
 Estatuts de la Federació d’Ensenyament de la CGT de Catalunya

Títol I Definició i objectius 

Article  1.-  D’acord  amb  l’article  26  dels  Estatuts  de  la  CGT  de  Catalunya  respecte  de  les
Federacions Sectorials, es constitueix la Federació d’Ensenyament de la CGT de Catalunya.

Article 2.-  La Federació d’Ensenyament, en sintonia amb l’article 2 dels Estatuts de la CGT de
Catalunya, es proposa:

a. Desenvolupar la voluntat d'associació dels treballadors i de les treballadores, independentment
del seu sexe, nacionalitat, llengua, idees polítiques o religioses. 
b. L'emancipació dels treballadors i de les treballadores, mitjançant la conquesta per ells i elles  dels
mitjans de producció, distribució i consum, i la consecució d'una societat llibertària. 
c. L'eliminació de qualsevol forma d'explotació i d'opressió que atempti contra la llibertat de la
persona.
d. La pràctica de suport mutu i de la solidaritat entre els treballadors i les treballadores, així com la
defensa dels seus interessos sòcio-econòmics immediats.
e. La promoció i organització d'activitats encaminades: 
. Al combat del patriarcat i el foment del feminisme.
• Al desenvolupament sistemàtic de la formació professional. 
• Al manteniment de l'equilibri ecològic i defensa del medi ambient. 
• Al foment del coneixement i la difusió del pensament llibertari i anarcosindicalista. 
• A l'ajuda de l'estudi i la investigació de la història del sindicalisme, anarcosindicalisme i moviment
llibertari.
 • A l'ajuda de l'estudi i la investigació de les corrents sindicalistes a Catalunya, Espanya i d'altres
països. 
• A l'elaboració i al subministrament d'informació sobre qualsevol tema que interessi a la classe
treballadora. 
• Al foment de l'estudi i la investigació en l'àmbit de les ciències econòmiques i socials per al millor
compliment dels fins anteriors. 
• A l'ajuda de tot tipus en favor dels col·lectius, grups, sectors i persones que pateixin algun tipus de
discriminació o marginació social, professional, econòmica, racial, etc. amb l'objectiu de facilitar el
seu ple desenvolupament social. 
• A la formació i divulgació cultural de qualsevol índole, en qualsevol àmbit o nivell. 
• A potenciar nous models socials antimilitaristes que possibilitin l'abolició de l'exèrcit.
· A la defensa de les llibertats i drets de les persones en l'àmbit educatiu, tot desenvolupant les
accions i activitats necessàries, incloses les de caràcter jurídic. 
· Al foment de la cooperació nacional i internacional  en l’àmbit educatiu.
·  Al desenvolupament d'activitats formatives i investigadores en tots els sectors de les comunitats
educatives,  en  especial  les  relacionades  amb  la  docència,  incloent  la  formació  de  docents  i
educadors.
f. Per assolir els objectius esmentats, establirà relacions amb tots els organismes obrers afins que
puguin coadjuvar a la seva consecució, així com utilitzar de forma preferent els mitjans d'acció
directa que en cada cas siguin convenients, definits en els seus Plens i Congressos 

Títol II Àmbit d’actuació, objectius  i domicili

Article  3.-  El  seu àmbit  sectorial  són els  diferents  sectors  i  àmbits  de  l’educació  a  Catalunya:
l’ensenyament infantil, l’ensenyament reglat i no reglat, l’ensenyament universitari, el sector social,
el lleure ... ; tant  públics com privats.



Article 4.-  El seu àmbit territorial és Catalunya.

Article 5.- S’integra en aquesta federació tota l’afiliació de la CGT de Catalunya d’aquests àmbits
professionals  en  actiu,  jubilada  o  aturada,  adscrita  als  sindicats  d’ensenyament  o  als  sindicats
d’activitats diverses. 

Article 6.- La Federació d’Ensenyament de CGT de Catalunya es constitueix per temps indefinit. 

Article 7.- El domicili de la Federació és al carrer de Burgos 59, de Barcelona. Aquesta adreça pot
ser  modificada  per  acord  del  Comitè  Federal  de  la  Federació,  quan les  circumstàncies  així  ho
aconsellin.

Títol III Estructura i funcionament

Article 8.-  Formen part  de la Federació els  Sindicats d’Ensenyament i  les seccions i  els nuclis
d’afiliades  i  afiliats  del  sector  adscrits  als  Sindicats  d’Activitats  Diverses,  tal  i  com estableix
l’article 10 dels Estatuts de la CGT.

Article 9.- Per a l’adhesió d’un nou sindicat a aquest Federació cal que es constitueixi i sigui admès
en Plenària de la CGT de Catalunya i de la CGT.

Article  10.-  Els  diferents  sectors  (pública  no  universitària,  universitats,  sector  social,  lleure,
privada...) poden constituir coordinadores de sector, de les quals informaran  al Comitè Federal de
la Federació, per al seu millor funcionament i intervenció social i sindical en el sector. 

Article 11.- Aquestes coordinadores tindran plena autonomia de funcionament, en el seu àmbit o
sector  corresponent,  sempre  i  quan  les  seves  decisions  i  accions  no  afectin  al  conjunt  de  la
Federació i no contradiguin els Estatuts i acords de la CGT de Catalunya i de la CGT.

Article  12.-  La Federació es finançarà amb la part  corresponent de les quotes establerta  en els
Estatuts de la CGT per a les federacions de sector, amb les aportacions per campanyes i eleccions de
la CGT, amb possibles aportacions voluntàries dels sindicats i nuclis integrants i qualsevol altre
recurs legalment i orgànicament obtingut.

Títol IV Dels òrgans rectors de la Federació

El Ple Federal

Article 13.- El Ple de Sindicats i nuclis serà el màxim organisme de decisió. Es convocarà amb
caràcter  ordinari  cada  2  anys  i  amb  caràcter  extraordinari  si  així  ho  considera  el  Secretariat
Permanent, el Comitè Federal o 1/3 dels sindicats i nuclis de la Federació.

Article 14.- Les funcions del Ple són: 

a) Adoptar acords respecte de la representació, gestió i defensa de la Federació.
b) Aprovar els plans d’actuació.
c) Aprovar les actuacions i intervencions generals.
d) Aprovar l’estat de comptes.
e) Elegir i revocar el secretariat permanent.
f) Aprovar o no la gestió dels i de les membres del secretariat permanent.
g) Aprovar el Estatuts de la Federació i la seva reforma.



Article 15.- El reglament de Plens de la Federació coincidirà amb el de Plens i Congressos de la
CGT de Catalunya.

Article 16.- Els sindicats i nuclis  que participin en el Ple, amb ple dret, tindran els vots que tot
seguit s’estipulen en relació a la mitjana de cotitzacions dels darrers dotze mesos anteriors a la data
de celebració, facilitada per les secretaries d’Organització i de Finances de la CGT de Catalunya. 
Es tindrà en compte que el mes immediatament anterior es considera inhàbil per aquest còmput.

Fins a 25 afiliats/ades: 1 vot 
Des de 26 afiliats/des fins a 50: 2 vots 
Des de 51 afiliats/des fins a 75: 3 vots 
Des de 76 afiliats/des fins a 100: 4 vots 
Des de 101 afiliats/des fins a 150: 5 vots 
Des de 151 afiliats/des fins a 200: 6 vots 
Des de 201 afiliats/des fins a 250:  7 vots 
Des de 251 afiliats/des fins a 300:  8 vots 
Des de 300 afiliats/des endavant,  8 vots més 1 vot per cada 100 afiliats/des o fracció. 

El Comitè Federal i les Plenàries

Article 17.- El Comitè Federal està format pel Secretariat Permanent de la Federació i les i els
representants del Sindicats d’Ensenyament i dels nuclis o seccions d’Ensenyament existents en els
sindicats d’Activitats Diverses de la CGT de Catalunya.

Article 18.- És l’òrgan que coordina i desenvolupa els acords presos en el Ple Federal i aquelles
decisions que s’hagin prendre entre Plens.

Article 19.- La presa de decisions es farà sempre que sigui possible per consens.
Només es recorrerà a l'ús del vot proporcional quan el tema estigui a l'ordre del dia. 
En cas de recórrer al vot proporcional s’aplicarà la següent taula:
Fins a 25 afiliats/des: 1 vot 
De 26 a 50 afiliats/des: 2 vots 
De 50 a 75 afiliats/des: 3 vots 
De 75 a 100 afiliats/des : 4 vots
De  més 101 afiliats/des :  4  més 1 vot per cada 100 afiliats/des o fracció. 

En aquest cas, per prendre un acord, serà necessari com a mínim el vot favorable d'un terç dels
sindicats i  nuclis o seccions presents, s'arrodonirà a l'alça. 

Article 20.- El Comitè Federal es reunirà en Plenària per tractar temes del sector 3 vegades l’any i
quan el Secretariat Permanent, el Comitè Confederal o 1/3 dels sindicats i nuclis de la Federació ho
considerin oportú.

El Secretariat Permanent

Article 21.- El Secretariat Permanent està format per afiliats i afiliades de la Federació que siguin
escollides en Ple per desenvolupar les tasques corresponents a les diferents secretaries: general,
organització, acció sindical, acció social, administració i finances, formació, gènere... i aquelles que
es considerin necessàries, si són aprovades en Ple.



Article 22.- El o la secretaria general ostentarà la representació pública i legal de la Federació i té
les facultats legals que es recullen a l’annex.

Disposició Addicional

1.-En aquells  aspectes  no recollits  en aquests  Estatuts  ens  regirem pels Estatuts  de la  CGT de
Catalunya en tot allò que faci referència a l’àmbit territorial d’aquesta Confederació i pels Estatuts
de la CGT quan la referència sigui el conjunt de la Confederació. Així com per els Estatuts de la
Federación de Enseñanza de la CGT en aquest àmbit sectorial.

Annex als Estatuts 

La Secretaria General, en representació de la Federació d’Ensenyament de la  CGT de Catalunya
podrà  intervenir  i  actuar  en  tota  classe  de  fets,  actes  i  negocis  jurídics,  exercitant,  transigint,
extingint o exhaurint drets, accions o excepcions en totes les seves incidències i recursos ordinaris o
extraordinaris,  compresos  els  de  queixa,  responsabilitat  civil,  cassació,  revisió  davant  Jutjats  i
Tribunals. 
Corporacions, autoritats i funcionaris de qualsevol ram, grau, jurisdicció - compreses la civil, penal,
per denúncia, querella o informe civil, governativa, contenciós i econòmico-administratives, social,
o de treball  de l'economia,  de l'agricultura,  l'habitatge,  taxes,  sindical o qualsevol altre comú o
especial,  ja  creades  o  que  en  endavant  s'estableixi-  amb  tantes  facultats  siguin  pressupost,
desenvolupament,  complement o conseqüència de la seva actuació processal  plena,  fins obtenir
resolució favorable definitiva, ferma i executòria i el seu acompliment. 
Podrà  sotmetre's  a  competència,  taxar  i  refusar,  ratificar  escrit  i  peticions,  fer  compareixences
personals, declaracions jurades o simples, fer cobraments i pagaments de quantitats. Operar amb
caixes d'Estalvis, Caixes oficials, Bancs, fins i tot el d'Espanya i les seves sucursals, fent tot quant la
legislació i pràctiques bancàries permetin. Continuar, obrir i cancel·lar comptes corrents i llibretes
d'estalvi,  comptes  de  crèdit  i  caixes  de  seguretat.  Administrar  en  els  més  amplis  termes,  béns
mobles i immobles. Reconèixer deutes i acceptar crèdits, fer i rebre préstecs. 
Comprar, vendre o permutar pura o condicionalment, amb preu confessat, ajornat o pagat al comptat
tota classe de béns o immobles, drets reals i personals. Constituir,  acceptar, modificar, ajornar i
cancel·lar total o parcialment abans o després del seu venciment, s'hagi o no acomplert l'obligació
assegurada, hipoteques, penyores, prohibicions i tota classe de garanties. Podrà alçar o cancel·lar
embargaments, segrestos i anotacions preventives, demanar desnonaments, llançaments i possessió
de  béns.  Sol·licitar  l'adjudicació  de  béns  en  pagament  de  tot  o  parts  de  crèdits  o  quantitats
reclamades;  instar  o  oposar-se,  autoritzacions  judicials,  expedients,  consignació,  lliberament  o
domini, designar perits, síndics, administradors, interventors i membres de tribunals col·legiats, fer,
rebre i emplenar requeriments i notificacions judicials. Atorgar poders a advocats i procuradors.
Podrà delegar funcions, facultats i poders en els i  les membres del Secretariat Permanent de la
Federació i del Comitè Federal. 






