l'Administració s'està impulsant una profunda 
reforma de l'Administració de Justícia amb la 
implantació de la Nova Oficina Judicial, que 

requerirà d'acords per tal de garantir els llocs de 
treball, la movilitat voluntària i els drets econòmics 
consolidats. Per una altra banda, hem de ser 

exigents amb la negociació i implantació progressiva 
de la carrera professional en l'Administració de 
Justícia. 

Per a desenvolupar tota aquesta tasca, cal reforçar 
el personal permanent en el sector per a poder 
donar abast a la gran quantitat de reptes que tenim 

per davant i poder fer front als propers processos 
electorals amb suficient garantia d'èxit. 

ÀREA DE LA DÓNA 

PROPOSTES EN LA NOVA ETAPA QUE  STAS-IV HA 
DE MANTENIR I APROFUNDIR AQUESTA LÍNIA DE 
TREBALL EN ELS SEGÜENTS EIXOS: 

- Augment de la nostra presència, en tots els 

organismes i institucions on encara no es té 
representació o aquesta és molt minoritària i 
especialment en tots els òrgans on s'estudie, 
planifique, i resolguen temes relacionats amb la 
lluita per la igualtat i contra tot tipus de 
discriminació.  

- Fer especial incidència en la necessitat 
d'estudiar i quantificar la bretxa salarial que existeix 
entre les remuneracions d'homes i dones, fins i tot 

en l'administració i ens públics en els quals 

l'aparença enganyosa de “igual treball, igual salari” 

podria indicar que aquesta discriminació no existeix. 
Elaborar estratègies de superació d'aquesta bretxa i 
projectar-les en les negociacions de convenis. 

- Plasmar en les negociacions de convenis i en 
els acords laborals mesures tendents a facilitar la 
conciliació laboral i familiar. 

- Incorporar en aquestes negociacions el 
reconeixement de PERMISOS IGUALS I 
INTRANSFERIBLES PER NAIXEMENT I ADOPCIÓ, per 
a pares i mares, com a solució per a evitar que les 
dones siguen discriminades en el mercat laboral, 

eliminant l'etiqueta de "menys disponible" que pesa 
sobre les dones i com a forma d'aconseguir una real 
IMPLICACIÓ dels homes en el rol de cura dels altres 
(açò també afectaria a cura de majors) perquè 
aquesta funció social no recaiga de manera quasi 
exclusiva ( 82%) en les dones. 

- Incrementar les tasques de FORMACION, de 
tota l'estructura de l'organització, en dos aspectes: 

 Tallers i cursos d'aprenentatge 
d'habilitats per a l'expressió, redacció i 
escriptura de textos amb llenguatge no 

sexista. 
 Noves masculinitats, com a forma de 

conscienciació i educació per al canvi de 
mentalitat imprescindible si volem acabar 
amb la violència estructural contra les 
dones. 

- Implementar en totes les empreses i centres 
de l'administració i ens públics PROTOCOLS DE 

PREVENCIÓ, detecció I ASSISTÈNCIA EN ELS CASOS 
D'ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE. 

- Igualment totes les empreses han de tenir 

un protocol específic de detecció de situacions de 
violència de gènere i violències masclistes, que 
contemple l'assistència i ajuda a les víctimes. 

- Proposar que tots els centres de treball es 
declaren llocs LLIURES DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE, 
ON EXISTISCA TOLERÀNCIA ZERO CAP Al 
MALTRACTAMENT I LES VIOLÈNCIES MASCLISTES. 
(E4) 

ESMENA 4. ADICIÓ.                         ACCEPTADA 
 
ASSEMBLEA VALÈNCIA. AJUNTAMENT 

VALÈNCIA 
 
PROPOSTES EN LA NOVA ETAPA QUE 
COMENÇAREM DESPRÉS D'AQUEST 
C0NGRÉS. STAS-IV HA DE MANTENIR I 
APROFUNDIR AQUESTA LÍNIA DE TREBALL EN 
ELS SEGÜENTS EIXOS:  

 
- Augment de la nostra presència, en tots els 
organismes i institucions on encara no es té 
representació o aquesta és molt minoritària i 
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especialment en tots els òrgans on s'estudie, 

planifique, i resolguen temes relacionats amb 
la lluita per la igualtat i contra tot tipus de 

discriminació.  
- Fer especial incidència en la necessitat 
d'estudiar i quantificar la bretxa salarial que 
existeix entre les remuneracions d'homes i 

dones, fins i tot en l'administració i ens públics 
en els quals l'aparença enganyosa de “igual 
treball, igual salari” podria indicar que aquesta 
discriminació no existeix. Elaborar estratègies 
de superació d'aquesta bretxa i projectar-les 
en les negociacions de convenis. 
- Plasmar en les negociacions de convenis i en 

els acords laborals mesures tendents a facilitar 
la conciliació laboral i familiar.  
- Incorporar en aquestes negociacions el 
reconeixement de PERMISOS IGUALS I 
INTRANSFERIBLES PER NAIXEMENT I 
ADOPCIÓ, per a pares i mares, com a solució 

per a evitar que les dones siguen discriminades 

en el mercat laboral, eliminant l'etiqueta de 
"menys disponible" que pesa sobre les dones i 
com a forma d'aconseguir una real 
IMPLICACIÓ dels homes en el rol de cura dels 
altres (açò també afectaria a cura de majors) 
perquè aquesta funció social no recaiga de 

manera quasi exclusiva ( 82%) en les dones.

  
- Incrementar les tasques de FORMACIÓ, de 

tota l'estructura de l'organització, en dos 
aspectes:  
* Tallers i cursos d'aprenentatge d'habilitats 
per a l'expressió, redacció i escriptura de 

textos amb llenguatge no sexista.  
* Noves masculinitats, com a forma de 
conscienciació i educació per al canvi de 
mentalitat imprescindible si volem acabar amb 
la violència estructural contra les dones. 
- Implementar en totes les empreses i centres 
de la Administració i ens públics PROTOCOLS 

DE PREVENCIÓ, detecció I ASSISTÈNCIA EN 
ELS CASOS D'ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE.
  
- Igualment totes les empreses han de tenir un 
protocol especifique de detecció de situacions 
de violència de gènere i violències masclistes, 

que contemple l'assistència i ajuda a les 

víctimes. 
- Proposar que tots els centres de treball es 
declaren llocs LLIURES DE VIOLÈNCIA DE 
GÈNERE, ON EXISTISCA TOLERÀNCIA ZERO 
CAP Al MALTRACTAMENT I LES VIOLÈNCIES 
MASCLISTES.
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CARTA DE PRESTACIÓ DEL SERVEI JURÍDIC 
MANCOMUNAT

PREAMBUL 

La prestació d'un Servei Jurídic és un dels pilars en 
els quals sustenta una Organització Sindical la seua 
acció sindical, primer donant cobertura a la seua 
afiliació en temes com a acomiadaments, 
reclamacions laborals, de salut laboral o de 
prestacions, i segon recolzant la labor dels seus 
Delegats Sindicals i de la pròpia organització 
sindical. (E1)  

ESMENA 1. CORRECCIÓ.             NO ACCEPTADA 

ASSEMBLEA ALACANT  

Canviar l’ordre. En primer lloc assessora i 
recolza a l’organització i després li dona 
cobertura a la seua afiliació. També cal dir 
alguna cosa del contenciós-administratiu. 

Però aquesta prestació comporta un alt cost 
econòmic, si es vol facilitar l'accés a la totalitat de 

l'afiliació en les millors condicions tant econòmiques 
com de qualitat en la prestació del servei. 
Aquests requeriments han portat a diferents 
organitzacions sindicals integrades en Intersindical 
Valenciana a la cerca de formules que facilitaren 
l'aconseguir aquests objectius. És clar i evident que 

totes les solucions passaven per integren i unificar 
els Serveis Jurídics d'aquestes organitzacions en un 
únic servei jurídic, sent la pròpia Intersindical, com 

a Òrgan que aglutina totes les Organitzacions 
Sindicals qui haguera d'haver creat aquests Servei. 
no sent açò possible, STAS Intersindical va reforçar 
el seu Servei Jurídic convidant a la resta 

d'Organitzacions Sindicals Interessades a integrar-se 
i així compartir despeses, partint de la base que 
compartien la lletrada que va reforçar els serveis 
jurídics de STAS Intersindical.  
Després de quasi dos anys de treball comú, les 
organitzacions que comparteixen Servei Jurídic han 
decidit seguir avançant, creant la Carta del Servei 

Jurídic Mancomunat, document comú a totes elles 
que pretén facilitar el treball dels lletrats i lletrades 
que conformen El Servei Jurídic alhora que 
simplificar l'accés, al mateix, de l'afiliació, amb la 
confiança siga germen de la vertadera aspiració, la 
creació d'un únic servei jurídic comú a tota la 

Intersindical Valenciana. (E2)  

ESMENA 2. SUBSTITUCIÓ           NO ACCEPTADA 

 ASSEMBLEA ALACANT. 

Quant al nom, creiem que s’ha de dir segons 
les seues sigles, que entenem ha de ser STAS-
Iv. Caldria posar-ho en tots els articles.  

CAPÍTOL I DISPOSICIONS GENERALS  
Article 1. De la mancomunació del servei.  
STAS-Intersindical, com a titular del servei jurídic 
regulat en la present Carta del Servei Jurídic 
Mancomunat i les organitzacions sindicals integrades 

en Intersindical Valenciana: STICS, STM i SF, 
atenent al principi de solidaritat i l'interès de 
mancomunar serveis acorden col·laborar en el 
manteniment del citat servei jurídic amb la finalitat 
d'oferir a les seues pròpies organitzacions, els seus 
delegats i delegades sindicals i la seua afiliació els 
serveis jurídics que li són propis.  

La col·laboració comportara la participació 
proporcional en les despeses segons condicions que 
s'establisquen en document signat per STAS 

Intersindical i el sindicat adherit.  
La present carta dels serveis jurídics, serà el 
document que regula les relacions del Servei Jurídic 
Mancomunat amb l'afiliació i amb els lletrats i 

lletrades que ho componen.  
El Servei Jurídic Mancomunat, objecte d'aquesta 
Carta es regiran per la present Carta de Serveis, 
pels annexos de desenvolupament particular que 
cada organització sindical integrada establisca, pels 
acords de participació en les despeses signades 

per STAS amb cada organització integrada, pels 
contractes d'arrendament de servei signats 
per STAS i els lletrats i lletrades, per la normativa 
específica del Col·legi d'Advocats al que pertanga 
cada professional i altra legislació aplicable.(E3) 

ESMENA 3. SUBSTITUCIÓ          NO ACCEPTADA 

 ASSEMBLEA ALACANT 

La col·laboració comportarà la participació en 
les despeses segons condicions que 
s'establisquen en document signat per STAS 
Intersindical STAS-Iv i el sindicat adherit, pels 
annexos de desenvolupament particular que 
cada organització sindical integrada establisca, 
pels acords de participació en les despeses 

signades per STAS STAS-Iv amb cada 
organització integrada, pels contractes 
d'arrendament de servei signats per STAS 
STAS-Iv i els lletrats i lletrades, per la 
normativa específica del Col·legi d'Advocats al 
que pertanga cada professional i altra 
legislació aplicable. 

EXPLICACIÓ: Com poden ser eixos acords? 
Millors condicions per a la seua afiliació que 

per l’afiliació de l’STAS, gràcies a un servei de 
l’STAS? Tal volta, la comissió podria tindre 
alguna cosa a dir segons els annexos. 

Aquesta carta es constitueix com document base, 
comú i únic de funcionament del Servei Jurídic 
Mancomunat, podent cada organització sindical 
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establir una regulació supletòria i d'àmbit limitat a 

l'afiliació de cada organització. El citat document 
s'annexionara per cada organització a la present 

carta jurídica.   
Aquelles organitzacions sindicals integrades en 
Intersindical Valenciana que expressen el seu desig 
d'integrar-se als Serveis Jurídics Mancomunats, 

hauran d'acceptar i subscriure la present Carta.
   
Article 2. Àmbit territorial  
EL present Reglament serà aplicable en tot l'àmbit 
del País Valencià (Comunitat Valenciana).  
 
Article 3. Àmbit funcional.  

a) Els Serveis Jurídics es presten principalment per 
les Advocades i els Advocats en exercici adscrits als 
seus corresponents Col·legis professionals i al 
corrent de pagament de les seues obligacions com a 
tal.  
b) La vinculació laboral dels mateixos podrà ser a 

través de contracte laboral o mitjançant contracte 

d'arrendament de serveis continuat sense 
exclusivitat.   
c) Quan així s'estime per la Comissió de Seguiment 
del Servei Jurídic Mancomunat, i prèvia sol·licitud 
justificada dels Serveis Jurídics, es podrà realitzar la 
contractació puntual i per a cas concret de lletrat o 

lletrada amb especialitat concreta, perit o perita o 
especialista amb càrrec a l'Organització Sindical que 
ho demande.  
d) La prestació d'aquest servei es farà amb caràcter 
presencial, telefònicament, via correu electrònic i 
altres mitjans de comunicació, en els termes que 
s'establisquen en els contractes particulars de cada 

jurista.  
e) La prestació del servei consisteix en l'assistència 
jurídica, judicial i extrajudicial, en l'àmbit 
administratiu, contenciós-administratiu, penal, 

laboral i civil derivada de les actuacions sindicals i 
de l'exercici de les funcions pròpies de les persones 
a qui els és aplicable el present Reglament.  

 
Article 4. Objecte de la prestació  
Serà objecte del Servei Jurídic Mancomunat i funció 
dels seus integrants, l'assessorament en temes 
jurídics, així com l'assistència jurídica i jurisdiccional 
dels òrgans col·legiats i de govern, dels delegats i 

delegades en l'exercici de les seues funcions i a tota 
l'afiliació dels sindicats adherits amb els límits i 
condicions que aquesta Carta establisca.  
 
CAPÍTOL II DELS SERVEIS JURÍDICS I LA SEUA 
RELACIÓ AMB L'ORGANITZACIÓ.  
Article 5. Comissió de seguiment del Servei 

Jurídic Mancomunat.  

La Comissió de Seguiment del Servei Jurídic 
Mancomunat és un òrgan col·legiat i paritari, 
conformat pels representants designats per les 
organitzacions sindicals i el lletrat o lletrada 
responsable de la coordinació del Servei Jurídic 
Mancomunat. 
Són funcions d'aquesta Comissió: (E4) 

 

 

ESMENA 4. SUPRESIÓ                NO ACCEPTADA 

 ASSEMBLEA ALACANT. 

Suprimir "i paritari". 

EXPLICACIÓ: No pareix que puga ser paritari 
amb aquesta redacció. 

a) El seguiment del funcionament del Servei Jurídic 
Mancomunat i de la present carta, proposant als 
òrgans de govern de cada organització sindical les 
mesures de millora que estimen.  

b) La presa de decisions en aquells assumptes 
jurídics que per les seues característiques o per 
subjecció a terminis, precisen una decisió sense 
demora que no competisca als Lletrats o supere 
l'àmbit de cada organització.  
c) Aprovar les possibles contractacions de lletrats o 

lletrades en qualsevol de les circumstàncies que 

pogueren donar-se.  
d) Ser informat per STAS Intersindical de la persona 
designada per a la coordinació del Servei Jurídic 
Mancomunat.  
e) Ser informats sobre noves organitzacions 
sindicals d'Intersindical Valenciana que s'integren en 
el Servei Jurídic Mancomunat.  

 
Article 6. De la coordinació del Servei Jurídic 
Mancomunat.  
El Secretariat Nacional de STAS Intersindical, 
nomenara la persona encarregada de coordinar el 
Servei Jurídic Mancomunat, sent les seues funcions: 

a) Coordinar la labor dels integrants del Servei 
Jurídic Mancomunat.  
b) Supervisar i tenir coneixement dels casos i 

efectuar el repartiment de casos entre els lletrats i 
lletrades segons els criteris de territorialitat, 
especialitat, de volum de treball i econòmics segons 
les directrius marcades per cada Organització 
Sindical respecte dels seus assumptes. 

ESMENA 5.                                  NO ACCEPTADA 

ASSEMBLEA ALACANT. 

EXPLICACIÓ: No caldria dir alguna cosa sobre 
la vinculació del domicili de la persona afiliada 
i la competència de l’advocat o advocada d’eixe 
territori? Si s’inicia el procediment en Castelló i 
acaba al TSJ, canviarà l’advocada? 

c) portar el registre de casos atesos pel Servei 

Jurídic Mancomunat, elevant memòria anual a la 
Comissió de Coordinació.  
d) Exercir la portavocía i la representació del Servei 
Jurídic Mancomunat en quants menesters calga. 
e) Informar als Òrgans de Govern competents de 
cada Organització Sindical del que se li requerisca 
respecte a la labor desenvolupada pel Servei Jurídic 

Mancomunat en el que respecte a la seua afiliació. 
f) Aquells altres que la Comissió de Coordinació 
decidisca i puguen constituir objecte del contracte. 
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Article 7. De les seues obligacions  

El Servei Jurídic Mancomunat i els seus integrants, i 
en virtut dels acords signats amb STAS Intersindical, 

mitjançant qualsevol dels formes contractuals 
establides legalment, quedaren obligats al 
compliment de les obligacions arreplegades en la 
present Carta Jurídica i especialment a les següents:

  
a) Atendre com a jurista a quantes consultes, 
defenses judicials i assistències jurisdiccionals, les 
organitzacions i la seua afiliació els presenten dins 
del procedir regulat en la present Carta Jurídica. 
b) Atendre i seguir les instruccions que el 
Coordinador/a de els Serveis Jurídics li plantege. 
(E6) 

ESMENA 6 i 7. SUBSTITUCIÓ.    NO ACCEPTADA 

ASSEMBLEA ALACANT. 

Canviar "Serveis Jurídics" per "Servei Jurídic 
Mancomunat" 

 
c) Comunicar qualsevol incidència que sorgisca en 
els diferents casos que atenga al Coordinador/a de 
els Serveis Jurídics. (E7)  

d) Emetre els informes i sol·licitar les autoritzacions 
arreplegades en la present Carta Jurídica. 
e) A portar al dia el registre de casos que atenga, 
comprovant els requisits previs d'afiliació a l'inici del 
cas i el seu manteniment durant la seua resolució, 
anotant en el mateix els diferents tramites.  

f) A mantenir l'expedient físic i/o digital del cas en 
ordre, aportant al mateix els diferents documents 
que siguen requerits per l'òrgan jurisdiccional o la 

present carta jurídica, mantenint el degut sigil 
professional.  
 
Article 8. Conflicte d'interessos.  

En el supòsit d'haver d'iniciar actuacions legals en 
les quals existisquen interessos contraposats que 
implique a dos o més organitzacions sindicals 
participes en la present carta jurídica, sentides les 
parts interessades, s'elevarà l'assumpte a la 
Comissió de Coordinació que acordara o no l'exercici 
d'aquestes accions, previ informe dels Serveis 

Jurídics sobre el conflicte d'interessos i, si escau, les 
normes col·legials que ho impedisquen. (E8)  

ESMENA 8. SUBSTITUCIÓ.       NO ACCEPTADA 

ASSEMBLEA ALACANT. 

Nova redacció.: En el supòsit d'haver d'iniciar 
actuacions legals en les quals existisquen 

interessos contraposats que implique a dos o 
més organitzacions sindicals participes en la 
present carta jurídica, o a persones afiliades 
amb interessos contraposats, sentides les 
parts interessades, s'elevarà l'assumpte a la 
Comissió de Coordinació que acordara o no 
l'exercici d'aquestes accions, previ informe 

dels Serveis Jurídics sobre el conflicte 

d'interessos i, si escau, les normes col·legials 
que ho impedisquen. 

En cap cas i per qüestions plantejades per l'afiliació 

o Seccions Sindicals, les advocades i els advocats 
dels Serveis Jurídics podran accionar en contra del 
propi Sindicat.   
 
Article 9. Autorització d'accions.  
Els serveis jurídics requeriran l'autorització prèvia i 

expressa del Secretariat Nacional o del Consell 
Nacional de l'Organització Sindical implicada i 
informe de viabilitat dels serveis jurídics en els 
següents suposats:  
a) Querelles i denúncies interposades pel Sindicat o 
alguna de les seues seccions sindicals. 
b) Responsabilitat civil derivada de l'exercici de les 

seues funcions.  
c) Personació en procediments penals com a 
acusació popular.  

d) Inici d'accions en nom del Sindicat.  
e) Assumptes d'interès sindical.  
Entesos com a assumptes o plets en els quals les 
organitzacions ostenten legitimació activa o els 

iniciats per particular afiliat o afiliada que invoque 
aquest interès i es puguen tramitar amb les 
percepcions previstes en els diferents contractes 
dels advocats i les advocades.  
f) les següents actuacions realitzades en 
procediments en els quals siga part el Sindicat o una 

Secció Sindical:  
i. Recursos d'Apel·lació.  
ii. Recursos de Suplicació.  
iii. Recursos de Reforma.  
iv. Recursos de Cassació.  
v. Totes les actuacions civils derivades dels 
procediments penals.  

vaig veure. Qualsevol actuació que poguera 
comportar el previ pagament d'una taxa o una 
imposició de costes.  
Per qüestions de control intern, operativitat i 
economia de mitjans i recursos, i a fi d'evitar en la 
mesura que siga possible els conflictes d'interessos, 
els Serveis Jurídics no atendran cap cas, mes allà de 

la primera consulta, sense donar coneixement a 
l'organització sindical implicada.  
 
Article 10. De les de fulla per encàrrec o quota 
extraordinària.  
A la present carta s'annexionen 5 fulles per 

encàrrec, una per cada ordre jurisdiccional mes una 
per consultes de persona no afiliada, que 
arrepleguen el mandat i autorització de la persona 
que sol·licita la prestació del servei jurídic i informen 
dels costos i condicions que comporta la mateixa.

  
L'acceptació i signatura dels annexos fulla per 

encàrrec o quota extraordinària per la persona que 
sol·licite del Servei Jurídic, són requisit previ i 
obligatori a la prestació del servei jurídic. 
Serà potestat de cada organització, i així ho 
arreplegaran en els seus annexos particulars, el fer 
efectius aquests costos i condicions, solament en el 
cas que l'assumpte fóra portat per lletrat o lletrada 

sense contracte laboral amb el Servei Jurídic, i 
excepte pacte contrari, s'estarà obligat a 
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l'abonament de les quanties i a l'emplene de les 

condicions establides en el que afecte al professional 
sense vinculació laboral al Servei Jurídic 

Mancomunat. 
Aquestes quanties es veuran repercutides pels 
impostos que corresponga.  
 

Article 11. Costes processals.  
En el cas que la resolució judicial estime la devolució 
i/o el cobrament de les costes per la persona afiliada 
representada pels Serveis Jurídics del Sindicat o pel 
propi Sindicat, l'import de les mateixes revertirà en 
l'organització o persona interessada, amb el límit del 
que haja pagat, el sobrant, si ho hi haguera, es 

distribuirà segons les instruccions que cada 
organització establisca en els seus annex intern de 
regulació, solament en el cas que l'assumpte fóra 
portat per lletrat o lletrada sense contracte laboral 
amb els serveis jurídics, i excepte pacte contrari, 
s'estarà obligat a l'abonament d'un 40% al lletrat o 

lletrada que haguera portat el cas i 60% per al 

sindicat.  
Aquestes quanties es veuran repercutides pels 
impostos que corresponga. (E9) 

ESMENA 9. SUBSTITUCIÓ.          NO ACCEPTADA 

ASSEMBLEA ALACANT. 

Nova redacció: En el cas que la resolució 

judicial estime la devolució i/o el cobrament de 
les costes per la persona afiliada representada 
pels Serveis Jurídics del Sindicat o pel propi 
Sindicat, l'import de les mateixes revertirà en 
l'organització o persona interessada, amb el 
límit del que haja pagat, el sobrant, si ho hi 
haguera, es distribuirà segons les instruccions 

que cada organització establisca en els seus 
annex intern de regulació, solament en el cas 
que l'assumpte fóra portat per lletrat o lletrada 
sense contracte laboral amb els serveis 
jurídics. Excepte pacte contrari, el sindicat 
abonarà el 60% al lletrat o lletrada que 
haguera portat el cas. Aquestes quanties es 

veuran repercutides pels impostos que 
corresponga. 

Article 12. Procediments que comporten 
indemnització econòmica.  
En els supòsits d'accions que comporten el 
cobrament d'indemnitzacions, reclamació de 
quantitat, cobrament de quantia o qualsevol altre 
benefici econòmic, la quota pactada en el document 

per encàrrec (annexos 1 a 6), es distribuirà segons 

les instruccions que cada organització establisca en 
els seus annex intern de regulació, solament en el 
cas que l'assumpte fóra portat per lletrat o lletrada 
sense contracte laboral amb els serveis jurídics, i 
excepte pacte contrari, s'estarà obligat a 
l'abonament d'un 60% d'aquesta quota pactada al 

lletrat o lletrada que haguera portat l'assumpte i 
40% per al sindicat.  
Aquestes quanties es veuran repercutides pels 
impostos que corresponga (E10). 

ESMENA 10.SUBSTITUCIÓ.        NO ACCEPTADA 

ASSEMBLEA ALACANT 

Nova redacció: En els supòsits d'accions que 
comporten el cobrament d'indemnitzacions, 
reclamació de quantitat, cobrament de quantia 

o qualsevol altre benefici econòmic, la quota 
pactada en el document per encàrrec (annexos 
1 a 5), es distribuirà segons les instruccions 
que cada organització establisca en els seus 
annex intern de regulació, solament en el cas 
que l'assumpte fóra portat per lletrat o lletrada 
sense contracte laboral amb els serveis 

jurídics,. Excepte pacte contrari, el sindicat 
abonarà el 60% al lletrat o lletrada que 
haguera portat l'assumpte. Aquestes quanties 
es veuran repercutides pels impostos que 
correspon  
 

CAPÍTOL III DELS SERVEIS JURIDICS I LA 
SEUA RELACIÓ AMB L'AFILIACIÓ I DELS DRETS 
I DEURES.  
Article 13. Del dret a la prestació del servei. 
Tota persona afiliada a les organitzacions 
sindicals: STAS, STICS,  STM i S.F i al corrent de 
pagament de les quotes sindicals tindrà dret a la 

utilització dels serveis jurídics pels supòsits i dins 
dels límits establits i sota la conducta regulada en la 
present Carta Jurídica i els seus annexos. 
El Servei Jurídic Mancomunat podrà atendre a 
persones no afiliades a cap de les Organitzacions 
Sindicals adherides, prèvia comunicació a la 
Comissió de Seguiment qui haurà d'autoritzar la 

prestació, amb les mateixes obligacions que les 
persones afiliades però sense gaudir dels beneficis 
que la Carta i els seus annexos disposen per a la 

seua afiliació.  
 
Article 14 de l'obligació d'informació a 

l'afiliació. 
Els Serveis Jurídics informaran per escrit a les 
persones interessades a l'inici de cada procediment 
sobre els honoraris, les exempcions i descomptes al 
fet que pertoque, taxes judicials així com que 
queden assabentats de la possibilitat d'imposició de 
costes, en el procediment a iniciar, i que aquestes 

aniran a càrrec de la persona afiliada.  
En l'expedient quedarà constància de l'acceptació de 
les condicions per la persona interessada mitjançant 
la seua signatura en la fulla per encàrrec o quota 
extraordinària (annexos).  
D'igual manera el desistiment d'accions requerirà 
comunicació per escrit de l'afectat als serveis 

jurídics.  
 
Article 15. Assumptes d'interès particular. 
Les persones afiliades a les diferents organitzacions 
sindicals que subscriuen aquest test jurídic, podran 
proposar als advocats i les advocades la seua 

assistència en assumptes particulars o en aquells 
esdevinguts amb anterioritat a la seua afiliació amb 
unes tarifes especials que seran negociades amb les 
persones interessades i l'import de les quals es 
reduirà, almenys, en un 10% sobre els preus 
habituals.  
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Aquestes tarifes podran ser aplicades a persones no 

afiliades al Sindicat que així ho sol·liciten que, 
informades de les tarifes establides, decidisquen la 
seua contractació.  

L'ací exposat quedara subjecte en última instància a 
l'acceptació o no del cas pel lletrat o lletrada. 
Les organitzacions sindicals quedaren exonerades de 
tota possible responsabilitat o obligació contractual 
pels casos que els lletrats i lletrades accepten o 
desestimen sobre la base del present article. (E11) 

ESMENA 11. MODIFICACIÓ        NO ACCEPTADA 

ASSEMBLEA ALACANT 

“Alló que ací s'exposa quedarà" subjecte en 
la.”  
 

Article 16. De les despeses per desplaçaments i 

minuta per eixides del despatx.  
I. Respecte a les despeses per desplaçaments, 
s'abonara el kilometraje a raó de 0,19 euros per 
quilometre en l'ús de vehicle, la resta de despeses, 
(taxi, tren, transport públic, menjars o 
pernoctacions) en les quanties justificades amb les 
corresponents factures.  

II. Aquestes quanties es repercutiran tant als afiliats 
i afiliades o organitzacions sindicals pels casos 
portats pels lletrats i lletrades amb contracte de 
prestació de servei. (E12) 

ESMENA 12. ADICIÓ.                NO ACCEPTADA 

ASSEMBLEA ALACANT 

Afegir entre l'I i el II el següent punt: Les 
eixides del despatx, por aquest específic 
concepte, abanda dels honoraris professionals 
corresponents a l’assumpte que els motive i 
amb independència de les despeses de 
locomoció, menjar, assegurances de vida i 
accidents, si escauen, es minutaran establint-

se com a criteris orientadors les següents 
quantitats: - Fora de la localitat, matí o 
vesprada: 60 € - Fora de la localitat, tot el dia: 
140 € - Eixida a l’estranger, tot el dia: 300 €. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL 1ª.  
Amb la finalitat d'adequar les condicions de la 
prestació del servei a la present carta jurídica i els 
seus annexos, els lletrats i lletrades integrats en els 
Serveis Jurídics Mancomunats i  STAS Intersindical 

com a titular del mateix, signaran contracte de 
prestació de serveis professional.  
 
DISPOSICIÓ FINAL  
Aquest Reglament entrarà en vigor per a cada 
organització, l'endemà a la seua aprovació per 
l'òrgan competent.  

 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  
Una vegada entrat en vigor el present Reglament, 
quedaran sense efecte tots els acords que 

contradiguen el que es disposa en el mateix.  
 

ANNEX I  

FULLA PER ENCÀRREC ORDRE SOCIAL  
D/Sra. 
__________________________________________
_________________________, amb D.N.I. 
______________- __ i domicili en 
____________________________________ de 

_____________________________ amb telèfon 
___________________, en la seua condició 
d'afiliat/a (_) / no afiliat/a (_), encarrega als 
SERVEIS JURÍDICS MANCOMUNATS la realització 
dels següents treballs professionals:  
__________________________________________
__________________________________________

__________________________________________
________________________ 
L'execució d'aquests treballs professionals 

s'efectuarà en règim d'arrendament de serveis, 
conformement a les normes deontològiques de 
l'Advocacia i a les clàusules previstes en aquesta 
fulla per encàrrec professional. 

LA QUOTA EXTRAORDINÀRIA PER LA INTERPOSICIÓ 
D'UN PROCÉS JUDICIAL EN LA JURISDICCIÓ 
SOCIAL: 
- Dos-cents euros (200 €) en el moment de la 
formalització de la demanda i abans de la 
interposició de la mateixa en el jutjat, amb 

independència de si la sentència fóra estimatoria o 
desestimatòria, per a les persones afiliades. 
- Setanta-cinc euros (75 €): quan la quantitat a 
reclamar no supere els 200 €, no supose un 
increment en nòmina o concórreguen en pluralitat 
de demandants, per a les persones afiliades. 
- Tres-cents euros (300 €) per a les persones no 

afiliades. 
- Sis per cent (6%) del total de la reclamació 
econòmica si la pretensió de la persona actora 
fóra estimatoria en sentència ferma i es tinguera la 
condició d'afiliat o afiliada.  
- Dotze per cent (12%) del total de la reclamació 
econòmica si la pretensió de la persona actora 

fóra estimatoria en sentència ferma i es tinguera la 
condició de no afiliat o no afiliada.  
- En els casos de reconeixement de drets, es 
quantifica el percentatge en funció de l'increment de 
salari que genere en nòmina durant la vida laboral 
de l'o la reclamant i no serà superior al sis per cent 

(6%) del total reportat en un any.  
- A aquests preus i percentatges cal afegir l'IVA 
corresponent. 
- Aquests percentatges seran abonats als Serveis 
Jurídics en el moment posterior al cobrament efectiu 

dels diners o al reconeixement del dret.  
Els honoraris pressupostats no inclouen els 

corresponents al Procurador ni als Perits o altres 
professionals que hagen d'intervenir, si escau, per a 
la bona fi de l'encàrrec. Les despeses per 
desplaçaments o d'una altra naturalesa, ni els 
suplits que puguen ocasionar-se en l'execució dels 
treballs d'aquest encàrrec es liquidaran d'acord a 
l'art. 17.I i 127.ii de la carta de serveis jurídics, tot 

la qual cosa serà, si escau, objecte d'una factura 
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especificada i detallada per part del profesional 
(E13)  

ESMENA 13. SUBSTITUCIÓ        NO ACCEPTADA 

ASSEMBLEA ALACANT 

- Aquests percentatges seran abonats als 
Serveis Jurídics en el moment posterior al 
cobrament efectiu dels diners o al 

reconeixement del dret. Els honoraris 
pressupostats no inclouen els corresponents al 
Procurador ni als Perits o altres professionals 
que hagen d'intervenir, si escau, per a la bona 
fi de l'encàrrec. Les despeses per 
desplaçaments o d'una altra naturalesa, ni els 
suplits que puguen ocasionar-se en l'execució 

dels treballs d'aquest encàrrec es liquidaran 
d'acord a, la carta de prestació del servei 
jurídic mancomunat, tot la qual cosa serà, si 

escau, objecte d'una factura especificada i 
detallada per part del professional. 

Taxes i costes processals: Tant les taxes com la 
possible condemna en costes serà a càrrec de l'o la 
client, i en cas de sentència amb imposició de costes 
favorables a l'o la client, només se li rescabalarà en 

la quantitat que haja abonat, sent la resta per al 
sindicat i els serveis jurídics, en els termes de la 
present Carta de Serveis.  
La persona signatària del present document, es 
compromet a facilitar als Serveis Jurídics totes les 
dades i documentació necessària per a la correcta 

prestació del servei contractat, autoritzant 
expressament la recollida i tractament de les dades 
necessàries per a la bona prestació del mateix, en el 

que no anassin facilitats, a l'efecte del qual es fa 
constar que les dades personals de la persona 
signatària seran incorporats als nostres fitxers 
conforme a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de 

desembre de Protecció de Dades de caràcter 
personal, que el seu titular és (l'organització sindical 
origen de la persona afiliada). En qualsevol moment 
podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació 
per escrit acompanyada de còpia de document oficial 
que li identifique dirigit a (l'organització sindical 

origen de la persona afiliada) Juan de Mena, 22 
46008 València.  
Quede informat / informada i done la meua 
conformitat a les condicions en matèria d'Honoraris 
Professionals dels Serveis Jurídics, fent efectiu en 
concepte de provisió de fons la quantitat 

de_____________ euros per interposició de la 
Demanda en l'explica n°. 

En , a de de  

Fdo.Pels Serveis Jurídics L'o la client , 

 

 

ANNEX II  

FULLA PER ENCÀRREC ORDRE CONTENCIÓS-
ADMINISTRATIU 

D/Sra. 
__________________________________________
_________________________, amb D.N.I. 
______________- __ i domicili en 

____________________________________ de 
_____________________________ amb telèfon 
___________________, en la seua condició 
d'afiliat/a (_) / no afiliat/a (_), encarrega als 
SERVEIS JURÍDICS la realització dels següents 
treballs professionals:  
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
________________________ 
QUOTA EXTRAORDINÀRIA PER LA INTERPOSICIÓ 
D'UN PROCÉS EN LA JURISDICCIÓ CONTENCIÓS-
ADMINISTRATIVA: 

Per a persones afiliades i amb independència que la 

Sentència sigaestimatoria o desestimatòria: 
- Tres-cents euros (300€) en el moment de la 
formalització de la demanda i abans de la 
interposició de la mateixa en el Jutjat del 
Contenciós- Administratiu. Excepcionalment, la 
previsió inicial de fons serà del cinquanta per cent 

(50%) i la resta s'abonarà amb la primera paga 
extra.  
- Sis-cents euros (600€) si el litigi fóra competència 
de la Sala del Tribunal Superior de Justícia. 
- Dos-cents euros (200€) per la tramitació completa 
del recurs d'apel·lació contra sentències i actuacions 
dictades pels Jutjats del contenciós-administratiu, 

amb inclusió de la vista o conclusions i altres setanta 
euros si es practicaren diligències de prova. 
- El 50% dels honoraris de primera instància per la 
tramitació del recurs de cassació davant l'òrgan que 

haja dictat la resolució.  
- Dos-cents vint euros més (220€) en concepte de 
Procurador, d'entre els quals habitualment treballen 

amb els Serveis Jurídics, i que serà opcional en 
funció del Lletrat i el procés.  
Per a persones no afiliades i amb independència que 
la Sentència siga estimatoria o desestimatòria: 
- Vuit-cents euros (800€) en el moment de la 
formalització de la demanda i abans de la 

interposició de la mateixa en el Jutjat del 
Contenciós-Administratiu. 
- Mil sis-cents euros (1600€) si el litigi fóra 
competència de la Sala del Tribunal Superior de 
Justícia. 
- Set-cents euros (700€) per la tramitació completa 
del recurs d'apel·lació contra sentències i actuacions 

dictades pels Jutjats del contenciós-administratiu, 

amb inclusió de la vista o conclusions i altres cent 
quaranta euros (140€) si es practicaren diligències 
de prova.  
- El 50% dels honoraris de primera instància per la 
tramitació del recurs de cassació davant l'òrgan que 
haja dictat la resolució.  

- Dos-cents vint euros més (220€) en concepte de 
Procurador, d'entre els quals habitualment treballen 
amb els Serveis Jurídics, i que serà opcional en 
funció del Lletrat i el procés.  
Si per raó de la quantia i excepcionalment, 
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s'estimara en cas de Sentència ferma favorable, 

s'afegiria un increment del 6% per a les persones 
afiliades o del 12% per a les no afiliades, del que 

s'informarà prèviament. Aquest percentatge serà 
abonat als Serveis Jurídics en el moment posterior al 
cobrament efectiu dels diners o al reconeixement del 
dret. 

En litigis en els quals concórrega pluralitat de 
demandants, s'acordarà prèviament la minuta, però 
no serà inferior a cent cinquanta euros (150 €) per 
persona a Lletrat i cinquanta euros (50 €) per 
persona a Procurador.  
A aquests preus i percentatges cal afegir l'IVA 
corresponent.  

Els honoraris pressupostats no inclouen a Perits o 
altres professionals que hagen d'intervenir, si escau, 
per a la bona fi de l'encàrrec. Les despeses per 
desplaçaments o d'una altra naturalesa, ni els 
suplits que puguen ocasionar-se en l'execució dels 
treballs d'aquest encàrrec es liquidaran d'acord a la 

carta de serveis jurídics, tot la qual cosa serà, si 

escau, objecte d'una factura especificada i detallada.
  
Taxes i costes processals: Tant les Taxes judicials 
com la possible condemna en costes serà a càrrec 
de l'o la client, i en cas de sentència amb imposició 
de costes favorables a l'o la client, aquest només 

serà rescabalat en la quantitat que haja abonat, sent 
la resta per al sindicat i els serveis jurídics, en els 
termes de la present Carta de Serveis i els seus 
annexos. (E14) 

ESMENA 14. SUBSTITUCIÓ        NO ACCEPTADA 

ASSEMBLEA ALACANT 

Substituir "la present Carta de Serveis"per "la 

carta de prestació del servei jurídic 
mancomunat". 

La persona signatària del present document, es 
compromet a facilitar als Serveis Jurídics totes les 
dades i documentació necessària per a la correcta 
prestació del servei contractat, autoritzant 
expressament la recollida i tractament de les dades 
necessàries per a la bona prestació del mateix, en el 
que no anassin facilitats, a l'efecte del qual es fa 

constar que les dades personals de la persona 
signatària seran incorporats als nostres fitxers 
conforme a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de 
desembre de Protecció de Dades de caràcter 
personal, que el seu titular és (l'organització sindical 
origen de la persona afiliada). En qualsevol moment 

podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació 
per escrit acompanyada de còpia de document oficial 
que li identifique dirigit a (l'organització sindical 
origen de la persona afiliada) C/Juan de Mena, 22 
46008 València.  
Quede informat / informada i done la meua 

conformitat a les condicions en matèria d'Honoraris 
Professionals dels Serveis, fent efectiu en concepte 
de provisió de fons la quantitat de ____________ 
euros per interposició de la Demanda en l'explica n°. 

En    , a      de       de 

Fdo.Pels Serveis Jurídics L'o la client  , 

 
ANNEX III  
FULLA PER ENCÀRREC ORDRE PENAL  

D/Sra. 
__________________________________________
_________________________, amb D.N.I. 
______________- __ i domicili en 
____________________________________ de 
_____________________________ amb telèfon 
___________________, en la seua condició 

d'afiliat/a (_) / no afiliat/a (_), encarrega als 
SERVEIS JURÍDICS la realització dels següents 
treballs professionals:  
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

________________________ 
L'execució d'aquests treballs professionals 
s'efectuarà en règim d'arrendament de serveis, 
conformement a les normes deontològiques de 
l'Advocacia i a les clàusules previstes en aquesta 
fulla per encàrrec professional.  
LA QUOTA EXTRAORDINÀRIA PER LA INTERPOSICIÓ 

D'UN PROCÉS EN LA JURISDICCIÓ PENAL, amb 
independència que la Sentència siga estimatoria o 
desestimatòria:  
Per a persones no afiliades, els honoraris particulars 
dels Lletrats.  
Per a les persones afiliades:  
- Cent euros per l'assistència al detingut o pres, tant 

en dependències judicials com en qualssevol unes 
altres, i per la intervenció en la compareixença 
relativa a la situació de detinguts o imputats de 

l'Art. 504.bis 2 de la L.I. Crim., segons la 
complexitat de les al·legacions i l'abast de la prova. 
- Cent vuitanta-cinc euros pel procediment d'Habeas 

corpus. Es reportarà un 20% més, quan s'efectuen 
al·legacions a presència judicial i s'assistisca a les 
diligències probatòries.  
- En els Judicis de faltes es reportarà:  
1) Cent euros per la denúncia.  
2) Cent euros per la sol·licitud i total tramitació de la 
pensió provisional derivada d'accidents de trànsit. 

3) Cent setanta-cinc euros per assistència i 
intervenció en judici.  
4) El 50% del que resulte per aplicació de la norma 
en els judicis en què es deriven responsabilitats 
econòmiques. En els casos en què per intervenir 
prèvia indemnització o compensació econòmica 
entre les parts abans de la celebració del judici, no 

arribara aquest a celebrar-se, o no se sol·licitaren 
responsabilitats civils, el càlcul del 50% es realitzarà 
sobre la base de les quantitats que efectivament 
s'hagueren satisfet.  
- En la fase d'Instrucció es reportarà:  
1) Cent euros per la denúncia.  

2) Dos-cents euros per la querella.  
3) Trenta euros per l'escrit de personación.  
4) Pels escrits proposant diligències:  
a) Trenta euros si anassin de mer tràmit.  
b) Setanta-cinc euros si fossin raonats o 
fonamentats.  
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5) Cinquanta euros per l'assistència a diligències en 

el jutjat. 
6) Seixanta-cinc euros si les diligències es 

practicaren fóra del jutjat.  
7) Cent euros Per l'assistència a cada declaració 
davant el jutjat inclosa l'emissió d'informe pericial. 
Quan diverses diligències s'evacuen en un sol acte, 

es considerarà com una sola assistència cada dues 
que es practiquen, incrementant-se els Honoraris 
discrecionalment, segons la complexitat i durada de 
les mateixes. Aquesta previsió serà aplicable 
igualment als judicis ràpids.  
8) Cent euros per la sol·licitud i tramitació de la 
pensió provisional derivada d'accidents de trànsit, en 

els procediments en què siga procedent.  
9) Cent euros pels escrits que afecten a la situació 
personal d'imputats o processaments.  
10) Cent vuitanta-cinc euros quan es decrete el 
sobreseïment de la causa durant la tramitació del 
procediment, a més de qualssevol altres 

conceptes devengables, les quotes de la defensa 

s'incrementaran discrecionalment, tenint en compte 
el treball realitzat, la major o menor complexitat de 
la qüestió tractada i el temps emprat.  
11) Dos-cents cinquanta euros si el sobreseïment 
s'hagués decretat amb l'efectiva intervenció de la 
defensa.  

12) Cent cinquanta euros per la instrucció i escrit 
d'acusació, sol·licitant l'obertura de judici oral, 
qualificació jurídica i proposició de prova quan fos 
procedent, així com per la instrucció i escrit de 
defensa, qualificació jurídica i proposició de prova. 
13) Per la preparació, assistència, qualificació 
definitiva i informe en el Judici Oral, incloses les 

qüestions prèvies que pogueren formular-se, els 
Honoraris de defensors i acusadors es reportaran 
discrecionalment, calculant-se en funció de les 
penes de major gravetat d'entre les quals haguessin 

sol·licitat les parteixes acusadores:  
a) Dos-cents euros en els casos de penes menys 
greus o lleus.  

b) Dos-cents cinquanta euros en els casos de pena 
greus en què se sol·licite privació de llibertat o de 
drets fins a un màxim de cinc anys.  
c) Tres-cents euros en els casos en què la sol·licitud 
de pena fóra superior a les assenyalades en els 
apartats precedents, o quan per atribuir-se la 

comissió de diversos delictes, la suma d'elles 
superara els límits abans fixats.  
d) Cent euros si la vista durara més d'una sessió, 
per cada sessió addicional.  
14) Per intervenció del Lletrat en els Judicis Ràpids 
per delictes i violència de gènere:  
a) Dos-cents cinquanta euros per la tramitació del 

judici ràpid, inclosa la sol·licitud d'obertura de judici 

oral, escrit de sol·licitud oral d'acusació o defensa. 
b) Cent euros més del previst en l'apartat anterior 
en cas de conformitat sense celebració del judici 
oral.  
c) Dos-cents cinquanta euros per la celebració del 
judici oral en la seua integritat.  

15) Seixanta-cinc euros per la instrucció del sumari i 
escrit evacuant el tràmit.  
16) Noranta-cinc euros si en el mateix escrit anterior 
se sol·licitara la revocació de l'acte de conclusió, 
amb sol·licitud de diligències.  

17) Dos-cents vint-i-cinc euros pels escrits de 

qualificació provisional i proposició de prova tant de 
l'acusació com de la defensa.   

18) Cent setanta-cinc euros pels articles de previ i 
especial pronunciament.  
19) Per la preparació, assistència al judici oral, 
qualificació definitiva i informe, les quotes de 

defensors i acusadors es reportaran 
discrecionalment, aplicant-se en funció de les penes 
sol·licitades per les parteixes acusadores, amb els 
següents criteris orientadors:  
a) Dos-cents cinquanta euros per a penes menys 
greus o lleus.  
b) Tres-cents euros per a penes privatives de 

llibertat o de drets fins a un màxim de cinc anys. 
c) Cinc-cents euros per a penes privatives de 
llibertat o de drets fins a un màxim de deu anys. 
d) Set-cents euros per a penes privatives de llibertat 
o de drets fins a un màxim de quinze anys. 
i) Mil euros per a penes privatives de llibertat o de 

drets superiors a quinze anys de durada. 

f) Cent euros per cada sessió addicional si la vista 
durara més d'una sessió.  
g) En el cas d'atribuir-se la comissió de diversos 
delictes, per al càlcul de les quotes s'aplicarà 
l'apartat que corresponga de les anteriors a la suma 
de les penes màximes sol·licitades per les parteixes 

acusadores. 
h) El 50% de l'escala segona dels Honoraris del 
Col·legi per al còmput de les quotes per les 
quantitats sol·licitades com a responsabilitats civils. 
20) Per intervenció en el procediment de la Llei del 
Jurado:  
a) Cent quinze euros per l'assistència i intervenció 

en la compareixença donant trasllat de la imputació, 
prevista en l'Art. 25 de la Llei, les quotes es 
graduaran discrecionalment, tenint en compte la 
transcendència i complexitat de l'assumpte, així com 

el temps emprat i les diligències de recerca que, si 
escau, pogueren sol·licitar les parts.  
b) Cent cinquanta euros per l'assistència i 

intervenció en l'audiència preliminar prevista en 
l'Art. 30 de la Llei, les quotes es graduaran 
discrecionalment segons la complexitat i abast de la 
prova que es practicara i de les al·legacions que es 
formularen.  
c) Setanta-cinc euros pel plantejament i impugnació, 

si escau, de qüestions prèvies segons el tràmit 
previst en l'Art. 36 de la Llei.   
d) Cent quinze euros per la intervenció de defensors 
i acusadors en el tràmit de selecció de candidats a 
Jurado, previst en l'Art. 38 de la Llei, les quotes es 
graduaran discrecionalment segons la complexitat 
dels interrogatoris i el temps emprat. Si el tràmit de 

selecció durara més d'una sessió, es reportarà per 

cadascuna més la quantitat de seixanta-cinc euros. 
e) Cent setanta-cinc euros per la intervenció en el 
tràmit d'audiència per a la determinació de l'objecte 
del veredicte, prevista en l'Art. 53 de la Llei. Les 
quotes es graduaran discrecionalment segons la 
complexitat del cas i el temps emprat.  

f) Per al còmput de les quotes aplicables als escrits 
d'acusació i sol·licitud d'obertura de Judici Oral i 
defensa, que es formularen en el procediment de la 
Llei del Jurado, així com per la preparació, 
assistència al judici oral i informe, seran aplicable 
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els criteris orientadors previstos en els punts 14 i 

següents, relatives al sumari ordinari.  
21) Quant a la responsabilitat civil, amb 

independència de l'establit en els punts precedents, 
en els judicis en què es deriven responsabilitats 
civils, es reportarà el 50% de l'escala segona, 
conforme als següents criteris:  

a) El Lletrat de l'acusació particular, si s'ocupa 
conjuntament de la responsabilitat penal i civil, 
aplicarà un 60% de l'Escala Segona, en funció de les 
responsabilitats econòmiques fixades en sentència.
  
b) El Lletrat de la defensa o del responsable civil 
directe, un 60% de l'Escala Segona, en funció de les 

quantitats fixades en la sentència, més el 10% 
d'aquesta Escala, respecte de la diferència entre 
l'anterior base quantitativa i el sol·licitat per la 
major de les peticions formulades per les 
acusacions.  
c) El Lletrat del responsable civil subsidiari, un 30% 

de l'Escala Segona, en funció de les responsabilitats 

fixades en la sentència, més el 5% d'aquesta Escala, 
sobre la diferència entre l'anterior base quantitativa 
i el sol·licitat per la major de les peticions 
formulades per les acusacions.  
d) El Lletrat de l'acció civil, un 5% de l'Escala 
Segona de la quantitat fixada en sentència.  

e) En els supòsits en què es dictés 
sentència absolutoria, si el Ministeri Fiscal hagués 
demanat quantitat concreta per responsabilitats 
civils, el Lletrat de la defensa o del responsable civil 
directe, reportarà un 60% de l'Escala Segona, en 
funció de les quantitats sol·licitades pel Ministeri 
Fiscal, més el 10% d'aquesta Escala, respecte de la 

diferència entre l'anterior base quantitativa i el 
sol·licitat per la major de les peticions formulades 
per les acusacions.  
f) En els supòsits en què es dictés 

sentència absolutoria, si el Ministeri Fiscal no 
haguera intervingut, o intervenint no haguera 
sol·licitat quantitat concreta per responsabilitats 

civils o haguera mantingut petició absolutoria de 
l'acusat, es prendrà com a base quantitativa la que 
hagués sigut demanada per l'acusació particular o 
privada en la fase de Judici Oral o la major que haja 
sol·licitat en un altre tramite 
posterior, minutándose:  

— L'acusació particular o privada el 10% de l'Escala 
Segona.  
— La defensa el 40% de l'Escala Segona.  
Aquests percentatges s'aplicaran exclusivament 
sobre les bases quantitatives que afecten als 
respectius clients dels Lletrats intervinents.  
g) En els supòsits en què, amb independència 

d'altres indemnitzacions, s'establira en la sentència 

el cobrament d'una pensió vitalícia, la base 
quantitativa per al càlcul d'Honoraris sobre aquesta 
pensió serà l'import de tres anualitats.  
h) En els casos per delictes d'alçament de béns en 
els quals usualment, es pretén com a pronunciament 
aparellat a la condemna, la declaració de nul·litat de 

les transmissions patrimonials realitzades en frau de 
creditors, la quantificació de la responsabilitat civil, 
es calcularà conforme als criteris d'aquesta Norma, 
prenent com a base quantitativa la menor de les 
següents:  

—Import del crèdit frustrat per l'alçament de béns. 

—El valor dels béns alçats com a conseqüència de la 
transmissió fraudulenta.  

Quedaran fora d'aquests supòsits, aquells casos en 
els quals la quantia de la responsabilitat civil, encara 
tractant-se d'alçament de béns, anara fixat en la 
pròpia sentència.  

i) Les quotes que resulten de l'aplicació dels 
percentatges dels apartats anteriors, s'atribuiran en 
un 40% a la fase d'instrucció i en un 60% a la fase 
del judici oral. Aquest repartiment per fases 
solament és aplicable en les causes en què 
intervinguen diferents lletrats.  
22) Les quotes que es reportaran per recursos es 

regiran pels següents criteris:  
a) Cent cinquanta euros pels recursos de reforma 
contra ordres de processament, s'interposen o no 
conjuntament amb el subsidiari d'apel·lació.  
b) Cent cinquanta euros pels recursos de reforma 
contra ordres d'empresonament, s'interposen o no 

conjuntament amb el subsidiari d'apel·lació.  

c) Cent cinquanta euros pels recursos de reforma 
contra actuacions d'incoació de procediment 
abreujat.  
d) Cent cinquanta euros pels recursos de reforma 
contra actuacions de sobreseïment o d'arxiu, 
s'interposen o no conjuntament amb el subsidiari 

d'apel·lació.  
e) Cent euros si en qualsevol dels recursos abans 
referits se celebrara vista.  
23) Cent euros pels recursos de queixa.  
24) Setanta-cinc euros per qualssevol altres 
recursos contra actuacions o providències.  
25) Trenta euros pels escrits assenyalant particulars 

per als testimoniatges en les apel·lacions. 
26) En les apel·lacions contra sentències dels Jutjats 
de Paz, d'Instrucció o penal, per l'escrit formalitzant 
el recurs, el d'adhesió, o el d'impugnació si escau, 

amb inclusió de la vista si la hi hagués, es minutará 
el 50% de les quotes corresponents a la totalitat 
dels reportats en primera instància respecte al que 

siga objecte del recurs, amb un criteri orientador de: 
a) Cent setanta-cinc euros en Judicis de Faltes.
  
b) Dos-cents vint-i-cinc euros en els altres Judicis. 
Si es practicaren diligències de prova, es reportarà 
el 10% dels Honoraris que corresponguen a 

l'apel·lació.  
27) Pels recursos de súplica o queixa, es reportarà: 
a) Cent euros pel de súplica.  
b) Cent cinquanta euros pel de queixa.  
28) Per la preparació del recurs de cassació es 
reportarà com a criteri orientador:  
a) Cent setanta-cinc euros pels basats en infracció 

de Llei del número 1 de l'Art. 849 de la L.I. Crim. o 

Art. 5.4 de la L.O.P.J.  
b) Dos-cents euros en els altres casos.  
29) Tres-cents euros pel recurs de revisió.  
30) Cent euros pels recursos de qualsevol tipus, que 
es formulen contra les resolucions dictades pel 
Tribunal del Jurado, durant la tramitació del 

procediment. 
31) Cent cinquanta euros pel recurs d'apel·lació 
contra l'acte de sobreseïment.  
32) Tres-cents euros pel recurs d'apel·lació davant 
la Sala civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia, 
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contra la sentència dictada pel Tribunal del Jurado, 

s'aplicaran els mateixos percentatges previstos en el 
punt 25.  

33) Quant a altres recursos:  
a) Seixanta euros pels escrits anunciant el recurs 
de suplicación, o preparant el de cassació o 
unificació de doctrina.  

b) Dos-cents vint euros per la formalització del 
recurs de cassació per a unificació de doctrina, 
cassació ordinària, i recurs de revisió, o si escau, es 
reportarà el 10% de les quotes de primera instància. 
34) Cent euros pels escrits de formalització o 
impugnació del recurs de suplicación, o si escau, el 
50% dels corresponents al judici en primera 

instància.  
35) Cent cinc euros pels recursos de reposició o 
aclariment.  
Pels recursos de súplica i queixa es reportarà el 15% 
de les quotes del plet principal.  
A aquests preus o percentatges cal afegir l'IVA 

corresponent.  

Els honoraris pressupostats no inclouen als Perits o 
altres professionals que hagen d'intervenir, si escau, 
per a la bona fi de l'encàrrec. Les despeses per 
desplaçaments o d'una altra naturalesa, ni els 
suplits que puguen ocasionar-se en l'execució dels 
treballs d'aquest encàrrec es liquidaran d'acord a la 

carta de serveis jurídics, tot la qual cosa serà, si 
escau, objecte d'una factura especificada i detallada.
  
Les taxes i costes processals: Tant les taxes judicials 
com la possible condemna en costes serà a càrrec 
del client, i en cas de sentència amb imposició de 
costes favorables al client, aquest només serà 

rescabalat en la quantitat que haja abonat, sent la 
resta per al sindicat i els serveis jurídics en els 
termes de la present Carta Jurídica. (E15) 

ESMENA 15. SUBSTITUCIÓ        NO ACCEPTADA 

ASSEMBLEA ALACANT 

Substituir "la present Carta de Serveis"per "la 
carta de prestació del servei jurídic 
mancomunat". 

  

La persona signatària del present document, es 
compromet a facilitar als Serveis Jurídics totes les 
dades i documentació necessària per a la correcta 
prestació del servei contractat, autoritzant 
expressament la recollida i tractament de les dades 
necessàries per a la bona prestació del mateix, en el 

que no anassin facilitats, a l'efecte del qual es fa 

constar que les dades personals de la persona 
signatària seran incorporats als nostres fitxers 
conforme a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de 
desembre de Protecció de Dades de caràcter 
personal, que el seu titular és (l'organització sindical 
origen de la persona afiliada). En qualsevol moment 

podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació 
per escrit acompanyada de còpia de document oficial 
que li identifique, dirigit a (l'organització sindical 
origen de la persona afiliada), C/ Juan de Mena, 

22 bjo. 46008, València.  

Quede informat / informada i done la meua 
conformitat a les condicions en matèria d'Honoraris 

Professionals dels Serveis Jurídics, fent efectiu en 
concepte de provisió de fons la quantitat de 
_____________ euros per interposició de la 
Demanda en l'explica n°   

En , a de de  

Fdo.Pels Serveis Jurídics L'o la client, 

 
ANNEX IV  
FULLA PER ENCÀRREC ORDRE CIVIL  
D/Sra. 
__________________________________________

_________________________, amb D.N.I. 
______________- __ i domicili en 
____________________________________ de 

_____________________________ amb telèfon 
___________________, en la seua condició 
d'afiliat/a (_) / no afiliat/a (_), encarrega als 
SERVEIS JURÍDICS la realització dels següents 

treballs professionals: 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
________________________ 
L'execució d'aquests treballs professionals 

s'efectuarà en règim d'arrendament de serveis, 
conformement a les normes deontològiques de 
l'Advocacia i a les clàusules previstes en aquesta 
fulla per encàrrec professional.  
QUOTA EXTRAORDINÀRIA PER LA INTERPOSICIÓ 
D'UN PROCÉS EN LA JURISDICCIÓ CIVIL: 
a) Per a afiliats i amb independència que la 

Sentència siga estimatoria o desestimatòria: 
a. Dos-cents euros (200 €) per a conflictes que 
tinguen el seu origen en l'àmbit laboral: 
Assetjament laboral i altres conflictes en el Jutjat de 
Primera Instància.  
b. Tres-cents euros (300 €) per a conflictes que 
tinguen el seu origen en l'àmbit laboral: Recursos 

d'apel·lació o oposició davant l'Audiència o el 
Tribunal Superior de Justícia.  
b) A aquestes quotes cal afegir els costos de 
Procurador i Lletrat (200 €) segons el procés, les 
despeses en poders notarials, si els hi hagués.  
c) En reclamacions econòmiques i indemnitzacions, 

a més, el 10% del total reclamat o indemnitzat si la 
pretensió de l'actor anàs benvolguda en sentència 
ferma. 
d) En els casos de reconeixement de drets es 

quantificarà el percentatge en funció de l'increment 
de salari que genere en la nòmina durant la vida 
laboral del reclamant i no serà superior al 6% del 

total reportat en un any.  
e) En cas de allanamiento, desistiment, avinença, 
etc., s'abonarà el 3%.  
A aquests preus i percentatges cal afegir l'IVA 
corresponent.  
Els honoraris pressupostats no inclouen als Perits o 
altres professionals que hagen d'intervenir, si escau, 

per a la bona fi de l'encàrrec. Les despeses per 
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desplaçaments o d'una altra naturalesa, ni els 

suplits que puguen ocasionar-se en l'execució dels 
treballs d'aquest encàrrec es liquidaran d'acord a la 

carta de serveis jurídics, tot la qual cosa serà, si 
escau, objecte d'una factura especificada i detallada 
(E16) 

ESMENA 16. ADICIÓ.                  NO ACCEPTADA 

ASSEMBLEA ALACANT 

Afegir “aplanament” entre “en cas de” i 
“desestiment” 

  
Taxes i costes processals: Tant les taxes com la 
possible condemna en costes serà a càrrec del 
client, i en cas de sentència amb imposició de costes 
favorables al client, aquest només serà rescabalat 

en la quantitat que haja abonat, sent la resta per al 

sindicat i els serveis jurídics en els termes de la 
present Carta de Serveis i els seus annexos.(E17) 

ESMENA 17. SUBSTITUCIÓ        NO ACCEPTADA 

ASSEMBLEA ALACANT 

Substituir "la present Carta de Serveis"per "la 
carta de prestació del servei jurídic 
mancomunat". 

La persona signatària del present document, es 
compromet a facilitar als Serveis Jurídics totes les 

dades i documentació necessària per a la correcta 
prestació del servei contractat, autoritzant 

expressament la recollida i tractament de les dades 
necessàries per a la bona prestació del mateix, en el 
que no anassen facilitats, a l'efecte del qual es fa 
constar que les dades personals de la persona 
signatària seran incorporats als nostres fitxers 

conforme a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de 
desembre de Protecció de Dades de caràcter 
personal, que el seu titular és (l'organització sindical 
origen de la persona afiliada). En qualsevol moment 
podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació 

per escrit acompanyada de còpia de document oficial 
que li identifique, dirigit a (l'organització sindical 
origen de la persona afiliada), C/ Juan de Mena, 
22 bjo. 46008, València.  
Quede informat / informada i done la meua 
conformitat a les condicions en matèria d'Honoraris 
Professionals dels Serveis Jurídics, fent efectiu en 

concepte de provisió de fons la quantitat de 
____________ euros per interposició de la 
Demanda en l'explica n°.  

En , a de de  

Fdo.Pels Serveis Jurídics L'o la client, 

 

ANNEX V  

FULLA PER ENCÀRREC –CONSULTA  JURIDICA
  

D/Sra. 
__________________________________________
_________________________, amb D.N.I. 
______________- __ i domicili en 

____________________________________ de 
_____________________________ amb telèfon 
___________________, en la seua condició de no 
afiliat/a a organització sindical integrada en els 
SERVEIS JURÍDICS, i en el seu desig de realitzar la 
següent consulta jurídica:  
__________________________________________

__________________________________________
__________________________________________
________________________ 
La resolució a aquesta consulta s'efectuarà en règim 
d'arrendament de serveis, d’acord a les normes 
deontològiques de l'Advocacia i a les clàusules 

previstes en aquesta fulla per encàrrec professional.

  
QUOTA EXTRAORDINÀRIA PER LA REALITZACIÓ DE 
CONSULTA PER TEMA JURÍDIC.  
La contraprestació per la realització de consulta 
jurídica als Serveis Jurídics és de 30 euros més iva. 
Els honoraris pressupostats no inclouen als Perits o 

altres professionals que hagen d'intervenir, si escau, 
per a la bona fi de l'encàrrec. Les despeses per 
desplaçaments o d'una altra naturalesa, ni els 
suplits que puguen ocasionar-se en l'execució dels 
treballs d'aquest encàrrec es liquidaran d'acord a la 
carta de serveis jurídics, tot la qual cosa serà, si 
escau, objecte d'una factura especificada i detallada.

  
La persona signatària del present document, es 
compromet a facilitar als Serveis Jurídics totes les 
dades i documentació necessària per a la correcta 

prestació del servei contractat, autoritzant 
expressament la recollida i tractament de les dades 
necessàries per a la bona prestació del mateix, en el 

que no anassin facilitats, a l'efecte del qual es fa 
constar que les dades personals de la persona 
signatària seran incorporats als nostres fitxers 
conforme a la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de 
desembre de Protecció de Dades de caràcter 
personal, que el seu titular és (l'organització sindical 

origen de la persona afiliada). En qualsevol moment 
podrà exercir el seu dret d'accés, rectificació, 
cancel·lació i oposició mitjançant una comunicació 
per escrit acompanyada de còpia de document oficial 
que li identifique, dirigit a (l'organització sindical 
origen de la persona afiliada), C/ Juan de Mena, 
22 bjo. 46008, València.  

Quede informat / informada i done la meua 

conformitat a les condicions en matèria d'Honoraris 
Professionals dels Serveis Jurídics, fent efectiu en 
concepte de provisió de fons la quantitat de 
____________ euros. 

En , a de de  

Fdo.Pels Serveis Jurídics L'o la client,  
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ANNEX VI  

CONDICIONS PARTICULARS PER Als AFILIATS 
DE STAS INTERSINDICAL  

L'article 1 de la Carta dels Serveis Jurídics 
Mancomunats subscrita per STA Intersindical i altres 
organitzacions sindicals d'Intersindical Valenciana, 
arreplega la possibilitat que cada organització 

sindical annexione a la citada carta un document 
que l'amplie i complemente la regulació en relació 
amb la seua afiliació.  
En ús d'aquesta facultat STA Intersindical dicta la 
present:  
 
Article 1. Objecte  

És objecte d'aquest annex regular la relació de 
l'afiliació de STAS Intersindical amb els Serveis 
Jurídics, dins del marc que suposen condicions les 
establides en el document de la Carta dels Serveis 
Jurídics Mancomunats subscrita per STAS 
Intersindical. (E18) 

ESMENA 18. ADICIÓ.                  NO ACCEPTADA 

ASSEMBLEA ALACANT 

Afegir al art. 2 “Coordinació del Serveis 
Juridics de l’STAS-Iv”  
 
Article 2.   
La persona responsable de la coordinació dels 

serveis jurídics mancomunats ho serà per extensió 
dels Serveis Jurídics de STAS Intersindical, adonant 
d'açò al Secretariat Nacional en el que aquest òrgan 
li sol·licite.  
 
Article 3. De les costes i taxes judicials.  
En article 10 de la Carta del Servei Jurídic 

Mancomunat, regula el procedir en suposat que la 
resolució judicial establisca la devolució de costes i 
taxes judicials.  
STAS Intersindical estableix per a la seua afiliació 
que el sobrant, si ho hi hagués, es repartisca en la 
proporció d'un 60% per a la propi organització i un 
40% per al lletrat o lletrada que haguera portat el 

cas.  
Aquestes quanties es veuran repercutides pels 
impostos que corresponga. (E19) 

ESMENA 19. ADICIÓ.                  NO ACCEPTADA 

ASSEMBLEA ALACANT 

On diu art. 10 ha de dir Art. 11 On diu 60% ha 

de dir 40% On diu 40% ha de dir 60% 23 . 
 
Article 4. Procediments que comporten 
indemnització econòmica.  
En article 11 de la Carta del Servei Jurídic 
Mancomunat, regula els supòsits d'accions que 
comporten el cobrament d'indemnitzacions, 

reclamació de quantitat, cobrament de quantia o 
qualsevol altre benefici econòmic, STA Intersindical 
estableix per a la seua afiliació que la quota pactada 
revertirà en el 60% per al lletrat o lletrada 

responsable del cas i 40% per al Sindicat. 

Aquestes quanties es veuran repercutides pels 
impostos que corresponga. (E20) 

ESMENA 20. CORRECCIÓ.           NO ACCEPTADA 

ASSEMBLEA ALACANT 

On diu art. 12 ha de dir Art. 12  
 

Article 5. Del cost per l'accés a la prestació del 
servei.  
La prestació del servei serà sense cost per a la 
persona afiliada que requerisca del Servei Jurídic 
quan el siga per casos en els quals sobre l'afiliat o 
afiliada recaiga la legitimació passiva. 
Per als casos en els quals sobre l'afiliat o afiliada 

recaiga legitimació activa s'estarà al marcat en les 
fulles per encàrrec i quota extraordinària que figuren 
com a annexos de la Carta del Servei Jurídic als 

quals aplicara els següents descomptes:  
I. Consultes jurídiques   
Per fets ocorreguts amb posterioritat a la seua 
afiliació, es gaudira d'un 100% de bonificació.  

Si la consulta deriva en defensa jurídica o 
assistència jurisdiccional s'atendrà a l'estipulat en 
els punts següents.  
En el cas de persones no afiliades, l'aportació per a 
despeses que estableix l'annex V en la seua fulla per 
encàrrec (30 euros més iva), seran descomptats del 

pagament de la primera quota d'afiliat en cas 
d'afiliar-se a STAS Intersindical. (E21) 

ESMENA 21. SUPRESSIÓ.           NO ACCEPTADA 

ASSEMBLEA ALACANT 

Suprimir “serán descomptats del pagament de 
la primera quota d'afiliat en cas d'afiliar se a 
STAS Intersindical”. 

  
II. Defensa jurídica.   

Per fets ocorreguts amb posterioritat a la seua 
afiliació, bonificació del 100% de l'estipulat en la 
fulla per encàrrec si l'antiguitat en la filiació a STAS 
Intersindical és igual o superior a l'any.  
Si l'antiguitat de l'afiliat o afiliada és inferior a l'any, 
podrà abonar en una quota única i pels mesos que 
resten fins a completar l'any per a accedir a la 
gratuïtat aquest servei.   

ASSEMBLEA ALACANT 

EXPLICACIÓ: Sé que és complicat, però no 
m’agrada que simplement per pagar 80 euros 

ja pots accedir a un servei jurídic que ens 
consta molt a l’afiliació antiga, la qual 
solament tindrà un servei gratuït per any, 
encara que duga vint anys pagant. La persona 
afiliada per “interés” hauria de pagar més d’un 
any o bé comprometre’s a estar afiliada dos o 
tres anys. 
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III. Assistència jurisdiccional.  

a. A partir de l'any d'antiguitat com a afiliat o 
afiliada, es tindrà dret a una assistència 

jurisdiccional gratuïta per any d'antiguitat d'afiliació, 
no podent-se acumular en anys posteriors. 
Quan els assumptes porten causa pels mateixos 
fets, s'entendrà unitat d'acció, comptabilitzant com 
una única assistència jurídica. (E22) 

ESMENA 22. SUPRESSIÓ.           NO ACCEPTADA 

ASSEMBLEA ALACANT 

Suprimir “no podentse acumular en anys 
posteriors” 

EXPLICACIÓ: Si s’accepta que no haja 
limitació, aquest descomptes no tindran sentit, 
excepte per a l’afiliació de pocs anys. Tal volta 

haurem de pensar en un sistema que no 

penalitze a l’afiliació més antiga i per altra 
banda no supose “una barra lliure”. No sé si el 
sistema antic d’establir una franquícia era més 
bó. 

b. Qualsevol altre assumpte posterior dins del citat 
any, s'ajustara a les quotes extraordinàries 
recollides en els annexos a aquesta Carta de Serveis 
on es faran constar les quantitats que reporten els 
serveis que es presten pels advocats i les 

advocades. Aquestes quantitats econòmiques 
s'actualitzaran pel Consell.  
Aquestes quantitats es repercutiran en l'afiliat o 
afiliada amb els següents descomptes:  (E23) 

ESMENA 23. SUBSTITUCIÓ.       NO ACCEPTADA 

ASSEMBLEA ALACANT 

Substituir "la present Carta de Serveis"per "la 

carta de prestació del servei jurídic 
mancomunat". 

i. La segona assistència jurisdiccional en un mateix 
any tindrà un descompte del 50%.  
ii. La tercera assistència jurisdiccional en un mateix 
any tindrà un descompte del 25%.  
iii. A partir de la quarta assistència en el mateix any 
o per tenir una antiguitat com a afiliat inferior a un 
any, les quantitats seran les minutadas amb 

caràcter ordinari sense dret a l'aplicació de 
descompte.   

c. L'afiliat o afiliada podrà abonar les quotes 
mensuals d'afiliació restants fins a completar l'any 
d'antiguitat per a accedir a la gratuïtat o descomptes 
abans assenyalats.  

d. Els Serveis Jurídics podran, atenent a la situació, 
nombre de casos atesos i a l'antiguitat com a afiliat 
o afiliada, sol·licitar del Secretariat una ampliació del 
nombre de casos gratuïts per a l'any en curs de la 
petició. (E24) 

 

ESMENA 24. SUPRESSIÓ.       NO ACCEPTADA 

ASSEMBLEA ALACANT 

EXPLICACIÓ: Si s’accepta l’esmena 23, no té 
sentit aquest punt 

e. En tot cas, la persona afiliada vindrà obligada a 
l'abonament de les despeses de Procurador o 
Procuradora, les taxes i les costes, així com les 

despeses ocasionades per desplaçaments i altres 
contemplats en la fulla per encàrrec i quota 
extraordinària.   
f. A l'efecte del que es disposa en els apartats 
anteriors, no es tindran en compte els expedients 
tramitats en via administrativa, sinó només aquells 
assumptes portats als Serveis Jurídics que deriven 
en qualsevol òrgan jurisdiccional.  

ASSEMBLEA ALACANT 

EXPLICACIÓ: I què passa si l’advocat o 
advocada ha d’assistir a una declaració en la 
conselleria? 

g. Si en el mateix període la persona afiliada 
precisara els Serveis Jurídics per a més d'un 

assumpte en via jurisdiccional, tindrà dret a triar el 
procediment subjecte a l'exempció, tramitant-se els 
altres de conformitat amb els honoraris previstos en 
els annexos i condicions d'aquesta Carta i de l'annex 
particular de STAS Intersindical.  

Aquelles persones no afiliades a STAS Intersindical 
que requerisquen del servei Juridic estaran al que es 
disposa en els ANNEXOS d'aquesta carta jurídica.
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REGLAMENT DE LA CAIXA DE RESISTÈNCIA I 

SOLIDARITAT (CRS) 

 

INTRODUCCIÓ 

En el marc polític i social d'una greu crisi econòmica, 

el Consell Nacional d'STAS-Iv celebrat el 5 de juny 
de 2010 a Alcoi va acordar plantejar per al següent 
Congrés la creació d'una caixa de resistència. En 
eixe sentit, la Carta Financera aprovada en el II 
Congrés del sindicat celebrat a Peníscola en abril de 

2012, recollia la necessitat de constituir una Caixa 
de resistència dintre del equilibri pressupostari que 
la fera útil al mateix temps que viable. 

Així, l'apartat 14 del punt 5 de dita Carta Financera, 

sobre les despeses, estableix el Fons per a la Caixa 
de resistència que es dotarà econòmicament amb el 
percentatge que es determine en cada pressupost 
pel Consell Nacional. 

Donant compliment a aquest  precepte, el Consell 

Nacional reunit el 20 de febrer de 2016 va acordar 
dotar econòmicament la Caixa de resistència, sent 

necessari establir les seues bases de funcionament, 
la proposta de les quals se presenten en aquest 
Congrés per al seu estudi, debat i aprovació. 

Per tal de garantir la seua viabilitat i dotar-la de 

recursos suficients, serà necessari establir un 
període transitori durant el qual sols se faran 
aportacions a la Caixa de Restistència i Solidaritat, 

sense que es puga fer efectiu el dret a la prestació 
econòmica que pertoque en aplicació del Reglament. 

Amb aquesta finalitat es proposa un període de 4 
anys. 

Tan mateix, en els inicis del seu funcionament, la 

Caixa de Resistència i Solidaritat sols contempla la 
prestació econòmica en els supòsits de vaga i sanció 
o acomiadament motivat per l'activitat sindical del 
afiliat o afiliada, no estant incloses causes com el 
tancament patronal o les sancions per raó de la 
feina. Precissament, per a cobrir eventualitats com 

aquestes últimes, el sindicat té contractada una 
assegurança. Com a recomanació es proposa que, 
un cop transcorregut el període transitori i iniciat el 
funcionament normal de la Caixa de Resistència i 
Solidaritat, es realitze un estudi i anàlisi de la 

viabilitat d'incorporar aquests supòsits a aquest 
reglament així com de les aportacions anuals que 

suposen el manteniment de dita assegurança. 

PROPOSTA DE REGLAMENT DE FUNCIONAMENT 

DE LA CAIXA DE RESISTÈNCIA I SOLIDARITAT 
(CRS) d'STAS-Iv 

Art. 1.- El Sindicat de Treballadores i Treballadors 

de les Administracions i els ServeisPúblics – 

Intersindical Valenciana (STAS-Iv), constitueix al 
seu si la Caixa de Resistencia i Solidaritat (CRS) com 
a instrument de recolzament i solidaritat entre tots i 

totes els afiliats i afiliades i per a poder 
desenvolupar amb eficàcia l'acció sindical. 

Art. 2.- El present reglament, la interpretació del 

mateix, així com l'administració i gestió la 
determinarà el Secretariat Nacional, mentre que 
l'assignació econòmica serà establida pel Consell 
Nacional en el pressupost de cada exercici. 

Art. 3.- Els fons econòmics de la CRS se destinaran 

al recolzament econòmic i solidari amb els afiliats i 
afiliades en cas de vaga, acomiadaments i sancions 
per causes sindicals, i aquells altres que aprove el 

Consell Nacional. 

Art. 4.- El fons de la CRS serà independent i estarà 

separat dels recursos de que disposa el sindicat per 
tal de garantir la disponibilitat immediata i els 
pagaments que estableix el present reglament. 

Art. 5.- El Consell Nacional cada any en l'aprovació 

del pressupost haurà de destinar una partida 
pressupostària per a dotar la CRS, l'import de dita 
quantia estarà condicionat a l'estat de comptes del 
sindicat. El límit del total de indemnitzacions vindrà 
fixat pels fons acumulats en la CRS. 

Art. 6.- Per a tenir dret a les prestacions de la CRS 
s'acreditarà estar al corrent de la quota sindical i 

tenir una antiguitat mínima de 4 anys d'afiliació real 
en el sindicat. En cas de no estar al corrent en el 
pagament de la quota o de retard en l'abonament de 
dues quotes es perdrà el dret a la prestació. 

Aquells afiliats o afiliades en actiu que passen a la 

situació de desocupació o de pensionista 
conservaran els drets adquirits en la CRS pel que 
respecta a l'antiguitat, sempre i quan es 
compleixquen els següents requisits: 

1. Que siguen cotitzant mitjançant la quota 
d'aturat/da o pensionista. 

2. Que tornen a regularitzar el tipus de quota 

com a treballador o treballadora en actiu 
immediatament després d'haver-se 
incorporat al seu nou lloc de treball. 

El pagament es realitzarà de forma mensual quan 

supere el mes el dret a percebre la prestació. 

Art. 7.- Els afiliats i afiliades tenen dret a sol·licitar 

el recolzament econòmic de la CRS en els següents 
casos: 
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1. Exercir el dret de vaga en els supòsits que 

s'estableixen en el Art. 9 del present 
reglament. 

2. Per sanció o acomiadament motivat per 
l'activitat sindical. 

Art. 8.- La quantia de les prestacions s'estableixen 

en funció de l'antiguitat en l'afiliació atenent a la 
següent baremació: 

1. Entre 4 i 5 anys, el 50% de les prestacions. 

2. Entre 5 i 6 anys, el 75% de les prestacions. 
3. A partir dels 6 anys, el 100% de les 

prestacions. 

Per als afiliats i afiliades candidats i candidates 
electorals, en els supòsits de sanció o acomiadament 

motivat per l'activitat sindical, es pagarà el 100% de 
la prestació, des de la data de presentació com a 
candidat o candidata, independenment de la seua 

antiguitat com afiliat o afiliada. Aquesta excepció 
també s'aplicarà als delegats i delegades electes de 
STAS-Iv en els organs de representació que no 
acrediten l'antiguitat mínima exigida en l'Art. 6, així 

com als delegats o delegades elegits/des en les 
seues seccions sindicals. 

Art. 9.- La solidaritat econòmica de la CRS cobrirà 

tant les vagues convocades per STAS-Iv com les 
secundades pel sindicat. Se cobriran si se realitzen 
com a mínim dues jornades completes o quatre 
mitges jornades, en el període de 30 dies naturals. 
La sol·licitud se realitzarà en la mateixa data de la 

convocatòria del conflicte o immediatament a tenir 
coneixement del mateix. 

El procediment serà el següent: 

1. S'haurà de presentar la sol·licitud mitjançant 
el formulari corresponent amb anterioritat a 

la celebració de la vaga. 
2. Després de finalitzar la vaga, s'haurà de 

presentar justificant de l'exercici de la 
mateixa, mitjançant còpia de la nòmina 
pertinyent que reflectisca la disminució del 
sou o certificat de l'empresa. El termini 
màxim per a aportar-ho serà de 30 dies. 

(E1) 

 

ESMENA 1.            PER A DEBATIR EN CONGRÉS 
 
ASSEMBLEA D'ALACANT  

Quant al contingut de fons, el document és 
excel·lent. Més enllà d’una esmena, es tracta 
d’un dubte, relacionat amb l’article 9, quant al 

procediment per a sol·licitar la prestació, i és el 
relatiu al termini de 30 dies. En la Generalitat 
Valenciana, els descomptes en nòmina per 
assistència a vaga no es  passen al mes 
següent, sinó que, com la llei marca, tenen 
quatre anys per a aplicar-la. 
 

La no realització de qualsevol dels punts anteriors 

comportarà la denegació del dret a la prestació. 

En cas d'impossibilitat de secundar una vaga per 

imposició de serveis mínims, descans per dia lliure, 
jornada irregular o vacances, aquests dies se 
consideraran vàlids als efectes de computar les dues 
jornades completes o quatre mitjes jornades. La 
CRS abonarà únicament la prestació corresponent 
pel dia o dies realment descomptats per l'empresa 

en la nòmina del afiliat o afiliada. 

Queden excloses les vagues generals qualsevol que 
siga el seu àmbit geogràfic. 

Art. 10.- El dret a percebre les prestacions per 
l'afiliat o afiliada caduca als 60 dies de finalitzar el 

conflicte, excepte causa de força major motivada. 

Art. 11.- Les prestacions a percebre per la CRS en 

els casos de vaga seran els següents: 

1. Del dia primer al seté inclòs el 75% del 

salari/dia del salari mínim interprofessional 
(SMI). 

2. A partir del vuité dia, l'import serà el 100% 
del salari/dia del SMI. 

En tot cas, l'import diari de les prestacions de la CRS 

no podrà ser superior al salari/dia de cada 
treballador o treballadora, sent aquest el límit 
màxim a percebre. 

La prestació serà per un període màxim de 3 mesos 

i se podrà prorrogar excepcionalment fins uns altres 
3 mesos, sempre que se sol·liciten i s'aprove pel 

Secretariat Nacional. Per a fer efectiu el pagament 
corresponent a la pròrroga, aquesta aprovació haurà 
de ser ratificada pel Consell Nacional. 

Art. 12.- En cas d'acomiadament per causes 

sindicals constatades, la CRS adelantarà en concepte 
de prestació econòmica, i fins la celebració del judici 
o de la resolució dels acomiadaments, la quantitat 
del 80% de la mitja del salari net de les tres 
darreres nòmines (no incloent-hi les hores extres ni 

les pagues extraordinàries), amb el màxim 
equivalent al 250% del SMI vigent en cada moment. 

En cas d'acomiadament, la prestació serà per un 

període de 6 mesos i se podrà prorrogar pel 
Secretariat Nacional per altres 6, sempre que 

existisquen raons objectives per a això i siguen 
sol·licitades i argumentades, o be no haja estat 
dictada sentència judicial. 

Les quantitats avançades en concepte de prestació 

econòmica, i en cas de que es produeixi sentència 
d'acomiadament improcedent o nul, seran deduïdes 

de l'import de la indemnització que reba el 
treballador o treballadora. 
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Per a accedir a les prestacions s'hauran de complir 

els següents requisits: 

1. Presentar la sol·licitud a la CRS en el termini 

màxim de 5 dies d'haver-se presentat per 
l'afiliat o afiliada la demanda o recurs contra 
l'acomiadament davant l'òrgan judicial 
competent, sent aquesta condició necessària 
per a l'abonament de la prestació. 

2. Que el procés jurídic del recurs se porte pel 

Gabinet Jurídic de STAS-iv atorgant en favor 
del advocat o advocada, o persona amb 
representació en el sindicat, poders i 
facultats per a efectuar el cobrament directe 
i autorització expresa del afiliat o afiliada per 
a deduir les prestacions avançades per la 
CRS de les quantitats obtingudes per via 

jurisdiccional o pacte entre les dues parts en 
litigi. 

3. Haver sol·licitat la prestació o subsidi per 

desocupació qui tinga dret a ella. 

Si es cobrare simultàneament una prestació de la 

CRS i una altra de desocupació o subsidi, l'import 
d'aquest li serà descomptat de la prestació de la 
CRS que li corresponga. Si es cobrare una prestació 
de desocupació o subsidi inferior a la prestació 

prevista per la CRS, es podrà completar aquesta 
prestació fins els límits que estableix aquest 
reglament. 

Art. 13.- En cas de sanció per causes sindicals 

constatades, la quantia de les prestacions, 
condicions, duració i deduccions seran les mateixes 
que les recollides en el Art. 12 per als casos 
d'acomiadament. 

No obstant, queden exclosos d'aquesta prestació els 

següents supòsits: 

1. Els fets intencionats o dolosos del propi 

afiliat o afiliada, declarats així en sentència 
judicial ferma. 

2. Els casos d'agressió verbal o física. 
3. Les sancions produïdes per la mateixa causa 

que ja haguera produït una altra sanció 
anterior. 

4. Les sancions imposades com a consequència 
d'incompatibilitats, d'acord amb la legislació 
vigent. 

5. Les sancions imposades per fets causats per 
l'afiliat o afiliada quan s'estiga baix l'efecte 
de drogues o begudes alcohòliques. 

6. Les sancions imposades com a consequència 
de prestació de serveis en altres empreses o 
entitats distintes a aquelles en les quals 
l'afiliat o afiliada tingués l'obligació de 

desempenyorar el seu comés laboral. 

Art. 14.- Quan se comprove fehacientment que un 

afiliat o afiliada, en el transcurs d'un conflicte 
laboral, realitze actuacions o posicionaments 
contraris als acords i estratègies establertes pel 
sindicat, se li podrà obrir expedient disciplinari. En 

cas de que la resolució d'aquest expedient supose 

l'expulsió del sindicat, suposarà tanmateix la pèrdua 
de les prestacions de la CRS que li pogueren 

correspondre. Des de l'apertura de l'expedient fins la 
seua resolució definitiva, el dret de prestacions de la 
CRS quedarà en suspens. 

En cas d'afiliació o representació simultània en altra 

organització sindical també serà causa de la pèrdua 
del dret a percebre la prestació de la CRS. 

Art. 15.- Les prestacions econòmiques de la CRS 
que pogueren correspondre a l'afiliació d'acord amb 
el present reglament, se sol·licitaran mitjançant 

imprés establert a l'efecte i se dirigiran al 
Secretariat Nacional, el qual resoldrà la petició en el 
termini de 30 dies des de la presentació de la 
sol·licitud. 

Es podrà avançar, en cas de necessitat greu de 

l'afiliat o afiliada, fins un 40% de la prestació que li 
pertoca. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

S'estableix un període transitori de 4 anys des de la 

data d'aprovació del present reglament, durant el 
qual el sindicat farà les aportacions econòmiques 
anuals corresponents i no es podrà fer-ne ús de les 
prestacions. (E2) 

 
ESMENA 2.            PER A DEBATIR EN CONGRÉS 

 
ASSEMBLEA D'ALACANT Per últim, quant a la 
disposició transitòria, tal volta esperar quatre 

anys per a posar en marxa el CRS potser puga 
ser una postura massa prudent. Més que res, 
volem parlar-ne. 

DISPOSICIÓ FINAL 

L'afiliat o afiliada que crega incomplit el present 

reglament podrà elevar reclamació per escrit davant 
la Comissió de Garanties i Conflictes, la qual 
realitzarà proposta de resolució al Consell Nacional, 

el qual, amb el seu dictamen donarà per finalitzada 
qualsevol altra via de reclamació interna en el 
sindicat. 

En cas de reclamació en via judicial, seran 

únicament competents els Tribunals de Justícia de la 

ciutat de València. 
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REGLAMENT DE LA COMISSIÓ DE GARANTIES I 
CONFLICTES 

 

OBJECTE 

Article 1. 

1. El present Reglament ha sigut elaborat de 
conformitat amb el que es disposa en l'art. 34 dels 

vigents Estatuts, i té per objecte regular el 
funcionament de la Comissió de Garanties i 
Conflictes. 

2. Les seues funcions són les especificades en 
aquest article: 

a) Garantir que les decisions del Consell i el 
Secretariat Nacional estiguen en la línia marcada pel 
Congrés. 

b) Deixar constància davant el Consell Nacional de 
les anomalies que detecte o de les quals reba 
denúncia. 

c) Introduir en l'Ordre del dia del Consell o del 
Secretariat Nacional els punts que dimanen de la 
seua funció. 

d) Presentar un informe al Congrés. 

i) Atendre qualsevol reclamació d'altres membres o 

òrgans contra acords o actuacions d'altres persones 
afiliades o òrgans. 

f) Aplicar el règim disciplinari. 

g) Controlar les mesures disciplinàries internes tant 
de caràcter individual sobre les afiliades i afiliats 
com de caràcter col·lectiu sobre les estructures. 

h) Intervenir en totes les reclamacions que li 
presenten les persones afiliades o les estructures 
sobre violació dels principi de democràcia interna 
reconeguts en els Estatuts. 

3. És igualment funció d'aquesta Comissió, reunida 
en Ple, la proposta de resolució de recursos contra 
les sancions que s'imposen.  

Article 2. 

1. Per al millor compliment de les funcions que té 
encomanades, aquesta Comissió podrà recaptar la 
col·laboració de qualsevol persona afiliada, delegada 
o dels òrgans de l'estructura del Sindicat, que 

quedaran obligats a atendre els seus requeriments. 
Així mateix, tindrà accés a la documentació que 
estime necessària. 

2. Quan, en atenció a les funcions que li són pròpies, 
i especialment en la de vetlar pel compliment de les 
normes estatutàries i altres prescripcions 
reglamentàries, actue d'ofici, podrà sotmetre a 

l'aprovació de les diverses estructures organitzatives 
del Sindicat, aquelles propostes que tinga per 
convenient, sense necessitat de recaptar 
autorització alguna. 

3. El Secretariat Nacional haurà de tractar en la 
següent sessió ordinària els escrits remesos per la 
Comissió de Garanties i Conflictes. 

4. Reunit el Secretariat Nacional, emetrà 

comunicació en la qual s'expresse l'aprovació o no a 
la proposta de la Comissió de Garanties i Conflictes. 

5. Si la proposta presentada per la Comissió de 
Garanties i Conflictes és rebutjada pel Secretariat 
Nacional, es donarà trasllat d'açò al Consell 
Nacional, que, si així ho aprova, executarà aquesta 
proposta. 

6. Si el Secretariat Nacional no tracta la proposta en 

la següent reunió a la presentació de la mateixa, 
s'entendrà aprovada la proposta que haja presentat 
la Comissió de Garanties i Conflictes, que passarà a 
ser Resolució del Secretariat Nacional. Contra 
aquesta Resolució només cabrà recurs davant el 
següent Consell Nacional. (E1) 

ESMENA 1. SUBSTITUCIÓ.      NO ACCEPTADA 

ASSEMBLEA VALÈNCIA. AJUNTAMENT DE 
VALÈNCIA.  

…s'entendrà aprovada la proposta…” substituir 
per “… s'entendrà denegada la proposta …” 

RAÓ: veiem que en aquest article hi ha una 
falta de garanties, ja que segons aquest article 
si el Secretariat Nacional no tracta la proposta, 
aquesta s'entendrà aprovada la proposta. En la 
nostra opinió açò no hauria de ser així, sinó 

que quan el Secretariat Nacional no entre a 
valorar, aquestes propostes hauran de ser 
denegades.  

EXPLICACIÓ DEL PONENT. No s'accepta, ja que 
no podem demanar que les propostes de la 
Comissió de Garanties, sent redactades per 
una comissió, que per falta de tractament en el 
Secretariat Nacional corresponent, no siguen 
tingudes en compte.  

 



III CONGRÉS STAS-IV                                                                                           CALP, 6, 7 I 8 DE MAIG 
 

 

46 

COMPOSICIÓ 

Article 3. 

1. Per al millor funcionament de la Comissió, es 
compondrà de tres membres, amb veu i vot, triats 
en el Congrés del Sindicat per majoria absoluta de 

les seues persones delegades, no podent acumular 
en cap persona afiliada la condició de membre del 
secretariat amb la de membre de la Comissió. 

2. Per a la separació del càrrec d'un membre de la 
Comissió de Garanties i Conflictes, així com per a 
cobrir les vacants que es produïsquen. Es 
necessitarà acord majoritari del Congrés o del 
Consell Nacional (E2) 

ESMENA 2. SUBSTITUCIÓ.            ACCEPTADA 

ASSEMBLEA VALÈNCIA. AJUNTAMENT DE 
VALÈNCIA  

 “…es necessitarà acord del Congrés o del 
Consell Nacional.” per: “…acord del Secretariat 
Nacional que deurà ratificar el Congrés o el 
Consell Nacional.” 

RAÓ: Caldria canviar el Consell Nacional 
per Secretariat Nacional, doncs el Consell es 
reuneix únicament una i com a molt dues 

vegades a l'any i podrien prescriure o caducar 
els expedients. 

CONSTITUCIÓ 

Article 4. Reunida per primera vegada per a cada 

expedient la Comissió de Garanties i Conflictes, es 
constituirà formalment, estenent acta d'açò. 

SEU 

Article 5. La Comissió de Garanties i Conflictes té la 
seua seu allí on tinga la seua seu el Secretariat 

Nacional. En el cas que iniciat un expedient 
sancionador aquesta seu fóra variada, es notificarà a 
les parts el canvi de manera que no interferisca en 
la continuïtat i finalització del propi procés 
sancionador.  

DEURE INFORMAR 

Article 6. La Comissió haurà de presentar informe 
de les seues actuacions al Consell nacional i al 
Congrés del Sindicat. 

CONVOCATÒRIA I DECISIONS 

Article 7. 

1. El Règim de reunions de la Comissió serà decidit 
pels seus membres. 

2. Les decisions s'adoptaran per majoria simple dels 
seus membres. 

3. Totes les seues Resolucions hauran de ser 
motivades. 

4. Per a la vàlida adopció de decisions hauran 
d'estar presents els tres membres de la Comissió. 

TRAMITACIÓ I RESOLUCIÓ 

Article 8. 

1. Totes les reunions i actuacions de la Comissió de 
Garanties i Conflictes hauran de ser plasmades per 
escrit, mitjançant acta que serà registrada en el 
corresponent llibre. 

2. Les actes i diligències hauran de ser signades per 
tots els seus membres. 

Article 9. 

1. Aquells que sent part en un recurs o reclamació, 
creen perjudicats els seus interessos, podran 
recusar a un o diversos membres de la Comissió de 

Garanties i Conflictes quan existisca causa 
justificada de vulneració de l'objectivitat i 
independència. 

2. La tramitació i resolució dels incidents de 
recusació correspondrà al Secretariat Nacional. 

Article 10.  

Si durant la tramitació d'un expedient es donessin 

circumstàncies greus que aconsellessen la suspensió 
de drets dels formats expedient/as, es podrà dur a 
terme aquesta suspensió de forma cautelar. 
D'aquesta decisió s'estendrà acta, que s'incorporarà 
a la documentació de l'expedient i es comunicarà als 
afectats/as i al Secretariat Nacional. (E3) 

ESMENA 3. ADDICIÓ                     ACCEPTADA 

ASSEMBLEA DE VALÈNCIA. AJUNTAMENT DE 
VALÈNCIA  

 “…segons el que es disposa en el reglament 
de règim disciplinari…” 

RAÓ: dotar de seguretat jurídica al text en 
remetre la seua aplicació a un text aprovat pel 
Congrés que delimita aquestes mesures. 

Article 11. 

Les reclamacions o recursos que presenten les 
persones o les estructures formades expedient 
davant la Comissió, hauran de ser tramitats segons 
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el procediment que es detalla en els articles 
següents. 

Article 12. 

1. Qualsevol persona afiliada, delegada o estructura 
organitzativa pot dirigir-se a la Comissió de 

Garanties i Conflictes quan crea que una altra o 
altres persones afiliades, delegades o estructures 
hagen incorregut en conductes sancionables a tenor 
del que es disposa en els Estatuts.  

2. Perquè una reclamació o recurs siga admès a 
tràmit, haurà de ser presentat per escrit motivat, on 
s'exposen els fets, la pretensió, els fonaments en 
què es basa, la proposició de prova (si s'estima 
necessari) i els noms complets dels actuantes.  

3. Queda prohibida la representació a través de 
tercers, siguen o no persones afiliades al Sindicat.  

4. Només quan intervinguen estructures 
organitzatives del Sindicat, es faran representar per 
algun dels seus membres. 

Article 13. 

1. Presentada la reclamació o el recurs davant la 
Comissió de Garanties i Conflictes, es registrarà la 
seua entrada, examinarà la seua competència i 

revisarà la documentació rebuda per si existiren 
errors o omissions subsanables. Si els hi hagués, es 
notificarà als recurrents l'existència dels mateixos 
concedint-se un termini de 20 dies hàbils para per a 
l'esmena i transcorregut aquest termini s'emetrà 
resolució admetent o no a tràmit.  

2. Si s'admet a tràmit, es remetrà còpia de la 
documentació rebuda a les parts i al Secretariat 
Nacional perquè aquesta inicie immediatament el 

tràmit de conciliació, segons es veurà en articles 
següents.  

3. Si no es produeix l'admissió a tràmit, s'arxivarà. 
D'aquest arxiu s'adonarà a les parteixes intervinents 
i també al Secretariat Nacional. 

Article 14.  

1. El Secretariat Nacional, rebuda la documentació 
del recurs o reclamació, celebrarà Acte de 
Conciliació dins del mes següent, sempre que els 

conflictes es produïsquen entre persones afiliades, 
delegades entre si i d'aquests amb les seues 
Estructures Organitzatives. Prèviament convocarà a 
les parts amb set dies d'antelació. En cap cas cabrà 

la conciliació quan l'expedient sancionador es troba 
incoat d'ofici per la Comissió Garanties i Conflictes. 

2. Si es produeix incompareixença de qualsevol de la 
parts, no es repetirà l'Acte de Conciliació, que es 
tindrà per conclòs sense acord.  

3. Si és celebrat i finalitza amb acord, s'estendrà 

acta de l'actuat, signada per les parts, que es 
remetrà a la Comissió de Garanties i Conflictes 
perquè en prengueu coneixement i supervisió.  

4. El Secretariat Nacional aplicarà l'acordat en l'Acte 
Conciliatori. 

Article 15.  

Si el recurs o reclamació versa sobre conducta 
sancionable prevista en l'apartat h) de l'article 17 
dels Estatuts, consistent en frau, apropiació 
indeguda, utilització o gestió dolosa dels recursos 
econòmics del Sindicat, l'acte de conciliació haurà 
d'arreplegar obligatòriament la restitució dels fons. 

ESMENA 4. ACLARIMENT   ACCEPTADA 

ASSEMBLEA DE VALÈNCIA. AJUNTAMENT DE 
VALÈNCIA. 

RAÓ: L'article 17 h) dels Estatuts de STAS no 
existeix.  

EXPLICACIÓ: S'accepta, ja que cal redactar un 
article en els estatuts que continguen aquests 
extrems, ja que no existeix.  

Article 16.  

Conclòs sense èxit l'acte de conciliació, la Comissió 
de Garanties i Conflictes procedirà a la pràctica de 
les proves proposades, prèvia comunicació a les 
parts, i emetrà escrit de conclusions provisionals, del 

que es donarà trasllat a les mateixes perquè 

elaboren el seu propi escrit en el termini de 20 dies 
hàbils.  

Article 17.  

1. Presentades les conclusions provisionals o 
transcorregut el termini previst per a açò, la 

Comissió de Garantia i Conflictes, emetrà resolució 
en la qual ha de constar:  

• Relació datada de les actuacions realitzades. 

• Noms complets dels intervinents. 

• Resultat de la pràctica de les proves proposades. 

• Conclusions definitives de la Comissió. 

• Fallada, amb expressió de la sanció si la hi 
haguera, i vots emesos.  

2. Aquesta resolució serà provisional a l'espera de la 
seua comunicació al següent Secretariat Nacional on 
es votarà la seua adopció o no.  
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Article 18.  

1. El termini màxim per a emetre resolució serà d'un 

mes a explicar des de la recepció de l'escrit 

d'interposició de reclamació o recurs. Si s'haguera 
intentat la conciliació el còmput del termini 
començarà a explicar-se des que la mateixa va 
quedar sense efecte.  

2. Es considerarà inhàbil amb caràcter general el 
mes d'agost.  

3. Les sancions disciplinàries s'executaran segons 
els termes de la resolució en què s'imposen i en el 
termini màxim d'un mes.  

DISPOSICIÓ PRIMERA  

El present Reglament serà aprovat pel Congrés del 

Sindicat, i entrarà en vigor l'endemà de la seua 

aprovació. Una vegada aprovat, es remetrà 
exemplars del seu text íntegre a tots els afiliats i 
estructures organitzatives del Sindicat.  

DISPOSICIÓ FINAL  

Qualsevol modificació que es produïsca, d'aquest 
reglament, es podrà aprovar pel Consell Nacional, 
sempre que la data del següent Congrés siga 
superior a un any. 
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REGLAMENT DE RÈGIM DISCIPLINARI I 
SANCIONADOR 

 

CAPÍTOL I. OBJECTE 

Article 1. Objecte   

El present Reglament té per objecte la regulació del 
règim disciplinari aplicable a l'afiliació del STAS-
Intersindical Valenciana, en desenvolupament del 
que es disposa en els articles 20, 21 i 22 dels 
Estatuts. (E1) 

ESMENA 1.    ACCEPTADA 

ASSEMBLEA D’ALACANT     

Aprofitem per a agrair a les persones que han 
fet possible aquest reglament. En aquest cas, 
més que esmenes com tal, les entenem com 
sugerències. 

- Llenguatge de gènere. Tot i que s’ha 
cuidat l’observança del llenguatge no sexista, 
encara queden algunes, com en la pàg. 2 línia 7 
“militant”. 

- Referències als articles dels estatuts. 

Les referències son correctes, però 
precisament des de l’assemblea d’Alacant es 
proposen la introducció de més articles que 
poden suposar que la numeració canvie. 

- Referència a la llei 30/92. Aquesta llei 
finalitza la seua aplicació l’u d’octubre de 

2016, i seria interessant posar la referència de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.   
 
CAPÍTOL II. ÀMBIT D'APLICACIÓ  
 

Article 2. Àmbit d'aplicació   
Podrà iniciar-se expedient sancionador a aquelles 
persones afiliades, delegades i estructures 
organitzatives que incórreguen en les conductes 
previstes en els Estatuts.   
 
CAPÍTOL III. CONDUCTES SANCIONABLES 

 
Article 3. Conductes sancionables  
Seran sancionables les conductes establides en 

l'article 22 dels Estatuts, així com les referides a 
qualsevol altra infracció derivada de l'omissió dels 
deures previstos en els articles 20 i 21 dels 
Estatuts.  

Article 4. Tipus de faltes   
Les conductes sancionables esmentades en l'article 

anterior hauran de ser qualificades com a faltes 
lleus, greus o molt greus. Per a la seua qualificació 
caldrà atendre a: 

- L'existència de circumstàncies personals que 
eximisquen, agreugen o atenuen la responsabilitat. 
- L'existència de dol.  
- La valoració del dany efectivament causat, així 
com la seua repercussió o alarma social. 
- La reiteració de la conducta. 

CAPÍTOL IV. SANCIONS  

 
Article 5. Tipus de sancions   

1. Les sancions a imposar seran:  
- Amonestació, que tan solament comporta anotació 
en el seu expedient.  

- Suspensió temporal de la militància en el Sindicat, 
que comporta la suspensió dels drets com a 
militant,excepte si aquest pendent d'un assumpte 
judicial, que continuarà fins a la seua finalització 

sempre que no decidisca unilateralment donar-se de 
baixa, per la qual cosa se li aplicara les 
conseqüències de la baixa.  
- Pèrdua de la condició de persona afiliada, que 
comporta la perduda de tots els drets com a persona 
afiliada. 

a) Per a les faltes qualificades com a lleus 
s'imposaran les sancions d'amonestació o suspensió 
de la militancia d'1 a 12 dies  
b) A les faltes greus correspon la sanció de 
militància de 13 dies a 1 any.  
c) Les faltes molt greus seran sancionades amb 
suspensió de militància d'1 any i 1 dia a 3 anys o 

amb pèrdua de la condició de persona afiliada.   
2. L'elecció i imposició de la sanció entre les 
corresponents a cada falta correspon al Consell 
Nacional a proposta de la Comissió de Garanties, de 
conformitat amb l'establit en l'art. 22.1 dels 
Estatuts. (E2) 

ESMENA 2.                                     ACCEPTADA 

ASSEMBLEA D’ALACANT     

Tenim un dubte quant a una possible 
contradicció entre l’article 5.2, pàg. 2 línies 18-
20 on es diu que la imposició de la sanció 
correspon al Consell Nacional, i a l’article 7, 
pàg. 3 línies 3-16, es diu que la imposició serà 

efectuada pel Secretariat Nacional. 

3. Si la formada expedient anara una estructura 

organitzativa del Sindicat, no hi hauria més sanció a 
imposar que la del nomenament d'una gestora 
provisional que assumiria les atribucions pròpies 
d'aquesta estructura, i només durant el temps que 
perdure el problema o assumpte que va provocar tal 
situació. Aquesta gestora serà nomenada pel 
Secretariat Nacional. 
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Article 6. Legalitat sancionadora  

Ningú podrà ser sancionat sinó per les causes 
previstes en els articles 22.2 i 3, o per incompliment 

dels deures dels articles 20 i 21 dels Estatuts, i 
únicament podran ser imposades les sancions 
contingudes en el present Reglament. 
 

CAPÍTOL V. PROCEDIMENT SANCIONADOR
  

 
Article 7. Imposició de sancions   
1. La imposició de sancions serà efectuada 
pel Secretariat Nacional a proposta de la Comissió 
de Garanties, sent ratificada per Consell Nacional, 
el Secretariat Nacional serà el responsable de la 
seua execució.  

2. El procediment per a la imposició de sancions 
serà el següent:  
a) Haurà d'existir proposta de sanció, motivada, 

realitzada per escrit i signada, almenys, per dos 
membres de la Comissió de Garanties i Conflictes, i 
haurà de contenir un escrit de qualificacions amb 
expressió dels fets i fonaments que li són aplicable. 

b) Aprovada la proposta de sanció, haurà de ser 
notificada de forma fefaent al sancionat, amb 
expressió del recurs que càpia contra la mateixa, 
òrgan davant el qual ha de presentar-se i termini 
per a imposar-ho.  
Tot açò sense perjudici del procediment previst en 

l'article 2 del Reglament de la Comissió de Garanties 
i Conflictes per a les actuacions d'ofici. 

Article 8. Fermesa de la sanció   

Les sancions imposades podran ser recorregudes en 
reposició davant el Secretariat Nacional en el termini 
màxim d'1 mes, a explicar des de la data de 

comunicació de la imposició. Transcorregut aquest 
termini sense que s'haja presentat recurs, 
esdevindrà ferm.  

Article 9. Motivació i tràmit d'audiència  
1. La persona afiliada o l'estructura organitzativa 
que es trobe culpable en expedient disciplinari tindrà 

dret a obtenir una resolució motivada i ajustada a 
les normes vigents, així com a una tramitació 
igualment conforme a aquestes normes.  
2. També tindrà dret a ser sentida abans i durant la 
tramitació de l'expedient disciplinari, segons el 
previst per les normes.  

3. Podrà realitzar les proposicions de prova que 
tinga per convenient, doncs són admissibles totes 
les que el siguen en Dret. En cas de denegació de la 
pràctica d'alguna de les proves proposades, caldrà 

que la decisió s'adopte mitjançant resolució 
motivada, sense que contra la mateixa càpia recurs 
algun. 

Article 10. Recusació  
Qualsevol persona formada expedient 

disciplinàriament que crea perjudicats els seus 
interessos, podrà recusar a un o diversos membres 
de la Comissió de Garanties i Conflictes, segons el 
procediment que es detalle en el Reglament 
d'aquesta Comissió, o en defecte d'açò, segons el 

previst en la normativa sobre procediment 

administratiu comú.  
 

Article 11. Suspensió cautelar de militancia
  
Podrà imposar-se la mesura cautelar de suspensió 
temporal de la militància quan els fets objecte de 

l'expedient revestisquen inicialment l'aparença de 
ser greus o molt greus, i acumulativament, quan la 
no suspensió de la militància puga implicar altres o 
majors perjudicis al Sindicat per l'actuació de la 
persona o estructura formada expedient.  
Aquesta suspensió cautelar serà decidida 
pel Secretariat Nacional a proposta de la Comissió 

de Garantias. 
 
Article 12. Tramitació   
1. La tramitació dels expedients disciplinaris 
s'ajustarà a l'establit en aquesta secció i al que es 
disposa en la Llei de Règim Jurídic de les 

Administracions Públiques i del Procediment 

Administratiu Comú i altres disposicions d'aplicació. 
2. El procediment s'iniciarà per acord de l'òrgan 
competent, bé a instàncies del perjudicat, per pròpia 
iniciativa o com a conseqüència d'ordre dimanante 
d'un òrgan superior. L'òrgan competent, en rebre la 
comunicació o denúncia dels fets, o tenir 

coneixement de la presumpta infracció, iniciarà 
l'expedient i remetrà tota la documentació a la 
Comissió de Garanties.  
3. Si de la mateixa es desprèn responsabilitat 
disciplinària, s'acordarà la incoació del procediment 
sancionador, per part de la comissió de Garanties.  
4. D'iniciar-se el procediment com a conseqüència 

de denúncia, haurà de comunicar-se aquest acord al 
signatari de la mateixa. 
 
Article 13. Instrucció  

Per a la imposició de sancions per tot tipus de faltes 
serà preceptiva la instrucció d'expedients 
disciplinaris, en els termes assenyalats en el present 

capítol. 

Article 14. Mesures provisionals  

1. Iniciat el procediment, la Comissió de Garanties 
podrà adoptar les mesures provisionals que estime 
oportunes per a facilitar la marxa de l'expedient i 
aconseguir l'eficàcia de la resolució que poguera 
recaure, si existiren elements de judici suficients per 
a açò.  

2. No podran adoptar-se mesures provisionals que 
puguen causar perjudicis irreparables a les persones 
interessades o que impliquen violació de drets 
emparats per les lleis.  
3. La Comissió de Garanties podrà acordar la 

tramitació d'expedient disciplinari abreujat en el cas 
de faltes lleus.  

4. En el supòsit de faltes greus o molt greus, la 
Comissió de Garanties podrà acordar les mesures 
cautelars pertinents sempre que no suposen un 
perjudici irreparable per a l'interessat. 

Article 15. Impuls d'ofici  
Amb estricta subjecció als principis de sumariedad i 
celeritat, i amb respecte als terminis establits en 
aquest Reglament, el procediment s'impulsarà 



III CONGRÉS STAS-IV                                                                                           CALP, 6, 7 I 8 DE MAIG 

 

51 

d'ofici, havent-se de donar compliment a quantes 

diligències i tràmits siguen procedents.  
 

Article 16. Diligències de comprovació  
La Instrucció ordenarà, en el termini màxim de 
trenta dies, la pràctica de quantes diligencies siguen 
adequades per a la determinació, coneixement i 

comprovació de les dades en virtut dels quals haja 
de pronunciar-se la resolució, i en particular, la 
pràctica de quantes proves i actuacions conduïsquen 
a l'esclariment dels fets i a determinar les 
responsabilitats susceptibles de sanció. 

Article 17. Declaració de la persona culpable en 
l'expedient  
En tot cas i com primeres actuacions, es procedirà a 
rebre declaració a la persona inculpada i a evacuar 

quantes diligències es deduïsquen de la comunicació 
o denúncia que va originar l'expedient i del que 
aquella haguera manifestat en la seua declaració. 

Article 18. Plegue de càrrecs  
1. A la vista de les actuacions practicades, la 
Comissió de Garanties formularà el corresponent 
plec de càrrecs, si a açò pertoqués, comprenent en 
el mateix, de forma clara, en paràgrafs separats i 
numerats, tots i cadascun dels fets imputats amb 

indicació de les sancions que puguen ser aplicable. 
2. Es concedirà a la persona formada expedient un 
termini de deu dies perquè puga contestar el plec de 
càrrecs, al·legant quant considere oportú a la seua 
defensa i proposant la pràctica de quantes proves 
estime necessàries. Aquest termini podrà prorrogar-
se, a petició de la interessada, si fóra necessari per 

a l'aportació de proves, per un termini no superior a 
cinc dies.  
 

Article 19. Període probatori  
1. Contestat el plec de càrrecs o transcorregut el 
termini sense fer-ho, la Instrucció, d'ofici o a 

instàncies de part, podrà acordar l'obertura d'un 
període de deu dies, a fi que puguen practicar-se 
quantes proves s'estimen oportunes.  
2. La pràctica de les proves proposades, així com de 
les acordades d'ofici per la Instrucció, es notificarà 
prèviament a la persona o estructura formada 
expedient, indicant-li lloc, data i hora en què hauran 

de realitzar-se.  
3. Emplenades les diligències previstes en els 
paràgrafs anteriors es donarà vista de l'expedient a 
la persona interessada, amb caràcter immediat, 
perquè en el termini de deu dies al·legue el que 
estime pertinent a la seua defensa i aportació 
quants documents considere d'interès. Es facilitarà 

còpia completa de l'expedient a la formada 
expedient quan així ho sol·licite. 

Article 20. Proposta de resolución  

1. La Instrucció formularà, dins dels quatre dies 
següents a la finalització del termini previst en 
l'article anterior, proposta de resolució, en la qual es 
fixaran amb precisió els fets, es farà la valoració 
dels mateixos per a determinar si s'estima comesa 
falta i, si escau, quin siga aquesta i la responsabilitat 

de la persona inculpada, proposant la sanció a 

imposar.  

2. La proposta de resolució de l'expedient es 
notificarà per la Instrucció a la persona interessada 

perquè, en el termini de deu dies, puga al·legar 
quant considere convenient a la seua defensa.  
3. Sentida la persona interessada, o transcorregut el 
termini sense al·legació alguna, s'elevarà 

immediatament l'expedient alSecretariat Nacional, a 
l'efecte de remissió al Consell Nacional. 

Article 21. Diligències complementàries  
1. Rebut l'expedient, el Secretariat Nacional 
procedirà, previ examen de l'actuat, després de la 
pràctica de les diligències complementàries que 
considere oportunes, a ratificar la proposta de 
resolució en un termini màxim de deu dies.  
3. Si s'acordara la realització de diligències 

complementàries, aquestes correspondran a la 
Comissió de Garanties. Acabada la seua pràctica, es 
donarà nova audiència a la persona interessada. 

Article 22. Resolució  
1. La resolució que pose fi al procediment 
disciplinari haurà de ser motivada, i en ella no es 
podran introduir fets diferents dels quals van servir 
de base al plec de càrrecs, determinant amb tota 
precisió la falta que s'estime comesa, assenyalant 

els preceptes en què aparega arreplegada la classe 
de falta, la persona afiliada responsable i la sanció 
que es proposa, fent expressa declaració sobre les 
mesures provisionals adoptades durant la tramitació 
del procediment, si les hi hagués.  
2. La resolució de l'expedient serà notificada en 
forma a la persona formada expedient dins dels deu 

dies següents a aquell en què fóra adoptada.  
3. Si no s'apreciara responsabilitat disciplinària, la 
resolució haurà de contenir les declaracions 

pertinents sobre les mesures provisionals 
adoptades, si escau.  
4. Si transcorreguts sis mesos des de la iniciació del 

procediment no haguera recaigut resolució, es 
produirà la caducitat del procediment d'acord amb 
l'establit en l'article 44.2 de la Llei de Règim Jurídic 
de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu Comú. 

Article 23. Execució  
Les sancions disciplinàries s'executaran segons els 
termes de la resolució en què s'imposen i en el 
termini màxim d'un mes, llevat que, per causes 

justificades, s'establisca un altre diferent en aquesta 
resolució. 

Article 24. Procediment per a faltes lleus  

1. Quan es tracte de faltes lleus, el Secretariat 
Nacional, en rebre la comunicació o denúncia dels 
fets o tenir coneixement de la presumpta infracció, 
podrà acordar la incoació d'expedient informatiu. 
2. Si del mateix es desprèn responsabilitat 
disciplinària, s'acordarà la incoació del procediment 

sancionador. 
3. La Comissió de Garanties realitzarà les diligències 
que considere oportunes i citarà pel mitjà més ràpid 
a la persona o persones interessades, indicant, en 
tot cas, els fets que motiven la seua citació. 
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4. En l'acte de la compareixença es prendrà 

declaració a la interessada, que podrà al·legar i 
presentar els documents i proves que consideren 

oportuns per a la seua defensa.  
5. Complits els tràmits anteriors es donarà vista de 
l'expedient a l'afectada, o còpia del mateix si així ho 
sol·licitara. 

6. Practicades les proves declarades pertinents, la 
Instrucció formularà la proposta de resolució, en la 
qual fixarà amb precisió els fets i la valoració dels 
mateixos, i determinarà, si escau, la falta que 
considere comesa, així com la responsabilitat de la 
persona afectada i la sanció proposada.  
7. De la proposta de resolució es donarà tràmit 

d'audiència a la persona interessada, per un període 
de cinc dies, a fi que puga formular, en el mateix 
termini, les al·legacions que estime convenients. 
8. La proposta de resolució, amb tot l'actuat, es 
remetrà al Secretariat Nacional.  
9. El Secretariat Nacional dictarà resolució en la qual 

bé es declararà no pertocar a sanció alguna davant 

la inexistència d'infracció, o bé s'imposarà la sanció 
corresponent basant-se en la falta que es considere 
comesa, que haurà de ser establida amb tota 
precisió, indicant el precepte en què apareix 
tipificada, i es notificarà a la persona interessada. 
10. Si en qualsevol moment d'aquest procediment 

s'advertira que els fets poden ser constitutius de 
falta greu o molt greu, es comunicarà aquest extrem 
al Secretariat Nacional.  
 
EXTINCIÓ DE RESPONSABILITAT 
Article 25. Extinció de la responsabilitat 
disciplinària 

1. La responsabilitat disciplinària s'extingeix per les 
següents causes:  
- Compliment de la sanció.  
- Renúncia a la condició de persona afiliada.  

- Mort de la persona interessada.  
- Prescripció de la falta o de la sanció.  
2. Si durant la substanciació del procediment 

sancionador es produís la pèrdua de la condició de 
persona afiliada de la interessada, per la Instrucció 
es dictarà resolució en la qual, amb invocació de la 
causa, es declararà l'arxiu provisional del 
procediment sancionador, sense perjudici de la 
responsabilitat civil o penal que li puga ser exigida. 

Al mateix temps, es deixaran sense efecte quantes 
mesurades de caràcter provisional s'hagueren 
adoptat pel que fa a la persona formada expedient. 
 
 
PRESCRIPCIÓ DE LES MANCADES. 
 

Article 26. Prescripció de faltes. 

1. Les faltes molt greus prescriuran als 4 anys, les 
greus als 2 anys i les lleus als 6 mesos. El termini de 
prescripció començarà a explicar-se des que la falta 
s'haguera comès, per causa no imputable a la 
persona afiliada subjecte del procediment.  
2. La prescripció s'interromprà per la iniciació del 

procediment, a l'efecte del qual la resolució 
d'incoació de l'expedient disciplinari haurà de ser 
degudament registrada, tornant a córrer el termini si 
l'expedient romanguera paralitzat durant més de 90 

dies naturals per causa ajena a la persona formada 

expedient. 

PRESCRIPCIÓ DE LES SANCIONS 

Article 27. Prescripció de sancions. 
1. Només són prescriptibles l'amonestació i la 

suspensió temporal de la militància.  
2. L'amonestació prescriurà als 6 mesos i la 
suspensió de la militància temporal en un termini 
igual a l'impost en la sanció. 
 
Article 28. Anotació i cancel·lació de sancions. 
1. Les sancions disciplinàries s'anotaran en 

l'expedient personal de la persona sancionada, amb 
indicació de les faltes que les van motivar. 
2. Transcorreguts dos o quatre anys des del 
compliment de la sanció, segons es tracte de faltes 
greus o molt greus no sancionades amb pèrdua de 
la condició de persona afiliada, podrà acordar-se la 

cancel·lació d'aquelles anotacions a instàncies de la 
interessada que no haja reincidit des que se li va 
imposar la sanció. 
3. La cancel·lació d'anotacions per faltes lleus es 
realitzarà a petició de la persona interessada, als sis 
mesos de la data del seu compliment.  
 

DISPOSICIONS FINALS 
  
PRIMERA 
Cada persona afiliada i estructura d'aquest Sindicat 
rebrà còpia d'aquest Reglament, perquè en 
prengueu coneixement i compliment.  
Alternativament, el text figurarà en la web del 

Sindicat i es donarà trasllat a l'afiliació de la forma 
d'obtenir-ho. 
 

SEGONA 
Para el no previst en aquest Reglament quant a la 
forma i fases del procediment, es prendrà com a 

referència el procediment sancionador previst en el 
Reial decret 33/1986, de 10 de gener, del 
Reglament de Règim Disciplinari dels Funcionaris de 
l'Administració de l'Estat. 
 
TERCERA 
El present Reglament haurà de ser aprovat pel 

Consell Nacional, a proposta del Secretariat 
Nacional, entrant en vigor l'endemà al de la seua 
aprovació.
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PONÈNCIA D'ORGANITZACIÓ

 SUMARI 

1. Una organització basada en les 

persones. 

2. El repartiment intern de 

responsabilitats. 

3. Transversalitat intersectorial. 

L’estructura horitzontal. 

4. Unions comarcals: una assignatura 

pendent. 

5. Els òrgans sindicals. Àrees de treball del 

Secretariat Nacional. 

6. Estatuts. 

 

ESMENA 1.  TRANSACCIONAL. ADICIÓ 
              ACCEPTADA 

ASSEMBLEA CASTELLÓ. 

L’organització del sindicat és la base 
fonamental del seu funcionament. Aquesta és 
una proposta de debat sobre el 
desenvolupament d’un model organitzatiu que 
ens permeta créixer i atendre a les necessitats 
del conjunt de l’afiliació i dels treballadors i 

treballadores als quals representem. Així, els 
punts 3 i 4 de la ponència parlen de la 
transversalitat intersectorial, l'estructura 

horitzontal i les Unions Comarcals. Si partim de 
la base de que la filosofia que impregna aquest 
disseny que es proposa és compartida per tota 

l'afiliació com un model «ideal» d'estructura 
organitzativa i funcional, també ho és que la 
realitat ens fa posar els «peus a terra» i ens 
marca el camí a seguir. 

És evident la necessitat de dotar-nos d'un alt 
nivell de coordinació (com es diu en el punt 3), 
però també de definició. L'horitzontalitat, de 
vegades, es confon amb la transversalitat, i 
això pot dur-nos a un carreró sense eixida. 

L'horitzontalitat, entesa com un espai comú de 
presa de decisions, no té res a veure amb la 
transversalitat de les coses comunes als 
sectors que conformen la nostra organització, 

uns sectors amb característiques, 
problemàtiques i circumstàncies molt 
diferents. La coordinació i la formació dels 

permanents en les qüestions transversals és 
fonamental, però no es pot oblidar 
l'especificitat pròpia de cada sector. 

L’exemple més clar, en el que deuríem fixar-
nos, és el model de l’STEPV, l’èxit del qual 
ningú no pot posar en qüestió, i que es 
fonamenta en la potencialitat d’un sindicat 

sectorial i l’atenció especialitzada a la seua 
afiliació. 

Per una altra banda, per a poder estructurar un 
model comarcal tal i com es proposa, caldria 
duplicar o triplicar els recursos actuals. En cas 

contrari correm el risc d'abandonar el nostre 
treball en els centres de major tamany i 
deixar-lo en mans d'una xarxa de militància 
estructurada al voltant de les assemblees 
permanents. Pot ser eixa idea funcione en 
alguns centres, però pot ser que no. En tot cas, 
caldrà probar-ho en aquells centres i sectors 

més idonis abans de generalitzar-lo en tots els 
àmbits. 

L'ús de les noves tecnologies es presenta com 
una eina que ens ha de servir per facilitar la 
gestió de la informació. Això és així, però, pot 
ser caldria donar un pas més enllà, i situar a 
les noves tecnologies com a eines bàsiques i 
fonamentals que ens permeten acostar 
vertaderament als treballadors i treballadores 

a la nostra organització i participar plenament 
en la presa de decisions, independentment del 
lloc on treballen. En eixe sentit és positiva la 
proposta de creació d'un espai per a l'afiliació 
el qual, organitzat de manera adequada, pot 
arribar a ser un avanç sense precedents per a 
l’organització i per a l’acció sindical.  

Respecte a les àrees de treball del Secretariat 

Nacional, trobem a faltar un àrea que, pot ser 

fins ara no ens ha fet falta, però que pensem 
és fonamental a hores d’ara, i és la creació 
d'una àrea de coordinació dintre del 
Secretariat Nacional que facilite la coordinació 
entre la resta d'àrees de treball i també amb la 
resta de sindicats d'Intersindical Valenciana. A 

més a més, cal que en el Secretariat Nacional 
estiguen representats els sectors, tal i com 
s'estableix en l'art. 28.2 dels Estatuts i pensem 
que la seua eliminació no sols és innecessària 
si no contraproduent. 

En tot cas, si l’argument per a plantejar la 
reducció del nombre de persones que 
l’integren és la manca d’operativitat d’un 
Secretariat Nacional massa nombrós, pot ser 

seria convenient la creació d’un nou òrgan 
sindical amb capacitat resolutiva, mantenint el 
Secretariat amb l’actual estructura que 
determina els Estatuts pel que fa a la 
representació territorial i sectorial. 

Finalment, creiem que l’organització del 
sindicat en sectors i subsectors ha de ser lo 
suficientment flexible per a donar resposta a 
les necessitats de l’afiliació que ho demane, 

permetent la creació de subsectors que 
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afavorisquen i milloren la seua capacitat 
organitzativa i la seua acció sindical. 

EXPLICACIÓ.- El text fa referència a un 

coordinador dins del SN. Considerem que 
aquesta tasca ha de ser desenvolupada per la 
persona (i/o persones) d'una potent àrea 
d'organització, con diguem al final del primer 
paràgraf del punt 3 de la ponència. Respecte 
de la referència a l'art. 28.5 dels estatuts, ens 

remetem a les esmenes que s'han presentat i 
l'admissió de les mateixes (o no). Igualment 
compartim la filosofía respecte que els sectors 
estiguen representats a l'SN. Hem de veure la 
manera d'afegir l'esmena dins del text de la 
ponència. 

ESMENA 2.                              NO ACCEPTADA 
ASSEMBLEA VALÈNCIA. AJT. VALÈNCIA  
Canvi denominació sindicat: STAS-iv per STAS 

INTERSINDICAL” 
RAÓ.- La tendència és a augmentar i prevaldre 
l'ús d’Intersindical com a marca, per sobre 
d’Intersindical Valenciana, fins i tot algunes 
persones de l'organització per sobre del propi 
nom del sindicat. Aquesta Secció Sindical entén 
que no s'ha de perdre el senyal d'identitat de 

STAS per açò proposa aquestes nomenclatura 
com a fórmula vàlida i ja usada àmpliament. 
 
ESMENA 3.                                NO ACCEPTADA 
ASSEMBLEA ALACANT 
Canvi denominació sindicat: STAS-
INTERSINDICAL VALENCIANA per STAS-iv  

EXPLICACIÓ DEL PONENT. En realitat la 
ponència proposa l'expressió “STAS-
INTERSINDICAL VALENCIANA” en lloc 

d'”STAS-Iv”, que és el que posa als estatuts 
actuals.. Hi ha algunes errates al llarg del text 
que s'hauran de rectificar en aquest sentit. 

També hem de recordar que la paraula 
“Valenciana” fa referència a la nostra 
“INTERSINDICAL”. Proposem debat entorn a 
triar entre alguna d'aquestes dues opcions: 1. 
Si hem de portar davant les sigles “STAS”, 
proposem conservar la expressió inicial i logos 
actuals (veure esmena de la secció sindical de 

l'Ajuntament de València respecte de l'article 8 
dels estatus i la resposta del ponent, referit al 
logo del sindicat). 2. Si hem de llevar la 
paraula “Valenciana”, proposem com a nom 
“INTERSINDICAL STAS” i copiar els logos de 
SALUT i STICS: primer bandera, baix paraula 
“INTERSINDICAL” i més avall paraula “STAS”. 

Per a veure-ho gràficament, com a exemple, 
aquests són els logos de SALUT i sector 
JUSTÍCIA d'STAS:personalitat política, 
lingüística i cultural, senyes dels sindicats de la 
Intersindical Valenciana. Sí és veritat que el 
sector de JUSTÍCIA d'STAS i els sindicats 

SALUT i STICS han llevat la paraula 
“Valenciana”, però les seues denominacions 
comencen amb la paraula 

1. UNA ORGANITZACIÓ BASADA EN LES 
PERSONES 

En el congrés de Peníscola presentàvem l'apartat 

dedicat a l'organització amb aquestes paraules: 
“Com a Sindicat menut ens enfrontem cada dia a 
estructures sindicals gegantines, els grans sindicats 
tenen més mitjans, més persones i més recursos 
que nosaltres. Per tant es impossible competir al 
mateix nivell que aquestes grans organitzacions. 

Però aquesta realitat lluny de desanimar-nos a 
d’encorajar-nos cada vegada més, i buscar 
alternatives per a enfrontar-nos a ells, i aprofitant al 
màxim els avantatges que tenim com organització. 
Un d’aquestos es el grandària de la nostra 
organització, som menuts si, però açò també ens 
dona una perspectiva diferent de treball podem 

mirar a la gent a la cara, mentre els nostres 
competidors els miren des de el terrat d’un 
gratacels, açò sens dubte fa que estem més a prop 
de les persones.” 

Hem de continuar en aquesta línia. I són les 
persones simpatitzants, les afiliades, les delegades, 
les persones permanents i les persones membres 
dels secretariats els qui tenim que esforçar-nos dia a 
dia per incorporar sempre al nostre missatge, les 

característiques diferencials del sindicat. Votants, 
simpatitzants i persones afiliades, son els qui cada 
dia fan més gran aquesta organització. 

A més a més, hem de aprofundir en una línia de 
treball que fins ara no s'ha desenvolupat massa: fer 
les tasques de manera transversal, es a dir, 
intersectorial i territorialitzada, es a dir treballar per 
les persones per territoris (per comarques, si és 
possible), no per sectors. 

2. EL REPARTIMENT INTERN DE 
RESPONSABILITATS 

Aquest tema ve ocupant un espai significatiu en les 
distintes ponències d’organització que s’han 

presentat als nostres congressos. Ja fa vuit anys al 
congrés constituent d'STAS-INTERSINDICAL 
VALENCIANA es tracta amplament. Allí es fixaren 
uns criteris per aconseguir, el que una organització 
con la nostra, que aposta per les decisions 
horitzontals i sobretot per la participació activa de 
les persones en totes les activitats que realitza el 

sindicat, no caiguera de nou en el vici de acumular 
responsabilitats en les mateixes persones. Malgrat 
això, en part no hem aconseguit aquest objectiu per 

la manca de temps  (hem reduit les hores sindicals 
de que disaposàvem a causa dels canvis en la 
legislació i la baixada de representació en alguns 
sectors) i de persones (ja no comptem amb alguns 
recursos per diverses raons). 

I continuem en les mateixes circumstàncies: per una 

banda, carregant cada vegada més les esquenes de 
la mateixa gent, i per altra banda, fent que la presa 
de decisions que cada vegada en mans de menys 
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persones. Afegint els problemes de salut i conciliació 
que comporta per a aquestes persones. 

Es una qüestió cabdal per al nostre Sindicat com així 

ho indica el fet de que va ser tractada als anteriors 
congressos, però malgrat això no hem sabut donar-li 
una solució adequada.  

Igualment, estem en la mateixa situació que fa 
quatre anys respecte de l'augment notable de les 
tasques sindicals i la disminució de persones en el 
sindicat, que fa que cada vegada siga més difícil 
realitzar totes les funcions que tenim encomanades, 
i possiblement, i si no trobem la solució, haurem de 

prioritzar algunes tasques en detriment d’altres, fet 
que ens portarà a no poder desenvolupar la totalitat 
del treball. Per a un repartiment equilibrat de les 
tasques caldria tenir en compte, si més no: 

- Que hi ha tasques que corresponen a 

responsabilitats locals, comarcals, 
intercomarcals, sectorials o nacionals. 

- Que el territori té una lectura política i 
administrativa: no totes les seus tenen 

encarregades les mateixes funcions ni 
suporten la mateixa pressió externa i 
interna. 

- Que el nivell de responsabilitat de totes les 
persones és el mateix dins el mateix òrgan. 
La necessària incorporació de les persones a 

tasques de direcció i coordinació ha de tenir 
en compte unes possibilitats de formació i 
coneixement de l’àmbit d’actuació. Aquesta 
circumstància, lluny de servir per a 
cristal·litzar un paper secundari de 
determinades persones envers unes altres, 
és la condició per a un ple assoliment de 

responsabilitats. 

Hem d'aprofundir en la flexibilització dels criteris 

organitzatius, però conservar en la mesura que siga 
possible l’equivalència en el valor de tots els treballs 
realitzats. En conseqüència, cal reforçar el control 
democràtic de totes les tasques i de les condicions 
en què es realitzen per evitar greuges i 
discriminacions. En una cultura organitzativa 
horitzontal com és la nostra, i en una crisi de 

creixement quasi costant, reforçar el control 
democràtic és indispensable en una direcció nascuda 
de les mateixes persones que fan la tasca. No hem 
aconseguit reforçar de manera significativa les 
funcions d’organització. Nosaltres necessitem 
coordinació interna i entre si d’uns òrgans sindicals 

que volem col·legiats. En aquesta línia, fa quatre 

anys proposàvem algunes reflexions amb una 
dimensió pràctica: 

- La participació s’expressa de forma 
convinguda i ordenada: hi ha un moment 
per al debat, un moment per a prendre les 
decisions i un moment per a avaluar-les. 
Mentrestant, s’ha de donar crèdit a qui ha 
sigut encarregat de realitzar una tasca, s’ha 

de col·laborar en que això siga possible i 
s’han de complir els compromisos adquirits 

- La possibilitat de revocació d’una persona 

que fa una tasca en nom d’altres és una 
garantia democràtica reconeguda en el 

estatuts. A partir d’ací, s’ha de contribuir 
decididament a la realització efectiva de la 
tasca encarregada 

- S’ha de fer un esforç per fer visibles totes 

les funcions i totes les accions que es 
realitzen en la organització, com a condició 
indispensable per assignar-les de forma 
equilibrada. No totes les accions ni totes les 
funcions necessiten el mateix temps per a 
realitzar-les ni els mateixos coneixements, 
però totes configuren al final la dedicació  

efectiva d’alguna o algunes persones. Cal 
canviar la noció de “motxila” (funció 
secundària o subalterna que se suma a una 
altra o altres que es consideren rellevants) 
per la simple noció de tasca reconeguda. 

- S’ha de reforçar el reconeixement dels 

responsables de coordinar activitats 

col·lectives homogènies. L’organització 
global pot ser més eficaç i igualment 
democràtica en la mesura que pose en 
relació aquestes persones, sense haver de 
recórrer constantment a reunir a la totalitat 
del col·lectiu. La representació és necessària 

quan l’assemblea permanent és una 
impossibilitat o impedeix, de fet, l’acció, 
també en l’àmbit intern, pel que fa a les i els 
permanents sindicals. 

- La complexitat de les estructures de la 
nostra organització (Confederació, 
Intersindical, Secretariat Nacional i 

Secretariats de sectors) fa que siga 
impossible la incompatibilitat de càrrecs de 
responsabilitat en els diferents òrgans, però 
la norma general serà la no acumulació 
d’aquests en una mateixa persona 

Cal destriar, per tant, funcions diferents pel que fa a 
l’activitat en el Sindicat. Els perfils de dedicació al 
sindicat han de ser compatibles. Això no lleva que 
qualsevol permanent ha d’estar vinculat a 

l’organització a través dels òrgans sindicals, com 
preveuen els estatuts. La lleialtat al projecte sindical 
s’expressa, en tot cas, compartint les decisions 
col·lectivament. El seu vincle en l’organització 
sempre és de naturalesa política. 

Cal posar en valor el paper de l’afiliació, afiliats i 
afiliades constitueixen el pilar sòlit que suporta tot el 
pes del Sindicat, sense elles i ells, la organització no 
existiria, per això proposem, motivar a tots i totes 

per a que tinguen una participació més directa en 
l’organització. Tenim ací una força potencial que mai 
l’hem aprofitada com deuríem, i en els moments en 
que estem de retallada de persones permanents, 
augment de les tasques i lluita constant al carrer 
conseqüència de les polítiques restrictives dels 

serveis públics, no incitar a les persones afiliades a 
una participació més activa seria un error 
imperdonable. Cal motivar-los, donar-los l’espenta 
per a que isquen del seu anonimat, i encara que 
sabem que molts d’ells i d'elles prefereixen tenir una 
pertinència passiva en l’organització, n’hi ha un gran 
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nombre que esta disposat a treballar en la mesura 

de les seues possibilitats per a que el sindicat no 
perda força en les seues reivindicacions, es una 

tasca pendent que cal començar el més aviat 
possible. Així mateix caldria trobar noves formes de 
participació on es facilitara i fomentara la major 
implicació de les  persones afiliades i simpatitzants 

en el Sindicat. Açò lluny de comportar més treball 
per a l’afiliació significarà més suport per al sindicat, 
i ens farà créixer com a organització. 

Cal apostar per la renovació periòdica i gradual de 
les seues i els seus representants en l’exercici de les 
funcions sindicals. Per això hem d’arbitrar mesures 
que preparen en temps suficient els processos de 
renovació. Encara que moltes vegades ho creguen, 
cap persona pot assumir la condició de  --------------

----------------------------------------------------------
----------------- imprescindible en aquesta 
organització, malgrat això cal reconéixer que moltes 

vegades tenim serioses dificultats per a cobrir les 
baixes que es es produeixen en el sí del Sindicat. 

3. TRANSVERSALITAT INTERSECTORIAL. 
L’ESTRUCTURA HORITZONTAL 

Com dèiem al final del primer epígraf, des d'aquest 
moment hem de aprofundir en una línia de treball 
que fins ara no s'ha desenvolupat massa: fer les 
tasques, i les visites a les comarques i centres de 

manera transversal, es a dir, intersectorial, per a 
totes les persones afiliades de cada territori i no per 
a les persones del sector al que pertanga la persona 
que fa la tasca. Açò requereix un alt nivell de 
coordinació que, com hem dit abans, ha de dur-se a 
terme mitjançant una potent àrea d'organització. 

Som una organització oberta a les persones, que 
situa les decisions no en cúpules allunyades de la 
realitat, si no al peu del carrer, en els centres de 

treball. L’horitzontalitat de la nostra organització, 
més que una forma de treballar, és una 
característica primordial del nostre sindicat. 

En aquest sentit, ja ve reflectit als nostres estatuts 
que apostem per un model sindical unitari, amb un 
alt grau de pluralisme i de funcionament democràtic, 
on càpien totes les persones que vulguen defensar 
col·lectivament els seus drets i els serveis públics. 

Som una organització horitzontal, autònoma, lliure, 
plural, independent i aconfessional que es regeix 
exclusivament per la voluntat de la seua afiliació.   

STAS-INTERSINDICAL VALENCIANA, com a 
organització sindical progressista, té com a principis 

rectors de la seua activitat la participació en la presa 
de decisions, la transparència de les seues 
actuacions, la llibertat i la solidaritat, basades en el 
respecte a la pluralitat ideològica i l’esperit crític. 

Aquestes declaracions son molt més que literatura 
sindical, es reitera congrés a congrés perquè 
configuren els trets que defineixen el nostre sindicat, 

i que el fan diferent a altres organitzacions sindicals. 

Totes aquestes característiques, ens apropen més a 
les persones treballadores, que és el que busquem 

des d'STAS-INTERSINDICAL VALENCIANA, estar al 
costat de les persones treballadores, i no viure en 
una realitat sindical paral·lela que no s’assabente 
dels problemes del dia a dia dels centres de treball, 

la interconnexió entre Sindicat i persones 
treballadores ha de ser costant. 

Però moltes vegades portem arrossegant vicis que 
fan que, tot i respectar les nostres característiques, 
no estiguen aplicant-se de la manera que volgueren, 
per a que això no succeïsca cal revisar la nostra 
organització i corregir les possibles disfuncions que 
impossibiliten aprofundir en l’estructura horitzontal. 

4. UNIONS COMARCALS: UNA ASSIGNATURA 
PENDENT 

La nostra organització hauria d'estructurar-se en 
Unions Comarcals (UC) en les quals totes les 
persones afiliades a qualsevol dels sectors poden 
participar per prendre decisions sobre els assumptes 

que afecten a la seua comarca o al seu sector, o al 
conjunt dels sindicat. Però malgrat els intents que 
ha hagut, sobretot per part del sector local, no hem 
aconseguit que dotar de vida a les unions comarcals, 
la participació de l’afiliació ha estat escassa. Cosa 
que ens ha portat a deixar de convocar assemblees 

prèvies per als Consells nacionals al altres llocs que 
no siguen les 3 capitals de comarca. Però no per açò 
deguem de renunciar a estructurar un model 
comarcal que siga la base del Sindicat. Cal tenir en 
compte que, encara que la majoria d’afiliats es troba 
a alguna de les capitals, no es menut el nombre 
d’afiliats que trobem dispersos per les comarques 

tenint en compte que, per la seua estructura, bona 
part de l’afiliació del sector local es concentra a les 
comarques, per aixó  deguem apostar per les UC. 

Per a dinamitzar-les i pontenciar la seua constitució, 
amb l’objectiu d’enfortir i cohesionar el sindicat, cal 
que les reunions de les UC siguen periòdiques i que 
es convoquen per a analitzar i prendre decisions 
sobre els assumptes laborals que afecten la comarca 
i al conjunt del país, i que tinguen en compte la 

intersectorialitat del sindicat. Per fer efectiu açò, el 
proper SN haurà de presentar al Consell Nacional un 
pla de treball que responga a aquest objectiu. 
Paral·lelament a la participació de la nostra afiliació 
a través de les UC, cal treballar per constituir una 
xarxa de la nostra militància als centres de treball 

on es concentre més personal, xarxa que 

s’estructuraria en assemblees permanents de 
centres.  

L'experiència ens demostra que en aquells centres 
on la nostra afiliació és més activa, els resultats de 
l'acció sindical i de les eleccions sindicals són 
òptims. A més, la reducció dels alliberats 
institucionals, fan molt necessari que aquesta xarxa 
s'active per garantir la continuïtat del nostre treball, 

que es tant com dir en defensa d'uns serveis públics 
de qualitat i del personal que hi treballa. Aquesta 
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xarxa també serviria per a conéixer les persones 

afiliades i simpatitzants més actives i reivindicatives, 
el que ens permetria tindre un viver de futures 
persones delegades i permanents sindicals. 

Per teixir aquesta xarxa cal establir els nuclis 
sindicals de centre, persones militants que 
dinamitzen el debat laboral en els centres, i que 
posen el sindicat en contacte directe amb els centres 
de treball i el personal del sector. Per fer realitat el 

funcionament d’aquestos nuclis sindicals es precís 
que estiguen organitzats com assemblees 
permanents de centres de treball que 
desenvoluparien la mateixa funció que fan les UC 
però centralitzant-les a un centre de treball. Hem de 
tenir en compte per a la creació d’aquest nou òrgan 
que a molts centres de treball es concentra més 

afiliació que a moltes comarques i aquesta 
organització seria una manera de facilitar-los la 
participació en l’estructura del sindicat. 

Cal també que des del secretariat s’organitze i 
programe la coordinació entre aquesta xarxa 
d’assemblees permanents i de les UC per optimitzar 
tant els recursos com per garantir el transvasament 
de la informació en tots els sentits. Ha de ser una 
obligació de totes les persones permanents sindicals 

arreplegar i gestionar la informació i fer arribar 
aquesta informació permanentment a la xarxa 
d’assemblees i permanents sindicals. Només si els 
proveïm d’informació diària i actualitzada podran 
convertir-se en el referent del seu centre i de la 
seua comarca. Les noves tecnologies ha de servir 
per facilitar la feina. 

Pot ser siga el moment de crear una estructura de  
unions comarcals on s’integren tots els sectors que 

afavorisca la participació de la gent de la comarca 
amb reunions periòdiques que posaren en contacte a 
afiliació i persones simpatitzants del sindicat. 

5. ELS ORGANS SINDICALS. ÀREES DE TREBALL 
DEL SECRETARIAT NACIONAL 

El nostre model sindical basat en la participació de 
les persones afiliades en totes les estructures i en 
l'assemblea com a espai de decisió, la presa de 
decisions de manera participativa i democràtica, el 
funcionament col·legiat dels òrgans, el treball en 
equip, el manteniment d'unes estructures obertes a 

les diferents sensibilitats, la pluralitat del sindicat... 
són algunes de les nostres senyals d'identitat que 
cal mantindre. Però és cert que la seua posada en 

pràctica no està exempta de disfuncions i problemes 
de caràcter intern i extern. Les disfuncions internes, 
una vegada detectades, caldrà corregir-les i posar 
en pràctica les reflexions, els acords dels òrgans i els 
preceptes estatutaris. 

Des de la constitució d'STAS-INTERSINDICAL 

VALENCIANA hem apostat per un model organitzatiu 
que no hem portat a terme del tot, així sempre hem 
parlat d’estructurar el sindicat en unions comarcals 
però no hem aconseguit resultats significatius. 

Pel que fa als problemes externs, en els darrers 

anys hem observat un descens en la participació del 
personal del sector i de la nostra afiliació en la vida 

sindical. Aquesta manca de participació també 
s'observa en el conjunt de la societat. Açò 
representa un entrebanc per a dur a la pràctica el 
model sindical que representem. Una organització 

com la nostra es ressent més fàcilment per aquesta 
situació que les organitzacions basades en 
estructures piramidals i fortament jerarquitzades. 
Per això, en aquest context de descens de 
participació, atacs de les administracions i de les 
patronals al sindicalisme, retallades de les hores 
sindicals, descrèdit del moviment sindical per la 

pràctica burocratitzada i claudicant dels sindicats 
majoritaris en el món del treball, amb l'aparició de 
noves eines d'informació i comunicació, de xarxes 
socials que mantenen al personal constantment 
informat, hem de reflexionar sobre el paper del 
nostre sindical i de la nostra pràctica. 

La situació social i sindical ha afavorit que el pes del 
sindicat, la tasca del dia a dia, haja recaigut sobre 
un grup reduït de persones que han concentrat la 

presa de decisions i presència en els òrgans 
sindicals. Un exemple d'açò és la composició i 
l'assistència als òrgans sindicals que, en un 
percentatge molt elevat, es concentra en persones 
alliberades, bé actuals o del passat, mentre que el 
nombre de persones noves que s'incorporen a la 

vida sindical és escàs. Si volem que el nostre model 
sindical, participatiu i assembleari, perdure en el 
temps, s'enfortisca, cal potenciar les pràctiques 
sindicals i organitzatives que faciliten la participació 
de la nostra base social, tant de les persones 
afiliades com les no afiliades del nostre entorn més 
proper. Una participació que conjuga tres elements: 

la recuperació de l'assemblea com un espai 
d'informació, debat i decisió; l'apropament a les 
persones afiliades i als centres de treball; i la 
utilització de les noves tecnologies de la informació i 
comunicació. 

El Sindicat ha de fer una aposta per potenciar i 
valorar la participació mitjançant les possibilitats que 
donen les tecnologies de la informació i comunicació. 
Ja vam ser pioners en l’enviament de correus 

electrònics, per això ara hem aprofitar la revolució 
de les xarxes socials per a utilitzar aquestes noves 
eines en l’acció sindical de totes les nostres 
estructures: sindicat, sectors, unions comarcals o 
intercomarcals, seccions sindicals i també caldria 
plantejar-se la creació d’un espai per a l’afiliació, 
espai que ja existeix en les webs d’altres sindicats 

de Intersindical. 

També s'ha d'apostar per la creació d’una xarxa de 

assemblees permanents de centres de treball que 
acompliren la mateixa tasca que les UC, però 
centrades en els centres de treball on s’aglutina més 
personal. 

D'acord amb les propostes anteriors, es proposa 
reduir el nombre de membres del Secretariat 
Nacional d'STAS-INTERSINDICAL VALENCIANA, es a 
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dir, que cada àrea tinga només un o una membre 

dins del Secretariat i, al voltant de cada una grups 
de treball per a recolzar i portar a terme les diverses 
accions a desenvolupar per aquelles. 

Per això, les àrees en què podria dividir-se el 
Secretariat Nacional serien: acció  sindical, 
organització, secretaria d'actes, polítiques d’igualtat, 
administració, comunicació, formació, salut, àrees 
intercomarcals d'Alacant, Castelló i València i àrees 

subsectorials de seguretat ciutadana, comunicació i 
empreses públiques. (E4) (E5) 

ESMENA 4. SUBSTITUCIÓ.     NO ACCEPTADA
   

 ASSEMBLEA ALACANT.  

Per això, les àrees en què podria dividir-se el 

Secretariat Nacional serien: acció  sindical, 

organització, polítiques d’igualtat, 
administració, comunicació, formació, salut, 
àrees intercomarcals d'Alacant, Castelló i 
València. 

PROPOSTA D'ESMENA. SUPRESSIÓ.                                                   
TRANSACCIONAL 

ELIMINACIÓ DEL PARÀGRAF: Per això, les 
àrees en què podria dividir-se el Secretariat 
Nacional serien: acció  sindical, organització, 
secretaria d'actes, polítiques d’igualtat, 
administració, comunicació, formació, salut, 

àrees intercomarcals d'Alacant, Castelló i 
València i àrees subsectorials de seguretat 
ciutadana, comunicació i empreses públiques. 

RAÓ.- Si allò que volem és un treball més 
transversal i una reducció del nombre de 
components del SN, no té sentit que ni els 
sectors ni els subsectors estiguen 
representats. Cal modificació dels Estatuts. 
Llevem els sectors i els subsectors dels 
Estatuts. 

EXPLICACIÓ.- En principi no volem l'eliminació 

dels sectors i/o subsectors com a tals, sinó un 
treball transversal. Es proposa l'eliminació del 
paràgraf, i deixar-ho tal com diu l'article 28.5 
del Estatuts, respecte de la composició del 
Secretariat Nacional, però afegint les 
modificacions que proposa aquesta mateixa 
assemblea d'Alacant en eixe mateix article dels 

estatuts més una referència als subsectors i 
sectors actuals i a la comissió permanent de 
l’SN que proposa l’assemblea de Castelló 
(veure). 

ESMENA 5.       NO ACCEPTADA 
ASSEMBLEA CASTELLÓ.  

Afegir l'àrea de coordinació i les àrees 
sectorials. 

EXPLICACIÓ: Llegir l’anterior explicació. 

6. ESTATUTS 

ESTATUTS DEL “SINDICAT DE TREBALLADORES 
I TREBALLADORS DE LES ADMINISTRACIONS I 
ELS SERVEIS PÚBLICS - INTERSINDICAL 
VALENCIANA” 

PREÀMBUL. DECLARACIÓ DE PRINCIPIS 

Treballadores i treballadors públics de les diferents 
Administracions del País Valencià, conscients que 

només la solidaritat entre totes les treballadores i 
tots els treballadors permetrà la consecució de un 
sistema just de convivència social i plenitud 
democràtica. 

Declarem: 

Que ens organitzem en torn a una associació 
d’inspiració progressista i sumem el nostre esforç al 
de la resta de treballadores i treballadors en la seua 
lluita per una societat més justa i democràtica, on 
cesse qualsevol tipus d’explotació i es garantesca la 
dignitat i la llibertat de les persones, així com el ple i 
lliure desenvolupament de la personalitat humana 
front a tot tipus d’opressió. 

A tal efecte, establim els següents: 

ESTATUTS 

CAPÍTOL PRIMER: DENOMINACIÓ, ÀMBITS I 
DOMICILI SOCIAL. 

Art. 1. Constitució 

A l'empara de la Llei Orgànica 11/1985, de Llibertat 
Sindical, del Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 
l'Estatut dels Treballadors, així com de les normes 
internacionals sobre la Llibertat Sindical, reguladores 
totes elles dels drets sindicals, es constitueix 

l'organització denominada “SINDICAT DE 
TREBALLADORES I TREBALLADORS DE LES 
ADMINISTRACIONS I SERVEIS PÚBLICS - 
INTERSINDICAL VALENCIANA”, sigles STAS-
INTERSINDICAL VALENCIANA. 

Art. 2. Personalitat i règim jurídic 

1. STAS-INTERSINDICAL VALENCIANA, per la seua 
naturalesa, és una entitat de dret amb personalitat 
jurídica pròpia i plena capacitat per al compliment 
dels seus fins, que es governa i s’administra en 
règim d’autonomia de forma democràtica, en el 

marc establert per les lleis i d’acord amb aquests 
Estatuts. 

2. STAS-INTERSINDICAL VALENCIANA, en la seua 
condició d’organització sense ànim de lucre i per la 
seua naturalesa de caràcter sindical, s’acull a totes 
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les prerrogatives i potestats que en el seu benefici 
establisca la legislació al respecte.  

3. STAS-INTERSINDICAL VALENCIANA, en l’exercici 

de la seua plena personalitat jurídica, podrà posseir, 
gravar i alienar qualsevol dels seus béns, amb 
subjecció a allò que establisquen aquests Estatuts i 
la legislació vigent. 

4. La defensa en judici de STAS-INTERSINDICAL 
VALENCIANA o de qualsevol dels seus òrgans, es 
realitzarà mitjançant aquells membres del gabinet 
de l’assessoria jurídica als que se li encomane. Quan 
es considere convenient i prèvia autorització del 

Secretariat Nacional podrà encomanar-se la defensa 
i representació processal a un Lletrat o Graduat 
Social en l’exercici lliure de la seua professió o en 
l’exercici de les seues funcions sindicals. (E6) 

ESMENA 6. SUBSTITUCIÓ.     NO ACCEPTADA 

ASSEMBLEA ALACANT 

Substituir “ l’assesoria jurídica” por “ Servei 
Jurídic mancomunat”. 

Si ara tindrem segons la carta de servei jurídic 
mancomunat, no hauria de dir-se així? 

5. STAS-INTERSINDICAL VALENCIANA, com a 

entitat jurídica amb capacitat legal per a obrar, no 
es fa responsable dels actes de cap de les seues ni 
dels seus membres que no hagen estat degudament 
mandatats i refrendats en la forma que estableixen 
els Estatuts. Per tant, les possibles responsabilitats 
derivades d’aquests actes correspondran a la 

persona que les hagen realitzat. 

6. Tant aquests Estatuts com les sigles i símbols que 
el representen, així com els que en un futur es 

desenvolupen, són de titularitat del conjunt de 
l’afiliació, i es prohibeix qualsevol ús no autoritzat 
pel Secretariat Nacional a tota persona física o 
jurídica, aliena o no al Sindicat, tot adoptant les 
mesures legals pertinents per a la seua defensa i 
protecció. 

Art. 3. Composició 

STAS-INTERSINDICAL VALENCIANA està integrat 
per les distintes Unions Comarcals i Seccions 
Sindicals existents en les distintes comarques del 

País Valencià, cadascuna de les quals està integrada 

pel conjunt de l'afiliació dels distints sectors de les 
treballadores i els treballadors. Els criteris de 
constitució, així com el seu reconeixement 
correspondrà al Consell Nacional. 

Art. 4. Àmbit territorial 

El seu àmbit territorial està constituït per la totalitat 
de les comarques que conformen el País Valencià 
(Comunitat Autònoma Valenciana). 

Art. 5. Àmbit professional 

1. STAS-INTERSINDICAL VALENCIANA abraça a 

totes les treballadores i treballadors, que lliurement 

s'afilien, tant si treballen com si estan en situació de 
desocupació forçosa, així com jubilació o en situació 
d'excedència. No existirà cap tipus de discriminació 
en funció del sexe ni de les creences polítiques, 
religioses o filosòfiques.  

2. Respecte a l'àmbit funcional o professional STAS-
INTERSINDICAL VALENCIANA afilia: 

- A les empleades i empleats públics, siga 
quina siga la relació jurídica en què preste 
els seus serveis en les diferents 
Administracions Públiques en el País 

Valencià, o entitats que tinguen relació amb 
els pressupostos generals d’aquestes. 

- A les empleades i empleats d'Organismes 

Públics, Organismes Autònoms, Patronats, 
Fundacions, Escoles Taller, Instituts, 
Consorcis o altres ens semblants dependents 
de les diferents administracions públiques o 

participats per aquestes. 
- Així mateix, afiliarà a aquelles treballadores i 

treballadors d'empreses en què 
l'Administració Pública forme part dels 
Consells d'Administració o altres òrgans de 
direcció, siga quina siga la seua participació 

en elles i el seu àmbit de negociació (local, 
comarcal, provincial, autonòmic o estatal), 
així com de les empreses prestadores de 
serveis públics. 

- Podran mantindre la seua condició d'afiliat o 
afiliada, així mateix, les persones jubilades o 
desocupades que hagen pertangut al 

Sindicat en el moment del passe a aquesta 

última situació, amb unes quotes especials 
aprovades pel Congrés, i que seran com a 
màxim el 50% de les establertes per a les 
persones afiliades amb caràcter general, 

amb els drets i deures reconeguts pels 
Estatuts. 

- També podran afiliar-se aquelles persones 
que pretenguen accedir o busquen ocupació 
en qualsevol de les entitats esmentades 
anteriorment, i aquelles que hagen 
mantingut una relació contractual amb 

l'Administració, amb unes quotes especials 
aprovades pel Congrés, amb els drets i 
deures reconeguts en els Estatuts. 

- Aquelles treballadores i treballadors que no 
estiguen compresos en els apartats anteriors 
i es dirigisquen al Sindicat perquè els 

represente, estaran a la decisió dels òrgans 
de direcció sobre la consideració d'una millor 
defensa dels seus interessos, podent ser 
acollits sota condicions que prèviament es 
determinen. Aquestes treballadores i 
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treballadors estaran subjectes a una revisió 

anual de les condicions determinades per a 
la seua permanència en STAS-
INTERSINDICAL VALENCIANA. 

Art. 6. Membre de la Intersindical 

1. STAS-INTERSINDICAL VALENCIANA és membre 
de ple dret de la Intersindical Valenciana (Iv), 
participa en els òrgans de direcció d'aquesta, 
accepta els seus Estatuts i té plena autonomia en 
l'aplicació de la línia sindical aprovada en Congrés 
per la Intersindical Valenciana. Així mateix, té total 
sobirania per a l'elaboració de la pròpia línia i tàctica 
sindical i de la seua política de funció pública. 

2. STAS-INTERSINDICAL VALENCIANA és membre 

de ple dret, a través de la Intersindical Valenciana, 
de la Confederació Intersindical, participa en els 
òrgans de direcció d'aquesta, accepta els seus 

Estatuts i té plena autonomia en l'aplicació de la 
línia sindical aprovada en Congrés per la 
Confederació Intersindical. Així mateix, té total 
sobirania per a l'elaboració de la pròpia línia i tàctica 
sindical i de la seua política de funció pública. 

3. STAS-INTERSINDICAL VALENCIANA podrà 

adherir-se, vincular-se o integrar-se en 
organitzacions sindicals del mateix o distint àmbit 
territorial i/o funcional i es podrà federar, confederar 
o adherir a altres sindicats, col·lectius o grups de 
treballadores i treballadors de la forma en què 
s'establisca en aquests Estatuts. Igualment podrà 

formar coalicions amb altres organitzacions 
sindicals. Així mateix podrà adherir-se, vincular-se o 
integrar-se en organitzacions d'àmbit internacional. 

 

Art. 7. Seu social 

La seu social de STAS-INTERSINDICAL VALENCIANA 
s'estableix en la Ciutat de València, carrer Juan de 

Mena, 18, sense perjudici d'obrir quantes seus i 
locals es consideren necessàries per al 
desenvolupament de la seua activitat. (E7) (E8) 

ESMENA 7.                                      ACCEPTADA 

ASSEMBLEA VALÈNCIA. SECCIÓ SINDICAL AJT. 
VALÈNCIA 

Juan de Mena, 18 per Juan de Mena, 22 baix 

ESMENA 8.                                     ACCEPTADA 

ASSEMBLEA ALACANT 

Carrer Juan de Mena, 22 baix, CP 46008 

Art. 8. Logotip 

La marca representativa de l'STAS-INTERSINDICAL 

VALENCIANA estarà determinada pel seu segell i 
logotip aprovats en Congrés, la representació gràfica 
del qual és la que es disposa a sota. (E9)  

ESMENA 9. CORRECIÓ       NO ACCEPTADA 

 ASSEMBLEA ALACANT  

La marca representativa de l'STAS-

INTERSINDICAL VALENCIANA STAS-Iv.  (En la 
ponència diu STAS-IINTERSINDICAL).  

 

 

(E10) 

ESMENA 10. SUBSTITUCIÓ      NO ACCEPTADA 

ASSEMBLEA VALÈNCIA. AJT. VALÈNCIA 

PROPOSTA D'ESMENA TRANSACCIONAL: 

Les marques representatives de l'STAS-

INTERSINDICAL VALENCIANA estaran 
determinades pels seus segells i logotips 
aprovats en Congrés, la representació gràfica 
dels quals és la que es disposa a sota. 

Nota.- S’elimina el segon paràgraf 

 

 

 

 

 

 

 

(Nómes sector Justícia)      (Només subsector Policía       
Local i Bombers) 

Així mateix, el sindicat podrà presentar-se a les 

eleccions sindicals utilitzant el nom i el logotip 

d’Intersindical Valenciana, amb la possibilitat de 

combinar-lo amb el de STAS-INTERSINDICAL 

VALENCIANA o bé amb el del sector al qual es 

represente. (E11) 

ESMENA 11. SUPRESSIÓ.         NO ACCEPTADA 
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ASSEMBLEA ALACANT  

Supressió de “o bé amb el del sector al qual es 
represente”. 

CAPÍTOL II: CARACTERÍSTIQUES 

Art. 9. De classe. 

1. És un Sindicat constituït per treballadores i 
treballadores que defensa les reivindicacions de la 
classe obrera.  

2. Té com a objectiu lluitar per aconseguir canviar 
les actuals relacions d'explotació i substituir-les per 
una noves relacions socials alliberadores. 

3. Lluita per aconseguir la unitat de totes les 
treballadores i treballadors. 

Art. 10. Autònom. 

- Autofinançat per la base afiliada, les 
subvencions que legalment li corresponen i 
els recursos que puga generar sempre que 
no contradiguen els Estatuts. 

- És independent de les distintes 
Administracions, de la Patronal i de 
qualsevol organització o institució social, 
sindical, política o religiosa.  

Art. 11. Nacional. 

1. Reconeix la realitat nacional del País Valencià. 

2. Treballa pel ple exercici de l'autogovern, lluitant 

per la consecució del dret a l'autodeterminació del 
País Valencià, en la perspectiva d'aconseguir la 
plena sobirania nacional. 

3. Respecta i potencia l'estructura comarcal, atenent 
a la realitat de cada una d'elles. 

4. La llengua pròpia de STAS-INTERSINDICAL 
VALENCIANA és el valencià, acadèmicament llengua 
catalana, tot això sense perjudici del respecte dels 
drets lingüístics individuals assumits pel nostre 
sindicat. 

 

Art. 12. Unitari. 

1. Accepta a seu si la pluralitat ideològica de totes 
les corrents democràtiques.  

2. Reconeix els corrents d'opinió existents al seu si i 
potencia que, a través del coneixement i discussió 
de tots els possibles plantejaments, es puga arribar 
a constituir alternatives unitàries. 

3. Busca acords i unitat d'acció amb la resta dels 

sindicats de classe a fi de superar progressivament 
les divergències existents, caminant cap a formes 
d'unitat cada vegada més àmplies.   

Art. 13. Assembleari. 

1. Les assemblees són els òrgans de decisió sindical, 
on el conjunt de l'afiliació, proposa, debat i decideix 
sobre qualsevol acció o alternativa, podent delegar 
la seua funció decisòria sobre altres òrgans 
representatius, els quals assumiran el deure de 
decidir per ells segons el que estableixen aquests 
Estatuts. 

2. Cada assemblea decidirà autònomament els 
criteris d'actuació de les seues i dels seus 

representants, estant supeditats a les crítiques i 
decisions de la base afiliada, en els distints nivells, i 
podrà revocar-los.  

3. En els distints àmbits territorials impulsarà 
assemblees de totes les treballadores i tots els 
treballadors com a mitjà de reforçar la unitat i 
participació. Així mateix promourà la representació 
unitària i directa de les treballadores i treballadors. 

4. En moments de lluita, convocarà assemblees 
generals decisòries sobre les propostes d’acord o 
pacte negociades en els òrgans pertinents, i 

reconsiderarà les seues pròpies decisions prèvies 
quan les assemblees siguen discrepants. No es 
vincularà a les decisions d'assemblees quan 
aquestes contradiguen els seus propis Estatuts i/o el 
model sindical que representa.  

5. Es potenciarà la participació activa de la base 
afiliada, així com la seua presència activa. El 
Sindicat es manifesta en contra del sindicalisme 
burocratitzat. 

Art. 14. Democràtic. 

1. Segons el criteri de “cada persona afiliada una 
veu i un vot”, participarà en les activitats sindicals 
en igualtat de drets que la resta, bé personalment, 
bé mitjançant delegats i delegades. 

2. En tots els òrgans sindicals es garantirà als seus 
membres la plena llibertat d'expressió sobre els 

temes en debat, així com el respecte a les posicions 
particulars o col·lectives al si del Sindicat. Aquesta 

llibertat d’opinió no estarà restringida ni coartada 
sempre que no es base en injúries, calumnies i 
difamacions. L’autonomia, la solidaritat i la més 
completa llibertat d’expressió i divulgació de les 

idees al si del Sindicat, requereixen el respecte 
inexcusable de la disciplina en el compliment i 
aplicació de la voluntat majoritària. 

3. En l'orde del dia d'una reunió o assemblea, 
s'inclouran preceptivament els assumptes que 
siguen avalats pel 10 per cent de les persones 
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membres de dret, excepte en els casos concrets que 
aquests Estatuts determinen un altre percentatge. 

4. Constituït un òrgan sindical, les decisions es 

prendran en els casos ordinaris per majoria simple, 
llevat que el nombre major de vots corresponga a 
les abstencions. 

5. Les decisions sindicals vinculen a tots les 
afectades i els afectats. 

6. Tots els càrrecs sindicals són coberts per elecció i 
són revocables en cada moment per qui els van 
elegir. 

7. En cas de presentar-se una sola llista, la votació 
serà a favor o en contra d’eixa llista tancada. En cas 
de ser presentades diverses llistes, els llocs es 
cobriran per mitjà del sistema de llistes obertes, de 

forma que cada electora o elector votarà com a 

màxim el 75 per cent dels llocs a cobrir, elegint-se 
qui obtinga més vots. 

8. Es potenciarà el control de la base afiliada sobre 
l'actuació dels càrrecs sindicals en l'execució dels 
mandats rebuts. 

Art. 15. Reivindicatiu. 

Reivindicatiu dels interessos econòmics, laborals, 

professionals i sociopolítics de les treballadores i 
treballadors, tant del País Valencià, com de la resta 
de l'Estat.  

Art. 16. Sociopolític. 

Assumeix, a més de reivindicar la millora de les 
condicions laborals, la defensa de les qüestions 
político-socials que afecten a les treballadores i 
treballadors, potenciant l'establiment de les més 
àmplies relacions amb tots els sectors populars en la 
perspectiva de suprimir tota discriminació o 
explotació, construint una societat sense opressors 
ni oprimits. 

 

 

 

 

ESMENA 12. ADICIÓ                        ACCEPTADA 

ASSEMBLEA D’ALACANT 

CARACTERÍSTIQUES (capítol 2 dels estatuts). 

RAÓ: Entenc que cal afegir articles sobre les 
característiques que tenim, però que no estan 

reflectides als estatuts, i per contra, sí es 

troben als estatuts de la Intersindical 
Valenciana. Es tractaria de ficar-los entre el 9 i 

el 16, no dic en quin lloc, I retardaria la resta 
dels articles, que diguera:  

“INTERNACIONALISTA I SOLIDARI: STAS-Iv 
entén l’internacionalisme com una pràctica de 
solidaritat activa. Per açò dòna suport a tots 
els pobles que lluiten pel seu alliberament 

nacional i social; a la lluita pels drets humans, 
socials i econòmics; a la denúncia de les 
polítiques globalitzadores que empobreixen els 
països; a la lluita de les persones migrants i a 
l’establiment de xarxes i plataformes que 
treballen per coordinar i enfortir la lluita de la 
classe treballadora per la seua emancipació. 

Per això, treballa per la unitat de les 
organitzacions sindicals en la lluita comuna 
contra l’explotació i l’opressió.  

PLURAL I PROGRESSISTA: Accepta al seu si la 
pluralitat ideològica de quantes corrents 
democràtics puguen donar-se i té un 
compromís amb les treballadores i treballadors 
per a exigir als governs que avancen en la 
lluita contra les desigualtats en favor de les 
classes oprimides.  

FEMINISTA I IGUALITARI: Assumeix la lluita 

contra la discriminació de gènere en tots els 
àmbits de la vida, tant la privada com la 
pública, i especialment en la l’activitat sindical, 
assumint i potenciant la defensa de la igualtat 
real i efectiva entre dones i homes. Es 
compromet en el desenvolupament d’accions i 
mesures transversals per a promoure la 

igualtat en tots els òrgans de participació i 
decisió de l’STAS-Iv. així com en la utilització 
d'un llenguatge inclusiu en totes les 
comunicacions i la garantia d'un espai de 
treball lliure de sexisme al sí del sindicat, 
promovent per a d'això les accions formatives 
escaients per a totes les persones permanents 
sindicals. 

Fomenta la coeducació com a model educatiu 

basat en el respecte a la diversitat que 
contribueix a transformar l’actual situació de 
desigualtat i lluita per eradicar la violència cap 
a les dones en qualsevol de les seues formes.  

ECOLOGISTA: Lluita contra la destrucció de la 

naturalesa i la degradació del medi ambient 
mitjançant accions i propostes basades en un 
desenvolupament sostenible.” 

NOTA DEL PONENT: S’ACCEPTA però canviant 
STAS-IV per STAS-INTERSINDICAL 
VALENCIANA 

CAPÍTOL III: FINS. 

Art. 17. Fins 
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Són fins de STAS-INTERSINDICAL VALENCIANA: 

1. La defensa dels interessos econòmics, respectant 

que a igual treball, correspon igual salari; i 

sociopolítics de les treballadores i treballadors, la 
lluita per la millora de les condicions de vida i 
treball, així com la dignificació de la seua situació 
social. 

2. La desaparició de qualsevol tipus de 
discriminació, tant en raó de la divisió en múltiples 
categories laborals i administratives, com per raons 
ideològiques i de sexe. 

3. Donada la situació absolutament discriminada de 
la dona, lluitar contra totes les opressions 
específiques a les que estiga sotmesa, tant laborals, 
professionals i jurídiques, com sexuals i educatives. 

4. La desaparició de penalitzacions o represàlies al 
dret que té la persona a exercir el seu mode de vida. 

5. Lluitar contra les situacions de desocupació, 
subocupació i pluriocupació. 

6. Treballar en l'harmonització de convenis, pactes o 
altres normes que puguen permetre aconseguir unes 

retribucions justes, per uns increments salarials 
lineals que acaben amb les grans diferències 
salarials entre els grups més baixos i els superiors, 
conciliant la vida laboral amb la personal, uns 
sistemes de formació i promoció adequats i una 
Seguretat Social suficient, justa i igualitària en el 

marc d'un medi ambient natural que garantisca el 
benestar i millore la qualitat de vida de les 
treballadores i els treballadors, així com unes 

condicions laborals acordes als drets i obligacions 
que marca la llei de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 

7. Vigilar i contribuir perquè l'Administració estiga al 
servei dels interessos de la col·lectivitat, impedint i 
denunciant qualsevol tipus de favoritisme o 

corrupció, tant en les estructures administratives, 
com en l'àmbit personal per raó del càrrec o 
responsabilitat. 

8. Elaborar alternatives que garantisquen tant la 
màxima eficàcia dels serveis que es presten a la 
col·lectivitat com el desenvolupament i plenitud 
humana d’empleades i empleats públics. 

9. Aconseguir el reconeixement de tots els drets 
sindicals, entre els que té especial i fonamental 
rellevància el dret efectiu a la negociació col·lectiva. 

10. Lluitar perquè la Generalitat Valenciana 
assumisca competències plenes en matèria laboral, 
que permeten un marc valencià de relacions 
laborals. 

11. Combatre tota legislació contrària a les 
treballadores i treballadors i reclamar lleis que 

reconeguen els drets conquistats per la classe 
obrera. 

12. Buscar la unitat amb la resta de les 

treballadores i treballadors per a aconseguir 
solidàriament els més amplis nivells de llibertat i 
democràcia, en el camí cap a la consecució d'una 
societat en què el treball siga element alliberador i 
en la que no existisca l'explotació.  

Art. 18. Unitari 

En la consecució d'aquests fins, es buscarà unir 
esforços i criteris en vistes a la unitat d'acció de 
totes les treballadores i treballadors. Per a d’això, 
mantindrà relacions amb les organitzacions sindicals 
que cerquen els mateixos fins i desenvolupen la 

seua activitat en els mateixos sectors, sempre que 
siga possible, sense perdre el principi d’autonomia 
com a sindicat. 

CAPÍTOL IV: DRETS I DEURES DE LES 
PERSONES AFILIADES. 

Art. 19. Drets 

Tota persona afiliada, té dret a: 

1. Expressar-se lliurement a tots els nivells. 

2. Elegir i ser elegida per a qualsevol òrgan sindical, 
segons els Estatuts o reglament de règim intern. 

3. Decidir amb el seu vot en tot el que afecte a la 
vida sindical i al seu nivell de representativitat. 

4. Percebre les prestacions i serveis que 
s'establisquen, i gaudir de tots els drets, facultats, 
prerrogatives i de les activitats i convenis que al seu 

favor realitze o subscriga el Sindicat, d’acord amb 
aquests Estatuts. 

5. Que les seues propostes siguen incloses en l'orde 

del dia dels òrgans del Sindicat, atenent-se als 
criteris de funcionament que en el seu àmbit 
s'establisquen. 

6. Participar en la planificació, elaboració, control i 
execució de les distintes activitats que es realitzen. 

7. Ser informada puntualment de la marxa de les 
activitats sindicals. 

8. Rebre assessorament jurídic i laboral. 

9. Participar en l'elaboració democràtica de les 

plataformes reivindicatives, comptant amb l'opinió 
del conjunt de les treballadores i treballadors. 

10. Rebre aquests Estatuts. 
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11. Ser emparats i representats pel Sindicat, a fi de 

facilitar accions i defenses relacionades amb 
l'exercici professional. 

12. Rebre informació, expressar-se i dirigir-se al 
Sindicat en qualsevol de les llengües oficials del País 
Valencià.  

13. Recórrer a la Comissió de Garanties i Conflictes 
en cas de conflicte amb qualsevol membre o òrgan 
del Sindicat. 

Art. 20. Deures de les persones afiliades 

Són deures de tota persona afiliada: 

1. Satisfer la quota sindical. (E13) 

ESMENA 13. ADICIÓ                       ACCEPTADA 

ASSEMBLEA DE VALÈNCIA. AJT. VALÈNCIA. 

Afegir en l'article 20.1. “…l’ impagament de 
dues quotes semestrals o 6 mensuals 
comportaria la baixa automàtica de l'afiliació i 
la pèrdua dels drets inherents a tal condició.” 

RAÓ.- L'article 22.2.c) estableix com un motiu 
per a l'obertura d'expedient per la Comissió de 
Garanties i Conflictes amb la possible 

suspensió de militància o perduda de la 
condició de persona afiliada “l’ incompliment 
de les obligacions econòmiques amb el 
sindicat”, entenent com a tals el pagament de 
les quotes. Entenem que seria mes àgil 

eliminar aquest punt i incloure el paràgraf 

proposat en l'article 20.1, atès que aquesta 
acció és molt habitual, l'afiliació té com habit 
no comunicar la baixa i retornar el rebut, fins i 
tot posats en contacte amb ells és dóna el cas 
que no comuniquen la seua intenció de donar-
se de baixa tornant a girar el rebut el qual és 
retornat per segona vegada. Serien més de 50 

expedients a l'any case de procedir com 
marquen els estatuts a més el mantenir la 
condició de persona afiliada comporta el cost 
inherent del segur de suspensió d'ocupació i 
sou. 

2. Participar activament en la marxa i gestió 
sindical, assistint a les assemblees i reunions dels 
òrgans a què pertanya i complint els compromisos 
adquirits.  

3. Observar respecte als òrgans de gestió del 
Sindicat i als membres que ostenten la seua 

representació, així com la deguda disciplina en 
referència al compliment de les decisions 
democràticament adoptades pel Sindicat en 
cadascun dels seus òrgans i nivells de l'estructura 
sindical.  

4. Acceptar i complir els acords adoptats per 

qualsevol òrgan del Sindicat, que vinculen totes les 
afiliades i afiliats inclosos en l'àmbit d'actuació d’eixe 

òrgan i als seus membres. Es respectarà el dret a 
expressar lliurement l'opinió contrària o diferent 
d'allò que s'ha acordat per l'òrgan en l'acta en què 
s'haguera plasmat l'acord i en les assemblees i 
reunions internes. 

5. No utilitzar el Sindicat en contra dels seus fins. 

6. Respectar i complir el que estableixen els 
Estatuts. 

7. Acceptar els càrrecs representatius per als que 
siga elegida sempre que no hi haja hagut una 
renúncia prèvia i aquesta haja sigut acceptada per 

l'assemblea u l'òrgan elector. Informar els òrgans 
del Sindicat de la seua activitat sindical i de les 
gestions que l’hi siguen encomanades. 

8. Defensar i lluitar per la unitat sindical i per tots 
els objectius que es marca STAS-INTERSINDICAL 
VALENCIANA. 

9. Vigilar perquè en tot moment es complisquen les 
decisions preses pels òrgans sindicals, defenent la 
línia sindical establerta en els Congressos. 

Art. 21. Deures de les persones representants 
del Sindicat 

Són deures de les persones alliberades, delegades, 
membres d’òrgans del Sindicat i d’aquelles que 
assumisquen qualsevol tipus de representació del 
Sindicat: 

1. Quan STAS-INTERSINDICAL VALENCIANA 
convoque una aturada o vaga, el seguiment de la 
qual comporte descompte de nòmina, les afiliades i 

afiliats alliberats de l'àmbit afectat hauran de 
comunicar al centre de treball la seua participació en 
ell, excepte si ho tenen legalment prohibit.  

2. Les delegades i delegats sindicals i membres 
d'òrgans de representació sindical que gaudisquen 
d'hores sindicals, no podran utilitzar aqueix crèdit 
horari en les hores que coincidisquen amb 
convocatòries per part de les estructures del 
Sindicat d’aturades o vagues en l'àmbit de què 

depenguen laboralment, amb l'excepció arreplegada 
en el punt anterior. 

3. Els membres de les Juntes de Personal i Comités 
d'Empresa exerciran la seua activitat sindical en 
funció dels interessos del Sindicat i en coordinació 
amb els seus òrgans, als quals donaran compte de 
la seua gestió. En cas d'incompliment d'aquestes 
obligacions, l’òrgan corresponent podrà sol·licitar la 

dimissió de la delegada o delegat. Si es negara a 
dimitir haurà de posar-se en coneixement del 
Secretariat Nacional i la Comissió de Garanties. 
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4. Les i els membres designats per a representar a 

STAS-INTERSINDICAL VALENCIANA en les 
institucions, en Intersindical Valenciana o en la 

Confederació Intersindical exerciran la seua activitat 
en funció dels interessos del Sindicat, i en 
coordinació amb l'organisme que els va designar. En 
cas d'incompliment d'aquestes obligacions, 

l'organisme que els va designar els cessarà, amb 
audiència prèvia a la persona interessada, posant-ho 
en coneixement de la Comissió de Garanties. 

Art. 22. Pèrdua de la condició de persona 
afiliada 

1. El Consell Nacional, a proposta de la Comissió de 
Garanties i Conflictes, podrà acordar la suspensió de 
la militància o la pèrdua de la condició de persona 
afiliada, o bé un altre tipus de sanció, segons la 
gravetat dels fets, en els termes i condicions que 
reglamentàriament es desenvolupen, per les causes 

previstes en aquest article. 

2. Les afiliades i els afiliats estan subjectes a les 
obligacions recollides en els Estatuts; el seu 

incompliment serà motiu d’aplicació del règim 
disciplinari. La Comissió de Garanties i Conflictes 
actuarà per les causes i els motius següents: (E14) 

ESMENA 14.  SUBSTITUCIÓ             ACCEPTADA 

ASSEMBLEA DE VALÈNCIA. AJT. VALÈNCIA. 

Art. 22.2. Les afiliades i els afiliats estan 

subjectes a les obligacions arreplegades en els 
estatuts, l’ incompliment dels quals serà motiu 
d'aplicació del règim disciplinari per. La 

Comissió de Garanties i Conflictes, seguint els 
procediments establits en el seu reglament i en 
el reglament de règim disciplinari, actuarà per 
les causes i motius següents: 

A) Falta de respecte i descrèdit, atacs 
injuriosos o calumniosos contra qualsevol 

membre del sindicat o el propi sindicat com a 
organització. 

B) Dificultar el bon desenvolupament del 
Sindicat i els seus òrgans d'adreça i control. 

C) Fer ús indegut o no autoritzat del sindicat o 
en propi benefici o de terceres parts. 

D) L’ incompliment de les obligacions 

econòmiques amb el sindicat, llevant les 
qüestions de quotes. 

RAÓ.- L'article 22.2.c) estableix com un motiu 
per a l'obertura d'expedient per la Comissió de 
Garanties i Conflictes amb la possible 
suspensió de militància o perduda de la 
condició de persona afiliada “l’ incompliment 
de les obligacions econòmiques amb el 
sindicat”, entenent com a tals el pagament de 

les quotes. Entenem que seria mes àgil 

eliminar aquest punt i incloure el paràgraf 
proposat en l'article 20.1, atès que aquesta 

acció és molt habitual, l'afiliació té com habit 
no comunicar la baixa i retornar el rebut, fins i 
tot posats en contacte amb ells és dóna el cas 
que no comuniquen la seua intenció de donar-

se de baixa tornant a girar el rebut el qual és 
retornat per segona vegada. Serien més de 50 
expedients a l'any case de procedir com 
marquen els estatuts a més el mantenir la 
condició de persona afiliada comporta el cost 
inherent del segur de suspensió d'ocupació i 
sou. 

a) Falta de respecte i descrèdit, atacs injuriosos o 
calumniosos contra qualsevol membre del Sindicat. 

b) Dificultar el bon desenvolupament del Sindicat i 
els seus òrgans de direcció i control. 

c) L’incompliment de les obligacions econòmiques 
amb el Sindicat. 

3. La Comissió de Garanties i Conflictes també podrà 
actuar sobre les persones alliberades, delegades, 
membres d’òrgans del Sindicat i aquelles que 

assumisquen qualsevol tipus de representació 
d’STAS-INTERSINDICAL VALENCIANA per les causes 
i motius següents: 

a) Falta de disciplina i incompliment de les 
resolucions i acords emanats dels congressos i 
òrgans de direcció del Sindicat. 

b) Desacatament o negligència en el compliment de 
les normes estatutàries i reglamentàries. 

c) Abús de confiança en l’exercici de les funcions 
que li van ser confiades o per atribuir-se-les sense 
que se li hagen confiat. 

d) Fer ús indegut dels drets i garanties de 
representació col·lectiva i sindical. En particular, 
aprofitar-se de la seua condició de representant per 
tal d’obtenir qualsevol tipus d’avantatge o privilegi 

laboral diferent del que li corresponga legalment, 
així com fer un ús indegut dels crèdits horaris que li 
puguen correspondre. 

CAPÍTOL V: ÒRGANS SINDICALS. 

Art. 23. Òrgans sindicals 

Les persones afiliades s'agruparan en els distints 
nivells territorials i funcionals en Unions i Seccions 

Sindicals. El Congrés Nacional o el Consell Nacional 
si no n'hi ha, concretarà l'ordenació del territori. 

Existiran els següents òrgans sindicals: 
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1. Assemblees Generals, en els distints nivells 
territorials. 

2. Unions Comarcals o Seccions Sindicals, en 

els distints nivells territorials i funcionals, 
respectivament. (E15) 

ESMENA 15. ADICIÓ.                       ACCEPTADA 

ASSEMBLEA DE VALÈNCIA. AJT. VALÈNCIA 

2. Les Unions Comarcals/ Territorials, en els 
diferents nivells territorials i funcionals 

respectivament, comptaran amb un/a 
Coordinador/a Comarcal/territorial. 

a) El/la Coordinador/a Comarcal/Territorial 

hauria de tenir capacitat formal per a 
representar al Sindicat davant les diferents 

Administracions Públiques el seu territori 
competencial. 

Amb aqueixa fi i per a una millor coordinació 
de l'acció sindical, serà integrant del 
Secretariat Nacional com a vocal de l'Àrea 
d'Acció Sindical podent conformar en si 
mateixa una estructura d'Acció Sindical. 

b) Serà funció del/de la Coordinador/a 
Comarcal/Territorial, identificar els centres de 

treballs en els quals STAS-INTERSINDICAL 
VALENCIANA puga implantar-se, localitzant les 
persones que puguen desenvolupar l'acció 
sindical i contribuir en la labor organitzativa a 
desenvolupar per l'acció sindical així com 
facilitar el suport sindical, legal i material 

necessari a l'organització en el seu territori 
competencial. 

2. BIS. Seccions Sindicals: 

En aquelles Administracions on existeix secció 
sindical, aquesta s'estructura de la següent 
forma: 

- Assemblea. 

Màxim òrgan de la Secció Sindical, 
conformat per tota l’afiliació. 

- Secretariat de la Secció Sindical: 

Òrgan de gestió, representació i direcció 
d'STAS-INTERSINDICAL VALENCIANA, 
triat d'entre els seus afiliats per 
l'afiliació de la Secció Sindical. 

Com a mínim estarà format per les 
àrees d'organització i acció sindical. 

D’antre els seus integrants es nomenarà 
una o diverses persones que ostentaren 

la capacitat formal de representativitat i 

signatura d'STAS-INTERSINDICAL 
VALENCIANA davant l'Administració a la 

qual pertanyen. De no intervenir 
nomenament aquesta capacitat serà 
exercida per la persona responsable de 
l'Àrea d'Acció Sindical. 

Es dóna un termini de un any des de 
l'aprovació del present Reglament per a 

l'adequació de les diferents seccions sindicals 
constituïdes a la nova estructura. 

RAÓ.- STAS Intersindical naix de la fusió de 

STA Intersindical i STAPV Intersindical, dues 
organitzacions sindicals amb similar àmbit 
territorial i funcional, l'administració pública 
valenciana, una dins de l'administració local i 
l'altra en l'àmbit de l'Administració de la 
Generalitat. Durant els 8 anys d'existència, 

STAS Intersindical no ha sigut capaç d'unificar 
esforços i crear una estructura concorde als 
nous temps que ens permeta créixer i avançar. 
Si el Congrés de València de 2008 va ser el de 
la fusió i el Congrés de 2012 a Peníscola estava 
destinat a ser el de la integració i 
desenvolupament organitzatiu, 

lamentablement no va anar així i va anar un 
Congrés que a punt va estar de crear un cisma 
de difícil solució, amb un Secretariat mal 
configurat no representatiu dels diferents 
Sectors. Finalment la pròpia organització va 
saber superar-se als seus problemes i després 
de l'adopció d'un nou Secretariat, 

l'organització va començar a treballar més 
unida i unificada, però sense arribar a crear 
una vertadera estructura organitzativa 

horitzontal Sí que aglutinarà a tots els sectors 
en un mateix esforç, ha sigut una unificació 
més de persones que d'estructures. Fruit 

d'aquest treball seria la informatització de la 
base d'afiliació, adaptant-la a la Llei de 
Protecció de Dades, i configurant-la com a eina 
valuosa de treball per als delegats i delegades 
sindicals. S'ha posat en funcionament d'un 
vertader Gabinet Jurídic, dirigit i coordinat per 
una Lletrada. Aquest Servei Jurídic es 

comparteix amb altres organitzacions 
d'Intersindical (STICS, STM, S.F.), 
organitzacions que al costat de STAS 
Intersindical estan treballant en la creació d'un 
Servei Jurídic únic amb una carta jurídica 
comuna a tots, que siga germen a una possible 
unificació a nivell d’ Intersindical del Servei 

Jurídic. S'ha canviat d'ubicació la seu de STAS 
Intersindical, un nou local, al costat de la seu 
d’Intersindical, totalment reformat que compta 
amb una aula de formació dotada d'avançats 
mitjans audiovisuals. Es va estendre la 
cobertura en cas de suspensió d'ocupació i sou 

a tota l'afiliació activa. Aquestes i altres 
mesures preses pel Secretariat han permès a 
l'organització estar més preparada i millor 
posicionada en la seua labor d'acció sindical 
però se segueix emmalaltint del mateix 
problema, la unificació de l'acció sindical i la 
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creació d'una estructura de treball coordinada. 

Sense obviar els problemes que el sector 
Generalitat puga haver tingut en aquests 

quatre anys, amb especial incidència des de les 
últimes eleccions i que li ha portat a una 
profunda remodelació que està finalitzant, és 
clar i evident que el problema en si no resideix 

en l'estructura del Sector de Generalitat, de 
Justícia o de Correus, el problema resideix 
sobretot en el Sector Local, un sector 
configurat, com no pot ser d'una altra manera, 
en seccions sindicals, que comporta una gran 
dispersió territorial dels seus centres de treball 
i dels delegats i delegades sindicals, dispersió 

que arriba també a les hores sindicals, 
pràcticament impossibles d'unificar en 
persones concretes que desenvolupen una 
labor continuada d'acció sindical. Les seccions 
sindicals del sector local, ajuntaments, 
diputacions provincials, Consorcis de Bombers 

i Empreses Publiques d'àmbit local, es 

configuren com a ens més o menys tancats i 
independents entre si, açò dificulta, per no dir 
impedeix, una millor utilització de les hores 
sindicals, de manera que existeix una gran 
borsa d'hores desaprofitades, bé per no poder 
sumar hores de diferents administracions o 

perquè algunes seccions sindicals prefereixen 
no utilitzar aqueix crèdit horari en entendre 
que la seua utilització està mal vist per la seua 
afiliació o pels treballadors i treballadores de 
l'Administració a la qual pertanyen. Aquesta 
problemàtica amb el crèdit horari dels Delegats 
i Delegades sindicals implica que pràcticament 

l'organització no disposa de recursos amb els 
quals atendre a les seccions sindicals quan 
requereixen d'ajuda, ni recolzar a les noves 
seccions sindicals, ni per a créixer en 

administracions sense implantació. En el 
Secretariat Nacional, en aquests moments, no 
hi ha responsable del sector local, i solament 

es compta amb el treball d'una persona que 
desenvolupa la seua labor per a tot el sector 
local, incloent el Subsector de Policia Local i 
Bombers, i per a tot el territori. És clar i 
evident que una sola persona no pot amb tota 
la càrrega de treball que generen les seccions 

sindicals de local sol·liciten assistència al 
sindicat i alhora fer créixer el sector local. el 
pacte de la Federació Valenciana de Municipis i 
Províncies haguera permès el poder unificar 
hores de seccions sindicals en persones 
concretes que participaren en el Sector Local a 
nivell organització, si ben aquesta podria 

semblar una solució viable, no ho és tant en la 

pràctica doncs al final ha de ser una 
administració local qui suporta l'alliberament 
d'una persona que per hores pròpies no li 
correspon. Una vegada detectat el problema és 
el moment de plantejar possibles solucions que 
permeten crear una estructura de persones 

que treballe a consolidar les seccions sindicals 
ja constituïdes guanyant presència i crear 
noves seccions sindicals augmentant l'afiliació. 
El Sector Local té un gran potencial de 
creixement en afiliació,STAS Intersindical es 

troba ben assentat en la província de València , 

destacar l'Ajuntament de València on amb 6 
Delegats Sindicals STAS Intersindical és la 

tercera força sindical, Sagunt, Manises, 
Diputació de València i el Consorci de Bombers, 
Benifaió o el Palau de la Música de València. 
Menor implantació es té en la província 

d'Alacant, destaca la Diputació d'Alacant, per 
contra en l'Ajuntament d'Alacant s'ha perdut 
pràcticament tota la filiació. Respecte a la 
província de Castelló, amb una mica mes 
implantació, destacar Sogorb, Nules, Vinaròs o 
Benicarló, finalment en l'Ajuntament de 
Castelló recentment es va crear la secció 

sindical on es compta amb una petita presència 
però esperem que aquesta augmenten. És 
evident que són les províncies d'Alacant i 
Castelló on major creixement pot experimentar 
el Sindicat, però com créixer si solament es 
disposa d'una persona alliberada dedicada al 

Sector Local?. Per açò és necessari crear una 

estructura de treball. Durant aquests últims 
anys molt s'ha parlat de la millor manera de 
configurar aquesta estructura que ens permeta 
créixer i atendre la nostra afiliació de la millor 
manera possible, ja en el Congrés de Peníscola 
es va plantejar la possibilitat de sancionar 

aquelles seccions sindicals que no cediren o 
dedicaren una part del seu crèdit horari a 
l'organització, aquesta iniciativa no fructífer i a 
data d'avui seguim sense comptar amb cap 
tipus d'estructura. En cada municipi, a part del 
propi ajuntament, podem trobar-nos un col·legi 
i/o un institut, un centre de salut, una oficina 

de correus, una oficina PROP, una OCAPA, una 
oficina del SERVEF, un jutjat de pau i fins i tot 
jutjats de primera instància i instrucció. Com 
veiem són tots centres de treball on sectors i 

sindicats d’ Intersindical desenvolupen la seua 
acció sindical a través dels Delegats i 
Delegades Sindicals de manera que es creuen 

en el seu treball. De poc serveix a 
l'organització que diversos Delegats o 
Delegades visiten en un mateix municipi els 
centres que li són propis i deixen sense visitar 
els que siguen propis d'una altra organització 
en el mateix municipi o en municipi pròxim. Un 

millor repartiment de la càrrega de treball 
permetria arribar a mes centres i 
administracions i en millors condicions en 
disposar de més temps i amb un menor cost en 
haver de realitzar menors desplaçaments. En 
aquest moment se'ns antoja difícil el crear una 
estructura del tipus exposat a nivell 

d’Intersindical, fins i tot a nivell STAS 

Intersindical, per açò entenem seria el més 
apropiat començar a crear aquesta estructura 
a nivell del Sector Local, si aquest 
plantejament tingueren èxit podria anar 
aconseguint nivells i objectius superiors. Com 
a resposta a tot el plantejat es crearia la figura 

del coordinador/a comarcal o territorial, 
persona que coordinarà i dirigirà en la seua 
acció sindical als delegats i delegades de les 
diferents seccions sindicals i administracions 
del Sector Local en la seua comarca, sent 
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alhora enllaç entre les pròpies seccions 

sindicals i entre aquestes i l'Organització a 
nivell superior i futur embrió d'una vertadera 

estructura comarcal que ara com ara se'ns 
antull de complicada creació per la falta de 
persones tant en nombre com en implicació, 
açò últim possiblement per falta d'aqueixa 

cultura comarcal, sobretot a nivell del Sector 
Local. Serà funció del Coordinador/a 
Comarcal/Territorial, identificar els centres de 
treball en els quals STAS Intersindical puga 
implantar-se, localitzant les persones que 
puguen desenvolupar l'acció sindical i 
contribuir en la labor organitzativa així com 

facilitar-los el suport material necessari, 
(cartells, documentació, material publicitari, 
etcètera) així com l'accés als diferents serveis 
que l'organització presta la seua afiliació. El 
Coordinador/a Comarcal/Territorial, hauria de 
tenir capacitat formal per a representar al 

Sindicat davant les Administracions, i estar 

dins del Secretariat, enquadrat en l'àrea 
d'acció sindical podent conformar en si mateix 
una comissió de Coordinació de l'Acció Sindical 
sota les directrius del responsable de l'Àrea 
d'Acció Sindical del Secretariat qui coordinaria 
el seu treball, dotant-los de les eines 

necessàries i de l'estructura que els permeta 
desenvolupar el seu treball, i amb el suport de 
la resta d'Àrees del Secretariat i de la resta de 
l'organització sindical. Aquest plantejament 
estructural és avui si cap més factible gràcies a 
les noves tecnologies que ens permetrien 
mantenir el contacte entre els diferents 

coordinadors i coordinadores i l'organització 
sense haver de desplaçar-se els uns i els 
altres, amb el consegüent a estalvi econòmic 
en disminuir els llargs desplaçaments com en 

temps en evitar grans trajectes entre centres 
de treball i les seus. Ara és missió d'aquest 
Congrés i dels seus delegats i delegades 

estudiar i debatre si és aquest un plantejament 
correcte i de futur que ens permetrà avançar 
en l'adreça correcta aconseguint assentar 
l'organització i créixer. No obstant tot lo 
reflectit, mai arribarà a bon fi sense la 
implicació de les persones be com a 

responsables de les Àrees del Secretariat, com 
a responsables comarcals o integrats en 
qualsevol àmbit de l'organització, els sistemes, 
al final, els fan bons els jugadors i jugadores 
que ho desenvolupen. Els Estatuts de STAS 
Intersindical arrepleguen en el seu article 25 
l'autonomia de les Seccions Sindicals, per a açò 

entenem és convenient aclarir i definir 

l'estructura de les seccions sindicals, i la seua 
capacitat de representació. Si bé l'esmena és al 
punt 2 de l'article 23, seriosa convenient crear 
un article propi per a les seccions sindicals 
donada la importància que tenen dins de la 
nostra organització. 

3. Consells, en els distints nivells territorials. El 
Consell Nacional, es constituirà en els termes 
establits en l'article 27. 

4. Secretariats, en el nivell nacional, així com en 

cadascun dels sectors establerts en el Sindicat que 
així ho haja decidit. 

5. El Congrés, en els termes establits en l'article 26. 

6. La Gestora, que s’elegirà quan no resulte elegit el 
Secretariat Nacional. 

Art. 24. Altres òrgans sindicals 

Els òrgans sindicals la composició i les funcions dels 
quals no s'estableixen expressament en aquests 

Estatuts, es constituiran segons els criteris 
organitzatius que decidisca el Congrés Nacional o, si 
no n'hi ha, el Consell Nacional, partint dels criteris 
bàsics establits en les característiques sindicals, per 
decisió autònoma de l'afiliació de cada àmbit 
territorial. 

Art. 25. Certificats d’acords 

1. En l’aplicació dels acords i resolucions s’adoptarà 
el principi de jerarquia, pel qual un acord de nivell 
superior prevaldrà sobre un altre de nivell inferior, 
respectant la total autonomia de les Seccions 
Sindicals en allò que es refereix a la defensa dels 
seus interessos més directes. 

2. Per a la pressa d’acords, resolucions i l’elecció 

d’òrgans en el Congrés i Assemblees, s’utilitzarà el 
sistema de majories mitjançant sufragi lliure. El vot 
podrà ser secret quan així ho demane el 20% dels 
membres. 

3. Els acords dels Congressos seran immediatament 
executius excepte acord en contra, que figurarà en 
l’acta corresponent, o en el cas de modificació 
d’Estatuts. Els acords del Consell, Secretariat 
Nacional, secretariats de sector, executives i 
assemblees seran immediatament executius. 

4. Per a la validesa dels acords dels congressos, 

consells, assemblees i secretariats caldrà el vot 
favorable de la majoria mitjançant sufragi lliure de 
les delegades i els delegats acreditats assistents, 
sempre que no es prevegen altres majories en els 
Estatuts i reglaments que els desenvolupen. 

5. No podrà adoptar-se vàlidament cap acord en 
sessions extraordinàries si prèviament no figura 
inclòs en l’ordre del dia corresponent, excepte si 

s’acorda per unanimitat; en sessions ordinàries la 

inclusió en l’ordre del dia haurà de ser ratificada per 
la majoria. Aquests acords es faran constar en 
l’Acta, amb expressió de la votació que per a la seua 
aprovació haguera tingut lloc. 

6. Els certificats d'acords adoptats per un òrgan 
seran expedides per aquelles persones que actuen 
com a membres de la Secretaria -i de la Presidència, 
si escau- en la citada sessió. 
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Art. 26. El Congrés Nacional. 

1. És el màxim òrgan de debat i decisió. 

2. Estarà constituït per delegats i delegades elegits 
en cada Unió Comarcal o Secció Sindical, segons els 
criteris de composició establits en funció del nombre 
d'afiliacions pel Consell Nacional. 

3. De forma ordinària, serà convocat cada quatre 

anys pel Consell Nacional, amb una antelació 
mínima de tres mesos. En la convocatòria, s'inclourà 
la proporció afiliació/congressistes, l'orde del dia, la 
seua duració, les ponències si les hi haguera i el 
projecte de reglament intern del Congrés. 

4. De forma extraordinària es reunirà convocat per 
decisió del Consell Nacional, o per aquest a petició 
del 25 per cent de la base afiliada o un terç de les 

Unions Comarcals o Seccions Sindicals. En la seua 

petició indicaran els temes a tractar. La convocatòria 
haurà de realitzar-se amb una antelació mínima d'un 
mes i, en la mateixa, haurà d'incloure's allò que s'ha 
indicat per a la convocatòria ordinària. 

5. Ambdues convocatòries es realitzaran tenint en 
compte les següents normes: 

5.1. El projecte de Reglament del Congrés 
determinarà les credencials que hagen de 
presentar les persones delegades i la forma 
de comprovació de les mateixes, l'orde del 
dia, els requisits per a modificar-lo, el 

mètode de treball i el procediment per a 
arribar a decisions, tant sobre les Ponències 
com sobre les Resolucions que es puguen 

presentar. Sobre ell, es decidirà una vegada 
obert el Congrés. 

 5.2. Les persones afiliades podran presentar 
esmenes o aportacions als documents que  
acompanyen la convocatòria després de conéixer-los 
i debatre'ls sindicalment. 

 5.3. Els òrgans representatius garantiran 
que les esmenes i aportacions  arriben al Secretariat 

Nacional, qui les recopilarà i garantirà que siguen 
conegudes per la base afiliada per al seu debat. 

 5.4. L'elecció de persones delegades es 

realitzarà una vegada s'hagen  debatut les esmenes 
en cada Unió Comarcal i Secció Sindical. 

6. Seran funcions del Congrés: 

6.1. Aprovar o modificar els Estatuts. 

 6.2. Decidir l'orientació de l'acció sindical. 

6.3. Establir els criteris organitzatius. 

6.4. Aprovar la carta financera. 

 6.5. Determinar l'orientació político-sindical. 

 6.6. Establir els criteris de composició del 
Secretariat Nacional i del Consell Nacional. 

 6.7. Elegir al Secretariat Nacional i al Consell 
Nacional o, si no n'hi ha, una Gestora, la Comissió 

de Garanties i Conflictes i la Comissió de Control 
Administratiu.  

6.8. Decidir l'adhesió, vinculació o integració 
en organitzacions sindicals del mateix o distint àmbit 
territorial i/o funcional i la federació, confederació o 
adhesió a altres sindicats, col·lectius o grups de 
treballadores i treballadors. Així mateix, decideix 
l'adhesió, vinculació o integració en organitzacions 
d'àmbit internacional. 

6.9 Decidir la possible dissolució. 

Art. 27. El Consell Nacional. 

1. És el màxim òrgan de decisió entre congressos. 

2. Estarà integrat per les persones representants de 
cada Sector, que, transitòriament, seran elegides 
per les Unions Comarcals o Seccions Sindicals, 
abans de cada sessió del Consell Nacional, en base 
als criteris de composició establerts pel Congrés 
Nacional, que es fixa en la proporció d’un per cada 

cinquanta persones afiliades o fracció, així com pels 
membres del Secretariat Nacional i per una persona 
representant de cadascun dels secretariats nacionals 
de cada sector, en una proporció que no superarà el 
25% dels membres del Consell Nacional. 

3. Quedarà constituït, per a prendre decisions, amb 
la meitad més una o un de les seues o dels seus 
membres en primera convocatòria, i amb un terc 
dels seus o de les seues membres en segona. 

4. Es reunirà amb caràcter ordinari, convocat pel 
Secretariat Nacional, dues vegades a l'any, havent 

de ser convocat, amb la indicació de l'orde del dia, 
amb una antelació mínima de vint dies. 

5. Es reunirà extraordinàriament, convocat pel 
Secretariat Nacional, o per aquest, a petició d'un 
terç de les persones membres del Consell Nacional, 
amb una antelació, mínima de setanta-dues hores, 
indicant l'orde del dia elaborat pel Secretariat 
Nacional o per aquelles persones que han demanat 
la seua convocatòria. 

6. Les seues funcions, sempre en la línia marcada 
pel Congrés, seran les següents: 

6.1. Convocar el Congrés Nacional, segons el 
que indica l'article anterior. 

6.2. Complir i fer complir les directrius 
generals aprovades en el Congrés Nacional. 
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 6.3. Ordenar el cessament de tots o algun 
membre del Secretariat Nacional, i elegir el nou. 

 6.4. Cobrir, amb alguna persona dels seus 
membres, les baixes del Secretariat Nacional. 

 6.5. Ordenar activitats al Secretariat 

Nacional, controlar la realització de  les seues 
funcions sense perjuí de les que competen a la 
Comissió de  Garanties i Conflictes i a la de 
Control Administratiu i sancionar les seues 
 actuacions. 

6.6. Coordinar l'activitat sindical i elevar 
propostes a l'afiliació a partir de les 
arreplegades en les Unions Comarcals o 
Seccions Sindicals. Aquestes últimes hauran 

de presentar-se en el Consell Nacional 
acompanyades dels vots obtinguts. 

 6.7. Decidir l'orientació sindical, els seus 
objectius immediats i les  accions necessàries 
per a aconseguir-los: de manera ordinària, una 
vegada realitzat el debat en les Unions Comarcals i 
Seccions Sindicals;  de forma extraordinària en 
aquells assumptes que per la seua importància o 
urgència necessiten resposta immediata. 

 6.8. Planificar l'activitat sindical i potenciar 
l'eficaç organització sindical. 

 6.9. Aprovar els pressupostos, adaptar les 
quotes al nou exercici i aprovar la liquidació de 
despeses i ingressos de l'exercici anterior. 

 6.10. Decidir la formació de coalicions amb 

altres organitzacions  sindicals. 

6.11. Crear o modificar un sector, entre 
Congressos, sempre que les circumstàncies 

sindicals així ho justifiquen per a donar 
millor servei a l’afiliació. 

7. Les persones membres del Consell Nacional 
podran ser revocades dels seus càrrecs per decisió 
de la base afiliada per la que van ser elegides o a 
iniciativa pròpia. En tot cas, s'explicaran les raons de 
la revocació. 

8. Es realitzaran actes de cada reunió i s'informarà 
puntualment a la base afiliada.   

9. En el període entre Congressos, podrà realitzar 
les adaptacions estatutàries obligades per la 
imposició o normativa legal o aquelles que siguen 
necessàries per a assegurar el funcionament dels 
òrgans sindicals i en general del propi Sindicat. 

Art. 28. El Secretariat Nacional. 

1. És l'òrgan de gestió, representació i direcció del 
STAS-INTERSINDICAL VALENCIANA entre les 

reunions del Consell Nacional. Pot concedir a 

persones membres del Secretariat Nacional, amb 
caràcter indistint i solidari, els poders necessaris per 

a fer efectiu el que estableix aquest article, i en 
especial el seu apartat 6.1 i 6.2 

2. És elegit pel Congrés, o si no n'hi ha pel Consell 
Nacional, el qual determina la seua composició i 
nombre de membres, atenent a una adequada 
representació territorial i sectorial. (E16) 

ESMENA 16. SUPRESSIÓ         NO  ACCEPTADA 

ASSEMBLEA ALACANT  

Suprimir “i sectorial”. 

3. Es reunirà amb caràcter ordinari, segons un 
calendari anual de reunions. L'orde del dia s'ultimarà 

a partir de les propostes de les Unions Comarcals, 
Seccions Sindicals o membres del Secretariat segons 
el que establisca el seu reglament de règim intern, 
no sent d’aplicació el que disposa l’article 14.3. 

4. Extraordinàriament, es reunirà sempre que el 
requerisca la dinàmica sindical o a petició d'un terç 
dels seus membres, les quals indicaran l'orde del 

dia. Es convocarà segons s'establisca en el 
reglament de règim intern.  

5. En el seu si, s'organitzaran com a mínim les 
Àrees d'Organització i Acció Sindical, amb una 
persona coordinadora en cada una d'elles. A les 
Àrees ha d'estar adscrit qualsevol membre dels 
Secretariats dels diferents àmbits i del Consell 
Nacional. (E17) (E18) 

ESMENA 17. SUBSTITUCIÓ        NO ACCEPTADA 

ASSEMBLEA ALACANT                                          

Art. 28.5. “En el seu si, s'organitzaran com a 
mínim les Àrees d'Organització i Acció  
Sindical, i les que es consideren escaients per a 
la millor direcció del sindicat.” 

TRANSACIONAL 

EXPLICACIÓ.- Text alternatiu article 28.5 
estatuts: “En el seu si, s'organitzaran com a 
mínim les Àrees d'Organització i Acció Sindical, 

i les que es consideren escaients per a la millor 
direcció del sindicat. A les àrees haurà d'estar 

adscrit una o un representant dels diferent 
àmbits del sindicat.” 

ESMENA 18. ADICIÓ.                 NO ACCEPTADA 

ASSEMBLEA CASTELLÓ  

Afegir Àrea de Coordinació. 
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RAÓ.- Considerem que aquesta tasca ha de ser 

desenvolupada per la persona (i/o persones) 
d'una potent àrea d'organització, con diguem 

al final del primer paràgraf del punt 3 de la 
ponència 

6. Són els seus fins: 

6.1. Representar oficialment -als més amplis efectes 
legals, administratius o judicials- a STAS-
INTERSINDICAL VALENCIANA. 

6.2. Concedir els poders de representació 
processal o d'un altre tipus que siguen 
necessaris. 

6.3. Dirigir i coordinar les àrees de cada 
sector i les comissions de treball que es 
creen. (E19) (E20) 

 ESMENA 19. SUPRESSIÓ          NO ACCEPTADA 

 ASSEMBLEA CASTELLÓ  

Eliminació del punt 6.3. (VEURE ESMENA 21) 

ESMENA 20. SUPRESSIÓ.           ACCEPTADA 

ASSEMBLEA ALACANT  

 Art. 28.6.3. suprimir “de cada sector” 

 6.4. Elaborar propostes dirigides al Consell 
Nacional o directament a l'afiliació.  

 6.5. Executar allò que s'ha ordenat pel 
Consell Nacional. 

6.6. Convocar el Consell Nacional i proposar 
la composició de la mesa que el dirigirà. 

 6.7. Elegir els responsables de cada 
Secretària i els càrrecs que dimanen de la seua 
organització interna. 

 6.8. Informar dels acords del Consell 
Nacional i dels propis, així com d'aquells assumptes 
d'interés sindical. 

 6.9. Contractar personal administratiu i 
proposar al Consell Nacional que alguna persona 

afiliada es dedique temporal i exclusivament a 
coordinar l'activitat sindical. Elegir, a proposta de les 
Unions Comarcals o Seccions  Sindicals, les 
persones permanents sindicals. 

6.10. Decidir sobre les fórmules de 

federació, adhesió o confederació amb altres 
sindicats, col·lectius o grups. Els termes 
organitzatius, econòmics, d'acció sindical, etc., 
s'establiran en el propi acord d'adhesió o 
confederació. 

7. No podran formar part del Secretariat Nacional 

les persones que  ocupen un alt càrrec públic 
de l'Administració Autonòmica o de l'Estat, formen 

part dels Parlaments, o ocupen uns altres càrrecs 
d’elecció política, aquelles que tinguen 
responsabilitats al nivell de secretaries o superiors 
dels òrgans de direcció dels partits polítics, així com 

les que ocupen llocs de treball de confiança en 
qualsevol administració. 

ESMENA 21. ADICIÓ.                NO ACCEPTADA 

ASSEMBLEA CASTELLÓ 

“Art. 28 bis. Comissió Permanent del 
Secretariat Nacional 

- El Secretariat Nacional elegirà, entre els 
seus membres, entre un mínim de 3 i un 

màxim de 5 persones que es 

constituiran en Comissió Permanent. 
- Al menys en formaran part de la 

Comissió Permanent les persones 
responsables de les àrees de 
Coordinació, Organització i d’Acció 
Sindical. 

- Són els seus fins: 

- Dirigir i coordinar les àrees de treball, 
de sectors i les comissions de treball 

que es creen. 
- Executar allò que s’ha ordenat pel 

Secretariat Nacional. 
- Decidir sobre aquelles qüestions de 

caràcter urgent i inajornable, de les 
quals donaran compte en la propera 
reunió del Secretariat Nacional.” 

RAÓ.- Creem que aquesta comissió no ha de 
substituir al SN, però en el si d’aquest sí ha 

d’haver un grup de treball que tire endavant la 
feina amb mes agilitat. Text alternatiu article 
28 bis estatuts (amb la numeració definitiva 
que corresponga) 

Art. 29. Gestora 

Extraordinàriament, quan no resulte elegit el 
Secretariat Nacional,  s'elegirà una Gestora. 
Realitzarà provisionalment les funcions del 
Secretariat Nacional fins a la realització del Congrés 
o Consell Extraordinari en el que s'elegisca un nou. 
El nombre de membres de la Gestora i el 

procediment per a la seua elecció serà establit pel 
Congrés. 

Art. 30. Coordinació 

Per a garantir la coordinació dels òrgans sindicals, 

les persones membres del Secretariat Nacional 
formaran part del Consell Nacional i del Congrés. 
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Serà causa de baixa automàtica en un Secretariat 

tindre tres faltes no justificades consecutives a les 
seues reunions ordinàries o cinc faltes no 
justificades no consecutives durant un any. 

CAPÍTOL VI: DELS SECTORS 

Art. 31. Sectors 

1. Els diversos sectors s'organitzaran per a tractar la 

seua problemàtica específica, tenint per a això 
autonomia, sense perjudici del que estableixen 
aquests Estatuts. 

2. Cada sector aprovarà el seu reglament, en el qual 
es regularà la seua estructura organitzativa i els 
òrgans sindicals. Es composarà del Secretariat del 
Sector i el Ple. 

3. S’estableixen els següents sectors: 

a) Administració Local 

b) Administració de la Generalitat 

c) Administració de Justícia 

d) Administració de l’Estat 

e) Correus  

El Secretariat de Sector donarà compte dels seus 
actes davant el seu Ple, el Secretariat Nacional, el 
Consell Nacional i el Congrés. 

Dins del sector d'Administració Local, es crea el 
subsector de Policia Local i Bombers. 

Dins del sector d'Administració de la Generalitat, es 
creen els subsectors d'Empreses públiques i 
Comunicació. (E22) 

ESMENA 22.  SUPRESSIÓ.         NO ACCEPTADA 

ASSEMBLEA ALACANT  

Suprimir el CAPÍTOL VI: DELS SECTORS. Art. 
31 

 

CAPÍTOL VII: ESTRUCTURES ESPECIALS. 

Art. 32. Estructures especials 

1. Les treballadores i treballadors en funció de la 
particularitat de la seua problemàtica, podran 
organitzar-se dins del Sindicat, segons els criteris 

establits pel Consell Nacional, amb autonomia per a 
reunir-se com tals, a tots els nivells, amb l'objecte 

d'aconseguir una major eficàcia en les seues 
reivindicacions. 

2. Les estructures especials tindran necessàriament 

un caràcter flexible, i podran gaudir del suport, fins i 
tot econòmic, del conjunt del Sindicat, que faça 
possible el desenrotllament de les seues activitats. 

3. Les estructures especials estaran coordinades 
amb els moviments democràtics del seu entorn que 
assumisquen la seua problemàtica específica i 
elaboraran propostes dirigides als òrgans sindicals. 

CAPÍTOL VIII: COMISSIÓ DE CONTROL 
ADMINISTRATIU I COMISSIÓ DE GARANTIES I 
CONFLICTES. 

Art. 33. Comissió de Control Administratiu 

La Comissió de Control Administratiu, serà elegida 
pel Congrés i estarà integrada, almenys, per tres 
persones, preferentment de sectors diferents. La 
seua funció serà la de controlar el funcionament 

administratiu i financer dels òrgans de STAS-
INTERSINDICAL VALENCIANA. Anualment 
presentarà al Consell Nacional un informe. Sotmetrà 
al Congrés un balanç del seu treball. Els seus 
membres no podran formar part del Secretariat 
Nacional. 

Art. 34. Comissió de Garanties i Conflictes 

1. La Comissió de Garanties i Conflictes, serà 
elegida pel Congrés i estarà integrada per tres 
membres. Haurà de garantir que les decisions del 
Consell i del Secretariat Nacional estiguen en la línia 

marcada pel Congrés. Deixarà constància davant del 
Consell Nacional de les anormalitats que detecte o 
de les que reba denúncia. Introduirà en l'orde del 
dia del Consell o del Secretariat Nacional els punts 
que dimanen de la seua funció. Presentarà un 
informe al Congrés. Els seus membres no podran 
pertànyer ni al Secretariat ni al Consell Nacional. 
(E23) 

ESMENA 23.                                     ACCEPTADA 

ASSEMBLEA ALACANT  

(Comissió de Garanties i Conflictes) Art. 34.1, 
final. “Els seus membres  no podran pertànyer 
ni al Secretariat ni al Consell Nacional”. 

Nova Redacció: “Les persones que la integren 
no podran pertànyer al Secretariat Nacional”. 

2. La seua funció consistirà a atendre qualsevol 
reclamació d'altres membres o òrgans contra acords 
o actuacions d'altres persones afiliades o òrgans, 

així com aplicar el règim disciplinari. També és 
l'òrgan suprem de control de les mesures 
disciplinàries internes tant de caràcter individual 
sobre les afiliades i afiliats com de caràcter col·lectiu 
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sobre les estructures. Intervé, així mateix, en totes 

les reclamacions que li presenten les persones 
afiliades o les estructures sobre violació dels 

principis de democràcia interna reconeguts en els 
Estatuts. 

3. Les afiliades i afiliats accepten l’actuació de la 
Comissió de Garanties, i es comprometen a esgotar 
les vies internes de recurs abans d’exercir qualsevol 
acció judicial, sempre que aquesta no es perjudique 

per esgotament de terminis, etc. El seu 
incompliment constitueix infracció. 

4. El Congrés, a proposta de la Comissió de 

Garanties i Conflictes, aprovarà el Reglament 
d’aquesta, que desenvoluparà el procediment pel 
qual se substanciaran els assumptes que tracte 
aquesta comissió. Arreplegarà les causes i motius de 
la pèrdua, així com de la suspensió cautelar de la 
condició de persona afiliada, previstes en l’art. 22 

dels Estatuts, o qualsevol altra infracció derivada de 
l’omissió dels deures previstos en els arts. 20 i 21. 

CAPÍTOL X: PATRIMONI I QUOTES. 

Art. 35. Carta financera 

El Congrés Nacional aprovarà la carta financera, on 
s'arrepleguen els criteris d'organització econòmica i 
financera de STAS-INTERSINDICAL VALENCIANA. La 

carta financera podrà establir la cessió de la gestió 
de recursos econòmics del Sindicat a la confederació 
Intersindical Valenciana. 

Art. 36. Patrimoni 

1. STAS-INTERSINDICAL VALENCIANA no compta 
amb patrimoni fundacional, dotant-se de recursos 
financers amb la quota de l'afiliació fixada pel 
Consell Nacional. Podrà dotar-se d'altres recursos 
econòmics per qualsevol altra activitat que la llei 
permeta. 

2. STAS-INTERSINDICAL VALENCIANA reclama el 
seu dret a què li siga tornada la part que li 
correspon del Patrimoni Sindical del Sindicat 

Vertical, pagat amb les quotes de les treballadores i 
treballadors. També reclama la que li corresponga 
dels organismes paraestatals d'afiliació forçosa 
durant el règim franquista. D'igual manera reclama 
el dret a obtindre la cessió de patrimoni per a ús 
sindical en les mateixes condicions que la resta de 
sindicats "representatius". 

CAPÍTOL XI: DISSOLUCIÓ. 

Art. 37. Dissolució 

STAS-INTERSINDICAL VALENCIANA podrà 
dissoldre's per decisió del Congrés Nacional, sempre 
que voten favorablement un nombre de delegades i 
delegats que representen, almenys, els dos terços 
de la base afiliada. 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

1.- Amb caràcter transitori i per a aquest període 

congressual, el reglament de la Comissió de 

Garanties i Conflictes s’aprovarà pel Consell 
Nacional. 

2.- Fins el moment que l’esmentat reglament no 
siga aprovat, serà d’aplicació la Llei 30/92, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en 
els articles relatius al funcionament dels òrgans 
col·legiats.
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