
1      VI Congrés Intersindical Valenciana       ESMENES REVISADES PER LES PERSONES PONENTS     1a RODA D’ASSEMBLEES                         2a RODA D’ASSEMBLEES

w

INTERSINDICAL
LA NOSTRA VEU 
LA NOSTRA FORÇA

ALBORAIA, 19-21 NOVEMBRE 2021
VICONGRÉS

ESMENES A LES PONÈNCIES
1a i 2a RODA D’ASSEMBLEES 



* Les esmenes d’estil i errades ortográfiques no apareixeran en 
aquest quadern, les hem incorporat directament a les ponències.

** Algunes esmenes de la primera roda s’han retirat pels 
esmenants durant la segona roda d’assemblees.
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Pàg. Línia Tipus d’esmena INTRODUCCIÓ
Sindicat/
Comarca

3 52 E Substitució La Vall d’Aiora - Canviar el nom de la comarca perquè és incorrecte. Aiora és la 
capital de la Vall de Cofrents o, en tot cas, de Cofrents - Aiora. Si fos necessari, 
podem aportar exemples que ho acrediten.

STEPV/Baix 
Vinalopó

No acceptada

Aquesta esmena es fa a un introducció 
que no és objecte de debat en ser només 
una explicació del congrés. Per tant no és 
esmenable. En tot cas, el nom és correcte 
segons moltes de les fonts consultades. La 
comarca s’anomena, indistintament, com 
Vall d’Aiora, Vall de Cofrents o Vall d’Aiora - 
Cofrents.

3 52 E Aclariment No hi està d’acord amb la resposta que va donar la ponència sobre el nom 
de la comarca de la Vall de Cofrents, que és el nom històric reconegut de la 
comarca, i de la qual la capital és Aiora. Aquesta nomenclatura es basa en 
que Cofrents va ser capital de la Governació o Corregiment establert arran 
de la instauració borbònica, que comprenia tota la Vall i part de la Canal de 
Navarrés i que va estar en vigor fins al 1833. Per tant, el seu nom oficial 
hauria de ser Vall de Cofrents-Aiora, tal i com apareix al mapa de comarques 
de la Generalitat Valenciana, elaborat conjuntament amb l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua i l’Institut Cartogràfic Valencià, i la toponimia 
comarcal establerta per la Generalitat. Carles aporta els següents exemples 
oficials:

Mapa de comarques de la Generalitat Valenciana: https://www.avl.gva.es/
documents/84900/91479/Mapa+de+les+comarques+valencianes/ e1683c7a-
8a9e-4902-aaa5-92fa94284121

Toponimia comarcal: https://ceice.gva.es/estatico/polin/WebHelp/Toponimia/
el_nom_de_les_comarques.html

STEPV/Baix 
Vinalopó

No acceptada

Aquesta esmena es fa a un introducció 
que no és objecte de debat en ser només 
una explicació del congrés. Per tant no és 
esmenable. En tot cas, el nom és correcte 
segons moltes de les fonts consultades. La 
comarca s’anomena, indistintament, com 
Vall d’Aiora, Vall de Cofrents o Vall d’Aiora - 
Cofrents.
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Pàg. Línia Tipus d’esmena REGLAMENT DEL CONGRÉS
Sindicat/
Comarca

4 51-55 E Substitució Que se redacte de otra manera. No entendemos bien si significa que una 
persona no afiliada puede  ser elegida, en lo cual estamos en contra.

Vega Baixa No acceptada

El text és molt clar: totes les persones 
afiliades poden ser triades, independement 
de no estar al Congrés.

5 1-2 E Substitució Posar 3 membres de l’Intersindical joves i 3 del Sindicat de persones 
pensionistes i jubilades

STEPV-Vall 
d’Albaida

No acceptada

El reglament va ser aprovat el dia 29 de maig 
de 2021 per unanimitat de totes les persones 
presents que representaven als sindicats 
confederats.

Era en aquells moment quan tocava fer 
esmenes a la composició del congrés, no quan 
el congrés està constituït amb les delegades i 
delegats triats pels diferents sindicats.

A més, en el reglament és diu, a l’article 2, que 
el congrés aprovarà el “present Reglament 
en aquells articles o assumptes que 
tinguen a veure amb el procés estrictament 
congressual.” i la composició no ho és. 

Per altra part, no es pot aprovar una esmena 
que té un caràcter retroactiu en haver estat 
triats totes les delegades i delegats que 
estan presents ja en el propi congrés.
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Pàg. Línia Tipus d’esmena ESTATUTS DE LA CONFEDERACIÓ INTERSINDICAL VALENCIANA
Sindicat/
Comarca

7 40D Addició Intersindical de Personas Desempleadas Utiel/Requena, 
Buñol, Ademuz

No acceptada

Totes les organitzacions que hi apareixen en 
la relació són sindicats o associacions que 
tenen entitat jurídica pròpia. La Intersindical 
de Persones Desocupades no existeix. 

En cas que es creara una associació o 
sindicat d’eixes característiques podria 
demanar l’entrada a la Intersindical 
Valenciana i aquesta hauria de decidir si 
l’accepta o no, tot i seguint els processos 
reglamentaris previstos als Estatuts.

7 41 E Supressió Interpretem que la gent és treballadora en general, quanta gent forma pard 
d’Intersincial Jove?

STEPV/Vall 
d’Albaida

No acceptada

Intersindical Jove és un dels projectes més 
engrescadors de la Intersindical Valenciana. 
Ha tingut diverses etapes de funcionament, 
des de fa molts anys, fins i tot, alguns 
sindicats que hi formen part van treballar 
per configurar estructures de persones 
joves abans de constituir-.se la Intersindical 
Valenciana.
La gent jove, com les dones, la gent LGTBI 
o els pensionistes, han de tindre espais de 
treball al si dels sindicats o partits polítics. 
I, seguint les polítiques defensades per la 
gent jove, aquestes estructures han de tindre 
total autonomia per poder decidir les línies de 
treball en matèria juvenil. A més, Intersindical 
Jove és una eina necessària per poder 
participar en els fòrums i espais de decisió del 
moviment jovenil valencià. 
Per altra part, que un sindicat de classe, 
plantege, en un moment com aquest, on la 
gent jove està patint la precarietat laboral i 
social brutal,la desaparició de la Intersindical 
Jove és difícil de qualificar. 
Per tot açò, i altres consideracions, en la 
ponència d’organització es proposa impulsar 
la Intersindical Jove.
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Pàg. Línia Tipus d’esmena ESTATUTS DE LA CONFEDERACIÓ INTERSINDICAL VALENCIANA
Sindicat/
Comarca

10 42-43 D Substitució Donde dice (que está tachado) avancen en la lucha contra acaben etc hasta 
oprimidas, cambiar en la lucha contra las desigualdades a favor de las clases 
oprimidas y acaben con ellas.

Vega Baixa No acceptada

Nosaltres hem de demanar als governs que 
acaben amb les desigualtats, no que avancen 
en la lluita  contra les desigualtats. Entenen 
que el que diu l’esmena és el que està 
redactat al text que igual genera confusió pel 
tatxat que hi apareix. 

11 10-11 E Addicció El rengló tacat “de titularitat pública” considerem que ha de quedar-
se. Sobretot, tenint en compte que en la pàgina 36, línia 48 v., es troba 
correctament.

STEPV/Les 
Valls del 
Vinalopó

No acceptada

La proposta de modificació que es fa 
garanteix una gestió pública i va més enllà en 
afegir democràticament.

14 17-19 E Addicció Debe decir “ Participar en la financiación de la Intersindical Valenciana en la 
proporción que se   determine.(Y lo que sigue igual).

Vega Baixa Transaccional

8. Participar en la financiación de la 
INTERSINDICAL VALENCIANA, así como en 
los fondos de solidaridad que se pudieron 
establecer, según la proporción que 
determine Carta Financiera.

16 12 E Addicció i la Comissió de Control Financer València-Horta

16 44-45 E Supressió COMENTAT EN LA ESMENA 2 PER COHERÈNCIA. STEPV-Camp de 
Túria

No acceptada

Ja s’ha argmentat quan s’ha fet referència a 
l’esmena que pretén disoldre la Intersindical 
Jove.
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Pàg. Línia Tipus d’esmena ESTATUTS DE LA CONFEDERACIÓ INTERSINDICAL VALENCIANA
Sindicat/
Comarca

16 60-61 D Addició 5 personas de la Intersindical Jove , 5 del Sindicato de Personas Pensionistas 
y Jubiladas y por último 5 de Intersindical de Personas Desempleadas (en 
coherencia con la anterior enmienda)

No acceptada

La composició del Consell Confederal i del 
Congrés Confederal són diferents per la 
qual cosa és coherent que la representació 
d’aquestes associacions siga diferent a 
cadascú dels òrgans. 

Tampoc s’està d’acord amb que hi forme  part 
la Intersindical  de Persones Desocupades.  
No existeix. 

En tot cas, un aclariment les diferents àrees 
de la Intersindical Valenciana no tenen 
representació directa als òrgans  sindical. És 
una debat que ningú no ha plantejat.

19 24 Addició TRIANT LA RESTA EN FUNCIÓ DE LA SEUA AFILIACIÓ. STICS No acceptada

La proporcionalitat ha de ser del global del 
Secretariat, no d’una part com proposen els 
esmenants. 

19 43 D Addició 1 persona de Intersindical de Personas Desempleadas (en coherencia 
también)

Foia Bunyol No acceptada

Està argumentada en altres esmenes sobre 
el mateix assumpte.

20 10 E Addició AGAFANT SEMPRE EL COMPROMÍS DE QUE ESTIGUEN FORMATS PER 
PERSONES PRÒPIES D’EIXE PERFIL.

STEPV-Camp de 
Túria

Acceptada

21 31 E Addició “les persones afiliades que mantinguen una doble afiliació sindical…FORA DE 
LA INTERSINDICAL ni els alts càrrecs públics...”

STICS, STEPV-
Camp de Túria

No acceptada

No es considera necessària aquesta addició 
en quedar clar que es refereix a doble 
afiliació a sindicats que ho hi formen part de 
la Intersindical Valenciana.
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Pàg. Línia Tipus d’esmena ESTATUTS DE LA CONFEDERACIÓ INTERSINDICAL VALENCIANA
Sindicat/
Comarca

22 55 E Addició PUNT 5. 

ES CREARÀ UN APARTAT EN LA WEB D’INTERSINDICAL ON COSTARAN EN 
FORMAT PDF LES ACTES APROVADES EN UN ESPAI PROTEGIT D’ACCÉS LÍMIT 
PELS MEMBRES DEL SECRETARIAT PER PODER FACILITAR LA INFORMACIÓ A 
LES SEUES AFILIADES I ALS SEUS AFILIATS.

STICS No acceptada

La redacció de l’article 40 garanteix la total 
transparència del funcionament dels òrgans 
de la Intersindical Valenciana. Els membres 
del Secretariat tenen accés als esborranys 
de les actes, les aproven i les tenen, cosa 
que els permet traslladar la informació als 
òrgans del seu sindicat i a la seua afiliació.

23 21 D Addició PUNTO 5

Se creará un apartado en la web de la Intersindical donde costarán en formato 
pdf las actas aprobadas en un espacio protegido y restringido a la afiliación.

Foia Bunyol No acceptada

La redacció de l’article 40 garanteix la total 
transparència del funcionament dels òrgans 
de la Intersindical Valenciana. Els membres 
del Secretariat tenen accés als esborranys 
de les actes, les aproven i les tenen, cosa 
que els permet traslladar la informació als 
òrgans del seu sindicat i a la seua afiliació.
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Pàg. Línia Tipus d’esmena CARTA FINANCERA
Sindicat/
Comarca

25 35-40 D Correcció c)“El Secretariado Confederal presentará para su aprobación por el Consejo 
Confederal el balance del ejercicio cerrado (situación, sumas y saldos 
e ingresos y gastos) y su memoria explicativa, con el detalle suficiente 
para justificar las propuestas contenidas en la propuesta de presupuesto 
presentada al Consejo para el ejercicio corriente.”

SUSTITUIR POR:

c)“El Secretariado Confederal presentará para su aprobación por el Consell 
Confederal el balance del ejercicio cerrado (situación, sumas y saldos 
e ingresos y gastos) y su memoria explicativa, con el detalle suficiente 
para justificar las propuestas contenidas en la propuesta de presupuesto 
presentada al Consell para el ejercicio corriente. Adicionalmente, el 
secretariat confederal presentará con carácter semestral un informe en 
el que se plasme el resultado de la evaluación de los gastos realizados, 
la cuantificación de su coste y el grado de cumplimiento de los objetivos 
previstos.

STAS No acceptada

A més a més de la dificultat del seu 
compliment, pel caràcter semestral que es 
proposa, l’informe anual ha de ser suficient 
per visualitzar el resultat financer de 
l’exercici.

El ponent està d’acord amb el fons de 
l’esmena en quant a la necessitat de 
presentar, amb la memòria econòmica, 
l’avaluació de les despeses realitzades, així 
com la quantificació i grau d’acompliment 
dels objectius marcats amb l’aprovació dels 
pressupostos anuals, però entén que el 
moment adequat és quan els comptes anuals 
es sotmeten a la seua aprovació pel Consell 
Confederal (en el primer semestre de l’any).

És per eixe motiu que sí s’accepten, com 
veurem després, altres esmenes posteriors 
que van en el mateix sentit (pàg. 26 línies 43 a 
48 i pàg. 29 línia 6).

25 35-40 D Addició Se refuerza la enmienda del STAS, aunque no haya sido aceptada.

c)“El Secretariado Confederal presentará para su aprobación por el Consell 
Confederal el balance del ejercicio cerrado (situación, sumas y saldos 
e ingresos y gastos) y su memoria explicativa, con el detalle suficiente 
para justificar las propuestas contenidas en la propuesta de presupuesto 
presentada al Consell para el ejercicio corriente. Adicionalmente, el 
secretariat confederal presentará con carácter semestral un informe en 
el que se plasme el resultado de la evaluación de los gastos realizados, 
la cuantificación de su coste y el grado de cumplimiento de los objetivos 
previstos.

Foia Bunyol No acceptada

Veure esmena anterior.
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Pàg. Línia Tipus d’esmena CARTA FINANCERA
Sindicat/
Comarca

25 41-46 D Correcció Observamos más clarificador la redación del primer texto:

d) El presupuesto anual, incluida la actualización de las cuotas de afiliación, 
será igualmente aprobado por el Consejo Confederal a propuesta del 
Secretariado Confederal. Así mismo, sus posibles modificaciones tendrían 
que ser aprobadas por el Consejo Confederal a propuesta del Secretariado 
Confederal.”

Utiel-Requena, 
Bunyol, Ademús

No acceptada

En acceptar l’esmena anterior no procedeix 
mantenir el text original. El nou és més 
concret i suprimeix la referencia a les quotes 
d’afiliació que, en sentit estricte, desapareixen 
a la nova carta financera.

26 3-5 D Substitució Las cuotas de afiliación de los sindicatos que pertenecen a la Intersindical 
Valenciana, que podrán y tendrían que ser actualizadas y aprobadas…

SUSTITUIR POR:

Las cuotas de afiliación de los sindicatos que pertenecen a la Intersindical 
Valenciana, que se aprueban con cada presupuesto anual...(Explicación: La 
aprobación lleva implícita la posible modificación o actualización. La redacción 
mezcla deseos del ponente y tiempos verbales no muy correctos para una carta 
financiera.)

STAS Acceptada

26 12 E Substitució CANVIAR: “del Ministeri de Treball i de la Conselleria de Treball” PER 
PÚBLIQUES.

STICS No acceptada

Partint de la premissa que la resta del 
paràgraf es manté, la referència concreta 
a les subvencions del MT i  de la CT és 
encertada, xq són subvencions associades 
a l’acció sindical. Podria donar-se el cas 
d’altres subvencions públiques vinculades a 
la representativitat que no tinguen la mateixa 
finalitat i, en eixe supòsit, hauria de ser 
objecte de debat i acord als òrgans sindicals.

26 14-15 D Substitució Debería de especificarse con el término “Administraciones públicas”, ya que 
lo utilizado puede cambiar, de hecho la Conselleria de Trabajo como tal ya no 
existe.

Foia Bunyol Transaccional

“Administraciones públicas con 
competencias en materia laboral”.

26 22-26 E Aclariment Pensem que no queda clar el vol dir el punt 6 sencer. STEPV/Les 
Valls del 
Vinalopó

Aquesta clàusula està a la carta financera 
des dels inicis de la Iv. Suposem que 
estableix una diferència entre donacions 
econòmiques, gestionades pel secretariat i 
aprovades pel Consell, d’aquelles de bens 
materials inventariables que no requereixen 
l’aprovació del Consell.
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Pàg. Línia Tipus d’esmena CARTA FINANCERA
Sindicat/
Comarca

26 43-48 D Addició a) El Secretariado propondrá anualmente al Consejo Confederal las cuotas 
necesarias para cubrir los gastos previstos en el presupuesto correspondiente 
y, si se tercia, compensar el posible déficit del ejercicio anterior, que no podrá 
ser cubierto a cargo de fondos de reserva específicos para otros gastos.  

SUSTITUIR POR:

a) El Secretariado propondrá anualmente al Consell Confederal las cuotas 
necesarias para cubrir los gastos previstos en el presupuesto correspondiente 
y, si procede, compensar el posible déficit del ejercicio anterior, que no podrá 
ser cubierto a cargo de fondos de reserva específicos para otros gastos. Se 
acompañará informe en el que se justifique su necesidad y oportunidad 
y se plasme el resultado de la evaluación de los gastos realizados, la 
cuantificación de su coste y el grado de cumplimiento de los objetivos 
previstos.

STAS Acceptada

27 4-5 D Supressió ...actividades intersindicales que se determinarán en los correspondientes 
reglamentos orgánicos. (Entendemos que esta competencia debe estar en los 
estatutos y corresponden sólo al Congreso o al Consell).

STAS Transaccional

Canviar “reglaments orgànitcs” per “estatuts 
d’Intersindical Valenciana”.

27 13 E Addició Ha de posar: ingressos NETS per quotes d’afiliació de cada sindicat A 
L’EXERCICI ANTERIOR, QUE ACREDITARÀ MITJANÇANT EL CORRESPONENT 
EXTRACTE DEL COMPTE CONTABLE D’INGRESSOS PER QUOTES.

València, Horta Acceptada
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Pàg. Línia Tipus d’esmena CARTA FINANCERA
Sindicat/
Comarca

27 13 E Aclariment Explicació per què es passa d’aportar cada sindicat de la Intersindical  una 
quantitat fixa per afiliat o afiliada a aportar un percentatge (20%).

Alacantí 1. El nivell salarial de l’afiliació no és igual en 
cada sector. Tampoc la proporció d’afiliació 
enquadrada en cada franja retributiva és la 
mateixa en cada sindicat. Aquesta diversitat 
ocasiona que, si l’aportació és fixa per 
persona afiliada, l’esforç financer d’alguns 
sindicats amb afiliació de menor poder 
adquisitiu i que paga majoritàriament quotes  
inferiors a la mitjana, siga més elevat que 
altres on l’afiliació gaudeix d’uns salaris 
millors.

2. Per altra banda, com sabeu, a efectes 
de determinar la composició dels òrgans 
sindicals, s’aplica el criteri proporcional 
a l’afiliació de cada sindicat, excloent-hi 
persones aturades i pensionistes que no 
aporten cap quota a la Intersindical. Per 
tant estem introduint en la representativitat 
als òrgans sindicals un biaix que afecta 
fonamentalment als col·lectius més precaris.

27 16 E Addició i) Per a complementar l’anteriorment exposat, els sindicats abordaran, d’acord 
amb la seua sobirania i normes de funcionament, el tractament de les quotes 
d’afilició en funció dels ingressos de cada persona afiliada per a aconseguir 
una progressiva homologació.

València, Horta No acceptada

En la ponència d’organització s’aborda 
aquest assumpte i d’aprovar-se no cal que 
figure a la carta financera; si més no, perquè 
es tracta d’una recomanació.

La diversitat de tipus de quotes existent en 
l’actualitat és enorme. Hi ha sindicats que 
tenen 6 tipus de quotes i d’altres que en 
tenen 2 tipus. I l’import de les quotes varia 
des dels 2,33€ la més econòmica fins als 
12€ mensuals.

És per això que la fórmula del percentatge 
que es proposa resulta ser la més justa, 
equitativa i proporcional.
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Pàg. Línia Tipus d’esmena CARTA FINANCERA
Sindicat/
Comarca

27 16-18 D Supressió No estamos de acuerdo en que sea una aportación lineal del 20% de todos los 
sindicatos. Consideramos que debe haber una relación en las aportaciones 
de los distintos sindicatos, en la que se contemple la cuantía de las cuotas 
de afiliación, que son diferentes. Por tanto, debe estudiarse una fórmula que 
contemple que la cuota de participación en los gastos,  tenga relación con la 
cuota de afiliación de cada uno de los sindicatos.

Vega Baixa No acceptada

Remetem a l’explicació anterior.

27 22 E Supressió “SEU” STICS No acceptada

El text és correcte i concret.

27 25 D Substitució Se reformula la enmienda propuesta anteriormente:

Cambiar “de la sede intersindical” por “de las sedes”.

Foia Bunyol Transaccional

“Los gastos corrientes de mantenimiento, 
funcionamiento e infraestructuras de las 
sedes de Intersindical que correspondan de 
acuerdo con los pactos de uso suscritos con 
los sindicatos confederados.”

29 9 D Addició Añadir un apartado 7. Los presupuestos de gastos irán acompañados de 
informe en el que se justifique su necesidad y oportunidad y se plasme el 
resultado de la evaluación de los gastos realizados, la cuantificación de su 
coste y el grado de cumplimiento de los objetivos previstos.

STAS Acceptada

29 44-46 D Substitució Debe decir: La relación económica con la Confederación Intersindical se 
establecerá en la Carta Financiera que aprobará la Intersindical Valenciana y 
en su caso, el Congreso de la Confederación Intersindical.

Vega Baixa No acceptada

La quota anual que aporten els diferents 
territoris a la Confederació Intersindical 
s’aprova al seu Congrés o al Ple Confederal 
per votació majoritària de les persones 
delegades assistents, triades d’acord 
amb  criteris democràtics, de pluralitat i 
territorialitat acordats per totes i tots.

Una redacció que qüestione aquest 
procediment no pot figurar a la nostra carta 
financera. Altra cosa és que la Iv discrepe 
d’aquests acords i, en eixe cas, caldrà aplicar 
altres vies.
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Comarca

30 26-41 E Aclariment CONCRETAR MÉS ELS AMBITS D’ACTUACIÓ, DE TOTS ELS SINDICATS ON SE 
SOLAPEN.

Foia Bunyol No acceptada

La redacció és molt concreta. Altra cosa és 
que s’haja de canviar algun àmbit per les 
raons que s’argumenten. 

30 29-44 D Addició Se mantiene la enmienda y se propopne como fecha tope para realizar esa 
concreción de los ámbitos de actuación antes de que finalice el año 2023.

Para la nomenclatura de los diferentes ámbitos de actuación se propone que 
sea del siguiente modo: Intersindical stas, intersindical stepv, intesindical 
salud...

Foia Bunyol No acceptada

La Carta de Determinació d’àmbits és molt 
clara. Si es vol fer una modificació concreta 
que es propose però no té cap sentit establir 
un període fins el 2023 per modificar-la.

Sobre els nom dels sindicats. Aprovar la 
proposta que es fa és anar en contra de la 
sobirania dels sindicats que hi formen part. 
La Intersindical Valenciana no pot decidir 
sobre aquest assumpte.

30 38 E Supressió “i privat” València Horta Acceptada

30 46 E Addició DESPRÉS DEL PUNT: “ DE GESTIÓ PÚBLICA”. STICS No acceptada

El text parla de les administracions locals 
que són ens públics. Per tant seria reiteratiu 
posar de gestió pública. En tot cal, què opina 
STAS?

30 47-48 E Aclariment Aclariment de les particularitats sobre Intersindical Salut. Plana Alta L’hospital General de València i el Provincial 
de Castelló tenen la particularitat que 
es tracta de consorcis entre varies 
administracions (estat, conselleria i 
diputacions).

30 50-51 D Aclariment ¿Por qué no en otros hospitales? Vega Baixa Explicació en esmena anterior.
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Pàg. Línia Tipus d’esmena DETERMINACIÓ D’ÀMBITS DE LA INTERSINDICAL VALENCIANA
Sindicat/
Comarca

30 52-55 D Addició CAT. En tanto no se produzca el proceso de convergencia con STAS mantendrá 
su actividad sindical en los sectores con implantación, garantizando la 
coordinación en la política sindical.  

SUSTITUIR POR

CAT. En tanto no se produzca el proceso de convergencia con STAS, que 
tendrá que estar finalizado con anterioridad a 2023, mantendrá su actividad 
sindical en los sectores con implantación, garantizando la coordinación en la 
política sindical.     (Explicación: Ya ha pasado bastante tiempo y conviene que se 
produzca la convergencia, dando un plazo de un año para ello).

STAS No acceptada

STAS i CAT han de parla sobre el tema i 
arribar a un acord sobre aquest assumpte 
per donar compliment al que diuen els 
Estatuts.
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Pàg. Línia Tipus d’esmena ACCIÓ SINDICAL
Sindicat/
Comarca

32 14-21 Aclariment ¿Tendrá alguna vez el sindicato las herramientas necesarias para consolidar 
el modelo de sociedad que pedimos en esta ponencia?

Vega Baixa Gran pregunta i breu resposta: mai.

1. El model de societat no depèn, només, de 
l’acció del sindicat. Entren en joc altres actors 
que condicionen i molt l’avanç en aquest 
sentit.

2. Altra qüestió és que el sindicat tinga la 
capacitat d’incidir sobre aquests altres 
actors.

3. És per això que ens hem de comprometre 
a dotar-nos de les eines més adients, en 
cada moment, per una societat en permanent 
canvi. És un treball constant on la dimensió 
de la Intersindical, la cohesió interna i l’acció 
sindical tenen molt a veure.

4. El que està clar que ens hem de fixar 
objectius (modelo de sociedad que pedimos) 
per orientar l’acció sindical i avançar en la 
consecució de les nostres fites.

34 20 E Addició PUNT 9:

ASSOCIAR EL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL A LA MITJANA.

STICS No acceptada

Els huit punts que s’anomenen són els 
apartats del document “La reconstrucció com 
a eina de transformació social” aprovat el 
Consell Confederal de 10 de juliol de 2020, 
per tant no procedeix canviar el guió d’un 
document aprovat amb anterioritat.

Proposta de transaccional a l’esmena 
següent

No obstant, a l’apartat 4.1 d’aquest document 
hi ha una referencia a l’increment del SMI a 
1200€. Una xifra que és l’equivalent al 60% 
del salari mig (primer objectiu).
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Pàg. Línia Tipus d’esmena ACCIÓ SINDICAL
Sindicat/
Comarca

34 26 D Addició PUNTO  9:

Conseguir que el salario mínimo interprofesional sea la media del salario 
medio anual.

Foia Bunyol No acceptada

El plantejament és contradictori: el salari 
mínim no pot ser mai igual al salari mig, 
perquè en la mesura que augmente el salari 
mínim ho farà també el salari mig.

Transaccional

Afegir a la pàgina 44, línia 31E o 50D el 
següent text: El dret al treball i l’increment del 
salari mínim interprofessional ...“fins el 60% 
del salari mig com a objectiu a curt termini, 
sense renunciar a que l’objectiu final siga 
permetre la suficiència econòmica necessària 
com per garantir l’autonomia personal de les 
treballadores i treballadors”.

34 26 D Aclariment ¿Qué tipo de estado se quiere configurar? Vega Baixa La referència al model d’estat no pretén 
entrar en la concreció de quina és la forma 
d’organització política d’aquest, sinó que 
es parla d’estat com a ens abstracte que 
canalitza, gestiona i materialitza la voluntat 
popular. Remet a la lectura de l’apartat 8 
del document “La recuperació com a eina de 
transformació social”.

34 26 D Aclariment Coincidim amb el Baix Segura que, ja que a la línia 26 de la pàgina 34 
s’esmena el model d’estat (encara que siga com un ens abstracte), redefinir 
el concepte d’estat implica poder decidir quin model d’estat es vol, de manera 
que pensem que s’hauria d’incluore la possibilitat de poder votar quin model 
en volem.

Baix Vinalopó S’entén perfectament la reflexió, però no 
és l’objectiu d’aquesta ponència de política 
sindical, que centra en el seu discurs a grans 
trets, com la resta de documents sindicals 
anteriors, en les disjuntives:

- Estat social/estat neoliberal.
- Estat intervencionista en la vida social i 
econòmica/autoregulació del mercat.
- Estat centralista/estat descentralitzat.
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Pàg. Línia Tipus d’esmena ACCIÓ SINDICAL
Sindicat/
Comarca

36 8 E Addició I L’EDUCACIÓ DE BASE. STICS No acceptada

Al text, a partir dels dos punts, és una relació 
succinta dels apartats que es desenvolupen 
a eixe punt de la ponencia. No tindria sentit 
afegir un apartat més, si desprès no hi ha un 
correlat al text.

37 49-62 Addició Añadir.- Potenciar las visitas a los centros de trabajo con objeto de hacerles 
partícipes de los objetivos y fines de la Intersindical.

Vega Baixa Transaccional

Pág 37, línea 55… elemento fundamental, 
“para lo cual es necesario potenciar las 
visitas a los centros de trabajo con objeto de 
hacerles partícipes de los objetivos y fines de 
la Intersindical Valenciana.”esfmb als centres 
educatius.

38 23 Addició CAL FER UNA CAMPANYA PER DONAR A CONÉIXER EL NOSTRE MODEL 
SINDICAL EN L’AMBIT EDUCATIU, FORMACIÓ PROFESIONAL, BACHILLER, ETC.

STICS No acceptada

Iniciatives d’aquest tipus ja estan duent-se 
a terme per part d’stepv i esfmb als centres 
educatius.

39 54-62 E Supressió No estem d’acord en què es contracten persones per treballar en l’àmbit de la 
privada. Fins i tot entenem la necessitat de formar part de la mesa 1.

Les Valls del 
Vinalopó

No acceptada

Les fites que ens marquem a aquest 
congrés, són consolidar i potenciar la nostra 
presència al sector públic; especialment, 
però, al sector privat per constituir, aquest, 
el vertader nínxol de creixement de la nostra 
representativitat. Per aconseguir-ho és 
imprescindible, com ha quedat acreditat als 
darrers 5 anys, contractar personal si no 
volem detreure persones permanents del 
sector públic.
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Pàg. Línia Tipus d’esmena ACCIÓ SINDICAL
Sindicat/
Comarca

40 2-15 D Addició Por lo tanto, si apostamos por un crecimiento más acusado en el sector 
privado, más allá de una mera declaración de intenciones, no lo podemos fiar, 
como hasta ahora, solo a la colaboración ocasional de los diferentes sindicatos 
y a los contactos derivados desde la afiliación, que a pesar de dar sus frutos, 
se muestra insuficiente; sino que tenemos que procurar garantizar un trabajo 
de extensión y consolidación más continuo y exhaustivo, en base a destinar 
personas en dedicación exclusiva. En este momento hay en València dos 
personas en estas condiciones que, como es de suponer, no dan al alcance con 
la ingente cantidad de trabajo que genera el sector; por lo tanto, se trataría de 
contratar más personas, siempre y cuando la comisión de finanzas resuelva la 
modalidad de financiación del gasto y garantice la suficiencia financiera.

SUSTITUIR POR

Por lo tanto, debemos apostar por un crecimiento más acusado en el sector 
privado, más allá de una mera declaración de intenciones, no lo podemos 
limitar, como hasta ahora, solo a la colaboración ocasional de los diferentes 
sindicatos y a los contactos derivados desde la afiliación, que a pesar de 
dar sus frutos, se muestra insuficiente; tenemos que procurar garantizar 
un trabajo de extensión y consolidación más continúo y exhaustivo. En este 
sentido desde Intersindical se apoyará la contratación de personal con 
dedicación exclusiva para esta finalidad a través del fondo de solidaridad, 
conforme a la Carta Financiera y la Ponencia de Organización.

STAS No acceptada

Aquest tema, quan, qui i per què es contracta 
a personal,  ja està contemplat  a la ponència 
d’organització i és en eixa ponència on s’ha 
de concretar i no en acció sindical que només 
pretén fer palesa una necessitat.

40 55 E Aclariment Concretar els aspectes que el tribunal no ha tingut en consideració. Alacantí El títol preliminar de el Codi Civil estableix 
en el seu article 3.1 CC que les normes 
s’interpretaran segons el sentit propi de les 
seues paraules, en relació amb el context, els 
antecedents històrics i legislatius i la realitat 
social del temps en què han de ser aplicades, 
atenent fonamentalment a l’esperit i finalitat 
d’aquelles.

El TS en la STS 51/2018 i altres en les 
qual es limita a tallar i pegar els mateixos 
arguments no segueix cap d’aquestes 
normes a l’hora d’establir el caràcter 
disjuntiu o conjuntiu d’una “i” que és la 
que determina si el còmput del 10% de la 
representativitat és global o separadament 
entre personal funcionari i laboral.
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Pàg. Línia Tipus d’esmena ORGANITZACIÓ
Sindicat/
Comarca

47 52 E Supressió “i privat” València Horta Acceptada

47 53-60 D Addició En lugar de dos estructuras sindicales añadir la tercera estructura sindical 
comentada en enmiendas anteriores:

Intersindical de Personas Desempleadas, que integra a las personas 
desempleadas.

Foia Bunyol No acceptada

47 56 E Supressió Suprimir el paràgraf, no trobem sentit a l’Intersindical Jove. Vall d’Albaida No acceptada

Ja està argumentat en esmenes anteriors.

48 31 E Addició “dotant-la d’un equip de persones i recursos per la seua tasca adequats”. València Horta Acceptada

En tot cas, ara per ara, i per informació de 
tothom, hi ha una alliberació a temps complet 
per la coordinació de l’àrea.

48 31 D Addició Pero en todas estas áreas que si funcionan y tienen recursos (quizás no los 
que nos gustaría) falta una herramienta fundamental para la comunicación y 
la implicación de esas casi 22000 personas afiliadas de la Intersindical, y es 
una base de datos común donde la información de las diferentes acciones que 
realizan a lo largo del año puedan ser comunicadas a todo el mundo, debiendo 
desde la Intersindical Valenciana dedicar los recursos necesarios para cumplir 
con este fin.

Foia Bunyol No acceptada

S’ha argumentat en esmenes similars.

48 46-47 E Aclariment Ens sembla interessant la figura de les Coordinadores Intersindicals però 
volem saber quina seria la seua funció principal.

Valls del 
Vinalopó

Les funcions estan arreplegades als Estatuts.

48 60 E Addició “un projecte el qual es presentarà en el termini de sis mesos al Consell 
Confederal”.

València Horta Transaccional

No s’està en contra de temporalitzar però hem 
de tindre en compte que sis mesos podria ser 
poc de temps per elaborar el pla per la qual 
cosa és podria acordar un temps major.
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49 15 D Addició Para llevar a cabo este proceso lo más rápidamente posible, es necesario 
que en las sedes territoriales que ya se disponen a lo largo de la geografía 
valenciana, se deberán cambiar los letreros de dichas sedes y hacer mucho 
más visible que esa sede es de la Intersindical Valenciana, quitando el nombre 
de los sindicatos, de esta manera avanzaremos más rápidamente en la 
implantación que se propone. Las personas permanentes que ya acuden en 
un determinado horario a una de estas sedes deben recoger las preguntas y 
cuestiones de aquellas personas afiliadas a cualquiera de los sindicatos que 
forman parte de la Intersindical Valenciana para facilitarles la información y 
asesoramiento, trasladando en caso de no conocer dicha información, a las 
personas responsables del sindicato al que está afiliada para que desde este 
se le proporcione dicha información y asesoramiento.

Foia Bunyol No acceptada

No es compateix que s’eliminen les 
referències al sindicats que ho formem part 
de la Intersindical Valenciana. Tot el contrari 
es considera que es bo que hi figuren per 
donar publicitat a la nostra realitat i pluralitat 
interna.

49 15-25 E Aclariment Necessitem que es clarifique com s’ha de fer específicament la contractació 
de treballadors/es, perquè no se li ha donat resposta a l’STAS quan ho ha 
plantejat en la modificació de les línies 2-15 de la pàgina 40

Baix Vinalopó El text de la ponència és molt clar al 
respecte.

49 16-26 D Supressió Respecto de las contrataciones de personas que trabajan a los sindicatos 
confederados o a la Intersindical Valenciana se propone hacer un protocolo 
para determinar los ámbitos compentencials en la línea de que, mientras 
se mantenga el actual modelo de confederación de sindicatos soberanos, 
las que trabajan para los sindicatos confederados sean contratadas por 
la Intersindical Valenciana aquellos donde van a prestar sus servicios. Sin 
embargo, la Intersindical Valenciana o Por lo que aquellos sindicatos que lo 
consideran dispongan de los servicios de estas personas deberán podrán 
colaborar aportando recursos económicos o personas para conseguir llevar 
adelante las tareas necesarias, en caso que con estos recursos no se pueda 
cubrir la totalidad de los gastos ocasionados, estos gastos se gestionarán 
mediante el establecimiento de fondo de solidaridad intersindical.

Foia Bunyol No acceptada

50 22 E Aclariment Parlant del “butlletí digital extraordinari”, considerem que hauria d’anar 
agafant terreny el fet de què les edicions en paper siguen extraordinàries i no 
habituals.

Valls del 
Vinalopó

Les precisions, les explicacions o les 
recomanacions no tenen forma d’esmena. 
En tot cas, sobre aquest tema, tot i estant 
d’acord en la proposta, cal tindre en compte 
la diversitat i la pluralitat de la Intersindical 
Valenciana, fet que aconsella que sigam 
prudent en la presa de decisions que poden 
afectar negativement a alguns sindicats i 
sectors que no estan digitalitzats per la seua 
pròpia activitat.
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Sindicat/
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50 39-49 D Supressió La autoorganización de la gente joven, su participación en los órganos y 
en la política sindical, no solo en la política que los afecta directamente 
como colectivo sino en la global de los sindicatos confederados y de la 
confederación, tiene que ser una prioridad a la que hay que dedicar personas 
y recursos económicos. Es por eso que tenemos que impulsar un proceso de 
refundación de la Intersindical Jove en los próximos meses para garantizarlo. 
La renovación y el fortalecimiento de nuestra confederación pasa, entre otras 
cosas, por la dinamización de la Intersindical Jove y por la incorporación de 
las personas jóvenes a todos los ámbitos sindicales.

Foia Bunyol No acceptada

La renovació i l’enfortiment de la nostra 
confederació passa, entre altres coses, per la 
dinamització de la Intersindical Jove i per la 
incorporació de les persones joves a tots els 
àmbits sindicals.

No entenen que es pretenga suprimir aquest 
text que vol que la gent jove s’incorpore a 
la vida sindical. Això és anar contra el que 
busquen, a hores d’ara, la major part, per no 
dir la totalitat, de les organitzacions socials, 
sindicals i polítiques, i es pròpia d’una visió 
adultocentrista que està molt allunyada del 
que és i vol ser la Intersindical Valenciana.

50 42-45 E Supressió Vall d’Albaida No acceptada

La renovació i l’enfortiment de la nostra 
confederació passa, entre altres coses, per la 
dinamització de la Intersindical Jove i per la 
incorporació de les persones joves a tots els 
àmbits sindicals.

No entenen que es pretenga suprimir aquest 
text que vol que la gent jove s’incorpore a 
la vida sindical. Això és anar contra el que 
busquen, a hores d’ara, la major part, per no 
dir la totalitat, de les organitzacions socials, 
sindicals i polítiques, i es pròpia d’una visió 
adultocentrista que està molt allunyada del 
que és i vol ser la Intersindical Valenciana. 
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53 5 E Supressió Llevar “Plantem cara” i dir “APOSTEM” o altra expressió menys xulesca. Les Valls del 
Vinalopó

No acceptada

Plantar cara no és xulesca, ni molt menys i 
forma part de la campanya Plantem cara que 
hem desenvolupat.

54 39 D Addició Además de promover y dotar de materiales y recursos sostenibles  para la 
actividad sindical como por ejemplo utilizar materiales reciclados, menos 
papel plastificado...

Foia Bunyol Acceptada

53 44-45D Aclariment Tratar de conseguirlos todos Vega Baixa

53 48-49 D Aclariment Que designen los responsables Vega Baixa Transaccional

Línia 49, després de “dels nostres sindicats”: 
Suggerim als diferents sindicats que valoren 
la possibilitat de comptar amb la figura de 
coordinació de medi ambient per tal de poder 
articular i vertebrar l’àrea.

54 9-14 D Addició Donde pone “La salud la entendemos  como…”poner y económico y social 
(reforzar la cuestión económica porque es muy importante.

Vega Baixa No acceptada

Fa referència a la definició literal que la OMS 
fa del concepte Salut, és per això que està 
entre cometes. A més, s’entén que la vessant 
econòmica està dins de la social. Estem d’acord 
en que la qüestió econòmica és molt important.

54 52 E Addició Afegir: És per això que les comunicacions amb l’afiliació seran per defecte en 
format digital i només es faran enviaments en paper a l’afiliació i a les seus 
dels sindicats que  així ho sol·liciten. De la mateixa manera, les publicacions 
es faran, preferentment, amb paper reciclat.

Plana Alta No acceptada

No toca ací. A més, això igual es pot aplicar 
a alguns sindicats, els que formen part de 
les administracions públiques però no pas a 
altres, la qual cosa ens generaria problemes. 
No tothom ni tots els sectors del món del 
treball estan digitalitzats.

54 52 E Addició En relació  a l’esmena anterior, aquesta deuria ser transaccional i canviariem 
“preferentment” per “per defecte” perquè considerem que hem de caminar 
cap a la digitalització total.

Baix Vinalopó No acceptada

Explicació anterior. A més, cal tenir present que  
mentre existisca la bretxa digital no ens podem 
plantetjar la realització de les comunicacions 
en format digital «per defecte». D’altra banda, 
com a organització assambleària i tenint 
sempre present l’autonomia de cada sindicat, 
l’acció sindical no es pot homologar.
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58 39 D Addició Estar constantemente en contacto con los grupos ecologistas. Vega Baixa Acceptada

Incloure-ho a la línia 40.
El treball  i la lluita al costat de les 
diverses plataformes i grups ecologistes 
que reivinquen la cura i protecció dels 
ecosistemes i de la salut.

59 Addició La Iv exigirá que haya una dotación económica por parte de las distintas 
administraciones que puedan conseguir que la salud laboral se haga lo más 
adecuada posible.

Vega Baixa Acceptada

Incloure-la al final de la línia 1 pàg. 59.
En aquest sentit,  una de les nostres 
reivindicacions contínues és  la d’exigir a les 
diferents Administracions  majors inversions 
en prevenció de riscos i en Salut Laboral.

60 17 E Addició Per aconseguir-ho és imprescindible comptar amb unna persona professional 
tència en prevenció de riscos laborals per poder coordinar les delegades i 
delegats…

Vall d’Albaida No acceptada

Les delegades i delegats de prevenció de 
la majoria dels sindicats ja compten amb 
una persona coordinadora que , al mateix 
temps, es coordina amb la responsable de 
l’àrea de Salut Laboral i Medi Ambient de la 
Intersindical Valenciana.

60 17 E Addició És imprescindible que hi haja una persona tècnica en prevenció de riscos 
laborals per coordinar i asesorar a tota la Intersindical. Com també comptar 
amb delegades i delegats...

STICS No acceptada

Ja existeix una coordinadora de tots els 
sindicats que conformen la Intersindical 
Valenciana. A la pàgina  60 des de la línia 32 
fins a la 42 ja  es  contempla  que, si en un 
moment donat es considera necessari, podrà 
comptar amb l’assessorament professional  
de personal tècnic en prevenció de riscos 
laborals en alguna de les quatre especialitats.

En tot cas, si un  sindicat considera que 
necessita personal tècnic contractat de 
manera contínua, haurà de gestionar-ho 
ell mateixa donat que no és una necessitat 
de tota l’organització. La Intersindical 
Valenciana, disposa del fons de solidaritat 
per ajudar econòmicament en les necessitats 
que presenten i que es consideren de cada 
sindicat que la conforma.
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Pàg. Línia Tipus d’esmena SALUT LABORAL I MEDI AMBIENT
Sindicat/
Comarca

60 16-17 E Aclariment A la pàgina 60 (16-17 E) estem d’acord amb l’esmena, tot i que necessitem un 
aclariment: no s’accepta perquè ja hi ha algú que ho està fent?

Baix Vinalopó Aclarit a les dues esmenes anteriors. 
Els diferents sindicats que conformen la 
Intersindical, ja compten amb delegades i 
delegats de prevenció.

66 56 E Addició Plataforma no a la MAT Maestrat    
Ports

No acceptada

La Plataforma  “No a la Mat”, en la qual estem 
en contínu contacte, no ha elaborat encara un 
Manifest on s’expliquen  i es facen públiques 
les seues intencions. És per això que encara 
no ens hem pogut adherir de manera formal 
a la Plataforma. Des de la Intersindical li hem 
expressat aquesta qüestió a la qual ens ha 
respost que estan en fase d’organitzar-se i que, 
la seua intenció, és realitzar una assemblea 
constitutòria i publicar el manifest. En el 
moment que es publique el manifest, es passarà 
al Secretariat de la Intersindical i es decidirà de 
manera assambleària si l’adhesió és possible.

66 56 E Addició Afegir: No a la MAT Plana Alta No acceptada

Explicació anterior.

66 56 E Addició Ens agradaria afegir la plataforma “Emergència Climàtica. Per un tren que 
vertebre el territori i refrede el Planeta”, d’Elx i la «Plataforma de la luz», 
també d’Elx.

Baix Vinalopó No acceptada

Tot i que sempre treballem de manera 
compromesa amb les diferents Plataformes 
que treballen en la línia exposada a 
la ponència, des de l’àrea, no tenim 
coneixement de l’adhesió a les plataformes 
que s’anomenen a l’esmena, ni  ens ha 
arribat la informació, ni el Manifest, ni 
s’ha tractat de manera assembleària al 
Secretariat. És per això que, en voluntat 
d’incloure-les a la ponència, no ho podem fer.

D’altra banda, voldriem fer l’aclariment que, 
tot i que el tema del Ferrocarril suposa un 
treball intens i interessant a l’àrea, sempre 
l’hem tractat des de de Intersindical, atès que 
implica també l’àrea de Moviments Socials 
i al Sindicat Ferroviari de la Intersindical 
Valenciana. És una lluita conjunta de diversos 
sectors de la organització.
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Pàg. Línia
Tipus 
d’esmena

INTERSINDICAL DONES
Sindicat/
Comarca

67 49 E Addició “la qual cosa seria recomanable.” després de “horària específica” Valls del 
Vinalopó

Acceptada

69 25 E Addició “afganeses, saharauis” València-Horta Acceptada

70 60 E Addició “sense oblidar la situació de les dones interines o en contractes laborals que 
continuen amb precarietat i dificultats d’accedir a determinats llocs i amb 
limitacions en la seua promoció professional, la qual cosa repercuteix en les 
seus retribucions.”

Alacantí Acceptada

76 55 E Addició Cal fer referencia a la situació d’Afganistan, en concret la situació de les dones 
afganeses.

Alacantí Decau en estar acceptada la de la pàgina 69, 
línia 25E.
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Pàg. Línia
Tipus 
d’esmena

POLÍTICA INTERNACIONAL
Sindicat/
Comarca

79 47 E Addició Intersindical Valenciana ha participat en reunions internacionals de les 
organitzacions professionals de forestals, en les que ha reclamat que cal 
millorar les condicions laborals del personal que es dedica a protegir els 
boscos i, en especial, la de les treballadores i treballadors que s’encarreguen 
de l’extinció d’incendis forestals, un col·lectiu molt precaritzat. Així mateix s’ha 
defensat la necessitat que canvien les estratègies de prevenció d’incendis i 
s’ha analitzat la situació que viu actualment l’agricultura, la ramaderia i la 
pesca; sector econòmic clau, tot i que, deixat de banda pels pressupostos de 
les administracions.

A més, ha entrat a formar part en la CEF com representant de l’estat 
espanyol a la Unió Europea. El CEF és l’organització europea de forestals i 
organitzacions forestals europees que compta amb més de 58.400 membres.

Secretariat 
Confederal

Acceptada

79 47 E Addició El Sindicat està participant en les reunions de la Plataforma de la Classe 
Obrera Antiimperialista (PCOA) que és un moviment mundial que pretén 
contribuir a les lluites antiiperialistes de les treballadores i treballadors 
contra el projecte globalitzador neoliberal.

Secretariat 
Confederal

Acceptada

83 11 D Añadir recursos económicos y materiales Vega Baixa Acceptada




