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       Reglament de funcionament  

CAPÍTOL 1. DENOMINACIÓ, OBJECTIUS I DOMICILI. 

Art. 1. Amb la denominació APOSTA JOVE UGT-PV es constitueix l’organització 

juvenil de la UGT-PV. 

 

L’organització APOSTA JOVE UGT-PV, assumint tots els principis i les estratègies 

definides per la Unió General de Treballadors del País Valencià en els seus Estatuts i 

en el seu programa d’acció, agrupa els treballadors i les treballadores en funció de 

l’edat jove, en tant que pateixen unes problemàtiques semblants que necessiten ser 

defeses i canalitzades per ells i elles mateixes davant de les institucions públiques i 

privades. 

L’organització es crea en el marc establit en les Resolucions del 6é Congrés de la 

UGT-PV, el qual va acordar la necessitat d’enfortir la participació de la joventut en 

l’activitat sindical, per a proporcionar uns instruments més flexibles que afavorisquen 

d’una manera més eficaç, l’atenció i el protagonisme que demanden. 

 

Art. 2. L’organització APOSTA JOVE UGT-PV  orienta la seua actuació d’acord amb 

els objectius següents: 

 

a) Participar com a joves en l’enfortiment de la UGT del País Valencià, així com en 

el desenvolupament de les seues polítiques en matèria de joventut.  

b) Desenvolupar polítiques integrals i coordinades que asseguren la inserció social 

dels i les joves en les millors condicions, impulsant projectes d’interés 

sociocultural.  

c) Fomentar i Impulsar iniciatives dirigides a defensar i promoure la inserció 

sociolaboral dels i les joves.  

d) Exigir dels poders públics que es creen condicions per a fer realitat el dret dels 

treballadors i les treballadores a gaudir d’un habitatge digne i adequat. 

e) Promoure la formació dels i les joves, facilitant la seua inserció i el 

desenvolupament professional i personal. 
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f) Proporcionar la formació adequada als nostres afiliats i afiliades, delegats i 

delegades per a dotar-les de les eines necessàries per a la realització de les 

seues responsabilitats sindicals, així com el coneixement orgànic i representatiu 

de l’organització. 

g) Proposar a través dels distints àmbits de l’acció sindical, que comprenen, entre 

altres, la negociació col·lectiva i el diàleg social, les propostes i accions 

encaminades a millorar les condicions laborals i d’accés a l’ocupació dels joves 

treballadors i treballadores. 

h) Treballar en la construcció d’una xarxa associativa, amb la participació de totes 

les organitzacions juvenils del País Valencià, amb l’objectiu d’establir sinèrgies i 

traslladar les nostres propostes sindicals i millorar la vida de les persones joves. 

i) Impulsar l’afiliació de les i els treballadors joves, dirigint campanyes 

específiques. 

j) Promoure entre la joventut, d’una banda, els valors solidaris i d’igualtat social, 

evitant qualsevol tipus de discriminació, i d’altra banda, els valors culturals i 

lingüístics del nostre país com a elements integradors i part del diàleg 

intercultural. 

k) La promoció i foment de la llengua i cultura valenciana, així com el coneixement 

de la seua història.  

L’organització APOSTA JOVE UGT-PV, es constitueix en l’àmbit territorial del País 

Valencià per a agrupar tant els treballadors i les treballadores joves assalariades dels 

diferents sectors d’activitat econòmica, com els i les estudiants, els treballadors afiliats i 

afiliades en forma de cooperativa o en autogestió, els treballadors i les treballadores 

per compte propi que no tingues cap treballador o treballadora a càrrec seu, els i les 

treballadores desocupades o aquelles que busquen la primera ocupació. 

       

L’organització té la seua seu social a València, en el carrer Arquitecte Mora, número 

7, en l’edifici de la UGT-PV. 
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CAPÍTOL 2. DRETS I DEURES DELS I LES MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ, 

ADMISSIÓ I PÈRDUES DE LA QUALITAT D’AFILIAT I AFILIADA. 

 

Art. 3.  Poden formar part de l’organització tots els i les joves afiliats i afiliades a la 

UGT-PV que siguen majors de 16 anys d’edat. L’edat màxima per a formar part de 

l’associació, serà fins els 33 anys, excepte per als càrrecs electes, que serà la que dure 

el seu mandat 

Les i els membres d’APOSTA JOVE UGT-PV tenen dret a: 

- L’exercici de les seues tasques descrites en aquest Reglament. 

- Participar activament en les activitats i iniciatives d’APOSTA JOVE UGT-PV. 

- Proposar iniciatives i activitats d’acord amb l’ideari d’APOSTA JOVE UGT-PV. 

- Beneficiar-se de tots els serveis que puga oferir APOSTA JOVE UGT-PV. 

- Triar lliurement els seus representants dins de l’organització, d’acord amb els 

procediments que s’establisquen. 

- Ser informats i informades de totes les iniciatives i resolucions que provinguen 

de l’organització. 

- Els serveis i les prestacions establides en l’organització. 

Les i els membres d’APOSTA JOVE UGT-PV estan obligats a: 

- Respectar i complir els reglaments i les normes de l’organització. 

- No impedir, ni dificultar o lesionar l’exercici del dret d’altres membres d’APOSTA 

JOVE UGT-PV. 

- Al compliment de la democràcia interna. 
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Les i els membres d’APOSTA JOVE UGT-PV poden ser donats de baixa o objecte 

de sanció quan incórreguen en actes o conductes contràries a les seues obligacions. 

En aquest sentit, són considerades contràries als interessos de l’organització, les 

actuacions que infringisquen els Estatuts o resolucions de la UGT-PV, o bé 

incomplisquen reiteradament les instruccions dels òrgans de decisió, direcció, 

participació i control corresponents. En matèria disciplinària s’estableix que la Comissió 

de Garanties es regirà segons el que disposa els Estatuts de la Unió General de 

Treballadors del País Valencià. 

 

CAPÍTOL 3. ELS ÒRGANS DE FUNCIONAMENT. 

Art. 4. Els òrgans d’APOSTA JOVE UGT-PV són: 

 

- L’Assemblea General. 

- La Coordinadora General, la qual al mateix temps, vindrà representada per un o 

una Portaveu de la Coordinadora, altre o altra d’Organització i un o una 

Coordinadora d’Administració. 

Art. 5.  L’Assemblea Nacional d’APOSTA JOVE-UGT-PV. 

 

1. L’Assemblea Nacional és l’òrgan màxim de l’associació. La integren tots i cada 

un dels i les membres de l’organització.  

2. En les assemblees podran participar amb veu però sense vot les i els 

simpatitzants. 

3. Són pròpies de l’Assemblea Nacional com a mínim, les competències següents: 

a) Modificar el reglament de funcionament.  

b) Triar i separar els membres de la Coordinadora General.  

c) Controlar l’activitat de la Coordinadora General i aprovar la seua gestió. 

d) Aprovar les disposicions i directives del funcionament de l’organització 

e) Qualsevol altra que no corresponga a un altre òrgan de l’organització. 
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4. El règim de convocatòries de l’Assemblea Nacional serà el següent: 

a) S’efectuarà per la Coordinadora General, per iniciativa pròpia, i haurà de 

contindre, com a mínim, l’ordre del dia, lloc, data i hora de la reunió en primera i 

segona convocatòria. 

b) Excepte raons d’urgència, que hauran de ser ratificades a l’inici de l’Assemblea 

General, la convocatòria es comunicarà, com a mínim, quinze dies abans de la data 

de reunió, individualment i per mitjà d’un escrit dirigit al domicili que conste en la 

relació actualitzada de persones membre, o mitjançant mitjans electrònics, 

informàtics i telemàtics que garantisquen la  recepció de la comunicació. 

c) L’Assemblea Nacional haurà de ser convocada almenys en sessió ordinària una 

vegada a l’any, i en sessió extraordinària, per les raons d’urgència. 

L’ordre del dia es fixarà per Coordinadora Nacional. La presidència, la 

vicepresidència i secretaries de d’actes de l’Assemblea Nacional seran determinades 

a l’inici de la reunió. 

5. De les reunions de l’Assemblea Nacional s’estendrà acta, en la què han de 

constar les persones assistents, els assumptes tractats, tant els inclosos en l’ordre 

del dia com els que no ho estigueren, les circumstàncies de lloc i temps, les 

principals deliberacions i els acords adoptats. 

Art. 6.  La Coordinadora Nacional. 

1. La Coordinadora Nacional és l’òrgan de direcció de l’organització i la representa 

tant interna com externament. Està subjecta als Estatuts de la UGT-PV i a les 

resolucions de l’Assemblea Nacional. 

2. La Coordinadora Nacional estarà formada per un mínim de tres membres i un 

màxim de 21 membres, nomenats  per l’Assemblea Nacional. 

3. La Coordinadora General s’ha de reunir, mensualment. Es podran celebrar 

reunions de la Coordinadora Nacional per raons extraordinàries en un període de 

temps inferior. 
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4. Excepte per raons d’urgència, que hauran de ser ratificades a l’inici de la reunió 

de la Coordinadora General, la convocatòria es comunicarà, com a mínim, amb 

72 hores d’antelació a la reunió, individualment i per mitjà d’un escrit dirigit al 

domicili que conste en la relació actualitzada de persones membres, o mitjançant 

mitjans electrònics, informàtics i telemàtics, hi quedarà constituïda vàlidament 

amb un quòrum de la meitat més un dels i les membres de la mateixa. 

5. Els i les membres de la Coordinadora Nacional estan obligats a assistir a totes 

les reunions que es convoquen, encara que, per causes justificades, que hauran 

de ser raonades en la reunió següent de la Coordinadora, poden excusar la seua 

assistència. 

6. La Coordinadora  Nacional pren els acords per majoria simple de vots dels i les 

assistents. 

7. La Coordinadora General té les facultats següents: 

a) Representar, dirigir i administrar l’organització de la manera més àmplia que 

reconega la normativa vigent, així doncs, complir les decisions preses per 

l’Assemblea Nacional, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que 

aquesta Assemblea establisca. 

b) Convocar les Assemblees Nacionals i controlar que es complisquen els acords 

que s’adopten. 

c) Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de 

l’Assemblea Nacional. 

d) Establir grups de treball per a aconseguir de la manera més eficaç i eficient 

els fins de l’organització, i autoritzar els actes que aquests grups vulguen 

realitzar. 

e) Nomenar els i les vocals que s’han d’encarregar de cada grup de treball, a 

proposta dels mateixos grups. 
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Art. 7. Cessament com a membre de la Coordinadora 

 

El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el terme reglamentari del seu 

mandat pot succeir per: 

 

a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit motivat. 

b) Malaltia que incapacite per a exercir el càrrec. 

c) Baixa com a membre de l’organització. 

d) Si algun membre de la Coordinadora Nacional o dels responsables d’àrees de 

treball falten tres vegades sense justificar hauran de ser donats de baixa i 

substituïts en la següent Assemblea Nacional. 

 

Art. 8.  L’organització de les àrees de treball. 

 

APOSTA JOVE UGT-PV estableix diferents àrees de treball, les quals han de ser 

escoltades per l’Assemblea Nacional a proposta de la Coordinadora Nacional. 

Aquestes àrees de treball es podran ampliar i hauran de ser aprovades per l’Assemblea 

Nacional. 

 

CAPÍTOL 4.ADOPCIÓ D’ACORDS. 

 

Art. 9. Les Resolucions. 

1. Es podran aprovar resolucions en l’Assemblea Nacional a proposta de la 

Coordinadora Nacional o de qualsevol membre de l’organització. 

2. Si es presenta una resolució d’urgència correspon en principi al president o 

presidenta a resoldre-la si escau o no. 
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