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VIII CONGRES EXTRAORDINARI

Companyes i companys:
Teniu a les mans més d'un centenar d'esmenes que entre totes i tots hem presentat a les ponències i estatuts.

El debat, per tant, està servit el que, sens dubte, enriquirà el nostre congrés, o millor, els nostres congressos.
En aquesta segona ronda d'assemblees tenim l'oportunitat de discutir sobre les esmenes presentades i acordar

una posició individual i col·lectiva. També podem fer noves esmenes que ja no es podran discutir en totes les as-
semblees i, per tant, ho farem directament durant la jornada congressual.

Cal recordar que el procés congressual continua regit pel Reglament, reproduït a la pàgina 4 del quadern de
ponències i estatuts. És important que lliurem a l'organització les noves esmenes fins el dia 6 de juny.

El Secretariat Nacional

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

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 del sindicat. 18 hores.

C. P. Cervantes. 18 hores.

lESAzorín. 18 hores.

C. P. Cervantes. 18 hores.

C. P. Hispanidad. 18 hores

C.P. L'Alfàs. 18 hores.

Seu del sindicat. 18 hores.

C.P. LaMoleta. 17:30 hores.

EPAAItoPalancia. 17:30 hores.

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

lESd'Ayora. 13 hores.

Seu del sindicat. 18 hores.

Seu del sindicat. 18 hores.

C.P. Sant Vicent. 17:30 hores.

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

C.P. Lluis Vives ( Edif. Antic) 18 hores.

C.P. Lucio Gil Fagoaga. 17:30 hores.

C.P. R.Laporta. 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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CONGRES DE L'STEPV-lv

Ponència d'organització

Esmena número 1 Pàgina: 7 Línia: 15
Assemblea: L'Horta (Ensenyament) Afegir Transaccional
Afegir després de la línia 15: "En aquest sentit el Secretariat Nacional presentarà al Congrés un informe on s'abor-
de les línies de preparació de les properes eleccions i la política d'aliances per a ser tancat en el primer Consell
Nacional/Federal posterior. En aquest informe figurarà la informació i valoració, si escau, del procés de confluència
amb l'STA i altres forces sindicals."
Es proposa la següent transaccional:
Intriduir com a punt de l'ordre del dia del VIII Congrés de l'STEPV-lv la lectura d'un informe del Secretariat Nacio-
nal que incloga el contingut que es proposa en l'esmena.

Esmena número 2 Pàgina: 7 Línia: 28
Assemblea: Baix Vinalopó: Afegir No acceptada
ha de dir "de fer perdre l'objectiu del nostre treball..."

Esmena número 3 Pàgina: 7 Línia: 38
Assemblea: l'Horta (Salut) Substitució Acceptada
Canviar"... hem d'aconseguir..." per"... hem d'avançaren..."

Esmena número 4 Pàgina: 7 Línia: 53
Assemblea: Ribera Afegir No acceptada
Afegir després del punt: "No obstant això, caldria avançar en una interpretació més autonomista de la Constitució
en temes de competència educativa"

Esmena número 5 Pàgina: 7 Línia: 55
Assemblea: Baix Vinalopó Gramatical Acceptada
"... són eines en mans..."

Esmena número 6 Pàgina: 7 Línia: 56 i 57
Assemblea: Camp de Túria Substitució No acceptada
Canviar "millorar les seues condicions de vida" per "millorar les seues condicions laborals"

Esmena número 7 Pàgina: 7 Línia: 57
Assemblea: Baix Vinalopó Gramatical Acceptada
"....per estar en tots..."
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Esmena númeroS Pàgina: 7 Línia: 71
Assemblea: Baix Vinalopó: Afegir Transaccional
Afegir després de la línia 71:
"En aquest sentit el Secretariat Nacional reflectirà específicament en el seu informe al Congrés la valoració i pers-
pectives de futur de la Confederació d'STEs per a ser tractat en el primer Consell Nacional/Federal posterior"
Es proposa la següent transaccional:
Intriduir com a punt de l'ordre del dia del VIII Congrés de l'STEPV-lv la lectura d'un informe del Secretariat Nacio-
nal que incloga el contingut que es proposa en l'esmena.

Esmena número 9 Pàgina: 7 Línia: 81
Assemblea: Castelló Afegir Acceptada
"....progressistes d'Europa i d'arreu del món"

Esmena número 10 Pàgina: 8 Línia: 53
Assemblea: Camp de Túria Substitució No acceptada, per ser una cita
Canviar"... sempre des del respecte a la seua i la nostra sobirania.", per"... sempre des del respecte a la identitat
nacional i a la seua i la nostra sobirania."

Esmena número 11 Pàgina: 8 Línia: 57
Assemblea: L'Horta (Ensenyament) Afegir Acceptada
Afegir després de la I ínia 57:
"No obstant això, fins el proper congrés o fins que les cisrcunstàncies sindicals així ho requeresquen, l'STEPV-lv
continuarà mantenint el seu àmbit funcional entre el conjunt de treballadors i treballadores."
Justificació:
Aquesta esmena tindrà el seu reflex en totes les ponències polítiques i estautàries on s'afegirà a la consideració de
l'STEPV-lv com a sindicat de l'ensenyament la consideració de "prioritariament de l'ensenyament, no exclusiva" o
la fórmula que millor s'adapte a la redacció.

Esmena número 12 Pàgina: 8 Línia: 58-59
Assemblea: Baix Vinalopó Supressió No acceptada
...dels serveis públics...
Explicació:
Per coherència amb el text de la pàg. 9, línia 81, fins a la pàg. 10, final del text, on la federació va mas enllà de
l'àmbit dels serveis públics. Aquesta esmena hauria de servir també com a observació a la convocatòria de la
pàg. 2, 3r. Paràgraf quan es referiex al final a l'àmbit dels serveis públics,

Esmena número 13 Pàgina: 9 Línia: 14
Assemblea: L'Horta (Ensenyament) Afegir Acceptada
Afegir després de la línia 14:
"És hora de readequar ia realitat sectorial de l'STEPV-lv i, en aquest sentit, cal ser conscients que el que acíes
proposa és que els actuals subsectors de l'ensenyament hereten l'estructura i el tipus de funcionament que fins ara
ocupaven els sectors que ara es converteixen en sindicat".

Esmena número 14 Pàgina: 10 Línia: 18
Assemblea: L'Horta (Ensenyament) Afegir Acceptada
Afegir després de la línia 18:
"Transitòriament í fins que no ho determine el proper congrés ordinari, el Consell Nacional/Federal regularà la do-
ble afiliació a sindicats de la Intersindical i ho proposarà a la resta d'organitzacions federades i a la Federació"
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Esmena número 15 Pàgina: 10 Línia: 29 i30
Assemblea: Plana Alta i Castelló Afegir No acceptada
" ...el Sindicat de Treballadors i Treballadores de la Salut del País Valencià- Intersindical Valenciana (STSPV-lv)"

Esmena número 16 Pàgina: 10 Línia: 36
Assemblea: L'Horta (Ensenyament) Afegir No acceptada
Afegir després de la línia 36:
"en sigles ST-IV"

Ponència estatuts STEPV-lv

Esmena número 1.7 Pàgina: 12 Línia: 17, 24 i 32
Assemblea: Plana Alta i Castelló Afegir No acceptada
"...que treballen, hagen treballat o desitgen treballar..."

Esmena número 18 Pàgina: 12
Assemblea: L'Horta (Ensenyament) Afegir Acceptada
Afegir després de la línia 29:
"El Consell Nacional regularà les relacions i conexions dels sectors que comparteixen l'espai en el sistema
educatiu".

Esmena número 19 Pàgina: 12 Línia: 33
Assemblea: L'Horta (Ensenyament) Afegir Acceptada
Afegiren la línia 33:
"i altres de caràcter públic que operen en el País Valencià".

Esmena número 20 Pàgina: 12 Línia: 39
Assemblea: L'Horta (Ensenyament) Substitució Acceptada
Substituir en la línia 39: "Secretaria" per "Secretariat"

Esmena número 21 Pàgina: 12 Línia: 39-40
Assemblea: Baix Vinalopó Gramatical Acceptada
...de cacía sector; si s'escau,...

Esmena número 22 Pàgina: 12 Línia: 54
Assemblea: Alacantí Substitució Transaccional
"la carta financera podrà preveure la cessió....", i ha de dir: "cedirà la gestió dels recursos..."
Es proposa la transaccional següent:
Mantenir la redacció de l'article 37 proposat per la ponència i introduir una disposició transitòria amb el se-
güent text:
"Fins el proper Congrés ordinari, es cedeix la gestió dels recursos econòmics del sindicat a la Federació
d'STPV-lv".

Esmena número 23 Pàgina: 12 Línia: 56
Assemblea: L'Horta (Ensenyament) Afegir No acceptada
Afegir després de la línia 56:
"En tot cas el Consell Nacional podrà concretar i regular els termes de la cesssió"



VIII CONGRES EXTRAORDINARI

Esmena número 24 Pàgina: 12 Línia: 58
Assemblea: L'Horta (Ensenyament) Afegir Acceptada
Afegir després de la línia 58:
Disposició Transitòria primera
"L'STEPV-lv farà efectiva la seua pertinència a la intersindical Valenciana en el primer Congrés convocat a l'efecte
de constituir-se com a organització confedera!"

Propostes de resolució

Assemblea: La Safor
El VIII Congrés Extraordinari de l'STEPV-ív declara al Rei d'Espanya "persona non grata" al País Valencià per la
falsetat històrica, respecte a l'idioma espanyol, vertida en el seu discurs de lliurament del Premi Cervantes 2001.

I CONGRES DE L'STAPV-IV

Ponència d'Estatuts

Esmena número 25 Pàgina: 13 Línia: 16
Assemblea: L'Horta (Ensenyament) Afegir Pendent de valoració
Afegir després de la línia 16:
Després de la Intersindical Valenciana, "de la Confederació de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament, Confe-
deració d'STEs, (SÍEs), participa, en els òrgans de direcció d'aquesta, accepta els seus Estatuts i té plena autono-
mia en l'aplicació de la línia sindical aprovada en Congrés per la Confederació d'STEs'1.

Esmena número 26 Pàgina: 13 Línia: 46
Assemblea: Alacantí Substitució Transaccional
"la carta financera podrà preveure la cessió....", i deuria dir: "cedirà la gestió dels recursos..."
Es proposa la transaccional següent:
Mantenir la redacció de l'article 36 proposat per la ponència i introduir una disposició transitòria amb ei següent
text:
"Fins el proper Congrés ordinari, es cedeix la gestió dels recursos econòmics del sindicat a la Federació
d'STPV-lv".

Esmena número 27 Pàgina: 13 Línia: 48
Assemblea: L'Horta (Ensenyament) Afegir No acceptada
Afegir després de la I ínia 48:
Carta financera: "En tot cas el Consell Nacional podrà concretar i regular els termes de la cesssió"

Esmena número 28 Pàgina: 13 Línia: 48
Assemblea: L'Horta (Ensenyament) Afegir Acceptada
Afegir després de la línia 48:
Disposició Transitòria primera: "L'STAPV-lv farà efectiva la seua pertinència a la Intersindical Valenciana en el pri-
mer Congrés convocat a l'efecte de constituir-se com a organització confedera!"
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I CONGRES DE L'STS-IV

Ponència d'Estatuts

Esmena número 29 Pàgina: 1.4 Línia; O
Assemblea: Castelló Afegir No acceptada
PONÈNCIA ESTATUTS STSPV-lv.

Esmena número 30 Pàgina: 14 Línia: 18
Assemblea: L'Horta (Ensenyament) Afegir Pendent de valoració
Afegir després de la línia 16:
Després de la Intersindical Valenciana, "de la Confederació de Sindicats de Treballadors de l'Ensenyament, Confe-
deració d'STEs, (STEs), participa en els òrgans de direcció d'aquesta, accepta els seus Estatuts i té plena autono-
mia en l'aplicació de la línia sindical aprovada en Congrés per la Confederació d'STEs".

Esmena número 31 Pàgina: 14 Línia: 57
Assemblea: Alacantí Substitució Transaccional
"la carta financera podrà preveure la cessió....", i deuria dir: "cedirà la gestió dels recursos..."
Es proposa la transaccional següent:
Mantenir la redacció de l'article 36 proposat per la ponència i introduir una disposició transitòria amb el següent
text:
"Fins el proper Congrés ordinari, es cedeix la gestió dels recursos econòmics del sindicat a la Federació
d'STPV-lv".

Esmena número 32 Pàgina: 14 Línia: 59
Assemblea: L'Horta (Ensenyament) Afegir No acceptada
Afegir després de la I ínia 48:
Carta financera: "En tot cas el Consell Nacional podrà concretar i regular els termes de la cesssió"

Esmena número 33 Pàgina: 14 Línia: 60
Assemblea: L'Horta (Ensenyament) Afegir Acceptada
Afegir després de la línia 48:
Disposició Transitòria primera: "L'STS-lv farà efectiva la seua pertinència a la Intersindical Valenciana en el primer
Congrés convocat a l'efecte de constituir-se com a organització confedera!"

Esmena número 34 Pàgina: 14 Línia: -
Assemblea: l'Horta (Salut) Substitució Acceptada
Modificar la redacció de l'article 9.4 dels actuals estatuts per:
"La llengua pròpia del Sindicat de Treballadors i Treballadores de la Salut-lntersindical Valenciana és el valencià,
entès des de la unitat de la llengua catalana, tot açò sense perjudici del respecte als drets lingüístics individuals as-
sumits pel sindicat."

Esmena número 35 Pàgina: 14 Línia: -
Assemblea: l'Horta (Salut) Afegir Acceptada
Afegir un nou paràgraf al punt 2 de l'article 21 dels actuals estatuts:
"Amb la finalitat d'adaptar les estructures sindicals a l'estruxctura funcional dels serveis sanitaris, en aquells casos
en que l'àmbit geogràfic de l'Àrea de Salut supere l'àmbit comarcal, els òrgans sindicals es constituiran atenent als
criteris de funcionalitat."
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Esmena número 36 Pàgina: 14 Línia: --
Assemblea: l'Horta (Salut) Afegir Acceptada
Afegir un nou punt 3 a l'article 21 dels actuals estatuts:
"Comissió de Coordinació, a aquells àmbits territorials on estiga constituïda més d'una secció sindical. La composi-
ció i funcions de les mateixes seran establides pel Congrés Nacional, en sel seu cas, o el Consell Nacional en el
seu defecte."

I CONGRES DE LA FEDERACIÓ DE STPV-IV

Reglament del Congrés

Esmena número 37 Pàgina: 15 Article 3
Assemblea: L'Horta (Ensenyament) Substitució Pendent de valoració
Substituir a l'article 3: "sindicat federat" per "sindicat que hi participe"

Esmena número 38 Pàgina: 15 Article 6
Assemblea: L'Horta (Ensenyament) Substitució Pendent de valoració
Substituir a l'article 6: "totes les persones delegades al VIII Congrés de l'STEPV-lv" per "totes les persones dele-
gades als congressos dels sindicats que hi participen".

Ponència d'organització

Esmena número 39 Pàgina: 16 Línia: 17
Assemblea: L'Horta (Ensenyament) Substitució Pendent de valoració
Afegir després de la línia 17 després de l'organització:
"prioritàriament però no exclusiva" (Reproduir en la resta de referències.)

Esmena número 40 Pàgina: 17 Línia: 44
Assemblea: Plana Alta Substitució Acceptada
modificar ...l'anterior congrés... per ...el 7è Congrés de l'STEPV-lv...
11 ...es reflexionava en el 7è Congrés de l'STEPV-lv..."

Esmena número 41 Pàgina: 17 Línia: 44 i 45
Assemblea: Castelló Substitució No acceptada, per haver acceptar la nú-

mero 40
Canviar "en el anterior congrés" per "..en el darrer congrés de L'STEPV-lv,"

Esmena número 42 Pàgina: 17 Línia: 47 a 62
Assemblea: L'Horta (Ensenyament) Supressió Pendent de valoració
Eliminar a partir de la I ínia 47 fins a la 62:
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Estatuts de la Federació de STPV-lv.

Esmena número 43 Pàgina: 18
Assemblea: L'Horta (Ensenyament) Substitució
Substituir a la línia 28 "Federació d'STPV-lv" per "ST-IV"

Línia: 28
No acceptada

Esmena número 44 Pàgina: 18 Línia: 36
Assemblea: L'Horta (Ensenyament) Afegir Acceptada
Afegir després de la línia 36 "(denominació jurídica: Comunitat Valenciana)"

Esmena número 45 Pàgina: 18
Assemblea: L'Horta (Ensenyament) Afegir
Afegir després de la línia 57:
"D'això es donarà la informació que calga davant els òrgans federals"

Esmena número 46 Pàgina: 18
Assemblea: L'Horta (Ensenyament) Supressió
Eliminar a la línia 66: "a través de la Intersindical Valenciana".

Línia: 57
Acceptada

Línia: 66
Pendent de valoració

Esmena número 47
Assemblea: L'Horta (Ensenyament)
Eliminar a la línia 75: "educativa".

Pàgina: 18
Supressió

Línia: 75
Acceptada

Esmena número 48
Assemblea: Baix Vinalopó
Ha de dir Autofinançada...

Pàgina: 19
Gramatical

Esmena número 49 Pàgina: 19
Assemblea: Vega Baja Substitució
Canviar l'apartat 2 per:
"Reconoce el derecho a la autodeterminación del País Valenciano"

Línia: 25
Acceptada

Línia: 34
No acceptada

Esmena número 50 Pàgina: 19
Assemblea: Ribera Afegir
"... dins del marc de la Unió Europea."

Línia: 37
No acceptada

Esmena número 51 Pàgina: 19 Línia: 40
Assemblea: Plana Alta Substitució No acceptada
modificar tot el punt 4 de l'Art. 8. per:
"4. La llengua pròpia de Federació d'STPV-lv és el valencià, entès des de la unitat de la llengua catalana, 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, per què ha de vehicular la comunicació col·lectiva. A les zones castellano-parlants adoptarà criteris
flexibles que garantesquen la possibilitat d'aqueixa comunicació. Tot açò sense perjudici del respecte als drets lin-
güístics individuals".

Esmena número 52 Pàgina: 19 Línia: 40

Assemblea: Castelló Substitució No acceptada
Que e! redactat coincidisca amb l'article 9 punt 4 dels estatuts actuals de l'STEPV-IV
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Esmena número 53 Pàgina: 19 Línia: 40
Assemblea: Vega Baja Substitució No acceptada
Canviar l'article 8, apartat 4, per:
"La Federación de STPV-lv potenciarà el uso del valenciano, lengua pròpia del País Valencià, como lengua que
vertebre la acción sindical y vehicule la comunicación colectiva, respetando los derechos lingüísticos individuales."

Línia: 49
No acceptada, per acceptar la número 55

Esmena número 54 Pàgina: 19
Assemblea: Plana Alta Afegir
nou article 4bis
"4bis. La Federació d'STPV-lv potenciarà, mitjançant trobades i altres formes més participatives, un tractament par-
ticular, les relacions sindicals, en l'àmbit de Països Catalans, amb USTEC-STEs i STEI"

Línia: -
Acceptada, amb proposta d'ubicació

Esmena número 55 Pàgina: 19
Assemblea: Ribera Afegir
Afegir un nou punt 4 de l'article 6:
"Reforçarà els lligams amb sindicats de classe pertanyents als Països Catalans, a fi de refermar la vertebració de
la comunitat lingüística i cultural valenciana, catalana i balear."

Esmena número 56 Pàgina: 19
Assemblea: Ribera i Camp de Túria Supressió
Eliminar l'article 9.4
Explicació de la Ribera:
A causa de la referència a la constitució de la central sindical única

Línia:79 a 84
No acceptada

Línia: 44
Pendent de valoració

Esmena número 57 Pàgina: 20
Assemblea: L'Horta (Ensenyament) Substitució
Substituir a la línia 44 "càrrecs" per "llocs"
Substituir en tots els casos. Acoplar la terminologia del terme a la redacció de cada paràgraf

Esmena número 58 Pàgina: 20 Línia: 56
Assemblea: Plana Alta i Castelló Substitució No acceptada
modificar ,..Sa quarta part... per ...la majoria
"Quan la majoria del membres de l'òrgan de decisió les consideren extraordinàries..."

Esmena número 59 Pàgina: 20
Assemblea: Plana Alta Substitució
modificar ...la resta de l'Estat... per ...la resta del món
"...com de la resta del món...

Esmena número 60 Pàgina: 20
Assemblea: Castelló Afegir
"...de la resta de l'Estat, d'Europa i del món."

Esmena número 61 Pàgina: 20
Assemblea: Ribera Afegir
"...com dins del marc de la Unió Europea."

Esmena número 62 Pàgina: 21
Assemblea: Safor Supressió
Suprimir des de "tant per raó de la divisió..." fins al final del paràgraf.

Línia: 85
No acceptada, per acceptar la número 60

Línia: 85
Acceptada

Línia: 85
No acceptada, per acceptar la número 60

Línia: 46-48
No acceptada, per acceptar la número 64
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Esmena número 63
Assemblea: Plana Alta
"...per raons ideològiques, de nacionalitat i de sexe.

àqina: 21 Línia: 48
No acceptada, per acceptar ta número

Esmena número 64 Pàgina: 21 Línia: 48
Assemblea: Castelló Afegir Acceptada
"...per raons ideològiques , de nacionalitat, ètniques o de sexe."

Esmena número 65
Assemblea: Safor
"i empreses i llocs de treball."

Línia: 70
No acceptada

Esmena número 66 Pàgina: 21
Assemblea: Baix Vinalopó Semàntica
...que garantesquen a la ciutadania...

Línia: 96
Acceptada

Esmena número 67 Pàgina: 22
Assemblea: Plana Alta Afegir
"...Aconseguir i garantir el dret a una escolarització..."

Línia: 14
Acceptada

Esmena número 68 Pàgina: 22
Assemblea: Plana Alta i Camp de Túria Supressió
"...l'obligatorietat d'assistència s'iniciarà als tres anys."

Línia: 18
No acceptada

Esmena número 69 Pàgina: 22 Línia: 60
Assemblea: L'Horta (Ensenyament) Substitució Pendent de valoració
Substituir a la línia 60 " La desafilíació, les expulsions i les sancions" per "El règim disciplinari

Esmena número 70 Pàgina: 22 Línia: 67
Assemblea: Camp de Túria Afegir Acceptada
Afegir després de "Seran elegides pel Consell Federal","... a proposta dels Consells Nacionals dels sindicat."

Esmena número 71
Assemblea: Baix Vinalopó
ha de dir ...article 22.

Pàgina: 22
Substitució

Línia: 92
Acceptada

Esmena número 72
Assemblea: Baix Vinalopó
ha de dir ...article 23

Pàgina: 22
Substitució

Línia: 96
Acceptada

Esmena número 73
Assemblea: Baix Vinalopó
ha de dir ...article 21

Pàgina: 23 Línia: 2
Acceptada

Esmena número 74 Pàgina: 23 Línia: 7
Assemblea: Alacantí Afegir No acceptada
Arreplegar les Unions Intercomarcals Federals com unitat de gestió administrativa-organitzativa
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Esmena número 75 Pàgina: 23 Línia: 20
Assemblea: l'Horta (Funció Pública) Afegir No acceptada
"..,, aixícom pels membres del Secretariat Federal i per representants dels secretariats nacionals de cada sindicat
federat en nombre de cinc."
Justificació:
Per un costat, s'assegura que els membres del Secretariat Federal siguen delegats, sense necessitat que vagen a
assemblees; de l'altra, que cada sindicat federat s'assegure un mínim de representació.

Esmena número 76 Pàgina: 23
Assemblea: L'Horta (Ensenyament) • Afegir
Afegir després de la línia 95: "per sindicat".

Línia: 95
Acceptada

Esmena número 77 Pàgina: 24
Assemblea: Plana Alta i Castelló Substitució
modificar ...setanta dues hores ... per ...una setmana...
"...amb una antelació mínima d'una setmana..."

Línia: 13
No acceptada

Esmena número 78
Assemblea: Baix Vinalopó
ha de dir., seus objectius...

Pàgina: 24
Gramatical

Línia: 55
Acceptada

Esmena número 79
Assemblea: Baix Vinalopó
ha de dir. aconseguir-los

Pàgina: 24
Gramatical

Línia: 56
Acceptada

Esmena número 80 Pàgina: 24
Assemblea: Plana Alta Substitució
modificar ...article 26 ... apartat 6.2 per ...article 23...apartat 6.1
"...en l'article 23, i en especial el seu apartat 6.1.,."

Línia: 69
Acceptada

Esmena número 81 Pàgina: 24 Línia: 73
Assemblea: Plana Alta Substitució Acceptada
modificar ...des de: "Així mateix, i... fins a: òrgans sindicals" per un nou punt 9 que quedaria redactar de la se-
güent manera:
"9. Realitzar les adaptacions estatutàries, en el període entre Congressos, obligades per imposició o normativa le-
gal i per assegurar el funcionament dels òrgans sindicats."

Esmena número 82 Pàgina: 24 Línia: 82
Assemblea: Plana Alta Substitució No acceptada
modificar ...Congrés, o el Consell Federal en el seu defecte ... per ...Congrés (o en el seu defecte pel Consell
Federal), el qual...
"És elegit pel Congrés (o en el seu defecte pel Consell Federal), el qual..."

Esmena número 83
Assemblea: Baix Vinalopó
Ha de dir col·laborar

Pàgina: 25
Gramatical

Línia: 10
Acceptada
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Esmena número 84 Pàgina: 25 Línia: 42
Assemblea: L'Horta (Ensenyament) Substitució Acceptada
Substituirà la línia 42
"aquelles que tinguen responsabilitats superiors en els òrgans de direcció dels partits polítics" per "aquelles que si-
guen representants públics o membres dels comitès executius o centres de direcció dels partits polítics".

Esmena número 85 Pàgina: 25 Línia: 43
Assemblea: Plana Alta Afegir No acceptada per acceptar la número 84
"...que tinguen responsabilitats a nivell de secretaries o superiors en els ..."

Esmena número 86
Assemblea: Plana Alta
Eliminar tot el punt 8

Pàgina: 25
Supressió

Línia: 45
No acceptada

Esmena número 87
Assemblea: Baix Vinalopó
Ha de dir ...entre si i...

Pàgina: 25
Gramatical

Línia: 60
Acceptada

Esmena número 88
Assemblea: Baix Vinalopó
Ha de dir ...majoritària de la...

Pàgina: 25
Gramatical

Línia: 72
Acceptada

Esmena número 89 Pàgina: 26 Línia: 3
Assemblea: l'Horta (Funció Pública) Afegir No acceptada
Afegir després de "tres membres":"..., cadascun d'un sindicat diferent."
Justificació:
Assegurar la participació dels tres sindicats sectorials.

Esmena número 90 Pàgina: 26 Línia: 12
Assemblea: l'Horta (Funció Pública) Afegir No acceptada
Afegir després de "tres membres":"..., cadascun d'un sindicat diferent."
Justificació:
Assegurar la participació dels tres sindicats sectorials.

Esmena número 91 Pàgina: 26 Línia: 45-46
Assemblea: Baix Vinalopó Substitució No acceptada
...per qualsevol altra activitat aprovada pel Congrés Federal i en el seu defecte pel Consell.

Esmena número 92 Pàgina: 26
Assemblea: Castelló Supressió
eliminar tota la DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Línia: 84 a 95
No acceptada

Esmena número 93 Pàgina; 26 Línia: 96
Assemblea: L'Horta (Ensenyament) Afegir Acceptada
Afegir després de la línia 96:
Disposició Transitòria segona: "La Federació farà efectiva la seua pertinència a la Intersindical Valenciana en el pri-
mer Congrés convocat a l'efecte de constituir-la com a organització confedera!"



U VIII CONGRES EXTRAORDINARI

Carta financera de la federació d'STPV-lv

Esmena número 94
Assemblea: Alacantí

Pàgina: 27
Afegir

Arreplegaries Unions Intercomarcals Federals.

Línia: 30
Transaccional conjunta a les esmenes
94 95 í 96íí*Trj üru 9 *J\P,

Esmena número 95
Assemblea: Alacantí Supressió Transaccional conjunta a les esmenes

Esmena número 96 Pàgina: 28 Línia: 22-25
Assemblea: Alacantí Substitució Transaccional conjunta a les esmenes

04 95 i QAjtj &+j i y\i.

Substituir el text de la ponència per "Les Unions Intercomarcals Federals recaptaran les quotes de la seua afiliació
i traslladaran el 40 % de l'import..."
Transaccional proposada:
En la pàgina 27, línia 31, afegir després de "Estatuts":
"... o, en el seu defecte, les unions territorials dels sindicats federats". En la pàgina 28, línia 21, afegir després de
"Federació":
"... o, en el seu defecte, a les unions territorials dels sindicats federats".
En la pàgina 28, línia 24, afegir després d'"afilíació":
"En el seu defecte, es podrà atorgar aquesta recaptació a les unions territorials dels sindicats federats."

Esmena número 97 Pàgina: 27
Assemblea: Safor Substitució
"cursos de formació" per "accions formatives"

Línia: 51
Acceptada

Esmena número 98 Pàgina: 28 Línia: 90
Assemblea: l'Horta (Funció Pública) Substitució No acceptada
Substituir"... al doble del salari mínim interprofessipnal" per"... a dues vegades i mitja el salari mínim interprofes-
sional".
Justificació:
El criteri de les administracions públiques per a concedir subvencions està fixat en dues vegades i mitja el salari
mínim; es tracta, per tant, d'homologar-lo.

Esmena número 99
Assemblea: Alcoià-Comtat
"la quota serà de 26 euros"

Pàgina: 28
Substitució No acceptada

Esmena número 100 Pàgina: 28 Línia: 94
Assemblea: l'Horta (Funció Pública) Substitució No acceptada
Substituir "... al doble del salari mínim interprofessional" per "... a dues vegades i mitja el salari mínim interprofes-
sional".
Justificació:
El criteri de les administracions públiques per a concedir subvencions està fixat en dues vegades i mitja el salari
mínim; es tracta, per tant, d'homologar-lo.
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Esmena número 101 Pàgina: 28
Assemblea: Alcoià-Comtat Substitució
"la quota serà de 45 euros"

Esmena número 102 Pàgina: 29
Assemblea: Plana Alta Substitució
"La quota de l'afiliació serà revisada..."

Esmena número 103 Pàgina: 29
Assemblea: Plana Alta Substitució
modificar ...de l'IPC ... per ...dels pressupostos...
"...en funció dels pressupostos, les necessitats...

Línia: 95
No acceptada

Línia: 4
No acceptada

Línia: 5
No acceptada

Esmena número 104 Pàgina: 29 Línia: 6
Assemblea: Plana Alta Supressió No acceptada
...Cas de no revisar-se durant un o diversos anys, la revisió subsegüent es farà en funció de l'IPC acumulat.

REGLAMENT DEL VIII CONGRES
(extracte dels articles dedicats al debat assembleari)

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 distribuïdes
a tota l'afiliació. També s'admetran totes les es-
menes, 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 persones
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.
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