ESTATUTS
TÍTOL I
Denominació, àmbit territorial i professional, durada, domicili i fins
Article 1r. A l’empara de la Llei 11/85 del 2 d’Agost, reguladora del dret d’associació sindical, es
constitueix el Sindicat D’ENSENYAMENT DE BARCELONA de la Confederació General del
Treball de Catalunya (CGT).
Article 2n. El Sindicat d’Ensenyament de Barcelona de la CGT integrarà, a l’àmbit territorial de
Barcelona (ciudat), a totes les treballadores i treballadors del ram de Ensenyament que
voluntàriament sol·licitin la seva afiliació.
Article 3r. El Sindicat d’Ensenyament de Barcelona de la CGT es constitueix per temps indefinit.
Article 4t. El Sindicat d’Ensenyament de Barcelona de la CGT gaudirà de personalitat jurídica i
plena capacitat d’obrar, necessària per al compliment dels seus fins.
Article 5è. El Sindicat d’Ensenyament de Barcelona fixa el seu domicili a Via Laietana, 18, 9ª
planta, de Barcelona sense perjudici de que l’Assemblea General pugui acordar, en qualsevol
moment, el canvi de domicili, així com establir les delegacions y representacions que consideri
convenients.
Article 6º. Constitueixen els fins del Sindicat:
a) Desenvolupar l’esperit de associació entre les traballadores i treballadors de Ensenyament, i
fer-los comprendre que, només por aquest mitjà, podran elevar la seva condició moral i
material en la societat present i preparar el camí cap a la seva plena emancipació en el futur,
mitjançant la conquesta dels mitjans de desenvolupament.
b) Practicar la solidaritat i el suport mutu amb la resta d’organismes i associacions que
constitueixen o estan adherits a la CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL DE
CATALUNYA (CGT), sempre que sigui necessari i aquests ho sol·licitin.
c) Relacionar-se i impulsar el comú enteniment amb tots aquells organismes sindicals afins,
tant nacionals com internacionals.
d) Representar, promocionar y defensar els interessos econòmics, socials, professionals,
culturals, etc, de les seves afiliades i afiliats.
e) Programar les accions necessàries per aconseguir les millores oportunes per a les afiliades i
afiliats i, en general, per a les treballadores i treballadors de Ensenyament.
f) Difondre informació de interès per les afiliades i afiliats, les treballadores i treballadors i/o
l’opinió pública en general.
g) Fomentar la formació i promoció cultural de les seves afiliades i afiliats.
Article 7è. Per a la consecució dels seus propòsits, aquest Sindicat de la CGT utilitzarà, sempre que
sigui possible, l’acció directa, és a dir, sense delegar la seva acció sindical i la seva funció social en
ens aliens, i per tant, es deslliurarà de tota ingerència, institucional, política o de qualsevol altra
naturalesa.

Com a mitjans circumstancials, s’adoptaran, per acord de l’Assemblea General, els que cada cas
requereixi.

Títol II
Sobre els membres de l’associació, adquisició i pèrdua de la condició
d’afiliada o afiliat
Article 8è. Podrá afiliar-se al Sindicat les treballadores i treballadors que prestin els seus serveis
dins de l’àmbit territorial i funcional referit a l’Article 2n, amb l’única condició de observar els
presents Estatuts.
Article 9è. L’ingrés al Sindicat és voluntari i les seves afiliades i afiliats podran abandonar-lo en tot
moment, i s’obrirà, a tals efectes, un llibre de registre d’altes i baixes.
Article 10è. L’afiliació al Sindicat comporta el pagament de la quota establerta per l’Assemblea
General, i serà, com a mínim, la fixada als Congressos de la CGT.
Article 11è. L’Assemblea General del Sindicat podrà acordar la baixa o expulsió d’alguna afiliada o
afiliat pels següents motius:
a) Incompliment de les obligacions derivades dels presents Estatuts.
b) Incompliment dels acords adoptats per l’Assemblea General.
c) L’impagament de la quota sindical durant tres mesos consecutius.
En tot cas, es garantirà el dret de l’afiliada o afiliat a recórrer contra aquestes mesures davant
l’Assemblea General del Sindicat.

Títol III
Sobre els òrgans de decisió, representació i administració
Article 12è. L’Assemblea General, constituïda per totes les afiliades i afiliats, és l’òrgan suprem del
Sindicat.
Article 13è. Les Assemblees Generals del Sindicat podran ser ordinàries i extraordinàries.
L’Assemblea General ordinària es celebrarà, com a mínim, un cop cada sis mesos, i l’extraordinària,
quan sigui necessari i a iniciativa de la Junta del Sindicat o d’un terç de l’afiliació.
Article 14è. Les Assemblees Generals es convocaran amb una setmana d’antelació al menys,
mitjançant comunicació escrita de la Junta del Sindicat, en la que s’indicarà lloc, data i hora de la
celebració, així com l’Ordre del Dia proposat.
Article 15è. L’Assemblea General serà presidida per una Mesa composta per les tres afiliades o
afiliats més votades per les assistents, i actuaran, respectivament, de moderador/a, de secretari/a
d’actes i de secretari/a de parauless.

Una vegada constituïda la Mesa, l’Ordre del Dia proposat es sotmetrà a l’aprovació de l’Assemblea
General, i s’iniciarà el seu debat a continuació.
Els acords de l’Assemblea General s’adoptaran per majoria simple, llevat d’aquells casos en què els
Estatuts exigeixin una majoria més qualificada, i disposarà, cada afiliada i afiliat, d’un vot, que
exercirà lliure, secret i directament.
Article 16è. Són funcions i competències de l’Assemblea General:
a) Adoptar acords relatius a la representació, gestió i defensa dels interessos de l’associació i
de les seves afiliades i afiliats.
b) Aprovar els programes i plans d’actuació del Sindicat.
c) Elegir i revocar els membres de la Junta del Sindicat, així com fixar la durada de la seva
gestió.
d) Conèixer la gestió de la Junta del Sindicat.
e) Fixar les quotes del Sindicat.
f) Aprovar els pressupostos i les liquidacions de comptes.
g) Aprovar o modificar els Estatuts del Sindicat.
h) Acordar la dissolució del Sindicat.
Article 17è. De las Assemblees Generales s’aixecarà acta, que serà dipositada en els arxius de la
Junta del Sindicat, i restaran a disposició de les afiliades i afiliats.
Article 18è. La Junta és l’òrgan d’administració, gestió i representació del Sindicat. Estarà
formada per un mínim de tres afiliades i afiliats, elegides per l’Assemblea General, d’entre els seus
membres, mitjançant sufragi lliure, directe i secret. Assumiran, respectivament, les funcions de
Secretari/a General, Secretari/a d’Administració i Finances, i Secretari/a d’Informació e Imatge.
L’Assemblea General podrà ampliar la composició de la Junta del Sindicat i determinar les seves
competències.
Article 19è. El Secretari/a General ostenta la personalitat jurídica del Sindicat i representa a la
Junta a tots els nivells de gestió. Presideix les reunions de la Junta e inicia las sessions de
l’Assemblea General. Autoritza els pagaments que ha d’efectuar la Secretaria de Administració i
Finances.
Article 20è. El Secretari/a d’Administració i Finances és el responsable de la comptabilitat del
Sindicat, i registrarà els cobraments i els pagaments en un llibre a tal efecte. Atén el registre d’altes
i baixes d’afiliació i cotització. Requereix l’autorització del Secretari General per a efectuar els
pagaments.
Article 21è. El Secretari d’Informació e Imatge és el responsable de la distribució del material
imprès entre l’afiliació, així com de registrar la informació necessària per al Sindicat. Serà, així
mateix, el responsable de mantenir les relacions amb els mitjans de comunicació.
Article 22è. La Junta del Sindicat es reunirà ordinàriament una vegada al mes com a mínim, i
extraordinàriament quan convingui, i es convocarà pel Secretari/a General, amb una setmana
d’antelació, les reunions ordinàries, i amb vint-i-quatre hores, les extraordinàries.
Les reunions ordinàries seran convocades per escrit.
Article 23è. Les facultats i funcions de la Junta del Sindicat seran les següents:
a) Desenvolupar els acords de l’Assemblea General del Sindicat.

b) Organitzar i supervisar las activitats del Sindicat d’acord amb els seus fins i objectius.
c) Presentar a l’Assemblea General del Sindicat, per a la seva aprovació, els balanços de
comptes, pressupostos, liquidacions econòmiques proposades relacionades amb les activitats
de la Junta del Sindicat.
d) Efectuar una memòria anual del desenvolupament de les activitats de la Junta del Sindicat.
e) Realitzar estudis e informes d’interès per a les afiliades i afiliats.

Títol IV
Règim econòmic
Article 24è. Els recursos financers del Sindicat es componen de:
a) Les quotes de l’afiliació.
b) Las donacions i llegats a favor del Sindicat.
c) Els ingressos per la prestació de serveis.
d) El benefici de la venda de publicacions.
Article 25è. L’actual quota mensual serà de 450 ptes, i serà utilitzada en l’adquisició del segell
confederal.
El seu import restarà subjecte a les modificacions que s’acordin a l’Assemblea General del Sindicat,
i/o als Plens i Congressos de la CGT.

Títol V
Adhesió i fusió amb altres organitzacions
Article 26è. Per acord unànime de l’Assemblea General, aquest Sindicat està adherit i federat,
mitjançant la Federació Local de Barcelona, a la CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL
DE CATALUNYA (CGT), inscrita en el Registre d’Associacions Sindicals del CMAC de
Barcelona, mitjançant dipòsit d’estatuts nre. 08/175-C. Per tant, el Sindicat i les seves afiliades i
afiliats venen obligades a respectar i complir els Estatuts i Reglaments de la CGT.
Article 27è. Tota associació implantada a l’àmbit de competència del Sindicat, que desitgi adherirse a la CGT, haurà de fer-ho mitjançant d’aquest, i comunicarà tal propòsit a la Junta, que sotmetrà
la proposta d’adhesió a l’aprovació de l’Assemblea General.
Des del moment de la fusió, les afiliades i afiliats de l’associació adherent restaran obligades a
respectar i complir els presents Estatuts i els de la CGT, i adquiriran els mateixos drets i obligacions
que la resta d’afiliades i afiliats.
Article 28è. Quan a un Congrés vàlidament constituït, la CGT adopti l’acord de fusionar-se amb
una altra Confederació d’idèntic àmbit territorial i funcional, aquest Sindicat, al seu àmbit, es
fusionarà, així mateix, amb el Sindicat de tal Confederació.

Produïda la fusió en aquests termes, el Sindicat que en resulti es constituirà en Assemblea General a
l’objecte de decidir la nova estructura orgànica.

Títol VI
Modificació d’estatuts i dissolució de la secció sindical
Article 29è. Els presents Estatuts podran ser modificats per l’Assemblea General en aquells
aspectes que no afectin als principis generals de la CGT, mitjançant el vot afirmatiu de les ⅔ parts
de les afiliades i afiliats.
Article 30è. El Sindicat es dissoldrà per acord de l’Assemblea General assolit mitjançant el vot
favorable de las ⅔ parts de les afiliades i afiliats.
A l’acord de dissolució s’establirà el destí que hagi de donar-se als béns, drets, instal·lacions i
serveis del Sindicat que poguessin quedar després d’ateses les obligacions pendents.
Article 31è. De no acordar-se altra cosa per l’Assemblea General, actuaran de liquidadors els
membres de la Junta Sindical.

