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ESTATUTS DEL SINDICAT CGT ENSENYAMENT CORNELLÀ-BAIX LLOBREGAT de la Confederació 

General del Treball (CGT) 

 

TÍTOL 1.  DISPOSICIONS GENERALS.  Denominació, normativa aplicable, àmbit territorial i 

funcional, durada, domicili i finalitats. 

 

 Article 1. DENOMINACIÓ I NORMA APLICABLE: 

A l’empar de la Llei Orgànica 11/1985 del 2 d’agost, reguladora del dret d’Associació Sindical i el 

Reial Decret 416/2015, de 29 de maig sobre el dipòsit d’estatuts de les organitzacions sindicals i 

empresarials, es constitueix el SINDICAT CGT ENSENYAMENT Cornellà-BAIX LLOBREGAT. 

Article 2.  ÀMBIT TERRITORIAL I FUNCIONAL 

El SINDICAT CGT ENSENYAMENT CORNELLÀ - BAIX LLOBREGAT, és una organització d’àmbit 

comarcal, corresponents a les localitats del Baix Llobregat menys Viladecans. 

El SINDICAT CGT ENSENYAMENT de Cornellà- BAIX LLOBREGAT,  de la confederació general del 

treball de Catalunya (CGT), és una associació de treballadors i treballadores que es defineix 

anarcosindicalista, i per tant: de classe, autònoma, autogestionària, federalista, 

internacionalista i llibertària. 

El SINDICAT CGT ENSENYAMENT Cornellà-BAIX LLOBREGAT integrarà a tots els treballadors i 

treballadores del sector d'ensenyament (pública no universitària, universitats, privada, serveis 

educatius i de lleure...) de la comarca que voluntàriament sol·liciten la seva afiliació.  

 

Article 3. DURADA 

Aquest sindicat de la CGT de Catalunya es constitueix per temps indefinit. 

Article 4. DOMICILI 

El SINDICAT CGT ENSENYAMENT Cornellà- BAIX LLOBREGAT,  estableix el seu domicili social a la 

Ctra. d’Esplugues, nº 46 de Cornellà de Llobregat, sense perjudici que en qualsevol moment es 

pugui acordar per l’assemblea general el canvi de domicili, i també establir-ne les delegacions i 

les representacions que consideri més adients per a la consecució dels seus fins. 

Article 5. FINALITATS 

Constitueixen els fins del Sindicat: 

a) Treballar per a desenvolupar entre els treballadors i treballadores d'aquest sector 

l'esperit d'associació, fent-los comprendre que només per aquests mitjans podran elevar 

la seva condició moral i material en la societat present i preparar el camí per a la seva 

completa emancipació en el futur, mercè de la conquesta dels mitjans de 

desenvolupament.  
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b) Practicar la solidaritat i el suport mutu amb els altres organismes i associacions que 

constitueixen o estan adherits a la Confederació General del Treball de Catalunya, sempre 

que sigui necessari i aquests ho sol·licitin. 

c) Mantenir relacions amb tots aquells organismes obrers afins, ja nacionals o 

internacionals, per al comú enteniment. 

d) Representar, promocionar i defensar els interessos econòmics i socials, professionals, 

culturals, etc. dels seus afiliats i afiliades. 

e) Programar les accions necessàries per a aconseguir les millores oportunes per als afiliats i 

afiliades, i treballadors i treballadores d'aquest sector general. 

f) Difondre informació d'interès per als treballadors i treballadores d'aquest sector en 

general i els seus afiliats i afiliades en particular. 

g) Fomentar la instrucció i promoció cultural dels seus afiliats i afiliades. 

h) Exercir l'activitat sindical, caracteritzada per l'existència d'una altra part lligada al titular 

del dret per a una relació de servei i enfront de la qual s'exercita, sent la seva expressió 

una sèrie de drets com la vaga, de reunió, de negociació col·lectiva laboral, d'adopció de 

mesures en conflictes col·lectius i individuals de treball, a la presentació de candidatures 

per a l'elecció de Comitès d'Empresa i Delegats de Personal, en els termes previstos en les 

normes corresponents, el diàleg social i la participació institucional en els organismes 

públics de les administracions públiques laborals. 

 

 

TÍTOL 2.  DELS MEMBRES DEL SINDICAT. 

 

Article 6. 

Podran afiliar-se al Sindicat CGT d'Ensenyament Cornellà-Baix Llobregat els treballadors i 

treballadores que prestin servei o resideixin dins de l'àmbit territorial i funcional referit en 

l'article 2. Quan es doni la circumstància que el treballador o treballadora treballi en una 

localitat i resideixi en una altra, serà el propi afiliat qui triï l'opció d’afiliar-se a aquest sindicat 

CGT Ensenyament Cornellà-Baix Llobregat segons el lloc de treball o lloc de residència. De 

ambdues formes, amb la sola condició d'observar els presents ESTATUTS i els de la 

Confederació General del Treball.  

Article 7. 

L’ingrés en el sindicat d'ensenyament del Baix Llobregat serà voluntari i els seus afiliats i 

afiliades podran abandonar-lo en qualsevol moment, obrint a tals efectes un llibre de registre 

d'altes i baixes.  

Per a formalitzar i adquirir la condició d’afiliat/da al sindicat CGT Ensenyament Cornellà- Baix 

Llobregat tot i tota treballadora haurà d’emplenar i presentar formulari d’afiliació, així com 

cotitzar la quota, del mes en curs, que a tal finalitat s’hagin acordat amb caràcter general a 

l’Assemblea General d’afiliació, rebent el carnet confederal i els justificants de cotització 

abonats. 

 

Article 8. 

Tot afiliat i afiliada al Sindicat CGT Ensenyament Cornellà-Baix Llobregat tindrà els  següents 

drets i obligacions: 

a. Drets: 

 Ser informat sobre funcionament, mitjans i finalitats de la CGT. 
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 Rebre assessorament i en el seu cas, suport i la solidaritat del seu sindicat en 

assumptes relatius a la seva activitat sindical i laboral. 

 Participar amb ple dret en les assemblees de la seva secció sindical d'empresa, 

sector i/o ofici i del seu sindicat. 

 Elegir els responsables i les responsables dels diferents òrgans de representació. 

 Ser elegit o elegida per qualsevol òrgan de representació. 

 

b. Obligacions: 

 Cotitzar la quota sindical establerta. 

 Informar als òrgans del sindicat de la seva activitat sindical i de les gestions que li hagin 

encomanat. 

  Respectar els Estatuts i acords del Sindicat i els de la CGT en general. 

  

Article 9. 

L'Assemblea General del sindicat CGT Ensenyament Cornellà- Baix Llobregat podrà acordar la 

baixa o expulsió d'algun afiliat o afiliada per les següents causes: 

a. Per la lliure decisió d’aquest/a. 

b. Incompliment de les obligacions derivades dels presents estatuts i dels de la CGT en 

general. 

c. Incompliment dels acords adoptats per l'Assemblea General. 

d. Impagament de la quota sindical durant sis mesos consecutius, havent estat requerit de 

fer-ho. L’abonament de les quotes pendents comportarà l’anul·lació de la baixa.  

En tot cas, es garanteix el dret de l'afiliat o afiliada a recórrer contra aquestes mesures davant 

l'Assemblea General del Sindicat d'Ensenyament del Baix Llobregat. 

 

TÍTOL 3. DELS ÒRGANS DE GOVERN  

 

Article 10.  

Són els òrgans de govern del sindicat l'Assemblea General, el Secretariat Permanent i 

ostentaran la representació, la gestió i l'administració de l'entitat. Les persones que 

regiran l'associació seran elegides en tots els seus graus mitjançant sufragi lliure i directe. 

 

Article 11. 

L'Assemblea General està constituïda per tots els afiliats i afiliades de ple dret que hagin satisfet 

les quotes establertes reglamentàriament i cada membre tindrà dret a un sol vot. 

 

 Article 12. 

L'Assemblea General, vàlidament constituïda, és l'òrgan sobirà del Sindicat i els acords que 

s'adoptin són obligatoris per a tots els seus afiliats. 

 

Article 13. 

Les Assemblees Generals podran ser ordinàries o extraordinàries. 

L'Assemblea General Ordinària es reunirà almenys una vegada a l'any, dintre dels dos primers 

mesos, per aprovar el pla general d'actuació del Sindicat, examinar la gestió del Secretariat 

Permanent i aprovar, si escau, els pressupostos anuals d'ingressos i despeses i també l'estat de 

comptes corresponents a l'any anterior i si és procedent per elegir el Secretariat Permanent del 

Sindicat. 
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Article 14. 

Les Assemblees Generals ordinàries i extraordinàries seran convocades per acord del 

Secretariat Permanent o quan ho sol·liciti 1/3 dels afiliats i afiliades mitjançant escrit dirigit al 

Secretariat Permanent. 

A la convocatòria, que es farà amb una antelació mínima de 7 dies naturals a la data 

assenyalada per a les extraordinàries i de 20 dies per les ordinàries, haurà de constar-hi l'ordre 

del dia, que inclourà el lloc, la data i hora on tindrà lloc l'assemblea i els assumptes que hagin 

de tractar a proposta del Secretariat Permanent. 

 

Article 15. 

L'assemblea General estarà presidida per una taula composta escollida entre els assistents, que 

constarà de Presidència, secretaria d'actes i secretaria de paraules. 

Els acords que adopti l'Assemblea General seran presos per majoria simple, llevat dels casos de 

modificació d'estatuts, fusió o dissolució, en què caldrà una majoria més qualificada. 

 

Article 16. 

Són funcions i competències de l'Assemblea General: 

a. Adoptar acords relatius a la representació, la gestió i la defensa dels interessos del 
Sindicat i dels seus afiliats i afiliades. 

b.  Aprovar els programes i plans d'actuació. 

c. Elegir i revocar el mandat dels membres del Secretariat permanent i fixar-ne la durada. 
d. Examinar i aprovar la memòria anual del Secretariat Permanent. 
e. Aprovar les quotes ordinàries i extraordinàries que satisfacin els afiliats i afiliades. 
f. Aprovar l'estat de comptes del Sindicat i pressupostos. 
g. Aprovar o modificar els estatuts i reglament intern del Sindicat. 
h. Acordar la fusió i la dissolució del sindicat. 
i. Conèixer i resoldre les reclamacions i recursos formulats pels afiliats. 

Article 17. 

De les Assemblees Generals s'estendrà acta, estant a la disposició dels afiliats i afiliades del 

Sindicat, i dipositada una còpia en el Secretariat Permanent del Sindicat. 

 

Article 18. 

El Secretariat Permanent és l'òrgan col·legiat encarregat de la gestió, la representació i 

l'administració del Sindicat i ha de ser designat i revocat per l'assemblea general ordinària, 

d'entre els seus membres mitjançant sufragi lliure i directe. 

El Secretariat Permanent estarà integrat per un mínim de 3 membres que assumiran 

respectivament les funcions de la Secretaria General, la Secretaria d'Organització i la Secretaria 

de Finances. En un futur, l'Assemblea General podrà variar, tant en nombre com a les 

competències dels membres del Secretariat Permanent del Sindicat d'Ensenyament. 

 

Article 19. 

El Secretari General ostenta la personalitat jurídica del Sindicat i representa al Secretariat 

Permanent del Sindicat a tots els nivells de gestió. Presideix les reunions del Secretariat 

Permanent i inicia les sessions de l'Assemblea General. Autoritza els pagaments que ha 

d'efectuar la Secretària de Finances. 
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Article 20. 

El Secretari d'Organització ostenta la Sotssecretària General, assumint les funcions de la 

Secretaria General en la seva absència. És el responsable del funcionament i desenvolupament 

de l'estructura del Secretariat Permanent. Estén acta de les reunions del Secretariat Permanent 

així com de les Plenàries del Sindicat. 

 

Article 21. 

El Secretariat Permanent del Sindicat es reunirà ordinàriament una vegada al mes i 

extraordinàriament quan calgui, convocant-se per la Secretaria General amb una setmana 

d'antelació. També es reunirà extraordinàriament quan 1/3 dels seus membres ho sol·licitin o 

per la Secretaria General per iniciativa pròpia atesa la importància dels temes a tractar. 

 

Article 22. 

Les funcions i facultats del Secretariat Permanent són: 

a. Gestionar el compliment dels acords de l'Assemblea General del Sindicat. 

b. Organitzar i desenvolupar les activitats del Sindicat d'acord amb les seves finalitats i 

objectius. 

c. Presentar davant l'Assemblea General del Sindicat per a la seva aprovació el balanç de 

comptes, pressuposts, liquidacions econòmiques i propostes relacionades amb les 

activitats pròpies del Secretariat Permanent del Sindicat. 

d. Efectuar una memòria anual del desenvolupament de les activitats del Secretariat 

Permanent del Sindicat. 

e. Realitzar estudis i informes d'interès per als afiliats i afiliades. 

 

 

TÍTOL 4. DEL RÈGIM ECONÒMIC. 

 

 Article 23. 

Els recursos financers del Sindicat estaran integrats per: 

a. Les quotes dels afiliats i afiliades. 

b. Les donacions i llegats a favor seu. 

c. Els ingressos que provinguin de la venda de publicacions i prestacions de serveis. 

d. Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i preceptes 

estatutaris. 

Cada exercici econòmic s'haurà de revisar i adequar el pressupost ordinari d'ingressos i 

despeses, amb subjecció de les normes contingudes en aquests estatuts. 

 

Article 24. 

La quota mensual, la quantia de la qual estarà subjecta a modificacions, serà la que s'acordi en 

l'Assemblea General del Sindicat i/o els Plens i Congressos de la CGT. 

Article 25. 

La distribució de la quota s'efectuarà de la manera següent: 

 30% per al Sindicat. 

20% per a la Federació Territorial. 

20% per al Secretariat Permanent del Comitè Territorial 

30% per al Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT. 
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Article 26.  

Els afiliats i afiliades podran conèixer en qualsevol moment tota la documentació del Sindicat 

relativa a la seva situació econòmica, amb la sol·licitud prèvia adreçada al tresorer. 

 

Article 27. 

Els recursos econòmics del Sindicat i el seu patrimoni es destinaran al compliment de les seves 

finalitats. 

 

 

TÍTOL 5. DEL RÈGIM DE MODIFICACIÓ, FUSIÓ I DISSOLUCIÓ 

Article 28. 

Per a la fusió, integració o federació d'aquest Sindicat amb/en altres organitzacions, s'haurà de 

convocar a aquest efecte una Assemblea General d'afiliats amb almenys 30 dies d'antelació, en 

la qual la decisió de fusionar-se, integrar-se o federar-se haurà de ser aprovada per 2/3 dels 

vots assistents. 

 

Article 29. 

La modificació dels presents estatuts haurà de realitzar-se en una Assemblea General d'afiliats, 

figurant en l'ordre del dia i per majoria de 2/3 dels vots presents, sempre que l'assistència 

superi un terç de l'afiliació. Les modificacions no podran contradir en cap cas els Estatuts, ni la 

normativa general de la CGT. 

 

Article 30. 

Per a la dissolució d'aquest Sindicat serà necessària la convocatòria d'una Assemblea General 

d'afiliats, amb almenys 30 dies d'antelació i figurant en l'ordre del dia la proposta de dissolució. 

Perquè la dissolució sigui vàlida haurà de comptar amb 2/3 dels vots assistents. 

El destí del patrimoni d'aquest Sindicat en cas de dissolució es decidirà en l'Assemblea en la 

qual s'acordés tal dissolució, i no podrà desvirtuar el caràcter no lucratiu de l’entitat, entenent-

se que el destí del mateix haurà de canalitzar-se cap a altres ens de la CGT. 

 

Article 31. 

De no acordar-se una altra cosa per l'Assemblea General, actuarà de liquidador el  Secretariat 

Permanent. 

 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA  

Aquest sindicat manifesta expressament la voluntat d’adherir-se a la Confederació General del 

Treball (CGT). 

 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA  

En tot el no contemplat en aquests Estatuts s’estarà en l’establert en els Estatuts i acords 

generals de la CGT.   
 

 


