
Resolució de convocatòria del III Congrés de STAS-Intersindical 

Valenciana. 

El Consell Nacional de STAS-IV, reunit a València el día 20 de febrer de 2016 en sessió 

ordinària, en compliment del que estableix en els actual Estatus, i a proposta del 

Secretariat Nacional,  

 

ACORDA 

1.- Convocar el III Congrés  de STAS-IV 

2.- Aprovar la proposta organitzativa següent: 

. Organització del Congrés. Es constituirá una comissióOrganitzadora del III (COC), 

composta per ConxaCarsí, Encarna García i Salvador García. 

. Coordinació de les Ponències 

La ponència d’Organitzación i Estatuts será elaborada per Cristina Costart, ConxaCarsí i 

Juanjo Aliño. 

La ponència d’Acció Sindical, Salud Laboral i Formació será elaborada per Mariano 

Aguilar, Javier Escot, Encarna García i Jesús Giménez. 

La ponència de la Carta de Serveis Jurídics será elaborada per Ximo Cuñat i Oscar 

Langa. 

La ponència del Reglament de la Caixa de Resistència, que será elaborada per Pep 

Bomboi i Salvador García. 

La ponència de Reglament de la Comissió de Conflictes i Garanties, i Règim disciplinari 

elaborada per Ferran Sieres, Manolo García i Vicent Puchades. 

3.- Aprovar el Reglament que figura a continuación: 

Reglament del III Congrés 

1.- Procediment 

Celebració del Congrés Extraordinari de STAS-IV, el díes  6, 7 i 8  de maig de 2016, a la 

ciutat de Calpe,  amb el següent ordre del día: 

Informe del Secretariat Nacional al Congrés 

Celebració del III Congrés de STAS-IV, segons el que disposa el present Reglament: 



2.- Lloc i data 

El III Congrés tindrà lloc a Calpe el díes 6, 7 i 8 de maig de 2016. El período de debat 

començarà des del mateix moment de la publicació de les ponències, i d’elles es 

donarà difusió al conjunt de l’afiliació. 

3.- Lema 

El lema del III Congrés serà "Un pas endavant en la nostra acció sindical" 

4.- Calendari 

23 de març 2016: Finalització de la redacció del documents congressuals: 

30 de març 2016: Enviament de les ponències del III Congrés a l’afiliació. Aquests 

enviament es farà preferentment per vies electròniques. 

31 març al 7d’abril 2016: Primera ronda d’assamblees. 

11 d’abril 2016: finalització del termini de presentación d’esmenes i de redacció del 

informe del Secretariat Nacional de STAS-IV. 

15 d’abril 2016: enviament del quadern d’esmenes a les ponències del III Congrés a 

l’afiliació. Aquests enviaments es farà preferentment per vies electròniques. 

18 al 21 d’abril 2016: Celebració de la segona ronda d’asamblees. Discusió de les 

esmenes i elecció de les persones delegades al Congrés. 

26 d’abril al 2 de maig de 2016: Data final de presentación d’esmenes transaccionals i 

de posicionaments sobre esmenes de la primera ronda. 

3 de maig 2016: Enviament de la documentació final a les persones delegades al 

Congrés. 

5.- Comissió Organitzadora 

Esta Comissió s’encarregarà de les tasques logístiques pertinents per a l’organització 

del Congrés, i actuarà com a mesa de credencials. 

6.- Representació 

6.1 La representació del sindicat es fixa segons el criteri d’una persona delegada per 

cada 50 persones afiliades, mes els menbres del Secretariat Nacional de STAS-IV. Per 

tant la representacióserà la següent: 

 



 AFILIATS SECRETARIAT DELEGATS 

 2781 17 72 

 

6.2 El membres de la comissió organitzadora que no siguen membres del Congrés, 

participaran en el Congrés amb veu però sense vot. 

6.3 Podran participar com a observadores o observadors sense veu ni vot, totes les 

persones afiliades a STAS-IV que ho desitgen. Les despeses que generen no seran 

assumides per l’organització del Congrés. 

7.- Mesa del Congrés 

Té com a funció dirigir i moderar el debats, sotmetre a votació el termes a decidir. La 

Mesa representa el Sindicat duran el Congrés. Podrà ser revocada si ho proposa un 

mínim d’un terç del membres del Congrés, i la majoria absoluta de les persones 

delegades ho aproven per majoria absoluta. La Mesa distribuirà al seu si les 

responsabilitats necessàries per tal de garantir la marxa del Congrés, elegint a una 

persona portaveu, que ostentarà la presidencia, i dues persones per a la secretaria. La 

comissió organitzadora es posarà a les ordres de la Mesa durant el Congrés. Les 

funcions de la Mesa son inapel.lables. 

10.- Funcionament 

El Congrés funcionarà en ple. Podrà funcionar en comissions per a l’elaboració de 

conclusions i documents de treball. 

Els documents congressuals seràn presentats i defesos per les persones que participen 

en la seua elaboració. Podrà haver-hi torns a favor i en contra, la duració del quals 

establirà la Mesa per a a cada document. No s’admetran esmenes presentades després 

de la data prevista per a la finalització de la primera ronda d’assamblees, excepte les 

transaccionals. Durant la celebració del Congrés només s’admetran esmenes 

transaccionals proposades o admeses per les persones ponents. 

Les decisions seran adoptades per majoria simple, sempre que no siguen majoritàries 

les abstencions, supòsit en el quel l’assumpte en qüestió es tormarà a debatre. En 

segona votació, la decisió s’adoptarà per majoria simple, amb independencia del 

nombre d’abstencions. Acabat el debat de cada document, la Mesa el sotmetrà a 

ratificació global pel ple congresual. 

La candidatura o candidatures al Secretariat serà presentada al ple per la Mesa per a la 

seua elecció. 



11.- Documents a debat 

Serán els següents 

- Reglament congresual 

- Ponencia d’organització i estatuts 

- Ponència d’acció sindical, salud laboral i formació 

- Carta Juridica 

- Reglament de la comissió de conflictes i garanties i Règim Disciplinari 

- Reglament de funcionament de la Caixa de resistencia 

12.- Resolucions 

La Mesa constituirà al seu si la Comissió de Resolucions, que tindrà la comesa 

d’arreplegar les resoluciones presentades i les trametrà a la Mesa.  

S’admetran les resolucions presentades fins les 13 hores del dia 3 de maig, sempre 

que es presenten per escrit i en suport informàtic. Les podrán presentar tant el 

sindicat com el 10% de les persones delegades al Congrés. Seràn defenses, en el 

temps fixat per la Mesa, per una de les persones que les va presentar. Sent 

sotmeses per la Mesa a la votació global de cadascuna d’elles. 

13.- Ordre del dia 

La Mesa del Congrés sotmetrà a consideració del ple una proposta d’ordre del dia. 

La Mesa té competencies per a modificar sobre las marxa l’organització del temps 

si així ho estima convenient. 

 

 

 

 

 


