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VIII CONGRES EXTRAORDINARI DE L'STEPV-lv
I CONGRÉS DE L'STAPV-lv

I CONGRÉS DE L'STS-lv
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València, 30 de juny de 2001. IES Benlliure. 10 hores.

Benvolgut company, benvolguda companya:

Et convoquem a participar en el Congrés Extraordi-
nari, convocat pel Consell Nacional de 3 de febrer, ce-
lebrat a Pedreguer. Com qualsevol afiliada o afiliat,
pots participar —has de participar— en les decisions
que afecten l'organització.

En aquesta ocasió, la convocatòria és especial:
s'han de concretar les transformacions organitzatives
que es van aprovar de fer en el darrer congrés del
sindicat a València (1999). Les ponències que teniu a
les mans intenten desenvolupar aquelles línies mes-
tres.

En síntesi, ponències i estatuts pretenen que els ac-
tuals sectors (ensenyament, administració pública i sa-
lut) es convertesquen en sindicats autònoms, però fe-
derats entre si, de manera que es normalitze una pro-
posta sindical per a cada sector, amb el nom adient,
des d'un projecte global: intersindical Valenciana. L'S-
TEPV continuarà sent el que és a l'ensenyament, però
es restringirà el nom a aquest sector. L'Administració
Pública tindrà un referent propi, el Sindicat de Treballa-
dores i Treballadors de l'Administració Pública Valen-
ciana (STAPV-lv) i la salut també, el Sindicat de Treba-
lladores i Treballadors de la Salut (STS-lv) i tots tres,
junt al Sindicat de Treballadors i Treballadores del Pa-
ís Valencià (STPV-lv), que arreplega la resta de sectors
laborals, formaran una federació de sindicats en l'àmbit
dels Serveis Públics: La Federació de Sindicats de Tre-
balladors i Treballadores del País Valencià-lntersindical
Valenciana (FSTPV-lv).

Es tracta de no perdre la identitat actual i afavorir la
singularització de cada proposta sindical en el seu àm-
bit laboral respectiu. Aquesta nova manera de formalit-
zar l'actual STEPV-lv, ía federació, és la que s'ha de
confederar en el futur amb les organitzacions sindicals
que se sumen al projecte Iníersindical Valenciana.

El resultat d'aquesta unió ha de continuar formant
part de la Confederació d'STEs.

Els documents per a la discussió són els del qua-
dern adjunt. A més, el Secretariat Nacional ha elaborat
un informe complementari amb les línies político-sindi-
cals que ajuden a contextualitzar els canvis organitza-
íius del congrés. Aquest document, que no és per al de-
bat, el pots sol·licitar a les seus del sindicat o per correu
electrònic.

Acudeix a la teua assemblea comarcal i/o sectorial.
Participa fent les esmenes que calga en la 1a ronda i
les discutirem totes en la 2a.

Ens disposem a fer un canvi històric, equivalent al
congrés de 1979, quan una federació de sindicats pro-
vincials i de sectors es va convertir en l'STEPV que
hem conegut durant més de vint anys. Una ocasió com
aquesta requereix la participació de totes i de tots, de
l'afiliació d'aleshores i de la més recent, per a que el
canvi siga tranquil, harmònic i, sobretot, fruit de l'acord.

El dia 30 de juny tenim congrés i un llarg futur.

El Secretariat Nacional de l'STEPV-lv
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Ordre del dia de les assemblees congressuals

1. Congrés de l'STEPV-lv: ponència d'organització, modificacions dels estatuts i resolucions.
2. Congressos de l'STAPV-lv i del STS-lv: Modificaci'ó dels estatuts i elecció d'òrgans.
3. Congrés de la Federació de STPV-lv: ponència d'organització, estatuts, elecció d'òrgans

i resolucions.
4. Elecció dels representants de la comarca/sector al congrés.

ASSEMBLEES COMARCALS I SECTORIALS

ALACANT

ALCOI

ALGORFA

ELDA-PETRER

ELX

LA VILA JOIOSA

PEDREGUER

CASTELLÓ de la Plana

LA VALL D'UIXÓ

SEGORBE

VINARÒS

AYORA

ALZIRA

GANDIA

LLÍRIA

SAGUNT

ONTINYENT

REQUENA

TUÉJAR

XÀTIVA

VALÈNCIA. Ensenyament

Universitat

Funció Pública

Salut

1 a RONDA

2 de maig

3 de maig

, 2 de maig

3 de maig

3 de maig

2 de maig

3 de maig

2 de maig

3 de maig

3 de maig

2 de maig

2 de maig

3 de maig

3 de maig

2 de maig

3 de. maig

2 de maig

24 d'abril

3 de maig

3 de maig

3 de maig

26 d'abril

2 de maig

2 de maig

2a RONDA

30 de maig

31 de maig

30 de maig

31 de maig

31 de maig

30 de maig

31 de maig

30 de maig

29 de maig

31 de maig

30 de maig

30 de maig

31 de maig

29 de maig

30 de maig

31 de maig

30 de maig

29 de maig

29 de maig

29 de maig

29 de maig

31 de maig

30 de maig

30 de maig

LLOC / HORA

Seu del sindicat. 18 hores.

Seu de! sindicat. 18 hores.

CP. Cervantes. 18 hores.

lESAzorín. 18 hores.

C. P. Cervantes. 18 hores.

'C'.P. Híspanidad. 18 hores

C.P. L'Alfàs. 18 hores,

Seu del sindicat. 18 hores.

CP. LaMoleta. 17:30 hores.

EPAAIto Palancia. 17:30 hores.

Seu del sindicat. Av. Llibertat, 4-5é,17:30 h.

ESd'Ayora. 13 hores.

Seu del sindicat. 18 hores.

Seu del sindicat. 18 hores.

CP. Sant Vicent. 17:30 hores.

C.P. Mediterrani. Port Sagunt. 18 hores.

CP. Lluís Vives ( Edif. Antic) 18 hores.

CP. Lucio Gil Fagoaga. 17:30 hores.

CP. Riaporía. 18 h. i 17:30 h. Respectiv.

Seu del sindicat. 18 hores.

Seu del sindicat. 18 hores.

Local sindical UVEG. 13 h./16 h. Respectiv.

Seu del sindicat. 17 hores

Seu del sindicat. 18:30 hores
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RESOLUCIÓ DEL CONSELL NACIONAL
DE L'STEPV-lv

El Consell Nacional de l'STEPV, reunit a la
ciutat de Pedreguer (La Marina) en sessió or-
dinària, celebrada el 3 de febrer de 2001, en
cumpliment del que estableixen els actuals Es-
tatuts ACORDA:

1.- Convocar de forma extraordinària el VIII
Congrés del Sindicat de Treballadors i Treba-
lladores de l'Ensenyament del País Valencià -
Intersindical Valenciana.

2.-Aprovar la proposta de Reglament que fi-
gura com Annex I d'aquesta Resolució.

3.- Delegar en el Secretariat Nacional per a
que concrete la proposta organitzativa que fi-
gura en l'Annex II.

Ciutat de Pedreguer, 3 de febrer de 2001

ANNEX I
REGLAMENT DEL VIII CONGRÉS

Article 1. El VIII Congrés es realitzarà el dia
30 de juny de 2001. El període de debat co-
mençarà des del mateix moment de la publica-
ció de les ponències, de les quals es donarà di-
fusió al conjunt de l'afiliació.

Article 2. L'ordre del dia del VIII Congrés
serà el següent:

- Aprovació del present Reglament.
- Elecció de la Mesa del VIII Congrés.
- Ponències: Organització - Estatuts.
-Adequació dels òrgans sindicals, si escau.
- Resolucions.
Article 3. El debat es realitzarà en cada Unió

Comarcal, segons les normes de funcionament
reconegudes, assegurant la difusió de les
ponències, documents i esmenes al conjunt de
l'afiliació. Es realitzaran, si més no, dues rondes
de reunions congressuals: 1a fins el dia 3 de
maig 2001, 2a: fins el dia 31 de maig de 2001.

Es publicaran totes les esmenes presenta-
des fins el dia 7 de maig, que seran distribuï-
des a tota l'afiliació. També s'admetran totes
les esmenes, en una segona fase, fins el dia 6
de juny.

Article 4. Tot grup de persones afiliades que
ho desitge tindrà dret a presentar una proposta
d'agrupament o tendència, per a la qual cosa el
Secretariat Nacional garantirà la publicitat i di-
fusió de la mateixa, convocant-se reunions
obertes, de persones afiliades, si així és sol·li-
citat. L'agrupament o tendència quedarà au-
tomàticament constituït si és subscrit per, si
més no, 100 persones afiliades al sindicat.

Article 5. Totes les persones afiliades tenen
dret a reunir-se autònomament per a l'elabora-
ció d'esmenes o projectes de resolució.

Article 6. Tindran dret a vot, així com a ser
persones electores i elegibles, totes les perso-
nes delegades al VIII Congrés.

Article 7. L'elecció de persones delegades
es realitzarà en llistes obertes. Si existiren
agrupaments o tendències tindran dret a repre-
sentació proporcional.

Correspon a les Unions Comarcals els crite-
ris d'adscripció de persones delegades, així
com la seua elecció, tot i garantint-se, a nivell
de cada Unió Intercomarcal, la presència de
tots els sectors. Correspon una persona dele-
gada per cada 75 persones afiliades o fracció.
Són membres del Ple del Congrés les perso-
nes integrants del Secretariat Nacional.

Cada Unió Comarcal elaborarà un Acta de la
seua constitució amb indicació de nombre d'as-
sistents, ponències i temes tractats, esmenes
que passen amb indicació del percentatge de
vots, i persones delegades al Congrés.

Article 8. Al VIII Congrés hi haurà una Co-
missió de Credencials, integrada per una per-
sona de cada Unió Intercomarcal, la qual facili-
tarà, prèvia comprovació de la seua inclusió en
el llistat de persones delegades, l'acreditació
corresponent.

Article 9. Passaran al VIII Congrés totes les
esmenes que obtinguen un 20% de vots en ca-
da Unió Comarcal o en el Secretariat Nacional.

Article 10. El VIII Congrés funcionarà en
Plenari.

Les decisions es prendran per majoria abso-
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luta dels membres de ple dret inscrits en el
Congrés, en primera votació, i per majoria sim-
ple en la segona. Sí en la segona votació, el
nombre d'abstencions és majoria simple tor-
narà a debatre's, en torn tancat -un a favor i al-
tre en contra-, el punt votat. Després d'aquest
debat s'aprovarà per majoria simple de "s í " o
"no.

Article 11. El Ple del VIII Congrés quedarà
constituït, en primera convocatòria, amb la
presència de les dues1 terceres parts de les
persones membres de ple dret, Í en segona
convocatòria, mitja hora més tard, amb la
presència de la meitat mes una d'elles. A pro-
posta de la Mesa, el Ple fixarà l'hora d'acaba-
ment del Congrés.

Article 12. La ponència podrà assumir ,les
esmenes que considere les quals, si cap per-
sona es pronúncia en contra, quedarien incor-
porades a la ponència. Aquelles esmenes que
no foren assumides seran debatudes i votades
pel Ple.

Acabada la votació de les esmenes, se sot-
metrà a votació global el document resultant.

Article 13. Els documents congressuals que
impliquen definició sobre línia d'acció sindical
hauran de presentar-se fins un mes abans del
Congrés, prèvia aprovació de la inclusió pel
Consell Nacional o, en el seu defecte, pel Se-
cretariat Nacional. Les propostes de resolució
que no impliquen definició sobre línia d'acció
sindical podran presentar-se fins les 14,00 ho-
res anterior a la cloenda del Congrés.

Article 14. El Secretariat Nacional tindrà,
durant el Congrés, les següents funcions:

- procedir a l'obertura del Congrés.
- presentar aquest reglament al Ple del Con-

grés i sotmetre'l a votació global.
- fer una proposta de Mesa del Congrés i

procedir amb el mecanisme d'elecció.
Article 15. La Mesa del Congrés té com a

funció dirigir tots els debats, sotmetre a votació
els temes a decidir, i moderar el seu desenvo-
lupament. Podrà ser revocada a proposta d'un
terç de les persones congressistes si així ho
decidirà el Ple. La Mesa farà una proposta de
distribució dels treballs i horaris. La Mesa
haurà d'estar composada per persones de les
diferents Unions Intercomarcals, així com dels
diferents sectors. La Mesa estarà composada
per 7 persones, de les quals una exercirà la
Presidència, una altra la Secretaria i les altres
actuaran de vocals.

ANNEX II
ORGANITZACIÓ DEL VIII CONGRÉS

Correspon al Secretariat Nacional:
1.- Fer una proposta de ponències i resolu-

cions i encomanar la seua elaboració a perso-
nes afiliades al sindicat, entre les que figura-
ran: Reglament del Congrés, Ponències i Re-
solucions.

2.- Proposar la composició de: Comissió de
credencials, Comissió de resolucions, Comis-
sió de candidatures, Mesa del Congrés.
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CONGRES EXTRAORDINARI DE L'STEPV-lv.
I CONGRÉS DEL STS-lv.

I CONGRÉS DEL STAPV-lv.
I CONGRÉS DE LA FSTPV-lv

València, 30 de juny de 2001. IES Benlliure.

10 hores; acrediíació dels congressistes,
10:30 hores: Obertura deí congrés:

• Constitució, aprovació del reglament, proposta i votació de la Mesa del Congrés.
• Ponència d'organització: presentació, debat de les esmenes i aprovació de la ponència.
• Proposta de modificació d'Estatuts: presentació, debat de les esmenes i aprovació dels estatuts.

: • Resolucions.

13 hores: Congressos sindicals simultanis:
ÉÇ HFS QTÇJviZO Wfc-L O I O"iv.

• Debat sobre les modificacions als estatuts del Sindicat de Treballadors i Treballadores de la Salut-lnter-
sindical Valenciana (STS-lv)

• Elecció del Secretariat Nacional.

9 Debat sobre les modificacions als estatuts del Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Administració
Pública Valenciana-lntersindical Valenciana (STAPV-lv)

16 hores: Constitució del Congrés mitjançant l'acreditació dels delegats i delegades procedents dels sindicats
STEPV-lv, STAPV-lv, STS-lv i STPV-lv.

* Proposta í aprovació del reglament.
9 Proposta í votació de la Mesa del congrés.
• Ponència d'organització: presentació, debat de les esmenes i aprovació de la ponència.
* Proposta d'Estatuts: presentació, debat de les esmenes i aprovació dels estatuts.
• Elecció del Secretariat Federal, de la Comissió de Control Administratiu i de la comissió de Garanties i

Conflictes.
9 Resolucions,
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VIII CONGRES DE L'STEPV-iy
PONÈNCIA D'ORGANITZACIÓ

De PSTEPV a la Intersindical Valenciana

La versió laboral del pensament únic és el con-
text en el qual hem d'impulsar la Intersindical Va-
lenciana. Aquest no és el seu congrés fundacional,
és un pas més cap a eixe objectiu, però que con-
clou, organitzativament, un dels dos camins que
dissenyàrem per arribar-hi, per una banda, aquell
que ens va permetre la implantació de l'STEPV en
altres sectors que no eren l'ensenyament; l'altre
camí, queda obert i només que començat: el de
confluir amb altres organitzacions semblants en la
seua pràctica sindical per tal de'construir la confe-
deració Intersindical Valenciana. No hem de per-
dre de vista que les properes eleccions sindicals
han de ser un referent en el procés de creació de
la Intersindical. Així, doncs, caldrà contactar en
aquest breu termini amb totes aquelles organitza-
cions que estiguen interessades en aquest pro-
jecte de sindicalisme nacional i que tinguen una
pràctica sindical homologable amb la nostra.

Per ara, com dèiem en l'anterior congrés: "No
cal avançar més, ja que en qualsevol cas el de-
senvolupament d'aquests principis en el cas de
que s'hi incorporaren altres col·lectius diferents
dels actuals, com ja hem assenyalat, seria fruit
d'un procés congressual convocat a l'efecte".

Mai hem d'arriscar allò que ja som. El que hem
de fer per avançar cap a Intersindical no ens han
de fer perdre l'objectiu més bàsic del nostre treball
sindical: créixer als sectors on estem implantats i
fer-ho amb el nostre model. Així, a les properes
eleccions sindicals hem de continuar sent els ma-
joritaris a l'ensenyament públic no universitari,
hem d'aconseguir tindré representació en tots els
sectors i en totes les Universitats del País Valen-
cià, hem d'augmentar la representativitat a l'en-
senyament privat. Quant a Funció Pública, hem de
ser representatius a totes les circumscripcions
electorals í a Sanitat hem d'aconseguir l'objectiu
de ser representatius a la mesa sectorial, intentant
obtindré representació a totes les àrees de salut.
És a dir, hem d'incrementar la nostra representati-

42 vitat a la Mesa General de la Funció Pública Va-
43 lenciana.
44 En un moment que la descentralització admi-
45 nistrativa ha cobert una etapa amb la finalització
46 del Pacte Autonòmic entre el PP i el PSOE, podrf-
47 em pensar que la Confederació de STEs ja no hi
48 és necessària, però nosaltres que portem quasi
49 dues dècades amb transferències sabem que això
50 no es encertat. Moltes de les decisions que ens
51 afecten als treballadors i treballadores del Pa is Va-
52 lencià es prenen a l'Estat, i moltes, en concurrèn-
53 eia amb les institucions europees i mundials. No
54 hem d'oblidar que les organitzacions sindicals
55 sons eines en mans dels treballadors i treballado-
56 res per, si més no, millorar les seues condicions de
57 vida; açò necessàriament passa per estar en tot
58 els àmbits de negociació i, per tant, cal estar en la
59 mesa sectorial estatal de cada sector, és a dir, cal,
60 en la línia del que sempre hem plantejat, "un pro-
61 jecte nacional, un projecte confedera!11. És per açò,
62 que encara són vàlids els dos objectius que ens
63 marcarem al VI Congrés Confedera!: "Enfortir la
64 Confederació i col·laborar decididament en fa
65 construcció d'espais sindicals alternatius en els
66 àmbits de cada comunitat o nacionalitat Ambdues
67 opcions són compatibles i necessàries. La conso-
68 lidació de la Confederació no sols vindrà pel re-
69 forçament del seues òrgans i estructures, sinó, en
70 part, per la fortalesa i arrelament de cada STE en
71 el seu territori"
72 Finalment, l'actual procés de globalització i de
73 construcció de la Comunitat Europea està confor-
74 mant nous centres de decisió política i econòmica
75 que hem de tindré com a referents del nostre tre-
76 ball sindical, la qual cosa ens obliga a construir al-
77 ternatives capaces de donar resposta a aquests
78 nous reptes, mitjançant la participació activa a tots
79 els marcs de debat i decisió que s'organitzen i el
80 contacte amb organitzacions sindicals progressis-
81 tes d'arreu del món.
82 Fins a aquest precís moment, hem realitzat
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1 una transformació necessària en donar entrada a
2 nous sectors laborals per tal d'avançar en l'exten-
3 sió del nostre model sindical, però no hem fet més
4 que situar-nos en el punt de partida d'un llarg ca-
5 mi, el de convertir aquest model en representatiu
6 al País Valencià. Així, doncs, quan adoptem can-
7 vis formals que ens han de possibilitar adequar el
8 nostre missatge i la nostra presència davant l'he-
9 terogeni i complex món laboral no fem més que

10 adequar l'equipatge a aquesta llarga travessa.
11 En aquest sentit, ara ens disposem a dissenyar
12 el que podria constituir una aparent paradoxa: la
13 de retornar l'STEPV-lv al seu primitiu camp de
14 l'ensenyament, si no fóra que, amb aquest canvi,
15 pretenem d'agermanar-lo amb noves estructures
16 organitzatives que, procedents dels que fins ara
17 han sigut només que sectors al seu si, a partir de
18 demà van a ser, per voluntat de totes i de tots, els
19 sindicats de classe, progressistes, autònoms, as-
20 semblearis i valencians de la Salut, de l'Adminis-
21 tració Pública i de la resta de sectors laborals des
22 dels que se'ns requeresca i als quals ens adre-
23 cem. L'STEPV-lv ens ha servit per entrar, amb no
24 poques dificultats i oposicions, però ara cal dir-nos
25 "com els de cada casa" per poder quedar-nos-en i
26 créixer. ;;: , , • .
27 A l'ensenyament continuarem sent el que sem-
28 pre hem sigut —el Sindicat de Treballadors i Tre-
29 balladores de l'Ensenyament del País Valencià—
30 amb el projecte de futur que j'a ens caracteritza —
31 Intersindical Valenciana— i a cada sector d'eixe
32 terreny comú que són les Administracions públi-
33 ques adequarem la nostra denominació i la nostra
34 estructura, al servei del mateix projecte. Amb tot,
35 no volem fer un exercici de fragmentació, sinó una
36 adecuació que ens ha de servir per compactar el
37 que som, perquè ho considerem un encert polític i
38 una pràctica satisfactòria. Compartir un àmbit tan
39 homogeni i alhora divers com és el treball sindical
40 en els serveis públics fa compatible una mateixa
41 direcció política i una acció sindical identitària en
42 cada àmbit de treball.
43 Al servei d'aquests objectius renovem "l'esforç
44 per possibilitar i animar la constitució de nous re-
45 ferents sindicals amb personalitat pròpia a la sani-
46 tat, els serveis públics... i, com a norma general,
47 en tots aquells sectors que reunesquen unes mí-
48 nimes condicions d'incidència i capacitat per a

49 configurar una vida sindical específica, fugint de
50 qualsevol temptació d'artificialitat. Mantenim la
51 nostra proposta de confluir en la pràctica amb
52 aquells col·lectius que estigueren interessats en la
53 construcció d'eixe model sindical, sempre des del
54 respecte a la seua, i a la nostra, sobirania. Per
55 això, la denominació Intersindical Valenciana, que
56 afegíem als nostres noms, és el projecte" pel que
57 treballem (VII Congrés. València, 1999).
58 La nova estructura territorial i sectorial: la fe-
59 deració dels sindicats dels serveis públics.
60 "Fins ara, la Unió Comarcal s'havia configurat
61 com la forma bàsica d'estructura al nostre sindicat.
62 L'extensió del sindicat i la conseqüent diversifica-
63 ció, han determinat que s'hagen habilitat mecanis-
64 mes de subdivisió dins les estructures territorials,
65 de forma que han estat funcionant alhora estruc-
66 tures territorials i també sectorials i subsectorials.
67 En aquest moment, sense desnaturalitzar el que
68 ha estat sempre la nostra estructura bàsica, cal
69 establir mecanismes de flexibilitat que permeten
70 una adaptació a les realitats sectorials i subsecto-
71 rials. Així com l'àmbit funcional dels SS.TT. de la
72 Conselleria d'Educació va ser decisiu per consti-
73 tuir estructures territorials intercomarcals, la disíri-
74 bució funcional de la sanitat pública en àrees de
75 salut exigeix una adequació de l'estructura territo-
76 rial a l'estructura funcional, i el mateix ocorre en
77 d'altres sectors com les universitats, amb campus
78 a diferents comarques i en ocasions interprovin-
79 cials, com la Universitat Politècnica. En altres ca-
80 sos, com els subsectors d'ensenyament privat o
81 secundari, són altres raons de funcionament i pro-
82 blemàtica específica les que plantegen també al-
83 tres formes de treball. I després tenim altres, com
84 el de Correus, l'Agència Tributària..., que són ser-
85 veis no transferits i difícilment comarcalitzables.
86 Tot això ens obliga a obrir noves formes estrucíu-
87 rals. Per a l'STEPV-lv, la participació i ía decisió de
88 les persones afiliades ha de ser un objectiu irre-
89 nunciable, i per això cal dotar els nuclis sindicals
90 de mecanismes per a participar, des de la seua re-
91 alitat, en la vida del Sindicat a tots els nivells.En tot
92 cas, la representació territorial en els òrgans mà-
93 xims del sindicat (Congrés i Consell Nacional) deu
94 continuar sent majoritària, reservant un 25% per a
95 compensació sectorial".
96 Amb aquestes paraules s'introduïa l'estructura-



1 ció organitzativa del sindicat aprovada en e! pas-
2 sat Congrés de València. A grans trets, ens dispo-
3 sem a aprofundir aquells arguments, plens de sen-
4 tit ara mateix, i construir "quasi" de nou una es-
5 tructura federal. Però també a corregir-los, en tant
6 que el salt endavant que ens proposem de fer en
7 passar d'una sola organització a una federació
8 d'organitzacions d'àmbit sectorial, requereix, per
9 una banda, simplificar l'estructura de cada sindicat

10 perquè responguen a la seua especificitat, a l'ho-
11 mogeneïtat de l'afiliació; i per altra, cal que cadas-
12 cun d'aquests sindicats sectorials compareguen
13 en els òrgans unitaris des de la més fidel repre-
14 sentació de la seua afiliació.
15 De l'estructura sectorial a la federal.
16 Sense apartar-nos de la cautela necessària, el
17 manteniment d'una estructura centralitzada i uní-
'l 8 ca, com fins ara, resulta ja inviable. El "sindicat de
19 l'ensenyament" és el model que ha resultat útil als
20 companys i companyes que necessitaven una al-
21 ternativa sindical a l'hospital, a l'oficina pública o
22 privada o al magatzem de taronges. Però ara s'es-
23 pera que, amb la mateixa naturalitat que s'ha ac-
24 ceptat que el model participatiu que val per a qui
25 treballa a l'ensenyament, val per a qualsevol altre
26 sector laboral, s'òbriga la porta a l'especificitat de
27 cada sector i que s'assimile la nova cultura laboral.
28 Els companys í companyes que han fet eixe esforç
29 s'han guanyat que entre tots i totes fem desa-
30 parèixer els entrebancs formals al seu futur. Acollir
31 la diversificació per la que hem lluitat, precisa d'u-
32 na casa comuna, d'un nom comú que ens repre-
33 sente a totes i tots d'una manera més comprensi-
34 va i integradora.
35 Més enllà del nom, cal dotar-nos d'una estruc-
36 tura descentralitzada en la qual cadascun dels
37 sectors treballe quotidianament amb l'autonomia
38 que sols una organització pròpia pot proporcionar,
39 de la mateixa manera que ens cal una estructura
40 que coordine l'activitat del conjunt de l'organitza-
41 ció. Aquesta estructura ha de ser fidel als principis
42 que han estat més valorats pels treballadors i tes
43 treballadores dels que fins ara han sigut els dife-
44 rents sectors del sindicat.
45 També és clar que els nous sectors que consti-
46 tueixen l'organització no són homogenis, ni territo-
47 rialment ni funcionalment. Fins i tot en els casos
48 més consolidats (Personal Laboral i Funcionari) la

49 situació no és la mateixa per tot arreu del País Va-
50 lencià, ni en tots els àmbits. En altres casos, com
51 Sanitat, la situació es més incipient. En el cas de
52 l'Administració local la nostra representativitat ha
53 estat compartida amb l'STA, sindicat amb el qual
54 mantenim un acord de mútua col·laboració que re-
55 quereix un nou diàleg més proper, sovintejat i di-
56 namitzat per objectius polítics concrets.
57 La solidaritat i la col·laboració mútua ja és una
58 bona raó per preferir continuar junts a realitzar una
59 segregació completa. Però no és l'única, ni possi-
60 blement la principal. Els serveis públics responen
61 a polítiques socials i econòmiques concretes i ho-
62 mogènies: no es privatitza sols l'ensenyament, no
63 es precaritza únicament el treball del personal sa-
64 nitari, no és fa clientelísme tan sols amb l'Adminis-
65 tració de la Generalitat. Les estructures salarials
66 són, en bona mesura comunes, i les condicions de
67 treball homologables, encara que amb un grau
68 d'especificitat variable. Conseq üentment amb açò,
69 la resposta sindical adreçada a l'aprofundiment de
70 l'estat del benestar i de la justícia social, i a la mi-
71 Hora de les condicions laborals dels empleats i em-
72 pleades públics, requereixen accions homogènies
73 i solidàries. Per exemple, ('alternativa de les 35 ho-
74 res és global i el patró, la Generalitat, és el mateix.
75 Així, doncs, existeix una clara i ben definida àrea
76 de treball sindical al voltant dels serveis públics
77 que requereix una política sindical sòlida que sols
78 es pot garantir per uns òrgans sindicals que inte-
79 gren la diversitat en una direcció comuna, el treball
80 específic en una direcció federal.
81 Els primers sindicats de la Intersindical Valen-
82 ciana: La Federació de Sindicats de Treballa-
83 dores i Treballadors del País Valencià.
84 En el VII Congrés de l'STEPV-lv (València,
85 1999) s'afirmava que "La decisió d'emparar ales-
86 hores al conjunt de l'organització sota les sigles
87 STEPV-lv, primant la imatge de "marca" per da-
88 munt d'altres circumstàncies, no va resultar de-
89 sencertada (...) Hem mantingut els nostres sen-
90 yals d'identitat a l'ensenyament, però la resta de
91 sectors no han estat massa afectats, ja que l'efec-
92 te distorsionador de la "e" d'ensenyament ha estat
93 suficientment compensat pel nom d'una organitza-
94 ció sòlidament implantada per tot arreu del País
95 Valencià (..) També aquesta fórmula ens ha per-
96 met lligar el conjunt de l'organització a l'estructura
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1 confedera), harmonitzant la nostra vocació nacio-
2 nal i confedera!, de forma que el creixement i de-
3 senvolupament d'un dels seus membres contri-
4 bueix al creixement del conjunt (..) És clar que
5 aquesta fórmula ja no s'adequa a la realitat quatre
6 anys després i ara ens toca donar una altra passa;
7 es tracta d'arbitrar una fórmula per utilitzar sigles
8 adequades a cada àmbit (sanitat, administració
9 pública, ensenyament i altres). Per això, és el mo-

10 ment de crear quatre sindicats al si de la Intersin-
11 dical Valenciana, però regits (...) com una única
12 organització".
13 Doncs bé, la cita electoral de finals del 2002,
14 l'avanç del projecte Intersindical Valenciana, amb
15 l'aprofundiment de les nostres relacions amb d'al-
16 tres organitzacions i col·lectius sindicals, ens
17 diuen que ha arribat el moment de crear aquests
18 sindicats i encabir-los en una única organització.

19 No es tracta del congrés fundacional de la
20 Intersindical Valenciana com a Confederació de
21 Sindicats, sinó de preparar-nos-en. En aquest
22 congrés, el Sindicat de Treballadors i Treballa-
23 dores de l'Ensenyament del País Valencià-ln-
24 tersindical Valencianas (STEPV-lv) es redefi-
25 neix com l'organització de l'ensenyament al Pa-
26 is Valencià, i junt al Sindicat de Treballadors i
27 Treballadores del País Valencià-lntersindical
28 Valenciana (STPV-lv), el Sindicat de Treballa-
29 dors i Treballadores de la Salut-lntersindical
30 Valenciana (STS-lv) i el Sindicat de Trebalía-
31 dors i Treballadores de l'Administració Pública
32 Valenciana-lntersindical Valenciana (STAPV-
33 Iv), constitueixen la FEDERACIÓ DE SINDI-
34 CATS DE TREBALLADORS I TREBALLADO-
35 RES DEL PAÍS VALENCIÀ-INTERSINDICAL

36 VALENCIANA.



PONÈNCIA ESTATUTS STEPV-

Els textos que es modifiquen o canvien respecte dels estatuts actuals estan en negreta.

1 Esmena 1:
2 Canviar el text de l'article 5 pel text següent, i afe-
3 gir una Disposició Transitòria als estatuts:
4 Art. 5.-
5 1. L'STEPV-lv és membre de ple dret de la Fe-
6 deració de Sindicats de Treballadors i Treballa-
7 dores del País Valencià (Federació d'STPV-IV),
8 participa en els òrgans de direcció d'aquesta,
9 accepta els seus Estatuts i té plena autonomia

10 en l'aplicació de la línia sindical aprovada en
11 Congrés per la Federació d'STPV-IV, Així ma-
12 teix, té total sobirania per a l'elaboració de la
13 pròpia línia i tàctica sindical i de la seua polfti-
14 ca educativa.
15 2. L'STEPV-lv és membre de ple dret, a través
16 de la Federació de Sindicats de Treballadors
17 / Treballadores del País Valencià (Federació
18 d'STPV-IV), de la Intersindical Valenciana (IV),
19 participa en els òrgans de direcció d'aquesta, ac-
20 cepta els seus Estatuts i té plena autonomia en
21 l'aplicació de la línia sindical aprovada en Con-
22 gres perla Intersindical Valenciana (IV). Així ma-
23 teix, té total sobirania per a l'elaboració de la
24 pròpia línia i tàctica sindical i de la seua política
25 educativa.
26 3. L'STEPV-lv és membre de ple dret, a través
27 de la Federació de Sindicats de Treballadors
28 / Treballadores del País Valencià (Federació
29 d'STPV-IV) i de la Intersindical Valenciana,
30 de la Confederació de Sindicats de Treballa-
31 dors de l'Ensenyament, Confederació d'STEs,
32 (STEs), participa en els òrgans de direcció d'a-
33 questa, accepta els seus Estatuts i té plena au-
34 tonomía en l'aplicació de la línia sindical apro-
35 vada en Congrés per la Confederació d'STEs.
36 Així mateix, té total sobirania per a l'elaboració
37 de la pròpia línia i tàctica sindical i de la seua
38 política educativa en l'àmbit del País Valencià.
39 4. L'STEPV-lv gaudeix de personalitat jurídica
40 plena.

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

continuarà sent membre

balladores del País

teriors, l'STEPV-h
membre de ple dret de la
Sindicats de Treballadors de !
Confederació d'STEs (STEs),
deració de Sindicats de Treballadors
//adores del Pals
d'STPV-IV), o bé Sa
(IV) no en siguen membres.

Afegir un punt a l'article 25, aparíat,6,
l'actual punt 6,8 com a 6.9;



1 Esmena 3:
2 Afegir un punt a l'article 26, apartat 7:
3 7.11 Decidir la formació de coalicions amb al-
4 tres organitzacions sindicals.
5
6 Esmena 4:
7 Substituir l'actual article 31 per la següent redac-
8 ció:
9 1. Es constituiran, si més no, els sectors se-

'l O güents:
11 - Sector d'Ensenyament Privat,
12 - Sector d'Ensenyament Públic no Universitari,
13 i
14 -Sectord'Universitat.
15 2. EI Sector d'Ensenyament Privat comprèn to-
16 tes les persones afiliades a l'STEPV-lv que tre-
17 ballen o hagen treballat en els centres d'en-
18 senyament de qualsevol nivell acadèmic la
19 propietat dels quals no siga pública, així com
20 aquells que, a pesar de ser-ho, estiguen inte-
21 grats en convenis d'ensenyament privat.
22 3. El Sector d'Ensenyament Públic no Üniversi-
23 tari comprèn totes les persones afiliades a l'S-
24 TEPV-lv que treballen o hagen treballat en tas-
25 ques docents en els centres d'ensenyament d'E-
26 ducació Infantil i Primària, Secundària, Batxille-
27 rat, FP, Ensenyaments Especialitzats, així com
28 qualsevol altre ensenyament, quan aquests si-
29 guen prestats per l'Administració Pública.

30 4. El Sector d'Universitat comprèn totes les
31 persones afiliades a l'STEPV-lv que treballen o
32 hagen treballat en les Universitats Públiques
33 Valencianes, tant en qualitat de Personal d'Ad-
34 ministració i Serveis (PAS), bé funcionari, bé
35 laboral, com en qualitat de Personal Docent i
36 Investigador (PDI).
37 5. A partir dels criteris organitzatius fixats pel Con-
38 gres, s'estructurarà, a nivell de País Valencià, la
39 Secretaria i. el Ple Nacional de cada sector, si s'es-
40 cau aquesta estructura podrà ser també de caràc-
41 ter Intercomarcal o Comarcal. El Ple Nacional del
42 Sector tindrà com a funció, si més no, elaborar una
43 proposta d'acció sindica! i elevar-la al Consell Na-
44 cional per a la seua aprovació. El Ple del Sector es
45 reunirà, abans del Consell Nacional d'inici de curs,
46 per tal d'elaborar el seu pla de treball anual. El
47 Consell Nacional concretarà els criteris i elaborarà
48 un reglament de règim intern.
49
50 Esmena 5:
51 Afegir al final de l'actual article 37 la següent re-
52 daccíó:
53 "... i activitat com organització sindical. La carta fi-
54 nancera podrà preveure Sa cessió de la gestió
55 de recursos econòmics de! sindicat a la Fede-
56 ració •
57
58
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PONÈNCIA ESTATUTS STAPV-lv

Els textos que es modifiquen o canvien respecte dels estatuts actuals estan en negreta.

1 Esmena 1:
2 Canviar el text de l'article 5 pel text següent:
3 Art.5.-
4 1. LfSTAPV-lv és membre de ple dret de la Fe-
5 derac/ó de Sindicats de Treballadors i Treballa-
6 dores del País Valencià (FSTPV), participa en
7 els òrgans de direcció d'aquesta, accepta els
8 seus Estatuts i té plena autonomia en l'aplica-
9 ció de la línia sindical aprovada en Congrés

10 per la FSTPV. Així mateix, té total sobirania per
11 a l'elaboració de la pròpia línia i tàctica sindical
12 i de la seua política de funció pública.
13 2. L'STAPV-lv és membre de ple dret, a través
14 de la Federació de Sindicats de Treballadors i
15 Treballadores del País Valencià (FSTPV), de la
16 Intersindical Valenciana (IV), participa en els
17 òrgans de direcció d'aquesta, accepta els seus
18 Estatuts i té plena autonomia en l'aplicació de
19 la línia sindical aprovada en Congrés per la In-
20 tersindical Valenciana (IV). Així mateix, té total
21 sobirania per a l'elaboració de la pròpia línia i
22 tàctica sindical i de la seua política de funció
23 pública.
24 3. L'STAPV-lv podrà adherir-se, vincular-se o inte-

25 grar-se en organitzacions sindicals del mateix o
26 distint àmbit territorial i/o funcional i es podrà fede-
27 rar, confederar o adherir a altres sindicats, col·lec-
28 tius o grups de treballadors de la forma en què
29 s'establisca en els presents Estatuts. Igualment
30 podrà formar coalicions amb altres organitzacions
31 sindicals. Així mateix podrà adherir-se, vincular-se
32 o integrar-se en organitzacions d'àmbit internacio-
33 nal.
34 4. L'STAPV-lv gaudeix de personalitat jurídica
35 plena.
36
37 Esmena 2:
38 Substituir l'actual article 36 per la següent redac-
39 ció.
40 "Ei Congrés Nacional aprovarà la carta finance-
41 ra, on s'arrepleguen els criteris d'organització
42 econòmica i financera del SINDICAT DE TRE-
43 BALLADORS I TREBALLADORES DE L'ADMI-
44 NISTRACIÓ PÚBLICA VALENCIANA -INTER-
45 SINDICAL VALENCIANA. La carta financera
46 podrà preveure la cessió de la gestió de re*
47 cursos econòmics del sindicat a la Federació
48 d'STPV-lv."
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Els textos que es modifiquen o canvien respecte dels estatuts actuals estan en negreta.

Esmena 1:
Canviar el text de l'article 5 pel text següent:
Art. 5.-
1. L'STS-lv és membre de ple dret de la Fecfe-
rac/ó de Sindicats de Treballadors i Treballado-
res del País Valencià (Federació d'STPV-lv),
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 Federació d'STPV-lv. Així ma-
teix, té total sobirania per a l'elaboració de la
pròpia línia i tàctica sindical i de la seua políti-
ca sanitària.
2. L'STS-lv és membre de ple dret, a través de
la Federació de Sindicats de Treballadors i Tre-
balladores del País Valencià (Federació
d'STPV-lv), de la confederació Intersindical Va-
lenciana (IV), participa en els òrgans de direc-
ció d'aquesta, accepta els seus Estatuts i té
plena autonomia en l'aplicació de la línia sindi-
cal aprovada en Congrés per la Intersindical
Valenciana (IV). Així mateix, té total sobirania
pera l'elaboració de la pròpia Sínia i fàctica sin-
dical i de la seua política sanitària.
3. L'STS-iv podrà adherir-se, vincular-se o inte-
grar-se en organitzacions sindicals de! mateix o
distint àmbit territorial i/o funcional i es podrà fede-
rar, confederar o adherir a altres sindicats, col·lec-
tius o grups de treballadors de la forma en què
s'establisca en els presents Estatuts. Igualment

31
32
33
34
35
36
37
38

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

podrà formar coalicions amb altres organitzacions
sindicals. Així mateix podrà adherir-se, vincular-se
o integrar-se en organitzacions d'àmbit internacio-
nal.

na.

Esmena 2:
Afegir un punt a l'article 24, apartat 6, i renumerar
l'actual punt 6.8 com a 6.9:
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 treballadors. Així mateix
decideix l'adhesió, vinculació o integració en
organitzacions d'àmbit internacional.

Esmena 3:
Afegir un punt a l'article 25, apartat 5:
5.10 Decidir la formació de coalicions amb al-
tres organitzacions sindicals.vi

Afegir al final de l'actual article 36 la següent re-
dacció:
"(...) La carta financera podrà preveure la ces-
sió de la gestió de recursos econòmics del sin-
dicat a la Federació d'STPV-lv."
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REGLAMENT DEL I CONGRÉS

Article 1.- El I Congrés es realitzarà el dia 30
de juny de 2001. El període de debat començarà
des del mateix moment de la publicació de tes
ponències, de les quals es donarà difusió al con-
junt de l'afiliació.

Article 2.- L'ordre del dia del I Congrés serà
el següent:

- Aprovació del present Reglamento.
- Elecció de la Mesa del I Congrés.
- Ponències: Organització - Estatuts.
- Elecció dels òrgans sindicals.
- Resolucions.

Article 3.- El debat es realitzarà en cada sin-
dicat federat, segons les normes de funciona-
ment reconegudes, assegurant la difusió de les
ponències, documents i esmenes al conjunt de
l'afiliació.

Es publicaran totes les esmenes presentades
fins el dia 7 de maig, que seran distribuïdes a to-
ta l'afiliació. També s'admetran totes les esme-
nes, en una segona fase, fins el dia 6 de juny.

Article 4.- Tot grup de persones afiliades que
ho desitge tindrà dret a presentar una proposta
d'agrupament o tendència, per a la qual cosa es
garantirà la publicitat i difusió de la mateixa, con-
vocant-se reunions obertes, de persones afilia-
des, si així és sol·licitat. L'agrupament o tendèn-
cia quedarà automàticament constituït si és
subscrit per, si més no, 100 persones afiliades
als sindicats.

Article 5.- Totes fes persones afiliades tenen
dret a reunir-se autònomament per a l'elaboració
d'esmenes o projectes de resolució.

Article 6.- Tindran dret a vot, així com a ser
persones electores i elegibles, totes les perso-
nes delegades al VIII Congrés de l'STEPV-lv.

Article 7.-Al I Congrés hi haurà una Comissió
de Credencials, integrada per tres persones, la
qual facilitarà, prèvia comprovació de la seua in-
clusió en el llistat de persones delegades, l'acre-
ditació corresponent.

Article 8.- Passaran al I Congrés totes les es-
menes presentades pels sindicats.

Article 9.- El I Congrés funcionarà en Plena-
ri.

Les decisions es prendran per majoria abso-
luta dels membres de ple dret inscrits en el Con-
grés, en primera votació, i per majoria simple en
la segona. Si en la segona votació, el nombre
d'abstencions és majoria simple tornarà a deba-
tre's, en torn tancat -un a favor i altre en contra-

el punt votat. Després d'aquest debat s'apro-
varà per majoria simple de "sí" o "no.

Article 10.- El Ple del I Congrés quedarà
constituït, en primera convocatòria, amb la
presència de les dues terceres parts de les per-
sones membres de ple dret, i en segona convo-
catòria, mitja hora més tard, amb la presència de
la meitat més una d'elles. A proposta de la Mesa,
el Ple fixarà l'hora d'acabament del Congrés.

Article 11.- La ponència podrà assumir les
esmenes que considere les quals, si cap perso-
na es pronúncia en contra, quedarien incorpora-
des a la ponència. Aquelles esmenes que no fo-
ren assumides seran debatudes i votades pel
Ple.

Acabada la votació de les esmenes, se sot-
metrà a votació global el document resultant.

Article 12.- La Mesa del Congrés, que es no-
menarà a proposta dels sindicats federats, té
com a funció representar a l'organització mentre
duré el Congrés, dirigir tots els debats, sotmetre
a votació els temes a decidir, i moderar el seu
desenvolupament. Podrà ser revocada a propos-
ta d'un terç de les persones congressistes si així
ho decidirà el Ple. La Mesa farà una proposta de
distribució dels treballs i horaris. La Mesa haurà
d'estar composada per persones dels diferents
sindicats. La Mesa estarà composada per 7 per-
sones, de les quals una exercirà la Presidència,
una altra la Secretaria i les altres actuaran de vo-
cals.
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I CONGRES DE LA FEDERACIÓ D'STPV-IV
PONÈNCIA D'ORGANITZACIÓ

1 La Federació de Sindicats de Treballadores i
2 Treballadors del País Valencià.
3 En el VII Congrés de l'STEPV-lv (València, 1999)
4 s'afirmava que "És clar que aquesta fórmula
5 [mantenir les sigles STEPV-lv en tots els sec-
6 tors] ja no s'adequa a la realitat quatre anys des-
7 pres i ara ens toca donar una altra passa; es
8 tracta d'arbitrar una fórmula per utilitzar sigles
9 adequades a cada àmbit (sanitat, administració

10 pública, ensenyament i altres). Per això, és el
11 moment de crear quatre sindicats al si de la In-
12 tersindical Valenciana, però regits (...) com una
13 única organització".
14 Per tot això, el Sindicat de Treballadors i Treba-
15 lladores de l'Ensenyament del País Valencià-ln-
16 tersindical Valenciana? (STEPV-lv) s'ha redefinit
17 com l'organització de l'ensenyament al Paí's Va-
18 lencià, i junt al Sindicat de Treballadors i Treba-
19 lladores del País Valencià-lntersindical Valencià-,
20 na (STPV-lv), el Sindicat de Treballadors i Tre-
21 balladores de la Salut-lntersindical Valenciana
22 (STS-lv) i el Sindicat de Treballadors i Treballa-
23 dores de l'Administració Pública Valenciana-ln-
24 tersindical Valenciana (STAPV-lv), constitueixen
25 la FEDERACIÓ DE SINDICATS DE TREBALLA-
26 DORS I TREBALLADORES DEL PAÍS VALEN-
27 CIÀ-INTERSINDICAL VALENCIANA. Tots quatre
28 sindicats comencen a caminar amb sobirania
29 pròpia, i com a diferents sindicats de l'àrea pú-
30 blica adopten l'estructura coordinada en forma
31 de federació de sindicats per tal d'ubicar-se units
32 en un marc confedera! més ampli, en el marc de
33 la Intersindical Valenciana, tot i mantenint la
34 seua vinculació pol ítica i orgànica amb la Confe-
35 deració d'STEs.
36 La Federació de Sindicats de Treballadors i
37 Treballadores del País Valencià-lntersindical
38 Valenciana, la Intersindical Valenciana i la
39 Confederació d'STEs.
40 La redefinició de l'STEPV-lv com el sindicat de

41 l'ensenyament, incorporat a la FSTPV, no ens
42 condueix a qüestionar-nos la nostra pertinença
43 a la confederació d'STEs, ans al contrari, man-
44 tenim vigents els nostres vincles també mit-
45 jançant la FSTPV, estructura organiízativa que
46 queda vinculada a la Confederació d'STEs i, per
47 tant, queden inclosos els sindicats que la con-
48 formen. Més encara, la Intersindical Valenciana
49 la concebim, ara per ara, igualment vinculada a
50 la Confederació d'STEs, en tant en quant consi-
51 derem que es mantenen les motivacions de
52 sempre i que, una vegada més reiterem: "el pro-
53 jecte d'STEs, més enllà de la pluralitat de les or-
54 ganitzacions que el compartim, respecte d'àm-
55 bits funcionals i a vegades d'anàlisi de les reali-'
56 tats, suposa una alternativa organitzativa i con-
57 ceptual que, lluny d'esgotar-se, adquireix cada
58 dia més presència en la vida social (perquè) s'a-
59 dequa millor a un funcionament de l'Estat que
60 creguem que ha de ser molt diferent quant a la
61 relació entre les diferents comunitats nacionals.
62 Conceptes que apareixen en el debat, com so-
63 birania compartida i/o altres fórmules, no són
64 una novetat en la Confederació, perquè els ve-
65 nim exercint i construint durant més de vint
66 anys".
67 En tot cas, al País Valencià no es donen, de mo-
68 ment, les condicions per haver de plantejar-se
69 una opció entre Confederació d'STEs o Intersin-
70 dical Valenciana —determinada per la legislació
71 vigent— per tal com els vots aconseguits en
72 unes eleccions sindicals han de computar per a
73 una confederació sindical o d'altra, però no a
74 dues simultàniament si no estan directament i
75 estatutàriament relacionades. No cal prendre,
76 per tant, una decisió excloent: o STEs o IV. Men-
77 tre construïm políticament la IV, contribuïm al
78 manteniment directe, i també a l'evolució, dels
79 STEs.
80 La nova estructura orgànica: Els òrgans de
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1 coordinació i decisió del Sindicats federats i
2 delaFSTPV.
3 1. Estructura orgànica comuna dels Sindicats i la
4 FSTPV:
5 Secretariat Nacional i Federal / Consell Nacional
6 i Federal / Congrés Nacional i Federal.
7 2. Estructura orgànica comuna dels sectors dels
8 sindicats: Ple i Secretariat,
9 STEPV-lv

10 a) Ensenyament privat (Inclou Personal docent i
11 no docent).
12 b) Universitat (Inclou PDI, PAS laboral, PAS fun-
13 cionari).
14 c) Ensenyament públic no universitari (Inclou
15 Personal docent d'Educació Infantil, Primària,
16 Secundària, Ensenyaments Especialitzats, Es-
17 coles d'Idiomes i Personal dels cossos docents
18 adscrit a serveis complementaris i de suport a
19 l'exercici de la docència).
20 STAPV-lv
21 a) Personal laboral i funcionarial de la Generali-
22 tat
23 b) Personal de Justícia
24 c) Personal al servei de les Corts Valencianes
25 d) Personal de l'Administració perifèrica de PEs-
26 tat
27 e) Personal de Correus
28 f) Personal de l'Administració local
29 g) Personal de les empreses públiques
30 STS-iv
31 a) Sanitat Pública
32 b) Sanitat Privada

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

STPV-lv
Els sectors que es vagen creant d'acord amb les
nefcessitaí d'organització del treball.
El Secretariat Federal.
El Secretariat Federal no sols ha de respondre
al fet que l'organització és a la Mesa General
de la Funció Pública, i, per tant, representa tots
els sectors laborals de la la Funció Pública. És
imprescindible que reculla de forma harmònica
el fet organitzatiu federal, des d'una òptica sec-
torial i territorial, i també cultural i política. I , a
més, com ja es reflexionava en l'anterior con-
grés, cal combinar-ho amb la renovació de l'ac-
tual equip de permanents sindicals i dels mem-
bres del Secretariat. La complexitat de la políti-
ca sindical que cal desplegar recomana també
que s'aprofite tot el potencial humà de l'afilia-
ció, de tal manera que la direcció de l'organit-
zació s'enriquesca amb l'entrada de persones
amb experiència en el sindicat, que coníribues-
quen a marcar els senyals d'identitat de l'orga-
nització, al mateix temps que s'aprofite la dis-
ponibilitat d'altres que, sense tenir una dedica-
ció completa, puguen intervindre en la vida
orgànica quotidiana del sindicat, no sols perquè
tinguen una opinió que aportar basada en l'ex-
periència, sinó perquè la vida al si del sindicat
impedeix als que tenen la responsabilitat d'in-
tervindre tots els dies dedicar una part signifi-
cativa del seu temps a la reflexió i l'anàlisi.
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ESTATUTS de la FEDERACIÓ DE SINDICATS
DE TREBALLADORS I TREBALLADORES DEL PAÍS VALENCIÀ-

INTERSINDICAL VALENCIANA

1 CAPÍTOL I
2 DENOMINACIÓ, ÀMBITS I DOMICILI SOCIAL
3 Art. 1. Denominació i personalitat jurídica
4 1. Tot acollint-se a la Llei 19/79 de l'1 d'Abril (RD
5 1.522/ 77), de la Llei Orgànica de Llibertat Sin-
6 dical, Llei 11/85 de l'Estatut dels Treballadors,
7 Llei 8/80 i de la LLei d'Òrgans de Representa-
8 ció, Determinació de les Condicions de Treball i
9 Participació del Personal al Servei de les Admi-

10 nistracions Públiques, Llei 9/87 i Llei 7/90, així
11 com de les normes internacionals sobre la Lli-
12 bertat Sindical, totes elles reguladores dels
13 drets sindicals, el SINDICAT DE TREBALLA-
14 DORS I TREBALLADORES DE L'ENSENYA-
15 MENT DEL PAÍS VALENCIÀ-IN-TERSINDICAL
16 VALENCIANA (STEPV-lv), el SINDICAT DE
17 TREBALLADORS I TREBALLA-DORES DEL
18 PAÍS VALENCIÀ-INTERSINDICAL VALENCIA-
19 NA (STPV-lv), el SINDICAT DE TREBALLA-
20 DORS I TREBALLADORES DE LA SALUT-IN-
21 TERSINDICAL VALENCIANA (STS-lv) i el SIN-
22 DICAT DE TREBALLADORS I TREBALLADO-
23 RES DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA VALEN-
24 CIANA-INTERSINDICAL VALENCIA-NA
25 (STAPV-lv) constitueixen, per temps indefi-nit,
26 la FEDERACIÓ DE SINDICATS DE TREBA-
27 LLADORS I TREBALLADORES DEL PAÍS VA-
28 LENCIÀ - INTERSINDICAL VALENCIANA (Fe-
29 deraciód!STPV-lv).
30 2. Tant els sindicats federats com la pròpia federa-
31 ció ostenten i mantenen personalitat jurídica
32 plena.
33 Art. 2. Àmbit
34 1. El seu àmbit territorial està constituït per la tota-
35 litat de les comarques que conformen el País
36 Valencià.
37 2. La Federació d'STPV-lv abasta, en l'àmbit fun-
38 cional i professional, tots els treballadors i totes

39 les treballadores de qualsevol sector del món
40 del treball i de qualsevol règim jurídic.
41 Art. 3. Composició i organització
42 1. En el moment fundacíonal, a partir dels sectors
43 respectius de 'STEPV-lv, la Federació d'STPV-
44 Iv s'organitza en els sindicats d'ensenyament
45 (STEPV-lv), d'administració pública (STAPV-lv),
46 de sanitat (STS-lv) i de personal d'altres sectors
47 (STPV-lv).
48 2. Amb independència de l'anterior, la Federació
49 d'STPV-lv, per decissió del Congrés Federal,
50 podrà acordar la incorporació d'organitzacions,
51 grups o col·lectius que comporten la seva am-
52 pliació a altres sectors diferents a aquells on ini-
53 cialment s'incideix.
54 3. La incorporació d'organitzacions, grups o
55 col·lectius en els sectors on existeixen els sindi-
56 cats federats serà competència de cada sindi-
57 cat sectorial.
58 Art. 4. Membre de la Intersindica! Valenciana
59 La Federació d'STPV-lv és membre de ple dret de
60 la Intersindical Valenciana (IV), participa en els òr-
61 gans de direcció d'aquesta, accepta els seus Es-
62 tatuts i té plena autonomia en l'aplicació de la I ínia
63 sindical aprovada en Congrés per la Intersindical
64 Valenciana (IV). Així mateix, té total sobirania per
65 a l'elaboració de la pròpia línia i tàctica sindical.
66 La Federació d'STPV-lv, a través de la Intersindi-
67 cal Valenciana, és membre de la Confederació de
68 Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament, Con-
69 federació d'STEs (STEs); participa en els òrgans
70 de direcció d'aquesta, accepta els seus Estatuts i
71 té plena autonomia en l'aplicació de la línia sindi-
72 cal aprovada en Congrés per la Confederació d'S-
73 TEs. Així mateix, té total sobirania per a l'elabora-
74 ció de la pròpia línia i tàctica sindical i de la seua
75 política educativa en l'àmbit del País Valencià.
76 Art. 5. Seu social
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La seu social de la Federació d'STPV-lv s'esta-
bleix a la ciutat de València, carrer Juan de Mena
número 14, baix, sense perjudici d'obrir tantes
seus i locals com es consideren necessàries per ai
desenvolupament de la seua activitat. El Consell
Federal podrà acordar en qualsevol moment el
canvi de domicili a qualsevol altre lloc del Pa is Va-
lencià.

CARACTERÍSTIQUES DE LA FEDERACIÓ
Art. 6. La Federació d'STPV-Sv, unió de sindi-
cats de classe
1. És una Federació de Sindicats constituïts per

treballadors i treballadores que defensen les
reivindicacions de la classe obrera.

2. Té com a objectiu lluitar per aconseguir canviar
les actuals relacions d'explotació i substituir-les
per unes noves relacions socials alliberadores.
En definitiva, la consecució d'una societat sen-
se persones opresores ni oprimides.

3. Lluita per aconseguir la unitat de tots els treba-
lladors i totes les treballadores.

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 diferents Admi-
nistracions, de la Patronal i de qualsevol organit-
zació o institució social, sindical, política o reli-
giosa.

1. Reconeix la realitat nacional del País Valencià.
2. Treballa pel ple exercici de l'autogovern, lluitant

per l'assoliment del dret a l'autodeterminació del
País Valencià, en la perspectiva d'aconseguir la
plena sobirania nacional.

3. Respecta i potencia l'estructura comarcal, ate-
nent a la realitat de cadascuna d'elles.

4. La llengua pròpia de la Federació d'STPV-lv
és el valencià, en tant que col·lectiu identificat
amb la societat de la qual procedeix i en la
qual s'hi insereix. El valencià ha de vertebrar
l'acció sindical i vehicular la comunicació
col·lectiva. A les comarques castellano-par-
lants, el castellà també serà llengua pròpia de
la Federació. Sempre es respectaran els drets
lingüístics individuals.

5. La Federació d'STPV-lv té plena sobirania sin-
dical. A partir d'ella, decideix pertànyer a la In-
tersindical Valenciana (IV) í, a través d'aquesta,
a la Confederació de Sindicats de Treballadors
de h l'Ensenyament, Confederació d'STEs
(STEs). Podrà adherir-se, vincular-se o integrar-
se en organitzacions sindicals del mateix o dife-
rent àmbit territorial i/o funcional i podrà federar-
se, confederar-se o adherir-se a altres sindi-
cats, col·lectius o grups de treballadors i treba-
lladores de la forma que s'establesca en els
presents estatuts. Igualment podrà formar coa-
licions amb d'altres organitzacions sindicals. Ai-
xí mateix podrà adherir-se, vincular-se o inte-
grar-se en organitzacions d'àmbit internacional.

1. Accepta al seu si la pluralitat ideològica de iots
els corrents democràtics que hi sorgesquen.

2. Reconeix els corrents d'opinió existents al seu
si i potencia que, mitjançant el coneixement i
discussió de tots els possibles plantejaments,
es puga arribar a constituir alternatives unità-
ries. Per al seu reconeixement, les tendències
han de representar el 10% de l'afiliació en l'àm-
bit en què s'hi manifesten.

3. Busca acords i unitat d'acció amb la resta dels
sindicats de classe amb el propòsit de superar
progressivament les divergències existents, ca-
minant cap a formes d'unitat cada vegada més
àmplies.

4. Quan la unitat sindical, en un marc unitari, de-
mocràtic, assembleari i de classe, siga una pos-
sibilitat real, la Federació d'STPV-ív participarà
en el procés de constitució de la central unitària
de tots els treballadors i treballadores i s'hi inte-
grarà.

1. Les assemblees són els òrgans de decisió sin-
dical, en les quals el conjunt de l'afiliació, pro-
posen, debaten i decideixen sobre qualsevol
acció o alternativa, podent delegar la seua fun-
ció decisòria a d'altres òrgans representatius,
els quals assumiran el deure de decidir per
aquests segons el que queda establert en
aquests estatuts.

2. Cada assemblea decidirà autònomament els
criteris d'actuació de les seues persones repre-
sentants, que estaran supeditades a les críti-
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1 ques i decisions de la base afiliada, en els dis-
2 tints nivells, la qual les podrà revocar.
3 3. La Federació d'STPV-lv, en els seus distints
4 ' àmbits territorials impulsarà assemblees de tot
5 els treballadors i treballadores com a mitjà per
6 reforçar la unitat i participació. Així mateix pro-
7 mourà la representació unitària i directa dels
8 treballadors i les treballadores.
9 4. Seguint aquesta línia defensarà sempre i farà

10 pràctica del seu funcionament autònom la ne-
'l 1 gociació mixta. Aix í mateix, en moments de lluí-
'l 2 ta, convocarà assemblees generals decisòries i
13 reconsiderarà les seues pròpies decisions prè-
14 vies quan les assemblees siguen discrepants.
15 La Federació d'STPV-lv, no es vincularà a les
16 decisions d'assemblees si aquestes contra-
17 diuen els seus estatuts i/o el model sindical que
18 representa.
19 5. En cap cas l'existència de representants sindi-
20 cals haurà de suposar per a l'afiliació l'oblit dels
21 seus drets i del deure de participar activament
22 en qualsevol procés de decisió sindical.
23 6. Es potenciarà la participació activa de la base
24 afiliada, així com la presència activa d'aquesta.
25 Art.11. Democràtica
26 1. Segons el criteri de "cada persona afiliada una
27 veu i un vot", qualsevol afiliat o afiliada participa
28 en les activitats sindicals en igualdat de drets
29 que la resta, bé personalment, bé mitjançant
30 delegats i delegades.
31 2. En tots els òrgans sindicals es garantirà als seus
32 membres la plena llibertat d'expressió sobre els te-
33 mes en debat, així com el respecte a les posicions
34 particulars o col·lectives al si de la federació.
35 3. En l'ordre del dia d'una reunió o assemblea,
36 s'inclouran preceptivament els assumptes que
37 siguen avalats pel 10% d'aquells que per dret
38 formen part d'ella, excepte en els casos con-
39 crets en què aquests estatuts determinen un al-
40 tre percentatge.
41 4. Es potenciarà la discussió i el debat entre tota la
42 base afiliada, amb l'objectiu que qualsevol mem-
43 bre del sindicat adqueresca la formació sindical
44 suficient que el capacite per a desenvolupar cà-
45 rrecs de responsabilitat a tots els nivells.
46 5. Prèviament a qualsevol decisió o elecció s'o-
47 brirà un debat per a que es palesen les diferents
48 postures o es manifeste el suport de candidatu-

49 res. S'hauran de sotmetre a debat les posicions
50 col·lectives a les quals donen suport un 10% de
51 l'afiliació o dels membres dels organismes de
52 què es tracte.
53 6. Constituït un òrgan sindical, les decisions es
54 prendran en els casos ordinaris per majoria sim-
55 ple, si no és que el major nombre de vots co-
56 rrespon a les abstencions. Quan la quarta part
57 de membres de l'òrgan de decisió les conside-
58 ren extraordinàries, o els estatuts les estables-
59 ca com a tals, les decisions es prendran per
60 majoria dels dos terços.
61 7. Les decisions sindicals vinculen totes les perso-
62 nes afectades.
63 8. Tots els càrrecs sindicals són coberts per elec-
64 ció i són revocables en cada moment en el ma-
65 teix àmbit en que van ésser elegits o en altres
66 àmbits sempre que estiguen previstos als esta-
67 tuts.
68 9. Com a norma general, les eleccions es realitza-
69 ran mitjançant el sistema de llista única oberta.
70 Cada persona electora votarà com a màxim el
71 75 per cent dels llocs a cobrir; resultant elegit
72 qui obtinga més vots. Cas que siguen presenta-
73 des diverses llistes, els llocs es cobriran mit-
74 jançant el sistema de llistes obertes i reparti-
75 ment proporcional. Quan el nombre de càrrecs
76 a elegir coincedesca amb el nombre de candi-
77 dats o candidates, la votació serà global.
78 10. Es potenciarà el control de la base afiliada so-
79 bre l'actuació dels càrrecs sindicals en l'execu-
80 ció dels manaments rebuts.
81 Art, 12.- Reivindicativa
82 1. Reivindicativa dels interessos econòmics, labo-
83 rals, professionals i sociopol (tics de les treballa-
84 dores i treballadors, tant del País Valencià, com
85 de la resta de l'Estat.
86 2. Reivindicativa d'uns Serveis Públics Populars i
87 Valencians, íntimament lligats als interessos i ne-
88 cessitats de la classe treballadora i, en concret:
89 a. Reivindicativa d'una Escola Pública, Popular
90 i Valenciana.
91 b. Reivindicativa d'una Administració Pública
92 Valenciana i una Administració de Justícia
93 arrelades a la realitat social i territorial del
94 Pa is Valencià.
95 c. Reivindicativa d'una Sanitat Pública Valen-
96 ciana.
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1 Art. 13.-Socio-polftica.
2 1. Assumeix, a més a més de reivindicar la millora
3 de les condicions laborals, la defensa de les
4 qüestions político-socials que afecten els treba-
5 lladors i les treballadores, tot potenciant l'esta-
6 bliment de les més amples relacions amb tots
7 els sectors populars en la perspectiva de supri-
8 mir qualsevol discriminació o explotació, cons-
9 truint una societat sense, persones opresores ni

10 oprimides.
11 2. Busca la participació dels treballadors i treballa-
12 dores i forces populars de l'entorn, per a la con-
13 secució d'una gestió democràtica deis serveis
14 públics.
15 3. Lluita per la inserció d'una manera real i eficaç
16 dels serveis públics en la realitat del País Va-
17 lencià, tot tenint en compte les peculiarietats de
18 cada localitat i comarca.
19 4. Busca la coordinació amb d'altres sindicats, as-
20 sociacions i tot tipus d'organitzacions pol ítiques
21 i socials que lluiten per la consecució d'una so-
22 cietat més justa i d'uns serveis públics que com-
23 pensen les desigualtats. Per això, també s'im-
24 plicarà de forma activa en l'activitat dels movi-
25 ments que tinguen els mateixos objectius.
26 5, Lluita contra el mercat com a màxima expresió
27 de les relacions socials i econòmiques i contra la
28 privatització deis serveis públics valencians.
29 6. Lluita per una societat en què predominen les
30 relacions solidàries i la comunicació interperso-
31 nal enfront de l'individualisme i l'exclusió social.
32
33
34
35 Art. 14. Finalitats generals
36 Són finalitats de ía Federació de Sindicats de Tre-
37 balladors i Treballadores del País Valencià- Inter-
38 sindical Valenciana:
39 1. La defensa dels interessos econòmics -tot res-
40 pectant que «a igual treball, igual salari»-1 so-
41 cio-polítics dels treballadors i treballadores, la
42 lluita per la millora de les condicions de vida i
43 treball, així com la dignificació de la seua situa-
44 ció social.
45 2. Aconseguir la desaparició de qualsevol tipus de
46 discriminació, tant per raó de la divisió en múlti-
47 pies categories laborals i administratives, com
48 per raons ideològiques i de sexe.

49 3, Donada la situació discriminada de la dona, liui-
50 tarà contra totes les opresions específiques a
51 què està sotmesa, tant laborals, professionals i
52 jurídiques, com sexuals i educatives. En aques-
53 ita I ínta, s'assumeix la necessitat de la coeduca-
54 ció; la urgència d'eliminar els rols establerts per
55 raó de sexe, la lluita contra ia transmissió i man-
56 teniment deis valors masclistes que fomenten
57 l'agressivitat i competitivitat, així com la conse-
58 cució d'una educació sexual lliure de prejudicis
59 i tabús.
60 4. Aconseguir la desaparició de penalitzacions o
61 represàlies al dret que té la persona a exercir la
62 seua manera de viure.
63 5. Lluitar per la plena ocupació i contra ia subocu-
64 pació i pluriocupació.
65 6. Aconseguir el reconeixement de! dret a la paríi-
66 cipació i control dels treballadors i treballadores
67 en tot allò que afecte a les pol ítiques adreçades
68 als ciutadans tant a nivell estatal com a nivell de
69 País Valencià, així com en les distintes comar-
70 ques,i, municipis.
71 7. Aconseguir el reconeixement de tots els drets
72 sindicals, entre els quals té especial i fonamen-
73 tal relleu el dret a ía negociació col.lectiva.
74 8. Combatre tota legislació contrària als írebaüa-
75 dors i treballadores i reclamar lleis que recone-
76 guen els drets conquerits per ia classe obrera.
77 9. Investigar sobre mètodes i continguts i promou-
78 re i organitzar tot tipus d'activitats tendenis a la
79 millora de la qualitat dels serveis públics i a la
80 formació i actualització dels treballadors i treba-
81 lladores dels serveis públics.
82 10. Buscar la unitat amb la resta dels treballadors
83 i treballadores per aconseguir solidàriament
84 els més amplis nivells de llibertat i democràcia,
85 en ei carn í cap a la consecució d'una societat
86 en què ei treball siga element alliberador i on
87 no exístesca l'explotació.
88 Art. 15. Finalitats específiques
89 Respecte dels Serveis Públics Valencians, són fí-
90 nalííats de la Federació d'STPV-!v:
91 1. Aconseguir una legislació que reconega ple-
92 namení i eficaçment l'autogovern del País Va-
93 lencià en el marc del qual es normalitzen uns
94 serveis públics valencians gestionats des de
95 l'eficàcia i la racionalitat, allunyats de la bu-
96 rocràcia i que garantisquen als ciutadans el
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1 reconeixement i exercici dels seus drets. Així
2 mateix, lluitar per uns serveis públics autò-
3 noms que facen pròpia la llengua i la cultura
4 del País Valencià.
5 2. Respecte de l'Ensenyament:
6 a. Conquistar un ensenyament públic, gra-
7 tuït, obligatori, democràtic, no discrimina-
8 tori, en règim de coeducació, científic i crí-
9 tic, pluralista, aconfessional i de qualitat,

10 finançat amb fons públics, gestionat de-
11 mocràticament i adaptat a la realitat social,
12 cultural, històrica i lingüística del País Va-
13 lencià.
14 b. Aconseguir una escolarització total, adequa-
15 da i gratuïta, si més no, des dels zero fins els
16 setze anys, per a la qual cosa s'hauran d'es-
17 tablir escoles infantils en tots els pobles i ciu-
18 tats. L'obligatorietat d'assistència s'iniciarà
19 als tres anys.
20 3. Respecte de l'Administració Valenciana:
21 a. Conquistar una administració pública, no dis-
22 criminaíòria, de qualitat, finançada amb fons
23 públics, gestionada democràticament i adap-
24 tada a la realitat social, cultural, històrica i lin-
25 güística del País Valencià.
26 b. Aconseguir una transferència total de l'Admi-
27 nistració Perifèrica de l'Estat a la Generalitat
28 Valenciana, incloent-hi l'Administració de
29 Justícia.
30 4. Respecte de la Sanitat:
31 a. Conquistar una sanitat pública, gratuïta, no
32 discriminatòria, científica i crítica, de qualitat,
33 finançada amb fons públics, gestionada de-
34 mocràticament i adaptada a la realitat social,
35 cultural, històrica i lingüística del País Valen-
36 cià.
37 b. Mantenir una cobertura d'assistència sanità-
38 ria universal, adequada i gratuïta per a totes
39 les persones que la necessiten.
40 Art. 16. Unitat d'acció
41 En la consecució d'aquestes finalitats, es bus-
42 cara unificar esforços i criteris pensant en la
43 unitat d'acció de tots els treballadors i treballa-
44 dores.
45
46 CAPÍTOL IV
47 DE LES PERSONES AFILIADES
48 Art. 17. Dels afiliats i afiliades

49 1. Són afiliats o afiliades a la Federació d'STPV-lv
50 els treballadors i les treballadores que ho esti-
51 guen a algun dels Sindicats que la integren.
52 2. Sense perjudici de la competència federal prò-
53 pia de la Federació d'STPV-lv, que s'estableix a
54 l'article 3 apartat 2 dels presents Estatuts, l'afi-
55 liació de persones individuals no serà com-
56 petència de la federació, sinó que serà com-
57 petència exclusiva de cada sindicat que la con-
58 forma, segons establesquen els seus propis Es-
59 tatuts.
60 3. La desafiliació, les expulsions i les sancions es
61 regiran pel que estableixen els Estatuts dels
62 Sindicats que integren la Federació d'STPV-lv.
63 Art. 18. Permanents sindicats
64 Les persones permanents sindicals de la Federa-
65 ció d'STPV-lv són persones afiliades que treballen
66 al servei de la federació:
67 1. Seran elegides pel Consell Federal. L'elecció de
68 permanents sindicals s'ha de fer sobre la base
69 de les necessitats específiques dels sindicats
70 federats i de la Federació, el perfil derivat de les
71 mateixes i e!s mecanismes concrets d'elecció
72 democràtica. No han de perdre la representati-
73 vitat en els òrgans o comarques a què pertan-
74 yen, i mantindran les responsabilitats que això
75 supose.
76 2. Hauran de garantir les tasques derivades del
77 funcionament regular de la Federació d'STPV-lv
78 i dels sindicats federats.
79 3. Hauran d'assistir a les reunions del Consell Fe-
80 deral.
81 4. Ho seran per períodes anuals, revisables pel
82 Consell Federal, e! quaf podrà prorrogar aquest
83 període.
84
85 CAPÍTOL V
86 DELS ÒRGANS SINDICALS
87 Art. 19. Òrgans sindicals federals
88 Existiran els següents òrgans sindicals:
89 1. Assemblees Generals, en els distints nivells
90 funcionals.
91 2. El Consell Federal, que es constituirà segons
92 els termes establerts en l'article 25.
93 3. El Secretariat Federal, elegit pel Congrés, o
94 pef Consell Federal si s'escau, que es consti-
95 tuirà segons els termes establerts en l'article
96 27.
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1 4. El Congrés Federal, segons els termes esta-
2 blerts en l'article 24.
3 5. La Gestora: extraordinàriament, quan no resul-
4 te elegit el Secretariat Federal, existirà una
5 Gestora.
6 Art. 20. Altres òrgans sindicals
7 El Congrés Federal i Consell Federal podran cons-
8 tituir òrgans sindicals la composició i funcions dels
9 quats no s'establesquen expressament en aquests

10 Estatuts, segons els criteris organitzatius i dins
11 l'àmbit funcional o territorial que decidesquen, tot
12 partint dels criteris bàsics establerts en les carac-
13 terístiques sindicals.
14 Art. 21. El Congrés Federal.
15 1. És el màxim òrgan de debat i decisió de la Fe-
16 deració d'STPV-lv.
17 2. Estarà constituït per persones delegades elegi-
18 des en cada sindicat federat, en base als crite-
19 ris de composició establerts en funció del nom-
20 bre d'afiliacions pel Consell Federal.
21 3. De forma ordinària, serà convocat cada quatre
22 anys pel Consell Federal, amb una antelació
23 mínima de tres mesos. En la convocatòria, s'in-
24 clourà la proporció afiliació/congresista, l'ordre
25 del dia, la seua durada, les ponències, cas que
26 n'hi hagués, i el projecte de reglament intern del
27 Congrés.
28 4. De forma extraordinària es reunirà convocat pel
29 Consell Federal, o a instància del 25% de la ba-
30 se afiliada. En la convocatòria s'indicaran els te-
31 mes a tractar. La convocatòria s'haurà de realit-
32 zar amb una antelació mínima d'un mes i s'hi
33 haurà d'incloure el mateix que s'ha indicat per a
34 la convocatòria ordinària.
35 5. Ambdues convocatòries es realitzaran tenint en
36 compte les següents normes:
37 5.1. El projecte de Reglament del Congrés de-
38 terminarà les credencials que hagen de
39 presentar les persones delegades i la for-
40 ma de comprovar-les, l'ordre del dia, els re-
41 quisits per a modificar-lo, ei mètode de tre-
42 ball i el procediment per a arribar a deci-
43 sions, tant sobre les Ponències com sobre
44 les Resolucions que es puguen presentar.
45 Sobre ell, es decidirà una vegada s'haja
46 obert el Congrés.
47 5.2. Les persones afiliades podran presentar
48 esmenes o aportacions als documents que

49 acompanyen la convocatòria després de
50 conèixer-los i debatre'ls sindicalment.
51 5.3. Els òrgans representatius de la Federació
52 d'STPV-lv garantiran que les esmenes i
53 aportacions arriben al Secretariat Federal,
54 el qual les recopilarà i garantirà que siguen
55 conegudes per la base afiliada per al seu
56 debat.
57 5.4. L'elecció de persones delegades es realit-
58 zarà un cop debatudes les esmenes en ca-
59 da sindicat federat.
60 6. Seran funcions del Congrés:
61 6.1. Aprovar o rectificar els Estatuts de la Fede-
62 ració d'STPV-lv i concedir els poders de re-
63 presentació que calguen.
64 6.2. Decidir l'orientació de l'acció sindical fede-
65 ral.
66 6.3. Establir els criteris organitzatius.
67 6.4. Aprovar la carta financera federal.
68 6.5. Determinar l'orientació política-sindical.
69 6.6. Establir els criteris de composició del Se-
70 cretariat Federal i del Consell Federal.
71 6.7, Elegir el Secretariat Federal o, si s'escau,
72 una Gestora, la Comissió de Garanties i
73 Conflictes i la Comissió de Control Admi-
74 nistratiu.
75 6.8. Decidir l'adhesió, vinculació o integració en
76 organitzacions sindicals del mateix o distint
77 àmbit territorial i/o funcional, i la federació,
78 confederació o adhesió a altres sindicats,
79 col·lectius o grups de treballadors. Així ma-
80 íeix decideix l'adhesió, vinculació o integra-
81 ció en organitzacions d'àmbit internacional.
82 6.9. Decidir la possible disolució de la Federa-
83 ció d'STPV-lv.
84 7. Els documents aprovats pel Congrés, es donaran
85 a conèixer a tota la base afiliada en el termini mà-
86 xim d'un mes després de la seua celebració.
87 Art. 22. EI Consell Federal.
88 1. És el màxim òrgan de govern i administració de
89 la Federació d'STPV-lv entre congressos.
90 2. Estarà integrat per les persones representants de
91 cada sindicat federat, en base als criteris de com-
92 posició establerts pel Congrés Federal, així com
93 pels membres del Secretariat Federal i per repre-
94 sentants dels secretariats nacionals de cada sin-
95 dicat federat en nombre d'un màxim de cinc.
96 3. Quedarà constituït, per a prendre decisions,
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amb els dos terços dels seus membres en pri-
mera convocatòria i, mitja hora després, amb la
meitat més un dels seus membres, en segona.

4. Es reunirà amb caràcter ordinari, convocat pel
Secretariat Federal, almenys dues vegades a
l'any, i haurà de ser convocat, amb la indicació
de l'ordre del dia, amb una antelació mínima de
vint dies.

5. Es reunirà extraordinàriament, convocat pel Se-
cretariat Federal, per decissió pròpia o a instàn-
cia d'un dels sindicats federats o d'un terç dels
assistents a l'últim Consell Federal, amb una
antelació mínima de setanta-dues hores, tot in-
dicant l'ordre del dia elaborat pel Secretariat Fe-
deral, pel Sindicat convocant o per aquelles per-
sones que hagen demanat la convocatòria.

6. Les seues funcions, sempre en la I ínia marcada
pel Congrés, seran les següents:
6.1. Convocar el Congrés Federal, segons el

que s'ha indicat en l'article anterior.
6.2. Complir i fer complir les directrius generals

aprovades en el Congrés Federal.
6.3. Ordenar el cessament de tots o d'algun dels

membres del Secretariat Federal, per in-
cumpliment de les seues funcions, quan ho
sol·licite una majoria de dos terços. Per al
cessament de tots els membres deí Secreta-
riat Federal, haurà de prosperar una moció
de censura, fruit del debat comarcal, pre-
sentada com a m ínim per un terç dels assis-
tents a l'últim Consell Federal, que mai po-
dran ser menys de vuit. La moció es realit-
zarà en un Consell extraordinari en el qual, a
més a més, s'inclourà com a punt de l'ordre
del dia, l'elecció d'un nou Secretariat.

6.4. Cobrir, amb algun dels seus membres, les
baixes del Secretariat Federal. Podrà pro-
cedir a renovar-lo totalment o parcial i, si
s'escau, podrà fer adaptacions en el nom-
bre de components afavorint la major res-
presentativitat possible en cada moment.

6.5. Ordenar el cessament d'algun dels seus
membres, per incompliment de les seues
funcions, quan ho sol·licite una majoria de
dos terços;

6.6. Ordenar activitats al Secretariat Federal,
controlar la realització de les seues fun-
cions -sense perjudici de les que siguen

49 competència de la Comissió de Garanties i
50 Conflictes i de la de Control Administratiu- i
51 sancionar les seus actuacions.
52 6.7. Coordinar l'activitat sindical i elevar propos-
53 tes als afiliats i afiliades.
54 6.8. Decidir l'orientació sindical federal, els
55 seues objectius immediats i les accions ne-
56 cessaries per aconseguir-lo.
57 6.9. Planificar l'activitat sindical de la federació,
58 potenciar l'eficaç organització sindical,
59 aprovar els pressupostos i ajustar-ne les
60 quotes, d'acord amb la Carta Financera
61 Federal.
62 6.10. Decidir la formació de coalicions amb al-
63 tres organitzacions sindicals,
64 7. Es realitzaran actes de cada reunió i s'informarà
65 puntualment la base afiliada.
66 8. Concedir a membres del Secretariat Federal, o
67 a la Gestora si s'escau, de manera indistinta i
68 solidària, els poders de representació necessa-
69 ris, per a fer efectiu allò establert en l'article 26,
70 i en especial el seu apartat 6.2. També podrà
71 atorgar els poders que calga a les persones de-
72 signades per cada Secretariat Nacional dels
73 sindicats federats. Així mateix, i en el període
74 entre congressos, podrà realitzar les adapta-
75 cions estatutàries obligades per imposició o
76 normativa legal, per assegurar el funcionament
77 dels òrgans sindicals.
78 Art. 23. Secretariat Federal.
79 1. És l'òrgan de gestió, representació i direcció de
80 la Federació d'STPV-!v entre les reunions del
81 Consell Federat.
82 2. És elegit pel Congrés, o el Consell Federal en el
83 seu defecte, el qual determina la seua composi-
84 ció i nombre de membres, tot atenent a una
85 adequada representació sindical
86 3. Es reunirà amb caràcter ordinari, segons un ca-
87 lendari anual de reunions. L'ordre del dia s'ulti-
88 marà a partir de les propostes dels sindicats fe-
89 derats o dels membres del Secretariat segons
90 allò establert en el seu reglament de règim intern.
91 4. Extraordinàriament, es reunirà sempre que ho
92 exigesca la dinàmica sindical o a petició d'un
93 terç dels seus membres o dels del Consell Fe-
94 deral, els quals indicaran l'ordre del dia. Es con-
95 vocarà segons s'establesca en el reglament de
96 règim intern.
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1 5. Al seu si, s'organitzaran àrees de treball a les
2 que s'haurà d'adscriure qualsevol membre del
3 Secretariat Federal, dels Secretariats dels dife-
4 rents sindicats federats i del Consell Federal.
5 Dins de cada Àrea es podran constituir comis-
6 sions de Treball amb la finalitat de fer estudis i
7 aportar documentació per a les propostes i ac-
8 tuació de l'Àrea i especialment per a afavorir la
9 integració de les afiliades i afiliats que vulguen

10 cololaborar en els assumptes específics de ca-
11 da una de les Àrees.
12 6. Són les seues finalitats:
13 6.1. Representar oficialment la Federació
14 d'STPV-lv a tots els efectes legals, admi-
15 nistratius o judicials en la forma que siga
16 determinada pe! Congrés, o en el seu de-
17 fecte, pel Consell Federal. També repre-
18 sentar-la en els àmbits d'actuació sindical i
19 en les organitzacions a les quals pertanga.
20 6.2. Dirigir i coordinar les tasques sindicals prò-
21. pies de la federació.
22 6.3. Dirigir i coordinar les comissions de treball
23 que es creen.
24 6.4. Elaborar propostes dirigides al Consell Fe-
25 deral o directament a l'afiliació.
26 6.5. Executar allò ordenat pel Consell Federal.
27 6.6. Convocar el Consell Federal.
28 6.7. Elegir les persones responsables de cada
29 Àrea del Secretariat i els càrrecs que dima-
30 nen de la seua organització interna.
31 6.8. Informar dels acords del Consell Federal i
32 dels propis, així com d'aquells assumptes
33 d'interès sindical.
34 6.9. Contractar personal i proposar al Consell
35 Federal que alguna persona afiliada es de-
36 dique temporalment i exclusivament a co-
37 ordinar l'activitat sindical (permanents sin-
38 dicals).
39 7. No podran formar part del Secretariat Federal les
40 persones que siguen alts càrrecs públics de l'Ad-
41 ministració Autonòmica o de l'Estat, les persones
42 afiliades que formen part dels Parlaments i aque-
43 lles que tinguen responsabilitats superiors en els
44 òrgans de direcció dels partits polítics.
45 8. Els membres del Secretariat Federal que gau-
46 disquen de la condició de permanent sindical,
47 podran ser-ho durant el període per al qual han
48 estat elegits.

49 Art. 24. Gestora Federal
50 Extraordinàriament, quan no.resulte elegit el Se-
51 cretariat Federal, es triarà una Gestora. Realitzarà
52 provisionalment les funcions del Secretariat Fe-
53 deral fins la realització del Congrés o Consell Fe-
54 deral Extraordinari en el qual se'n trie un de nou.
55 El nombre de membres de la Gestora i el procedi-
56 ment d'elecció d'aquests serà establert pel Con-
57 gres, o el Consell Federal en el seu defecte.
58 Art. 25. Coordinació d'òrgans
59 Per tal de garantir la coordinació dels òrgans sin-
60 dicals de la Federació d'STPV-lv entres si i d'a-
61 quests amb les organitzacions a què pertanga:
62 1. Les persones membres del Secretariat Federal,
63 seran membres nats del Secretariat del seu sin-
64 dicat.
65 2. Les persones representants de la Federació
66 d'STPV-lv que hagen de formar part de! Secre-
67 tariat Confederal de la Confederació d'STEs o
68 dels òrgans de direcció de la Intersindical Va-
69 lenciana, seran membres nats del Secretariat
70 Federal. Les persones representants de la Fe-
71 deració d'STPV-lv en els òrgans confederals
72 votaran d'acord amb la postura majoritària del
73 Federació d'STPV-lv, definint-se aquesta, si cal,
74 per la pròpia delegació.
75
76 CAPÍTOL VI
77 ESTRUCTURES ESPECIALS
78 Art. 26. Estructures especials
79 1. Dintre la Federació d'STPV-lv, segons els crite-
80 ris establerts pel Consell Federal, els afiliats i
81 les afiliades, en funció de la particularitat de la
82 seua problemàtica, podran organitzar estructu-
83 res especials, que tindran necessàriament un
84 caràcter flexible, gaudint del suport, fins i tot
85 econòmic, del conjunt de la Federació, que faça
86 possible el desenvolupament de les seues acti-
87 vitats.
88 2. Les estructures especials, estaran coordinades
89 amb els moviments democràtics del seu entorn
90 que assumesquen la seua problemàtica especí-
91 fica i elaboraran propostes dirigides als òrgans
92 sindicals.
93
94 CAPÍTOL VII
95 COMISSIÓ DE CONTROL ADMINISTRATIU I
96 COMISSIÓ DE GARANTIES I CONFLICTES.
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1 Art. 27. La Comissió de Control Administratiu
2 La Comissió de Control Administratiu serà elegida
3 pel Congrés i estarà integrada per tres membres.
4 La seua funció serà la de controlar elfunciona-
5 ment administratiu i financer dels òrgans de la Fe-
6 deració d'STPV-lv. Anualment presentarà al Con-
7 sell Federal un informe. Sotmetrà al Congrés un
8 balanç del seu treball. Els seus membres no po-
9 dran formar part del Secretariat Federal.

10 Art. 28. La Comissió de Garanties i Conflictes
11 Serà elegida pel Congrés i estarà integrada per
12 tres membres. La seua funció consistirà en aten-
13 dre qualsevol reclamació de membres o òrgans de
14 la Federació d'STPV-lv contra acords o actuacions
15 d'altres persones afiliades o òrgans. En tot cas,
16 haurà de garantir que les decisions del Consell i
17 del Secretariat Federal estiguen en la línia marca-
18 da pel Congrés. Deixarà constància davant el
19 Consell Federal de les anormalitats que detecte o
20 d'aquelles de les quals reba denúncia. Introduirà
21 en l'ordre del dia del Consell o del Secretariat Fe-
22 deral els punts que dimanen de la seua funció.
23 Presentarà un informe al Congrés. Els seus mem-
24 bres, no podran pertànyer al Secretariat Federal ni
25 als secretariats nacionals dels sindicats federats.
26
27 CAPÍTOL VIII

28 PATRIMONI I QUOTES

29 Art. 29. Carta financera

30 El Congrés Federal aprovarà la carta financera,
31 on s'arrepleguen els criteris d'organització
32 econòmica i financera de la Federació d'STPV-
33 Iv. La Federació d'STPV-lv és una organització
34 sense ànim de lucre. El destí dels seus recursos
35 econòmics serà financiar les despeses deriva-
36 des del seu propi funcionament i activitat com or-
37 ganització sindical.
38 Art. 30. Patrimoni
39 1. La Federació d'STPV-lv, no compta amb cap
40 patrimoni fundacional, es proveeix de recursos
41 financers amb la quota de l'afiliació fixada pel
42 Consell Federal, Podrà adquirir el patrimoni que
43 necessite per assegurar el seu funcionament.
44 La Federació d'STPV-lv podrà dotar-se d'altres
45 recursos econòmics per qualsevol altra activitat
46 que la llei permeta. D'igual manera podrà per-
47 cebre i exigirà les subvencions, ajudes o fons
48 legalment establerts.

49 2. La Federació d'STPV-lv podrà utilitzar el patri-
50 moni adquirit peis sindicats federats.
51 Art. 31. Patrimoni Sindical Històric
52 La Federació d'STPV-lv reclama el seu dret a que
53 li siga tornada la part que li correspon del Patrimo-
54 ni Sindical del Sindicat Vertical, pagat amb les
55 quotes dels treballadors i treballadores. També re-
56 clama la que li corresponga dels organismes para-
57 estatals d'afiliació forçosa durant el règim fran-
58 quista. Així mateix reclama el dret a obtenir la ces-
59 sió de patrimoni per a ús sindical en les mateixes
60 condicions que la resta de sindicats representa-
61 tius,
62
63 CAPÍTOL IX:

64 DISSOLUCIÓ DE LA Federació d'STPV-lv.

65 Art. 32. Dissolució

66 La Federació d'STPV-lv podrà dissoldre's per de-
67 cisió del Congrés Federal, sempre que voten favo-
68 rablement un nombre de persones delegades que
69 representen, almenys, els dos terços del total de
70 delegats i delegades triats per al congrés. Al Con-
71 gres en què s'acorde la dissolució s'aprovarà el
72 destí que corresponga als béns i patrimoni del sin-
73 dicat, i s'aplicarà la legislació vigent en el moment
74 de la dissolució.
75
76 DISPOSICIÓ ADDICIONAL

77 Única
78 Per al proper període intercongressual, les perso-
79 nes representants dels sindicats federats en el
80 Consell Federal seran triades en la proporció d'u-
81 na persona representant per cada cent persones
82 afiliades (1/100) o fracció.
83
84 DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

85 Única. Pertinença a la Confederació d'STEs
86 1. Fins que la Federació d'STPV-lv no s'adherisca
87 formalment a la Intersindical Valenciana (IV),
88 continuarà sent membre de ple dret de la Con-
89 federació de Sindicats de Treballadors de l'En-
90 senyament, Confederació d'STEs (STEs).
91 2. La Federació d'STPV-lv també continuarà sent
92 membre de ple dret de la Confederació de Sin-
93 dicats de Treballadors de l'Ensenyament, Con-
94 federació d'STEs (STEs), mentre la Intersindical
95 Valenciana (IV) no en siga membre.
96
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CARTA FINANCERA DE LA FEDERACIÓ
D'STPV-IV

1 La Carta Financera de la Federació de Sindi-
2 cats de Treballadors i Treballadores del País
3 Valencià- Intersindical Valenciana (Federació
4 d'STPV-lv), es concep com un instrument vàlid
5 per a regular el funcionament administratiu i fi-
6 nancer tant de la Federació com dels Sindicats
7 que la integren, tenint com a objectiu primor-
8 dial aconseguir la seua autonomia financera.
9 Per a l'esmentada finalitat, si més no, es ga-

10 rantiran els següents objectius:
11 1. Mantenir l'estructura organitzativa de la fe-
12 deració,
13 2. Garantir el funcionament dels òrgans fede-
14 rals.
15 3. garantir l'acció sindical de cadascun dels
16 sindicats federats.
17 4. Consolidar i expandir el model sindical de la
18 Federació a tot arreu del País Valencià.
19
20 A) CRITERIS D'ORGANITZACIÓ ECONÒMI-
21 CA I FINANCERA
22
23 Òrgans de gestió
24 La Federació d'STPV-lv, en compliment de la
25 legislació fiscal actual, tindrà una única comp-
26 tabilitat que globalitzarà els següents òrgans
27 de gestió en què s'estructura:, el Secretariat
28 Federal, l'Àrea de publicacions, l'Àrea de For-
29 mació, i aquelles unions territorials d'àmbit in-
30 tercomarcal que es puguen crear en aplicació
31 de l'article 20 dels Estatuts.
32 Cadascun dels òrgans de gestió tindrà el seu
33 propi pressupost, que haurà de ser aprovat,
34 junt al balanç anual, pel primer Consell Fede-
35 ral de l'any corresponent. Les estructures sin-

36 dicals i sectorials seran ateses econòmica-
37 ment des del Secretariat Federal.

49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Àrea de Publicacions
Cal dotar aquesta àrea d'una estructura finan-
cera autònoma, però lligada al Secretariat Fe-
deral, i passarà a tindré un pressupost propi,
que haurà de ser aprovat pel Consell Federal.
S'abastirà d'ingressos propis i de les subven-
cions que en concepte de subscripció de l'afi-
liació se li donen des de la Federació d'STPV-
lv. En tant que els ingressos propis s'incre-
menten, les subvencions de la Federació s'a-
niran reduint.

Àrea de Formació
Quan organitze cursos de formació externa, i
només per a aquesta funció, tindrà un pressu-
post propi que es dotarà amb els recursos que
es generen per la pròpia activitat. Per a cada
acció formativa concreta el Secretariat Federal
decidirà el finançament oportú. La resta d'acti-
vitats pròpies de l'àrea es finançaran a càrrec
del pressupost ordinari de la Federació.

Comissió econòmica
Hi haurà una comissió econòmica de la Fede-
ració d'STPV-lv, composada pels o les respon-
sables de finances de cadascuna de les
unions territorials que es creen, la o el respon-
sable econòmic de l'Àrea de publicacions, la o
el responsable econòmic de l'àrea de formació
i la o el responsable de finances del Secreta-
riat Federal, que s'encarregarà d'homogeneït-
zar i coordinar els criteris econòmics dels dis-
tints àmbits de gestió.

B) DELS INGRESSOS I LA SEUA DISTRIBU-
CIÓ
Els ingressos que actualment té la Federació
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17

20
21
22

28
29

33
34
35
36
37

45

d'STPV-lv, en virtut de la cessió de drets ator-
gada pels sindicats federats, són ,els se-
güents:
- Quotes d'afiliació. . ,. ; . ;
- Subvencions públiques obtingudes per crite-
ris de representativitat.
- Subvencions ocasionals en funció de la nos-
tra participació en activitats concretes.
- Ingressos atípics (loteries, bons, quotes ex-
traordinàries, etc.).

La distribució d'aquests ingressos es realit-
zarà mitjançant ei pressupost anual, atenent
els objectius previstos en aquesta Carta Fi-

Ei Secretariat Federal ingressarà les quotes
corresponents a l'afiliació, i traslladarà el 60%
de l'import de les mateixes, una vegada des-
comptat un 5% en concepte de quotes impa-

es a cadascuna de les unions territorials
es creen en la Federació.

Una vegada establertes les unions territorials,
el Consell Federal podrà atorgar-les la recap-
tació directa de les quotes de la seua afiliació.
En aquest cas, traslladaran el 40% de l'import
de les mateixes al Secretariat Federal, una ve-
gada descomptat un 5% en concepte de quo-
tes impagades. A més, podran organitzar acti-
vitats per a obtindré ingressos atípics que
complementen e! seu pressupost, amb la fina-
litat de ser autosuficients.
El Secretariat Federal, a més del 40% de les
quotes de l'afiliació, ingressarà totes les sub-
vencions institucionals, tant les corresponents
a la represeníativitat com qualssevol altres,
Quant als ingressos atípics generats per acti-
vitats organitzades per a tot el País Valencià,
el Secretariat Federal podrà decidir si passen
a engrossir el seu propi pressupost o bé els
assigna a les unions territorials federals.
Pel que fa a les donacions, en cas de produir-
se, seran gestionades pel Secretariat Federal,
una vegada que siguen acceptades pel Con-

Sí per qualsevol raó, alguns dels òrgans de
gestió o dels sindicats federats vera impedit el
seu funcionament per manca de recursos
econòmics, mitjançant l'estudi econòmic co-

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

86

90
91
92
93
94
95

rresponent, ei Consell Federal o en el seu de-
fecte, el Secretariat Federal, podrà aprovar les
fórmules necessàries per a superar l'esmenta-
da situació.
Pel que fa a possibles quotes extraordinàries o
vesses, només podran ser propostes pel Se-
cretariat Federal al Consell Federal per a la
seua aprovació per raons d'extrema necessitat
econòmica de la Federació. En aquest cas,
haurà de ser justificada la situació econòmica,
així com la quantificació de ía quota i la utilit-
zació de la mateixa.
Si per raons estructurals o conjunturals cal-
guera contractar personal, açò es realitzarà
per part de la Federació de Sindicats de Tre-
balladors i Treballadores del País Vaíencià-ln-
tersindical Valenciana, després de l'estudi de
la seua viabilitat econòmica

C) DEL

La Federació d'STPV-lv no compta amb patri-
moni propi, per la qual cosa les seus dels sin-
dicats federats ho són també de la Federació.
Des de la perspectiva d'aconseguir la seua au-
tonomia política i financera, la Federació
podrà adquirir patrimoni. Per a això, tant la
seua tttularitat com la fórmula de finançament
serà aprovat, en tot cas, pel Consell Federal a
proposta del Secretariat Federal.

Els Sindicats integrants de la Federació
d'STPV-lv tindran 3 tipus de quotes de l'afilia-
ció en funció dels ingressos deí treballador o
treballadora, afiliat o afiliada, quedant esíabli-
da, a partir de gener del 2002, segons els se-
güents criteris:
a) Per a les treballadores o treballadores para-
des o parades, i jubilats o jubilades, la quota
serà de 7 euros semestrals.
b) Per als treballadors o treballadores amb un
salari igual o menor al doble del salari mínim
interprofessional, la quota serà de 24 euros
semestrals.
c) Per als treballadors o treballadores amb un
salari superior al doble del salari mínim inter-
professional, la quota serà de 40 euros se-
mestrals.
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La quota es cobrarà als afiliats i afiliades se-
mestralment, en el mes de gener i en el mes de
juliol.
La quota de l'afiliació podrà ser revisada anual-
ment en funció de l'IPC, les necessitats dels
sindicats i de la Federació. Cas de no revisar-

7
8
9

10
11
12

se durant un o diversos anys, la revisió subse-
güent es farà en funció de l'IPC acumulat. L'in-
crement de la quota de l'afiliació serà aprovat
pel Consell Federal junt al pressupost de l'any
corresponent.
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1.

Els esdeveniments històrics més recents, com
ara el desmantellament del model esíatalista als
països d'est d'Europa, la crisi energètica mundial,
els processos de terciarització í mundialització de
l'economia o les noves formes d'informació i comu-
nicació, estan configurant una nova fase de desple-
gament del mode de producció capitalista, que su-
posa un canvi important en la història de les tendèn-
cies de concentració i interdependència econòmica.
Assistim a una economia global intervinculada en la
que qualsevol actuació sobre un element de! siste-
ma comporta diversos efectes sobre altres i entre
els quals destaca, i açò no representa cap novetat,
que el creixement dels països "desenvolupats" íinga
un impacte devastador en les societats "per desen-
volupar".

Així, es creen profundes escletxes entre ei nord i
el sud, mantenint-se una línia creixent de de-
pendència d'aquest últim, quant a aliments bàsics,
l'exportació de productes agropecuaris essencials i
productes de consum. El sistema productiu, a nivell
mundial, sofreix una reestructuració mitjançant la
descentralització industrial cap a les nacions menys
desenvolupades. Aquestes nacions pateixen crisis
profundes, tant socials com ecològiques, vinculades
a l'exportació als seus territoris dels processos in-
dustrials més contaminadors, sense cap mena de
control ni gravamen í, molt sovint, a costa d'escla-
vitzar mà d'obra, especialment la infantil. En les
economies dels països desenvolupats, el sector ter-
ciari, afavorit pel desenvolupament de la tecnologia,
especialment en els camps de la informació i de la
comunicació, provoca un nou fluxe d'abandonament
dels treballs bàsics dels altres sectors productius.
Aquests fets estan en la base dels corrents d'emi-
gració que s'han aguditzat en els darres anys.

Amb aquest panorama mundial, la potenciació del

"projecte d'unió europea" respon a la necessitat d'im-
pulsar el creixement econòmic mitjançant la liberalit-
zació i ampliació dels mercats. Les polítiques intrín-
seques a aquesta unió econòmica i monetària, però,
no són neutrals pel que fa a la distribució territorial de
l'activitat econòmica i política. Així, les zones menys
afavorides es beneficien menys de ía creació del mer-
cat únic europeu, mentre processos acumulatius del
desenvolupament econòmic augmenten els avantat-
ges dels territoris més rics. Simultàniament, el poder
polític s'allunya dels ciutadans pel reduccionisme
dels mecanismes de control democràtic a puntuals
processos electorals. El trasllat de moltes de les de-
cisions en matèria econòmica des de l'àmbit estatal a
l'europeu no ha de fer pensar tant en un allunyament
geogràfic com en ei fet que el parlament europeu —
elegit pels ciutadans— no té capacitat de control de la
comissió. Mentrestant, a Brussel·les, es concentra
una multitud de grups de pressió que influeixen deci-
sivament en les opcions que prenen les institucions
europees aprofitant procediments de decisió particu-
larment complexos.

La Unió Europea, com a marc social i pol ític, està
en construcció, tot i que, ara per ara, l'anomenada
Europa dels estats, basada en l'status quo dels es-
tats existents, s'imposa a l'Europa dels pobles, a les
expectatives de recuperació nacional en el cas dels
estats plurinacionals, al desenvolupament de rela-
cions més harmòniques entre pobles, entre població
i territori, i en tot cas, supedita el benestar de les ca-
pes més desafavorides de la societat a les exigèn-
cies d'una certa ortodòxia liberal en matèria econò-
mica i als interessos dels grups més poderosos en
l'economia mundial. En l'actual procés de formació,
la integració apareix com a principal objectiu. Açò
no ha de significar només la creació d'un nou orga-
nisme polític; implica també la determinació dels ni-
vells de decisió col·lectiva i del seu impacte en els
diferents camps d'acció.
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2. L'Estat Espanyol.
A l'Estat Espanyol el context sociopol ític ha variat

significativament després que el PP obtinguera la
majoria absoluta en el Parlament. Pràcticament ca-
da dia es dóna una mostra d'autoritarisme governa-
mental i, com a conseqüència, augmenta progressi-
vament la falta de consens envers les qüestions
més transcendents per a la vida ciutadana, espe-
cialment en tot allò que afecta la política social i es-
pecialment pel que fa als serveis públics. Al mateix
temps, és escandalosa la instrumentalització dels.
mitjans de comunicació i, fins i tot, de l'aparell judi-
cial.

Per altra banda, s'accentua el bipartidisme en-
torn de l'anomenat centre pol ític, espai pel qual pug-
nen obertament el PP i el PSOE. Aquesta bipolarit-
zació, clarament interessada per les dues forma-
cions polítiques i recolzada pels poders econòmics i
mediàtics, dóna suport a sengles projectes estatals
per als quals Espanya és una unitat geogràfica i hu-
mana tancada que tendeix a diluir la pluralitat nacio-
nal existent al si de Testat, en detriment tant d'op-
cions federalistes com nacionalistes.

El Govern actual manté la mateixa línia política
dels darrers anys emmarcada en la convergència
europea, econòmica i monetària. Els PGE aprovats
per a enguany se situen en aquesta estratègia
econòmica, però donen un pas més amb l'objectiu
del "dèficit 0".Açò suposarà falta d'inversions públi-
ques i una disminució dels mitjans amb els que
compten els serveis públics per a realitzar les seues
prestacions, però maquillant un deute encobert de
l'Estat força gran per la despesa pública en projec-
tes gestionats mitjançant societats públiques o se-
mipúbliques que atenen tant la imperiosa necessitat
de determinats serveis públics (com ara hospitals

construïts amb diners públics que després es priva-
titzen, o centres educatius per l'aplicació de la refor-
ma educativa) com la construcció d'obres faraòni-
ques destinades a constituir la imatge de l'acció go-
vernamental. Darrere del "dèficit O" el govern conti-
nuarà amb la seua política de privatitzacions d'em-
preses públiques com a forma d'evitar el dèficit pú-
blic al mateix temps que rebaixa els impostos, espe-
cialment als sectors que més poden aportar. Mentre,
el benefici de les empreses ha augmentat conside-
rablement, passant a ser del 7,4% en 1995 al 30,1%
en 1999, però la participació de les rendes salarials
en la renda estatal ha caigut al voltant d'un punt del
PIB

En el terreny sòcio-laboral, el govern del PP ha
legislat per decret una nova reforma laboral, en no
haver-se produït l'esperat acord entre els sindicats
UGT i CCOO i la patronal CEOE. Un dels objectius
fonamentals de la reforma laboral impulsada pel go-
vern, l'any 97, pactada i negociada per la patronal i
els sindicats, era, presumptament, consolidar un
mercat de treball més estable, a partir d'un augment
significatiu dels contractes indefinits. Açò ja va su-
posar, en el seu moment, un nou retall de drets la-
borals, sense aconseguir, tres anys després, aquest
objectiu. La constatació d'aquest fracàs obligava els
sindicats signants d'aquells acords laborals a revisar
la seua política de contractació, atès que les patro-
nals, en un cicle expansiu, han seguit utilitzant acla-
paradorament els contractes temporals. En conclu-
sió, l'òptica neoliberal s'imposa, aquesta vegada,
aparentment sense la ratificació sindical, per a le-
gislar amb l'objectiu de reduir els costos de la mà
d'obra, amb la pretensió d'augmentar el nombre d'o-
cupats, però sempre amb retalls dels drets socials i
econòmics de la classe treballadora.
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