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ESTATUTS

Declaració de principis
La Confederació Sindical Unió General de Treballadors
d’Espanya (UGT) s’estableix territorialment en Unions
de Comunitat Autònoma (UCA), i està integrada per tres
federacions estatals que es constitueixen en l’àmbit de
l’Estat espanyol per a agrupar les treballadores i els treballadors assalariats dels diferents sectors econòmics,
a les persones que treballen com a associades en forma cooperativa o en autogestió, a les que treballen per
compte propi que no tinguen personal al seu servei, a les
que estan en situació de desocupació, a les que hagen
cessat en la seua activitat laboral com a conseqüència
d’incapacitat o jubilació, i a les que busquen la seua primera ocupació.

Preàmbul
La Unió General de Treballadors del País Valencià (UGTPV) està estructurada basant-se en Federacions Nacionals, adequant la seua organització a la composició autonòmica de l’Estat i a les peculiaritats del País Valencià.
La UGT-PV establirà amb la reglamentació que procedisca unes estructures comarcals que depenent directament de la UGT-PV, coordinen els esforços de tots els
organismes existents en la seua demarcació, sense distinció d’activitats.
Estes estructures comarcals dependran orgànica, funcional i econòmicament de manera directa de la UGT-PV,
que les coordinarà a través de la Comissió Executiva Nacional (CEN)
La UGT-PV es constitueix i forma part de la Unió General
de Treballadors d’Espanya. Subscriu els PRINCIPIS GENERALS, LA DECLARACIÓ DE PRINCIPIS I L’OBJECTE
D’ESTA, així com les RESOLUCIONS I ACORDS dels Congressos i dels òrgans de Direcció de la UGT.
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TÍTOL I.
De l’àmbit i composició
Article 1

–

Que remeten a la CEN una declaració firmada i segellada pel seu Secretari/Secretària
o responsable de la mateixa, acompanyada
de l’Acta de Constitució i Estatuts, els quals
hauran d’estar en harmonia amb els principis i normes de la UGT-PV.

–

Aportaran el núm. d’afiliats i afiliades, amb
les seues dades personals i llocs de treball, així com la ubicació dels sindicats que el
componen.

La Unió General de Treballadors del País Valencià tindrà
com a àmbit territorial el propi de la Comunitat Valenciana.

Article 2
La UGT-PV està constituïda basant-se en:
a.

Les Federacions Nacionals, que s’estructuren com millor convinguen als seus fins.

b.

Estructures comarcals.

La UGT-PV no reconeixerà més que una sola d’estes organitzacions en la seua activitat i demarcació.

b.

L’admissió d’una organització sindical a la UGTPV requerirà l’acord previ de la Federació o Federacions que ja existisquen en el seu àmbit organitzatiu, dins de la UGT-PV.

c.

La CEN, a la vista dels informes presentats i després de les accions que estime procedents, prendrà la decisió de concedir, o no, l’ingrés del nou
organisme en la UGT-PV.

Article 3
Les Federacions s’estructuren dins de l’àmbit del País
Valencià, com decidisquen els seus respectius congressos nacionals. Les constitueixen les treballadores i els
treballadors d’una mateixa activitat, afiliades i afiliats
a les distintes seccions sindicals. Quan en l’empresa en
què treballen no existisca secció Sindical, els treballadors i les treballadores, s’afiliaran directament a la Federació.
Cada Federació tindrà els seus propis òrgans de direcció i control gaudint de l’autonomia que determinen els
seus estatuts i resolucions nacionals corresponents.

Article 4
La UGT-PV es constituirà com a única estructura política de la comunitat, que gestionarà tot l’àmbit geogràfic
i territorial a través d’estructures comarcals.
Les Federacions participaran en les mateixes amb afiliats i afiliades d’eixe territori d’acord amb el nombre de
representants que determine la seua afiliació en eixe
àmbit territorial. Cada Federació determinarà en el seu
Congrés Nacional, els mecanismes democràtics per a
la designació d’una o un Secretari General Comarcal,
en cada una de les distintes estructures comarcals establides.

Article 5
Per a l’afiliació en la UGT-PV de qualsevol organització
o ens social, serà necessari:
a.

Que acaten expressament els Estatuts de la
UGT-PV.

–

La CEN donarà compte de la seua decisió
al Comité Nacional, que haurà de ratificar la
mateixa en la primera reunió que este celebre.

–

La CEN remetrà esta decisió a la Comissió
Executiva Confederal.

Article 6
Els Organismes que componen la UGT-PV que es doten
d’estatuts o modifiquen els que tinguen o reformen la
seua denominació, organització i reglaments hauran de
comunicar-ho a la CEN.
Si els nous estatuts o les modificacions expressades
resultaren contràries a allò que s’ha establit en els estatuts, la CEN ho indicarà a l’organització corresponent
per a la seua obligada i immediata rectificació.
Si esta rectificació no es produïra, la CEN, comptant
amb l’aprovació de la Comissió Executiva Confederal
de la UGT, podrà suspendre, excloure o dissoldre a l’organització corresponent, sol·licitant al mateix temps
l’obertura d’expedients a la Comissió de Garanties corresponent i donant compte al Comité Nacional de la
seua decisió en la primera reunió d’este.
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Article 7

la convocatòria del Congrés Confederal Ordinari i
la seua celebració, d’acord amb els terminis i disposicions del Reglament Confederal de Congressos
vigent en cada moment.

Els òrgans de la UGT-PV són:

Article 9

TÍTOL II.
Dels òrgans de la UGT-PV

a.

El Congrés Nacional.

b.

El Comité Nacional.

c.

La Comissió Executiva Nacional.

d.

El Consell Nacional.

e.

La Comissió de Control Econòmic.

TÍTOL III.
Del Congrés Nacional
Article 8
El Congrés Nacional és el màxim òrgan de la UGTPV.
Estarà compost per delegades i delegats triats democràticament i distribuïts:
a. Les Federacions Nacionals un 60%.
b. Les Estructures comarcals un 40%.
Les persones delegades exerciran individualment el
seu dret de vot en el Congrés.
En el Congrés tindran dret a veu i vot les delegades
i delegats triats que ho componen.
Les i els integrants de la Comissió Executiva Nacional, les secretaries generals Comarcals i les i els integrants de la Comissió de Control Econòmic, seran
acreditats com a integrants del Congrés i tindran
dret a veu en el mateix.
El o la Coordinadora d’Aposta Jove participarà amb
dret a veu en el Congrés, no es podent triar com a
persones delegades al mateix.
La Unió de Jubilats i Pensionistes del País Valencià
comptarà amb un número de delegats i delegades
a determinar pel Comité Nacional, amb dret a veu i
vot, en el Congrés Nacional. La seua representació
es calcularà en funció del nombre total de delegats
i delegades que el componen. En tot cas, cal garantir, com a mínim, la presència de dos representants,
un de cada sexe.
El Congrés Ordinari de la UGT-PV se celebrarà entre
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9.1. El Comité Nacional assignarà el número de delegats i delegades que componen el Congrés, corresponent el 60% a les Federacions Nacionals, i el 40%
a les comarques.
9.2. La Comissió Executiva Nacional assignarà el
nombre de persones delegades que corresponga a
cada una de les Federacions Nacionals i les estructures comarcals en proporció als mandats establits
segons la certificació del Servei Confederal Administratiu (SCA), i ratificat per la Secretaria d’Organització Confederal.
9.3. En l’elecció de les persones delegades triades
per les Federacions Nacionals i estructures comarcals, s’haurà de tindre en compte l’estructura de
l’afiliació basant-se en el criteri de proporcionalitat
i representativitat del territori, en processos democràtics i participatius. En el cas que concórreguen
dos o més llistes, per a tindre dret a la representació, serà necessari el suport, com a mínim del 25%
dels vots emesos.
9.4. Els delegats i les delegades corresponents al
40% de representació de les Comarques en els Congressos de la UGT-PV seran triades per les Federacions Nacionals en els seus processos congressuals
de manera proporcional i representativa del territori. Cada Comarca conformarà una única delegació.
9.5. Tots els delegats i delegades presents en els
Congressos dels diferents Organismes d’UGT-PV
exerciran el seu dret de vot en totes les votacions
que realitze el Congrés durant la seua celebració.

–

Cada delegació triarà una persona portaveu
per a participar en els plenaris del Congrés.

–

Un o una integrant d’una delegació podrà
participar en el plenari si ho recolzen per escrit, almenys, el 25% de la mateixa.

–

Un delegat o una delegada del Congrés podrà participar en el plenari si ho recolzen per
escrit, almenys, el 10% de les persones delegades.

La data i el lloc en què se celebre el Congrés i l’Orde
del Dia del mateix seran fixats pel Comité Nacio-
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nal i comunicat als organismes dins del calendari
aprovat pel Comité Confederal per a les Unions de
Comunitat Autònoma (UCAS).
La CEN, amb una antelació de 4 setmanes a la celebració del Congrés, enviarà a cada organisme convocat els documents de treball contenint totes les
proposicions per a debatre, així com un resum de
la seua gestió.
Els òrgans triats en el Congrés Nacional de la UGTPV tendiran a ser paritaris entre homes i dones establint la recomanació d’incorporar persones joves
als mateixos. Esta no serà aplicable en l’elecció per
llista única de les Secretàries/Secretaris Generals
Comarcals per ser unitats independents de representació.

Article 10
El Congrés Extraordinari de la UGT-PV se celebrarà
per decisió de la majoria absoluta de les i els integrants del Comité Nacional o quan ho sol·liciten, almenys, el 50% dels organismes amb representació
de ple dret en el Comité Nacional que representen a
més del 50% dels afiliats i afiliades. En este Congrés
no es tractaran altres assumptes que aquells per als
que va ser convocat.
El procés de convocatòria per al Congrés Extraordinari serà semblant a l’establit per al Congrés Ordinari, no podent excedir deu setmanes entre la convocatòria i la seua celebració.

Article 11
Les despeses generals que ocasionen els Congressos Nacionals aniran a càrrec de la Comissió Executiva Nacional, a càrrec de les Federacions els de les
seues respectives delegacions i a càrrec de la CEN
d’UGT-PV els de les delegacions comarcals.

Articulo 12
Són tasques del Congrés de la UGT-PV:
a.

b.

Rebre l’informe de gestió de la Comissió Executiva, del Comité Nacional i de la Comissió
de Control Econòmic, per a la seua anàlisi i
decisió sobre els mateixos.
Triar a la Comissió Executiva, a la Comissió
de Control Econòmic, als i les representants
de la UGT-PV en el Comité Confederal, als
Secretaris i les Secretàries Generals Comarcals i a la delegació que assistirà al Congrés

Confederal.
c.

Prendre posició relativa a la legislació de la
Comunitat Autònoma i prendre posició sobre
qüestions polítiques, econòmiques i socials
i de qualsevol altra índole concernents a la
Comunitat, que afecten l’interés general dels
treballadors i les treballadores.

d.

Debatre i aprovar les propostes de la UGT-PV
al Congrés Confederal.

e.

Aprovar els Estatuts Nacionals, el Programa
d’Acció, i decidir sobre les propostes que li
hagen sigut presentades.

Article 13
El Congrés Nacional triarà d’entre les afiliades i afiliats de cada Comarca una Secretaria General Comarcal per a la gestió i les tasques de representació
de la UGT-PV.
Per a triar Secretari/secretària general Comarcal es
requeriran quatre anys d’afiliació ininterrompuda.
L’elecció de les secretaries generals Comarcals serà
per mitjà de candidatura única, en llista completa
i tancada. Formaran part d’esta candidatura, les
propostes de cada Comarca que estiguen avalades amb almenys el 25% dels delegats i delegades
al Congrés Nacional i el 51% de la delegació de la
seua Comarca. En el cas d’existir diverses propostes i si ningú comptara amb el 51%, formarà part de
la candidatura única la proposta que compte amb
nombre més gran d’avals de la delegació de la seua
Comarca.
La CEN anomenarà, basant-se en criteris d’afiliació,
dimensió territorial, capitalitat o càrrega de treball,
a un equip de suport a la Secretaria General Comarcal. Este equip estarà format per un màxim de dos
Secretaries Comarcals en l’àmbit territorial. S’anomenaran per la CEN a proposta de la Secretaria General Comarcal. En l’equip format per la Secretaria
General Comarcal i les dos Secretaries Comarcals es
garantirà sempre la presència d’ambdós sexes.
El Comité Nacional aprovarà i modificarà, si és procedent, el Reglament de Funcionament Comarcal
que desenvoluparà tot el que es refereix a l’estructura territorial de la UGT-PV.
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TÍTOL IV.
Del Comité Nacional
Article 14
14.1. El Comité Nacional és el màxim òrgan de la UGTPV entre Congressos Nacionals.
14.2. El Comité Nacional es compon de 80 representants, són designats i designades per les Federacions
Nacionals en els seus processos congressuals, el 60%
en representació de les mateixes i el 40% en representació de les Comarques, més integrants de la Comissió
Executiva Nacional i la Comissió de Control Econòmic,
amb veu i sense vot.
14.3. Les Federacions Nacionals estaran representades per 48 persones. Cada Federació Nacional estarà
representada per un número de delegats i delegades
calculat proporcionalment, segons la certificació de
quotes emesa per al congrés ordinari inclosa la Secretaria General com a persona aquells per als que va
ser convocat.
14.4. Les Comarques estaran representades per 32
persones. Cada Comarca estarà representada per un
número de delegats i delegades calculat proporcionalment, segons la certificació de quotes emesa per al
congrés ordinari inclosa la Secretaria General Comarcal
com a persona consumada.
14.5. Les persones que ostenten les Secretaries Generals de les Federacions i les Secretaries Generals Comarcals són persones integrants nates del Comité Nacional, i computaran per a la representació equilibrada
per sexe del seu organisme
14.6. La Unió de Jubilats i Pensionistes del País Valencià amb dret de vot, estarà representada en el Comité
Nacional per la seua Secretaria General o Coordinador/
Coordinadora i un integrant més de distint sexe.
14.7 A posta Jove del País Valencià estarà representada
en el Comité Nacional, amb dret a veu i sense vot, pel o
la portaveu i una persona més de distint sexe, triada en
l’Assemblea d’ A posta Jove UGT-PV.
14.8. Les Comissions Gestores estaran representades
en el Comité Nacional per la Presidència, que participarà en les reunions amb dret a veu i sense vot.

Article 15
El Comité Nacional es reunirà una vegada a l’any amb
caràcter ordinari, en el quart trimestre.
L’Orde del Dia de les reunions ordinàries serà donat a
conéixer als i les integrants del Comité Nacional amb
quinze dies d’antelació.
El Comité Nacional reunit de manera ordinària podrà
modificar l’Orde del Dia proposat, per al que es requerirà l’acceptació de la majoria simple del mateix.

Article 16
El Comité Nacional es reunirà de manera extraordinària
quan ho estime necessari la Comissió Executiva o ho
sol·licite aquell per majoria absoluta dels seus integrants.
L’Orde del Dia de les reunions extraordinàries ha de
ser donat a conéixer als i les integrants del Comité
Nacional amb la màxima antelació possible quant a la
urgència de la convocatòria. El Comité Nacional, en reunió extraordinària, no tractarà altres assumptes que
aquells per als que va ser convocat.

Article 17
Les i els integrants del Comité Nacional col·laboraran
amb la Comissió Executiva Nacional amb les observacions, iniciatives, suggeriments, i propostes que facen
en tot moment a aquella i al Comité Nacional quan estiga reunit.
El Comité Nacional constituirà en el seu si comissions
de treball per a tractar temes específics quan fóra necessari. Estes comissions estaran presidides per la persona corresponent de la Comissió Executiva Nacional.
Són funcions del Comité Nacional:
a.

Adaptar els Estatuts d’UGT-PV i el Reglament de
Funcionament Comarcal a les Resolucions aprovades pel Congrés Confederal d’UGT.

b.

Discutir i deliberar sobre la política general de
la UGT en el marc de les resolucions dels seus
Congressos.

c.

Conéixer l’informe sobre la situació general tant
interna com externa de la Comissió Executiva
Nacional i l’informe anual de la Comissió de Control Econòmic, així com aprovar el pressupost i
el pla de treball de la CEN, també rebre i aprovar l’execució real del pressupost una vegada es

14.9. Les i els integrants de ple dret del Comité Nacional es triaran a través de les vies establides per les
Organitzacions que els designen. Es designaran tantes
persones suplents com titulars els corresponguen.
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produïsca el tancament comptable de l’exercici,
adoptant les mesures correctores necessàries.
d.

e.

Separar del seu càrrec, per majoria absoluta
dels seus integrants, a qualsevol component de
la Comissió Executiva Nacional i a les secretaries
generals Comarcals.
Cobrir les vacants, per majoria absoluta dels
seus integrants, que es produïsquen en la Comissió Executiva Nacional, en la Comissió de
Control Econòmic i en les secretaries generals
Comarcals. Quan la vacant afecte la Secretaria
General d’UGT-PV serà necessària una majoria
de dos terços dels i les integrants del Comité per
a la seua elecció.

f.

Convocar el Congrés Nacional Ordinari o Extraordinari d’acord amb allò que s’ha establit en
els Estatuts.

g.

Elaborar i aprovar, per majoria absoluta dels i
les integrants, el seu Reglament Intern de Funcionament, que no podrà contradir allò que s’ha
estipulat en els Estatuts.

h.

Debatre i aprovar, si és procedent, per majoria
absoluta dels seus integrants, les esmenes que
es presenten al Congrés Confederal.

i.

Aprovar i modificar, si escau, el Reglament de
Funcionament Comarcal.

j.

Debatre i aprovar, si cal, per majoria absoluta
dels integrants, el Reglament de Funcionament i
el programa d’Acció d’Aposta Jove UGT-PV.

k.

Elevar un informe de la seua actuació al Congrés
Nacional a través d’una persona representant
del Comité Nacional triat per este d’entre els
seus integrants.

Per a formar part del Comité Nacional, serà condició
indispensable portar més de 2 anys d’afiliació ininterrompuda en la UGT.

Article 18
Tots els acords del Comité Nacional seran comunicats
per escrit, sense demora, per la Comissió Executiva als
organismes de la UGT-PV.
Les despeses generals de les reunions del Comité Nacional i la manutenció dels i les integrants del mateix,
seran cobertes per la CEN. Les Federacions correran
amb les despeses de desplaçament i allotjament de les
seues i els seus representants i la CEN amb els de les
comarques.

TÍTOL V. De la
Comissió Executiva Nacional
Article 19
La Comissió Executiva Nacional tindrà la composició
que fixe la candidatura que isca triada en el Congrés.
El Secretari o Secretària general és la persona que ostenta la representació legal i pública de la UGT-PV. Té
les competències i facultats arreplegades en la legislació i en els presents Estatuts, podent delegar-les en
altres persones integrants de la Comissió Executiva Nacional o en els òrgans competents de la UGT del País
Valencià. En cas d’absència per qualsevol circumstància, la Comissió Executiva assumirà col·legiadament les
seues funcions durant el període que hi dure.
La CEN tendirà a ser paritària entre homes i dones, establint una recomanació d’incorporar alguna persona
jove a la mateixa.
Els càrrecs de les Comissions Executives seran incompatibles amb l’exercici de càrrecs de lliure designació,
de categoria de Direcció General o assimilada, així com
qualsevol altre de rang superior o d’orde polític (Regidors, Alcaldes, Diputats i Senadors), remunerats o amb
dedicació exclusiva.
Les secretaries generals de les Federacions Nacionals,
als efectes de consulta i assessorament i a fi d’ampliar
consensos, participaran amb veu i sense vot en les reunions de la CEN.

Article 20
La Comissió Executiva Nacional es podrà representar
per una o un dels seus integrants o per una persona
integrant de ple dret del Comité Nacional en totes les
reunions que celebren els organismes de la UGT-PV i
els seus òrgans de direcció i control; així mateix els podrà convocar quan ho estime necessari, podent fer-ne
ús de la paraula.
La Comissió Executiva podrà nomenar Comissions Assessores perquè li ajuden en el compliment de la seua
comesa.
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TÍTOL VI.
Del Consell Nacional
Articulo 21
21.1. El Consell Nacional és l’òrgan consultiu de la
Comissió Executiva Nacional. La durada de
les seues funcions serà de congrés ordinari a
congrés ordinari.
21.2. Les funcions del Consell Nacional són deliberants, faltades de capacitat per a adoptar
acords.
21.3. El Consell Nacional es convocarà per la Comissió Executiva Nacional, que elaborarà
l’orde del dia.

Articulo 22
22.1. El Consell Nacional es compon per les que
integren la Comissió Executiva Nacional, per
les secretaries generals de les Federacions
Nacionals i per les secretaries generals Comarcals. També formaran part del Consell
Nacional les secretaries generals de la UJPPV, de la UPA-PV, de la UPTA-PV, així com el
Coordinador o Coordinadora d’Aposta Jove
del País Valencià.
22.2. Així mateix, assistiran al Consell Nacional
els presidents i presidentes de les Comissions Gestores que substituïsquen provisionalment als i les integrants del Consell Nacional.
22.3. Les absències dels i les components del
Consell Nacional, com que són integrants
nats, no es podran suplir.

TÍTOL VII. De la Comissió
de Control Econòmic
Articulo 23
En el Congrés Ordinari es triarà una Comissió de Control Econòmic la missió de la qual serà la de revisar els
comptes de la UGT-PV. Estarà composta per tres integrants amb més de quatre anys d’afiliació ininterrompuda en la UGT, pertanyent cada una d’elles a una Federació diferent, una persona de les quals ostentarà la
presidència, que seran triades en el congrés per majoria absoluta dels delegats i delegades i que no podran
tindre cap altra responsabilitat de caràcter orgànic en
l’Organització superior al de Secció Sindical.
pág. 8

La Comissió de Control Econòmic, només podrà actuar
quan assistisquen la majoria absoluta dels seus integrants i adoptarà els seus acords per majoria absoluta
de les i els presents. En la primera reunió aprovarà el
seu Reglament de Funcionament que haurà de ser ratificat pel Comité Nacional.

Article 24
La Comissió de Control Econòmic (CCE) col·laborarà
amb la Comissió Executiva amb vista a comprovar el
bon funcionament administratiu del conjunt d’organismes, empreses i fundacions dependents d’UGT-PV.
Supervisarà la comptabilitat i verificarà l’administració
dels mitjans econòmics de la CEN, controlarà que el
seu ús s’ajuste a les resolucions dels seus òrgans de
direcció i a les normes comptables i ètiques que establisca la Confederació. Per al bon desenvolupament de
la seua gestió, rebrà l’ajuda necessària de la Comissió
Executiva Nacional, que dotarà a la mateixa del suport
tècnic i humà necessari que li permeta exercir les seues
tasques, i facilitarà quanta documentació i informació
sol·licite.
La CCE procedirà per trimestres a revisar els comptes, podent dur a terme altres revisions en qualsevol
moment. Presentarà un informe anual de la seua actuació al Comité Nacional i un informe general davant
del Congrés Nacional que jutjarà la seua gestió. A més,
proposarà mesures de millora en la gestió administrativa i financera per a col·laborar en el millor ús dels recursos econòmics de l’organització.

TÍTOL VIII.
De les cotitzacions
Article 25
La justificació d’estar al corrent en el pagament de les
quotes per part de l’afiliat i de l’afiliada, es realitzarà a
través del rebut del banc corresponent o còpia de l’últim document de nòmina en què conste la retenció de
la quota sindical
La quantitat establida en els Estatuts Confederals per a
les Unions Territorials serà gestionada directament per
la CEN d’UGT-PV.
Les reduccions en la quantia de la quota o les exempcions en el seu abonament es regiran pel que estableix
els Estatuts i Resolucions Confederals, requerint en
qualsevol cas l’autorització de la Federació Nacional
corresponent.
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TÍTOL IX.
De la solidaritat

Disposicions addicionals
Primera

Article 26

Estos Estatuts seran modificats pels Congressos.

Totes les organitzacions que componen la UGT es
comprometen a practicar entre si la solidaritat moral i
material, fent tots els esforços i els sacrificis que les circumstàncies permeten, a fi que els treballadors i treballadores no es vegen obligades a cedir en les lluites que
provoquen les seues demandes. Les persones afiliades
que patisquen represàlies per causa de la defensa dels
interessos de la UGT, seran ateses pels organismes a
què pertanyen.

Les propostes d’esmena a l’articulat hauran de ser arreplegades en la Memòria a fi que puguen ser conegudes
prèviament per les persones afiliades.

Article 27
Quan un organisme, al plantejar-se una acció de lluita, preveja la necessitat de ser ajudat per un altre amb
una acció de les mateixes característiques, abans de
començar-la, haurà de consultar a l’organisme requerit
per conducte de la Comissió Executiva Nacional de la
Federació i de la CEN de la UGT-PV, als efectes de conéixer amb temps suficient si pot comptar o no amb la
seua solidaritat.
Abans de ser declarada una vaga, la Comissió Executiva de la Federació corresponent podrà enviar una delegació amb poders per a resoldre el conflicte, d’acord
amb l’organisme interessat, o per a orientar-lo del
mode més convenient.

Article 28
En tots els casos, els organismes que pretenguen declarar vaga hauran de comptar prèviament amb les
Comissions Executives d’aquells altres en què, per esta
circumstància, poguera produir-se l’aturament forçós.
Cap organisme estarà obligat a secundar a altres en
vaga, si este suport no ha sigut sol·licitat pel conducte
citat en l’Article 27.

Segona
Els Estatuts i Resolucions de la UGT-PV no podran anar
en contra dels Estatuts Confederals o de les Resolucions de la Confederació en els seus distints nivells.
En tot allò no reconegut en estos Estatuts caldrà ajustar-se al que disposen els Estatuts Confederals. El Reglament de Congressos serà, així mateix, el vigent en
cada moment a nivell Confederal.

Tercera
L’orde de prioritat dels acords que es prenguen en el si
de la UGT és el següent:
1.

Acords del Congrés Confederal.

2.

Acords del Comité Confederal.

3.

Acords del Congrés i Comité Federal de les Federacions Estatals.

4.

Acords del Congrés i Comité Nacional de la UGTPV.

5.

Acords del Congrés i Comité de les Federacions
Nacionals.

Quarta
La no constitució de la Comarca de L’Horta València no
suposarà, en cap cas, l’exclusió dels afiliats i afiliades
que estiguen orgànicament en la mateixa als processos
congressuals. Així mateix, estaran representats i representades en el Comité Nacional a través de les i els integrants que els corresponguen.
La Unió Nacional establirà el número de delegats i delegades que li correspon basant-se en la certificació de
quotes remesa pel Servei Confederal Administratiu.
La distribució de tals persones s’efectuarà establint
una o un integrant per cada Federació de País Valencià
per orde d’afiliació, distribuint-se la resta si ho haguera,
proporcionalment als mandats certificats en l’àmbit de
la ciutat de València.
Estes persones delegades seran triades democràtica-
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ment i amb l’observança estatutària, per les Federacions Nacionals.
Els delegats i delegades triades formaran part de la
Delegació de la Federació Nacional als Congressos del
País Valencià.

Cinquena
Es faculta a la Comissió Executiva Nacional per a procedir a la legalització i obtenció de personalitat jurídica
pròpia, així com fixar la seua seu definitiva, que deurà
necessàriament estar ubicada a la ciutat de València.

I només, durant el temps del seu mandat o mandats.

Huitena
En cas de desaparició o anul·lació dels òrgans de direcció d’UGT-PV, la capacitat de representació legal
passarà automàticament al Secretari o secretària general d’ UGT, o persona en què delegue, fins que pel
procediment estatutari regulat es recupere l’estabilitat
en la direcció de l’organització.

Annex

Sisena
Amb l’objectiu d’avançar en la representació igualitària
d’afiliats i afiliades en totes les tasques del Sindicat,
en tots els òrgans d’UGT-PV, congressos nacionals, comités nacionals, CEN, equips de secretaries generals
Comarcals i Secretaries Comarcals i quants altres es
creuen estatutàriament, s’establirà un sistema de participació d’homes i dones que haurà de garantir la seua
representació paritària o ser equivalent al percentatge
d’afiliats o afiliades. En tot cas, es garantirà una presència mínima del 40% per a cada sexe en aquelles organitzacions que aconseguisquen o sobrepassen este
percentatge. I per a aquelles que no aconseguisquen
el 40% s’incrementarà el percentatge de sexe que no
ho aconseguisca en un 10% del total de l’afiliació en el
moment del còmput.

Facultats de la secretària/secretari general
de la Unió General de Treballadors del País
Valencià
En desplegament d’allò que s’ha assenyalat en l’article
19 dels presents Estatuts Nacionals, correspon a la secretaria general de la Unió General de Treballadors del
País Valencià la representació, en els seus més amplis
termes, d’UGT-PV i, en conseqüència, amb l’antefirma
d’UGT-PV o usant esta denominació, està autoritzada
per a exercir les funcions següents:

–

Administrar qualsevol classe de béns i drets, tant
presents com futurs, llogant, arrendant i, en general, contractant sota qualsevol forma vàlida en
dret, pagant i cobrant lloguers, rendes, participacions i, en general, el preu dels serveis i els drets,
rescindint i resolent arrendaments i, si és el cas,
traspassant i consentint el traspàs de locals de
negocis, exercitant a més, les accions que siguen
conseqüència d’estos actes i contractes, inclús la
presa de possessió i llançament o desnonament;
acceptar i rebutjar revisions de rendes, pagant
contribucions, arbitris i impostos i reclamar contra estos, quan els estime injustos; contractar empleats, empleades i auxiliars, en el sentit més ampli
de la paraula, fixant la seua remuneració i sistema de prestació de treball; assistir amb veu i vot
a Juntes de Propietaris/Propietàries o comuners/
comuneres i, en general, reclamar, cobrar, pagar i
liquidar comptes, sol·licitant i facilitant factures de
cartes de pagament.

–

Rebre i contestar correspondència postal, telegràfica o d’un altre gènere; retirar i rebre qualsevol
classe de plecs de valors declarats, girs i paquets
de les Oficines de Correus, contractar transports,
retirar de Duanes i Empreses de Ferrocarrils, de

Així mateix, per a estar concordes amb la realitat afiliativa i potenciar el compromís del sindicat amb la joventut, es tendirà a la participació d’un 10% de joves fins a
33 anys d’edat en tots els òrgans de la UGT-PV.
La Comissió Executiva Nacional informarà periòdicament el Comité Nacional dels nomenaments de representació institucional que li corresponga realitzar.
Es garantirà amb caràcter global la presència mínima
d’ambdós sexes. Esta no serà inferior del 40% d’un
sexe ni superior al 60% d’un altre sexe en aquells organismes on la UGT-PV participa de manera institucional.

Setena
Aquells afiliats o afiliades el lloc de residència dels
quals estiga enquadrat en una comarca i el seu centre
de treball en una altra, de manera excepcional, podran
ser triats o triades en els òrgans de direcció i/o representació de la seua comarca de residència.
Esta situació, modificarà l’enquadrament orgànic de
l’afiliat o afiliada. Passant a exercir tots els drets sindicals en la nova comarca on ha sigut triat o triada.
pág. 10
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Transports, de Navegació o Aèries, consignacions,
enviaments o mercaderies, fer protestes d’avaries i reclamacions, estendre i sol·licitar resguards,
pòlisses, liquidacions, declaracions, inclús jurades,
rebuts, altes i baixes de contribucions, promoure
expedients per a la rebaixa dels mateixos i la resta
de càrregues fiscals.

tratures, siga com vulga la seua classe i jurisdicció,
en tots els assumptes contenciosos o voluntaris,
en tots els seus tràmits i instàncies, incidents i recursos, ordinaris i extraordinaris, inclús cassació i
revisió, podent igualment practicar diligències de
caràcter civil com a penal, incloses la denúncia i
querella.

–

Comprar, vendre, hipotecar, acceptar donacions i
rebre adjudicacions en pagament, constituir, modificar, posposar, reduir, extingir i cancel·lar hipoteques i, en general, adquirir i prendre possessió
de qualsevol classe de béns, mobles i immobles i
drets.

–

Podrà desistir d’accions entaulades i, si és el cas,
aplanar-se a les que entaulen terceres persones,
sotmetre’s a fur i demanar l’execució del que convé
o sentenciat; absoldre posicions i prestar confessió
judicial; també podrà aprovar convenis en suspensions de pagaments i fallides.

–

Prendre diners a préstec, de qualsevol persona jurídica o física, siguen públiques o privades, incloses
qualsevol classe d’Entitats de Crèdit, la Banca Oficinal Privada, Caixes d’Estalvi, Cooperatives i Banc
d’Espanya, amb qualsevol classe de garanties, inclús hipotecària o pignorativa, podent formalitzar
no sols el contracte o acte inicial, sinó també les
successives renovacions si procedira, inclús pòlisses de crèdits o lletres financeres, podent fixar
qualsevol classe de clàusules i condicions, inclòs el
sotmetiment a fur, interessos, responsabilitat per a
costos i despeses, preus de subhastes i qualssevol
altres vàlides en dret.

–

Atorgar poders generals per a pleits a favor de
Lletrats, Lletrades, Procuradors, Procuradores o
persones de la seua confiança, en la representació
que ostenta.

–

Procedir a la constitució, subscripció, desembossament i quants actes jurídics o administratius es
precisen per a la constitució de qualsevol classe
de societats, mercantils o de qualsevol altre tipus,
associacions o fundacions siga quin siga el seu règim jurídic o àmbit d’actuació, en la quantia i condicions que crega oportunes, subscrivint amb les
més àmplies facultats els Estatuts socials i Juntes
o reunions fundacionals; representar al manador
amb tota amplitud, assistint a juntes o reunions
de qualssevol òrgan social amb veu i vot prenent
els oportuns acords i, quan els considere lesius,
els recórrega pels mitjans permesos en dret; accepte per al manador qualsevol classe de càrrecs i
en nom seu els exercite sense cap limitació o procedisca al nomenament dels mateixos i, en suma,
realitze quantes actuacions resulten necessàries o
convenients per a la bona marxa de l’entitat.

–

Constituir qualsevol classe de fiances, avals i depòsits, refermar i avalar a terceres persones.

–

Sol·licitar, descarregar, instal·lar, renovar, suspendre, revocar i utilitzar qualssevol certificats de firma electrònica emesos per la Fàbrica Nacional de
Moneda i Timbre-Real Casa de la Moneda o per
altres prestadors de serveis de certificació, tant els
certificats expressats en les lleis, com qualssevol
altres dels emesos per l’esmentada Fàbrica Nacional i altres prestadors de serveis de certificació
electrònica, inclosos, però no limitats, a certificats
de persona física, de representant de persona jurídica, de representant d’entitat sense personali-

–

–

En qualsevol Oficina, Agència o una altra Dependència de qualsevol Banc o Entitat de Crèdit, inclosos el Banc d’Espanya, Caixes d’Estalvi i Cooperatives de Crèdit, realitzar el següent:

–

Obrir, seguir, disposar i cancel·lar comptes
corrents i de crèdit i comptes o llibretes
d’estalvi, així com pignorar béns i drets.

–

Efectuar cobraments i pagaments.

–

Alliberar, endossar, acceptar, descomptar,
cobrar, pagar i protestar lletres de canvi,
talons, xecs i altres efectes.

–

Formalitzar i rescindir contractes d’arrendament de Caixes de les denominades de
lloguer.

Comparéixer davant de qualsevol classe d’Oficines,
Centres, Dependències i Organismes, ja siguen de
l’Estat, de la Comunitat Valenciana, de la Província,
del Municipi o qualsevol altra de caràcter públic,
encara que tinga personalitat autònoma, així com
davant de particulars, siguen persones jurídiques
o físiques i davant dels Jutjats, Tribunals i Magis-
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tat jurídica, de dispositiu mòbil, de servidor, de
components, de firma de codi, de personal al
servei de les administracions públiques, de seu
electrònica, de segell electrònic per a l’actuació
administrativa automatitzada i qualssevol altres
certificats electrònics que pogueren sorgir amb
posterioritat de conformitat amb l’estat de la
tècnica. La sol·licitud del certificat de firma electrònica es podrà realitzar davant de les oficines
de registre de l’Agència Estatal d’Administració
Tributària o davant d’altres oficines de registre
delegades d’òrgans, organismes o entitats que
exercisquen funcions públiques, així com davant
de les oficines o registres que designen els prestadors de servicis de certificació. Les activitats
compreses anteriorment comprendran la utilització del certificat de firma electrònica davant
de: l’Administració General de l’Estat, comunitats autònomes, Entitats Locals i els seus Organismes Públics, Societats, Mancomunitats, Consorcis o qualssevol altres ens amb personalitat
o sense jurídica vinculats o dependents de les
anteriors, incloent-hi l’administració institucional, territorial o perifèrica i òrgans reguladors;
també realitzar tràmits davant d’Oficines i Funcionaris Públics de qualsevol administració, Registres Públics, Agències Tributàries, Tribunals
Econòmics-Administratius, de Competència o
De Comptes, Notaries, Col·legis Professionals,
Sindicats, Autoritats Eclesiàstiques, Organismes
de la UE i internacionals, Òrgans Jurisdiccionals,
Fiscalies, Juntes i Jurats, Juntes Arbitrals, Cambres de Comerç, Òrgans Constitucionals i qualssevol altres òrgans, agències, ens o organismes
de qualsevol administració i la resta d’entitats
creades i per crear, en qualsevol de les seues
branques, dependències o serveis de qualssevol administracions nacionals, de la UE o internacionals; així mateix podrà actuar davant de
persones físiques, jurídiques, entitats, societats
i comunitats amb i sense personalitat jurídica,
organismes, agrupacions, associacions, fundacions, ong i la resta de ens de dret privat previstos en l’ordenament jurídic espanyol, de la UE i
internacionals, per a la realització, via electrònica
per mitjà de la utilització del certificat de firma
electrònica d’UGT-PV i pel seu compte, de les facultats incloses en els presents apartats.

–

gruents amb les facultats expressades, inclús
complementaris, aclaridors i de rectificació.

–

Conferir, revocar i renunciar apoderaments per a
quant s’expressa en els apartats anteriors.

–

Especialment se li faculta per a substituir les
facultats anteriorment conferides en tot o part,
revocar les substitucions i conferir altres de nou.

Atorgar i firmar documents públics i privats con-
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