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ESTATUTOS DE SOM SONDICALISTES BALEARS

Títol I. Disposicions generals: Denominació, normativa aplicable, àmbit
territorial i funcional, durada, domicili i finalitats
Article 1. Denominació i normativa aplicable
SOM SINDICALISTES BALEARS neix a l'empar dels articles 7è de la Constitució
Espanyola, el R.D. 1/1995 de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
de l'Estatut dels Treballadors, i de la Llei Orgànica 11/1985 de 2 d'agost, de
Llibertat Sindical, subjecta a les disposicions que s'estableixen en aquests estatuts
i dotada de la capacitat jurídica i de la capacitat d'obrar necessàries per a la
realització dels seus fins. El contingut d'aquests estatuts obliga tots els afiliats de
SOM SINDICALISTES BALEARS. El símbol del sindicat es representa amb la
paraula "Som" en verd darrere d'unes siluetes humanes en un verd més fosc, que
estan darrere d'una pancarta blanca on apareix la frase "sindicalistes balears" en
negre i la bandera de les Illes balears.

Per configurar el símbol i la denominació del sindicat, les organitzacions de base
que així ho decideixin, podran utilitzar, a més del català, el castellà.
SOM SINDICALISTES BALEARS serà el titular del logo i nom del sindicat en totes
les seves variants lingüístiques, territorials, etc.
També serà el titular dels llocs oficials de SOM SINDICALISTES BALEARS (grup de
Facebook, pàgina de Facebook, compte de twitter, comptes de correu, etc.) i dels
llocs web http://www.somsindicalistesbalears.com
A efectes de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, SOM SINDICALISTES
BALEARS és l'únic i absolut titular de la base de dades d'afiliats.
Article 2. Àmbit territorial i personal
SOM SINDICALISTES BALEARS es configura com una Associació Sindical l'àmbit
territorial d'activitat de la qual serà el constituït per la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, sense ànim de lucre, que respon als principis democràtics
respecte a l'organització i al funcionament, i que garanteix la autonomia de les
persones físiques que la constitueixen sens perjudici del caràcter vinculant que
tenen els acords que adoptin vàlidament els Òrgans de govern de SOM
SINDICALISTES BALEARS en les matèries que afecten el sindicat i l'interès comú
dels afiliats.
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S'establiran i reforçaran les relacions solidàries amb tots els sindicats de classe
democràtics i representatius del món, a tots els nivells i amb independència de la
seva afiliació a les Confederacions o Federacions mundials existents.
En el seu si s'organitza en federacions per sectors i per territoris. La federació per
sectors està relacionada amb la branca en la qual els treballadors estan
enquadrats, com a àmbit en el qual s'han d'organitzar per desenvolupar la
negociació col·lectiva i defensar els seus interessos i drets en les relacions laborals
i institucionals. Les federacions territorials estaran relacionades amb els
treballadors i treballadores que mantenen una relació laboral en un territori.
SOM SINDICALISTES BALEARS està integrada per les següents federacions per
sectors:
1.- Activitats Diverses
2.- Administració Pública i Serveis a la Ciutadania
3.- Hostaleria, Comerç, Turisme i Joc.
4.- Agroalimentària.
5.- Banca i Servents financers, Oficines i Despatxos.
6.- Construcció, Fusta, Ceràmica i afins.
7.- Industria (energia, mineria i química) Metall.
8.- Ensenyament.
9.- Informació i Serveis Audiovisuals.
10.- Sanitat.
11.- Transport, Logística i Comunicacions.
12.- Tèxtil, Pells i derivats.
13.- Autònoms sense treballadors al seu càrrec.

I per les federacions territorials següents:
1. SOM SINDICALISTES DE MALLORCA
2. SOM SINDICALISTES D'EIVISSA I FORMENTERA
3. SOM SINDICALISTES DE MENORCA
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Les federacions territorials tindran total independència en el seu àmbit d'actuació
tenint com a únic límit la legislació vigent i aquests estatuts. Podran tenir els seus
propis estatuts en els quals regularan els seus propis òrgans de govern,
obligatòriament l'Assemblea General, comissió executiva, comissió de garanties i
comissió de control i finances, i que no hi podran contradir. I podran ser
responsables de gestionar les seves afiliacions i les seves quotes.
Article 3. Durada
SOM SINDICALISTES BALEARS es constitueix per temps indefinit i la seva
dissolució es durà a terme de conformitat amb les lleis vigents i els preceptes que
contenen aquests estatuts.
Article 4. Domicili
SOM SINDICALISTES BALEARS estableix el seu domicili social a l'Avinguda de
Sant Ferran 21, 07011 Palma (Illes Balears). Sens perjudici que es pugui acordar
el canvi en Assemblea General, pels mitjans establerts en aquests Estatuts, i també
establir les delegacions i les representacions que es considerin més adients per a
la consecució dels seus fins. En aquest cas, el canvi de domicili es comunicarà a l'
oficina pública de registre d' estatuts corresponent.
Article 5. Finalitats
SOM SINDICALISTES BALEARS neix com un sindicat solidari, compromès amb la
societat i amb l'horitzó posat en la unitat d'acció sindical, per aprofundir en la
democratització, modernització i solidaritat social.
SOM SINDICALISTES BALEARS declara que aprofundirà en l'eliminació de
qualsevol discriminació social, per raons de raça o ètnia, sexe, religió o afinitat
política.
SOM SINDICALISTES BALEARS es manifestarà sempre en la defensa de les
persones que perden la seva feina, les excloses o en perill d'exclusió social i les
persones amb discapacitat tant física com psíquica, fomentant la seva inserció
laboral i social.
Constitueixen els FINS de SOM SINDICALISTES BALEARS :
a) Representar totes les persones afiliades, intervenint en les relacions laborals i
contribuint a la defensa i a la promoció dels interessos professionals, laborals,
econòmics, socials i culturals, tant individuals com col·lectius que li són propis.
b) Fomentar la solidaritat dels afiliats promocionant i creant serveis comuns de
naturalesa assistencial. SOM SINDICALISTES BALEARS prestarà atenció especial
als treballadors en situació d'atur.
c) Programar les accions adequades per aconseguir millores socials i
econòmiques per a les persones afiliades.
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d) Fomentar la unitat sindical entre tots els sindicats i organitzacions afins, amb
l'objectiu de prestar-se col·laboració mútua i també intercanviar experiències en
matèria professional, sindical o qualsevol altra que redundi en el benefici del
sindicat i dels afiliats.
e) Exercir l'activitat sindical, caracteritzada per l'existència d'una altra part lligada al
titular del dret per una relació de servei, i davant la qual s'exercita, sent la seva
expressió una sèrie de drets com els de vaga, reunió, negociació col·lectiva laboral,
adopció de mesures de conflictes col·lectius i individuals de treball, presentació
de candidatures per a l'elecció de comitès d'empresa i delegats de personal (o dels
corresponents òrgans de les administracions públiques) en els termes previstos
en les normes corresponents, diàleg social i participació institucional en els
organismes públics de les administracions públiques laborals.
TÍTOL II - Les persones membres de SOM SINDICALISTES BALEARS
Article 6.
SOM SINDICALISTES BALEARS agrupa i abarca tots els treballadors/es amb
independència de les seves conviccions personals, polítiques, ètiques o religioses.
Treballadors/es per compte d'altri, autònoms sense treballadors al seu càrrec, en
actiu, a l'atur o jubilats enquadrats en qualsevol activitat, que acceptin la
declaració de principis i els fins consignats en aquests Estatuts.
Article 7. Adquisició afiliació.
L'afiliació a SOM SINDICALISTES BALEARS és voluntària per a la persona
sol·licitant i obligatòria per a l'organització, si la persona sol·licitant reuneix els
requisits que exigeixen la normativa legal vigent i els estatuts. La sol·licitud
d'afiliació es tramitarà per l'Àrea d'Organització, una vegada presentada per escrit
o a través dels mitjans electrònics disponibles en cada moment i signada
manuscrita o electrònicament.
L'àrea d' Organització portarà un llibre de registre general d' afiliats amb les dades
d' altes i baixes definitives i ha de ser qui, en última instància, decideixi amb un
estudi previ l' alta definitiva, podent-lo consultar a l' òrgan o membre de SOM
SINDICALISTES BALEARS que consideri convenient.
L’alta és definitiva si en el termini d' un mes des de la seva recepció no es denega.
Els efectes de l' alta seran des de la data de sol.licitud, i així mateix els drets i
deures derivats de la mateixa. La Comissió de Garanties de SOM SINDICALISTES
BALEARS és l'encarregada de resoldre qualsevol incidència o reclamació sobre la
tramitació.
L'afiliació consisteix en el lliurament del carnet i el pagament de la quota
corresponent.
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Article 8. Causes de baixa.
Es causarà baixa en SOM SINDICALISTES BALEARS per:
a) La lliure decisió de l' afiliat o afiliada.
La persona afiliada a SOM SINDICALISTES BALEARS podrà demanar la seva
baixa voluntària sempre que es reuneixin els requisits que exigeixi la
normativa legal vigent i els Estatuts notificant-ho per escrit o a través dels
mitjans electrònic disponibles en cada moment i signada manuscrita o
electrònicament amb una antelació de 10 dies a la data de baixa. L'àrea
d'Organització de SOM SINDICALISTES BALEARS és l'encarregada de realitzar
la tramitació.
b) Per resolució sancionadora dels òrgans competents, prèvia tramitació de l'
expedient oportú.
c) Per impagament injustificat de 6 mensualitats consecutives, després del sisè
mes natural, amb comunicació prèvia a la persona interessada.
d) Per mort de la persona afiliada.
e) Per presentar-se a les eleccions sindicals en candidatura diferent a l' elevada
per SOM SINDICALISTES BALEARS sense consentiment exprés de l' òrgan de
direcció competent.
f) Per subscriure l' acta de constitució d' un altre sindicat.
Article 9. Drets dels afiliats
Los afiliados a SOM SINDICALISTES BALEARS tienen derecho a:
a) La representació per part dels diferents òrgans que s' assenyalen en aquests
Estatuts.
b) Tenir veu i vot igualitari en les Assemblees en què puguin prendre part, d'
acord amb el que disposen aquests Estatuts. L' exercici de dret a vot d' un afiliat
no es pot delegar a altres afiliats.
c) Rebre l' assistència que necessiti, de forma individual o col• lectiva, sempre que
aquesta necessitat sigui conseqüència de l' activitat professional o sindical.
d) Participar activament en l' elaboració i definició de l' activitat sindical de SOM
SINDICALISTES BALEARS en els seus àmbits diferents a través dels òrgans
competents
e) Participar com es preveu en aquests Estatuts en les reunions i Assemblees de
SOM SINDICALISTES BALEARS: expressar la seva opinió i elegir lliurement i
democràticament els seus representants.
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f) Ser electors i elegibles en els i per als diferents òrgans de SOM SINDICALISTES
BALEARS de conformitat amb els Estatuts.
g) Tot afiliat té dret a formar part de la candidatura de SOM SINDICALISTES
BALEARS a les eleccions sindicals del seu centre de treball. Aquesta candidatura
serà elegida en assemblea d' afiliats convocada a l' efecte, en la qual els afiliats
votaran de la següent forma per establir l' ordre de la candidatura:
Cada afiliat votara en una llista oberta i ordenada alfabèticament als
candidats de la seva preferència fins al número que es vagin a presentar a la
candidatura. El més votat ocupés el 1r lloc a la candidatura, el 2n més votat el 2n
lloc, el 3r el 3r, i així successivament...
La participació en les candidatures de SOM SINDICALISTES BALEARS de
persones no afiliades a l'organització, haurà de ser aprovada en assemblea
d'afiliats del centre de treball en el qual es vagin a realitzar les eleccions, cas a cas,
de manera individual. Un cop aprovada la seva participació passaran a formar part
de la llista oberta i ordenada alfabèticament que es presentés als afiliats per votar
i establir l' ordre de la candidatura.
h) Podran constituir-se en les federacions sectorials o de branca i en les
federacions territorials que marquen aquests estatuts.
Article 10. Deures dels afiliats
Les persones afiliades a SOM SINDICALISTES BALEARS tenen el deure de:
a) Complir les normes estatutàries del Sindicat i acceptar els principis ètics i la
resta de reglaments.
b) Complir els acords que adoptin vàlidament els òrgans de govern de
SOM SINDICALISTES BALEARS.
c) Mantenir l'actuació i disposició de col·laboració necessària perquè SOM
SINDICALISTES BALEARS pugui dur a terme les seves finalitats i participar
activament per assolir-les.
d) Satisfer puntualment les quotes que s' estableixin per al manteniment del
Sindicat.
e) Denunciar per escrit qualsevol acte de corrupció del qual tinguin coneixement
en l' exercici de les seves funcions, sens perjudici de la seva denúncia davant l'
administració de justícia.
f) Participar activament en l' elaboració i la definició de l' activitat sindical de SOM
SINDICALISTES BALEARS i la definició de l' activitat sindical en els seus diferents
àmbits a través dels òrgans competents. Un cop s' ha fixat la línia a seguir, han de
donar suport al sindicat i complir les decisions que adoptin els òrgans competents.
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g) Donar suport amb la seva pràctica sindical als seus companys i al sindicat per
a la consecució dels seus fins.
h) Respectar el règim d' incompatibilitats. Aquells que vulguin ocupar un càrrec
en els òrgans de govern de SOM SINDICALISTES BALEARS declararan
públicament els càrrecs o funcions de caràcter públic o privat anteriors a la data
de la seva elecció i els que exerceixen simultàniament als efectes de garantir que
no incorren en cap tipus d' incompatibilitat amb el càrrec que van a ocupar dins
de l' organització.
A tal efecte assenyalar que la condició de membre d' un òrgan de govern de SOM
SINDICALISTES BALEARS, en funció de les tasques que això comporta, serà
incompatible amb:
1. Exercir càrrec en un altre sindicat.
2. Exercir càrrec en partit polític
3. Exercir càrrec de designació del govern de l' estat, autonòmics, ajuntaments,
Consells Insulars o de qualsevol altra administració o empresa pública.
4. Pertànyer al consell d' administració o exercir càrrec de responsabilitat en la
direcció o gestió d' empreses.
Tampoc podran compatibilitzar el permís sindical o institucional amb una
activitat econòmica per compte propi o aliè, ni passar a la situació d' alliberat a
càrrec de cap empresa.

Títol III. Els òrgans de direcció, estructura i representació
Article 11. L' Assemblea General.
Està integrada per tots els afiliats de SOM SINDICALISTES BALEARS. És l' òrgan
sobirà del Sindicat i es reuneix amb periodicitat bianual, preferentment en el
primer trimestre de l' any, després de ser convocada per la Comissió Executiva.
Els acords que s' adoptin, de conformitat amb els estatuts, són obligatoris a l'
afiliació.
Correspon a la Comissió Executiva la convocatòria de l' Assemblea General. La
Comissió Executiva convocarà les Assemblees Ordinàries amb un mínim de 30
dies d' antelació, proporcionant a tota l' afiliació una proposta d' ordre del dia i de
reglament per a l' Assemblea.
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Paral·lelament, la Comissió Executiva publicaran als espais virtuals de SOM
SINDICALISTES BALEARS tots els documents congressuals, incloent tots els textos
bàsics per al seu debat en les comissions i el ple de l'Assemblea.
En un termini màxim de 15 dies naturals a partir de la data de la convocatòria, la
Comissió Executiva s'encarregarà d'obrir un procés de debat que podrà ser
presencial i/o telemàtic sobre la proposta d'ordre del dia. Podran participar en
aquest debat com a membres de ple dret tots els i les afiliades de SOM
SINDICALISTES BALEARS. Si bé la Comissió Executiva tractarà de consensuar un
ordre del dia acceptable per a tots els afiliats, aquest ordre del dia haurà d'
incloure necessàriament qualsevol punt que hagi estat proposat per un 10% dels
afiliats.
L' Assemblea General serà preparada per una Taula Organitzadora. Aquesta
estarà composta pel portaveu i els responsables d' àrea. Al començament de
l'Assemblea deixarà el seu lloc a una mesa elegida per l'Assemblea, que presidirà
l'acte i estarà composta per 5 membres que elegiran un membre que farà de
moderador i un altre que actuarà de secretari per aixecar acta.
Les propostes, esmenes parcials o totals que hagin resultat del debat previ a la celebració
de l' Assemblea General es publicaran a la pàgina web oficial de SOM SINDICALISTES
BALEARS amb un mínim de quinze dies d ' antelació en relació a la data d' inici de l'
Assemblea.

11.1. Assemblea general extraordinària
Podrà convocar-se una Assemblea General Extraordinària quan les
circumstàncies així ho recomanin. Són competents per convocar una Assemblea
General Extraordinària la majoria absoluta de la Comissió Executiva o el 10% de
la militància de SOM SINDICALISTES BALEARS a través d'un escrit
motivat adreçat a la Comissió Executiva.
En aquestes circumstàncies, la Comissió Executiva tindrà un termini mínim de 15
dies i màxim de 30 dies per convocar l' Assemblea General Extraordinària,
comptats a partir de la data de l' acord i en l' ordre del dia s' inclouran únicament
els temes especificats en la petició motivada subscrita pel 10% dels afiliats o en l'
acord assolit per la majoria absoluta de la Comissió Executiva.
11.2. Són funcions i competències de l' Assemblea General:
a) Adoptar acords relatius a la representació, la gestió i la defensa dels interessos
de SOM SINDICALISTES BALEARS i dels afiliats.
b) Aprovar els programes i plans d' actuació.
c) Elegir i revocar els membres de les diferents Comissions.
d) Examinar i aprovar la memòria anual de les diferents Comissions.
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e) Aprovar les quotes ordinàries i extraordinàries que hagin de satisfer els
afiliats, d' acord amb les propostes que elabori la Comissió Executiva.
f) Aprovar o modificar els estatuts i els seus reglaments. Qualsevol reglament o
normativa del sindicat haurà de ser ratificat per l' Assemblea General si així ho
demanen més de 100 afiliats.
g) Acordar la fusión y la disolución de SOM SINDICALISTES BALEARS.
h) Aprovar les mocions de censura que es presenten contra els components o
òrgans de govern a què fa referència aquest estatut.
i) Elegir el Portaveu de SOM SINDICALISTES BALEARS mitjançant un sistema
electoral de vot directe.
11.3. Tot afiliat podrà presentar candidatura a qualsevol comissió o òrgan de
govern que es triï a l' assemblea. Hauran de presentar la candidatura davant la
Mesa de l' Assemblea General abans de les 23: 59 hores del dia anterior a la
celebració de la darrera sessió plenària. Totes les candidatures han d' assenyalar
el lloc al qual concorren i s' han de presentar signades pel candidat, certificant així
la seva acceptació per participar-hi.
Article 12. La Comissió Executiva
La Comissió Executiva és el màxim òrgan del sindicat entre Assemblees Generals
i la seva funció és la de donar continuïtat a la línia d' actuació acordada a les
Assemblees Generals i adaptar-la a les circumstàncies del moment. Aprovarà els
esborranys bàsics que, posteriorment, es discutiran de manera oberta per tots els
afiliats a través dels procediments telemàtics habilitats per a això. La Comissió
Executiva impulsarà i controlarà l' actuació dels òrgans de govern del Sindicat.
12.1. La Comissió Executiva està compost per 11 membres, 7 elegits de manera
lliure, secreta i directa per l'Assemblea General mitjançant un sistema de llistes
obertes a una tornada, més el portaveu de SOM SINDICALISTES BALEARS, als
quals se sumessin els 3 portaveus de les federacions territorials, elegits en
l'Assemblea General de les seves respectives federacions territorials de manera
lliure, secreta i directa, en llistes obertes a una tornada.
12.2. Els 7 membres elegits per l'assemblea general seran renovats cada dos anys
en l'assemblea general ordinària, els portaveus pertanyeran a l'executiva mentre
duré el seu mandat de portaveu. Els membres electes de la Comissió Executiva
podran ser revocats de manera individual a través d' una Assemblea General
Extraordinària.
12.3. La Comissió Executiva podrà dotar-se d' un secretari o nomenar un d' entre
els seus components. Són funcions i atribucions del secretari:
a) Assistir a la Comissió Executiva en totes les matèries que siguin de la seva
competència.
Pàgina 10 de 18

ESTATUTOS DE SOM SONDICALISTES BALEARS

b) Ocupar-se de la gestió i administració del Sindicat i de tenir al seu càrrec la
direcció del personal i dels serveis, sota la supervisió del Portaveu dins de les
directrius que assenyala la Comissió Executiva.
c) Assistir a les reunions de l' Executiva que es realitzin i aixecar les actes
corresponents dels acords que s' adoptin.
d) Custodiar la documentació del sindicat.
e) Lliurar les certificacions que es demanin amb el vistiplau del Portaveu
f) Les altres tasques que corresponen a la condició de secretari o bé que li assignin
els òrgans de govern del Sindicat.
12.4. La Comissió Executiva s' organitzarà per les Àrees de Treball que consideri
oportunes, incloent necessàriament una Àrea d' Organització. La Comissió
Executiva elegirà per majoria simple a una tornada un responsable per a
cadascuna de les àrees en les quals s' organitzi.
12.5. La Comissió Executiva es regirà per un reglament intern que elaborarà a
iniciativa pròpia i necessitarà, per a la seva aprovació, de la majoria absoluta dels
seus membres.
12.6. La Comissió Executiva es reunirà, com a mínim, cada tres mesos. Correspon
al secretari de la Comissió Executiva la convocatòria de les seves reunions amb
una antelació mínima de 15 dies. També tindran capacitat per convocar la
Comissió Executiva el Portaveu de SOM SINDICALISTES BALEARS, o un terç dels
membres de la Comissió Executiva. En aquests supòsits, la convocatòria es
realitzarà mitjançant comunicació per escrit al secretari de la Comissió Executiva
que procedirà a convocar-lo d' acord amb els mateixos criteris vigents per a la
seva convocatòria.
La convocatòria de la Comissió Executiva anirà acompanyada d' un esborrany d'
ordre del dia. Els membres de la Comissió Executiva podran proposar
modificacions a aquest esborrany fins a cinc dies abans de data fixada per a la
celebració de la convocatòria. El secretari de la Comissió Executiva podrà
modificar l' esborrany d' ordre del dia en funció de les propostes que rebi i ho
haurà de fer necessàriament quan la proposta de modificació estigui recolzada per
la majoria absoluta dels membres de la Comissió Executiva.
12.7. Són funcions de la Comissió Executiva:
a) Donar continuïtat a la línia d' actuació acordada a les Assemblees Generals i
adaptar-la a les circumstàncies del moment.
b) Elaborar i aprovar els esborranys dels documents de SOM SINDICALISTES
BALEARS que, posteriorment, es discutiran de manera oberta per tots els afiliats
a través dels procediments telemàtics habilitats per a això.
c) Impulsar i controlar l' actuació dels òrgans de govern del Sindicat.
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d) Convocar les Assemblees Generals ordinàries i extraordinàries d' acord amb el
procediment i la periodicitat que estableixen aquests Estatuts.
e) Definir les Àrees en les quals s' articula el treball de la Comissió Executiva,
incloent necessàriament una Àrea d' Organització, i elegir per majoria simple les
persones que s' encarregaran de coordinar cada àrea de treball.
f) Aprovar el pressupost i la rendició de comptes de cada exercici.
g) En el cas que causi baixa en la Comissió Executiva algun dels membres
directament elegits en l' Assemblea General, es procedirà a la seva substitució a
través de la incorporació de la següent persona més votada a l' Assemblea General
que no va obtenir lloc, en el cas dels membres del Consell elegits a l' Assemblea.
En el cas d'una eventual baixa d'un membre nat, serà el seu substitut en
l'òrgan/lloc d'origen qui ocupi el seu lloc en la Comissió Executiva.
h) Les reunions de la Comissió Executiva estaran presidides pel portaveu de SOM
SINDICALISTES BALEARS que farà els cops de moderador.
i) La Comissió Executiva podrà atorgar els apoderaments generals o específics
que considerin convenients per al bon funcionament de l' administració del
Sindicat que estaran limitats fins a la següent reunió de l' assemblea general que
podrà renovar-los o no. Els apoderats informaran de manera regular de les seves
actuacions a la Comissió Executiva i a l' Assemblea General si fos el cas.
12.8 Tots els integrants de la Comissió Executiva es comprometen a esforçar-se
per tractar d' adoptar les decisions per consens. Quan tal cosa no fos possible els
membres de la Comissió, per majoria simple, podran proposar que es voti. En
aquests casos, les decisions hauran de comptar amb el recolzament de la majoria
absoluta de la Comissió Executiva.
Article 13. El càrrec de portaveu
El càrrec de portaveu de SOM SINDICALISTES BALEARS és l'òrgan que constitueix
la màxima representació institucional del Sindicat i vetlla pel funcionament
regular dels seus òrgans.
Durant els intervals entre les reunions de la Comissió Executiva, la portaveu
assumeix les funcions executives de l' organització. En aquests períodes,
correspon al Portaveu donar continuïtat a la línia política d' acordada a les
Assemblees Generals i adaptar-la a les circumstàncies del moment.
13.1. El càrrec de portaveu de SOM SINDICALISTES BALEARS serà elegit
mitjançant sufragi lliure i secret per l'Assemblea General mitjançant un sistema
de llista oberta. Serà nomenats directament el candidat que obtingui el major
nombre de vots. La durada del mandat del Portaveu és de dos anys, i se n' ha de
renovar l' elecció en cada Assemblea General ordinària.
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13.2. Són funcions del càrrec de portaveu:
a) Assumir les funcions executives de l' organització durant els intervals de temps
en què no està reunida la Comissió Executiva.
b) Exercir com a Portaveu de SOM SINDICALISTES BALEARS davant la societat i
els mitjans de comunicació.
13.3. El Portaveu de SOM SINDICALISTES BALEARS ostenta de manera solidària la
representació legal del Sindicat.
13.4. El Portaveu està obligat a retre comptes per la seva gestió a l' Assemblea
General i a la Comissió Executiva, formulant també les propostes que consideri
oportunes.
13.5. En cas de dimissió, incapacitació o defunció de la persona que ocupi la
Portaveu de SOM SINDICALISTES BALEARS la Comissió Executiva nomenarà el
següent més votat a l' Assemblea General, que ocupés el càrrec fins a la celebració
de la següent assemblea general ordinària. El Portaveu de SOM SINDICALISTES
BALEARS podrà ser revocat del seu càrrec a través d'una Assemblea
Extraordinària convocada a l'efecte.
Article 14. La Comissió de Garanties
La Comissió de Garanties és l' òrgan encarregat de vetllar pel respecte als drets
dels afiliats de SOM SINDICALISTES BALEARS i les normes de funcionament del
Sindicat. Està compost per 5 membres elegits directament per l' Assemblea
General mitjançant vot directe amb un sistema de llistes obertes, i, 1 substitut, que
no podran pertànyer a cap altre òrgan de govern del sindicat.
És l' òrgan de decisió sobre els expedients disciplinaris oberts per la Comissió
Executiva. Decidirà sobre les faltes i, si s' escau, les sancions a aplicar als
expedientats i es regirà sempre per l' establert en el règim disciplinari que es
recull a l' annex I d' aquests Estatuts.
14.1. El mandat dels membres de la Comissió de Garanties té una durada de dos
anys. Tots els càrrecs seran renovats en cada Assemblea General ordinària.
14.2. La Comissió de Garanties es constituirà en un termini màxim de tres mesos
després de la celebració de l' Assemblea General ordinària. En la seva primera
reunió elegirà per majoria simple un President que moderarà els debats i un
Secretari que s' encarregarà de convocar les reunions i comunicar-se amb els
interessats.
I elaborarà el seu propi reglament que entrarà en vigor un cop aprovat per la
majoria absoluta de la comissió executiva, sinó és aprovat, es convocarà una
assemblea general extraordinària per posar-lo a votació i si continua sense ser
aprovat es posarà en marxa un procés electoral per elegir una nova comissió de
garanties que elaborés un nou reglament.
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Després de cada assemblea general ordinària, el reglament de la comissió de
garanties haurà de passar per aquest procés per entrar en vigor.
Article 15. Comissió de control i finances
Estarà formada pel responsable de finances de la Comissió Executiva més 2
persones elegides en l'Assemblea General ordinària per sufragi lliure i secret i
mitjançant llistes obertes (si fos necessària la substitució d'algun d'ells passaria el
següent més votat a l'Assemblea) i serà l'encarregada de l'administració,
fiscalització i control del règim econòmic del sindicat d'acord amb les següents
normes:
a) La Comissió de control i finances elaborarà amb periodicitat anual, el
pressupost de l' exercici següent, que presentés a la comissió executiva per a la
seva aprovació.
b) L' esmentat pressupost incorporarà, de forma ordenada, una previsió dels
ingressos i despeses de l' exercici, d' acord a la nomenclatura del vigent Pla
General Comptable, així com un informe econòmic explicatiu de l' esmentada
previsió.
c) En el cas que la majoria absoluta de la Comissió Executiva no aprovés els
pressupostos s' exposaran a tots els afiliats que realitzaran propostes alternatives
pels mitjans telemàtics d' ús propi del sindicat, aquestes propostes es debatran en
una Assemblea General Extraordinària, on s' aprovaran aquests pressupostos.
d) En el supòsit que l' Assemblea Extraordinària no aprovés aquesta segona
proposta, s' entendran automàticament prorrogats els pressupostos de l' any
anterior.
15.1. L' exercici econòmic del sindicat coincidirà amb l' any natural.
Cada sis mesos s' analitzarà, en el si de la Comissió de Finances, el nivell de
compliment del mateix, elaborant-se un informe provisional sobre el mateix.
Finalitzat l'Exercici Econòmic, la Comissió de Finances publicarà a la pàgina web
de SOM SINDICALISTES BALEARS un informe sobre l'execució del pressupost,
igualment i en els mateixos mitjans es donarà a conèixer als afiliats l'estat de
comptes almenys trimestralment.
15.2. L ' interventor.
La Comissió de control i finances elegirà cada any entre els seus membres o
mitjançant contractació un interventor de comptes. La seva funció serà mantenir
un control permanent sobre la gestió econòmica del sindicat, i s' ha de recaptar el
visé de l' interventor per a qualsevol acte de disposició econòmica que, no
integrant-se en la gestió quotidiana del sindicat, superi els 3 mil euros.
L'interventor només podrà negar el seu visé si es tractés d'una despesa que
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entengui que no es correspon amb els fins del sindicat. Si es manté la intenció de
realitzar l' esmentada despesa s' haurà de recaptar autorització de l' Assemblea
General, que, de produir-se, substituirà el visé de l' interventor.
L' interventor tindrà accés permanent als documents econòmics del sindicat,
elaborant un informe sobre l' exercici econòmic que es presentarà a la Comissió
Executiva de manera simultània amb l' informe d' execució pressupostària.
L' interventor cessarà en les seves funcions sempre que ho faci la comissió de
control i finances, havent de ser substituït per un altre elegit per la nova comissió
de finances.
Article 16. Federacions i Seccions Sindicals.
Som Sindicalistes Balears s'organitza en Federacions i Seccions Sindicals, l'òrgan
bàsic i fonamental seran les Seccions Sindicals, aquestes s'enquadraran
en Federacions Sectorials i aquestes al seu torn formaran part de la
Federació Territorial que els correspongui.
16.1. Seccions sindicals
Els afiliats i afiliades d'un centre de treball o empresa podran constituir
Seccions Sindicals a l'empara de la Llei Orgànica d'11/85 de 2 d'agost, reguladora
del dret de Llibertat Sindical i/o conveni col·lectiu d'aplicació. La secció sindical,
com a òrgan de representació del Sindicat a l' empresa, estarà formada pel conjunt
de persones afiliades a SOM SINDICALISTES BALEARS en aquesta empresa.
El funcionament de les Seccions Sindicals serà democràtic, prenent els acords en
assemblea. Per a això cada secció sindical ha de fer, com a mínim, una assemblea
general cada dos anys.
Les Seccions Sindicals són sobiranes per al desenvolupament de la seva activitat
en l' àmbit que els correspon, no podent ser contradictòries amb les directrius
marcades per l' Assemblea General de SOM SINDICALISTES BALEARS, els seus
Estatuts i altres Reglaments de l' Organització.
S' intentarà, sempre que sigui possible, que les Seccions Sindicals de SOM
SINDICALISTES BALEARS siguin constituïdes per un mínim de tres persones. Un
cop constituïda, la Comissió Executiva és l' òrgan encarregat d' inscriure i registrar
la nova Secció Sindical.
Les Seccions Sindicals es dotaran d' un reglament que haurà de ser ratificat per la
Comissió Executiva, per al seu funcionament.
El reglament de les Seccions Sindicals no pot contradir, en cap cas, aquests
Estatuts, assegurant que són les assemblees els òrgans màxims de decisió.
16.2. Federacions Sectorials
Les Federacions Sectorials de Som Sindicalistes Balears seran les
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constituïdes per Seccions Sindicals d' empreses d' un mateix sector, aquests sectors
estan enumerats a l' article 2 d' aquests Estatuts.
Per a la constitució d'una Federació Sectorial de Som Sindicalistes Balears serà
necessària la celebració d'una assemblea constituent en la qual participin afiliats
de, almenys, tres seccions sindicals d'aquest sector i votin afirmativament 3/5
parts dels assistents. Aquesta Assemblea elegirà el Portaveu Executiu de la
Federació i podrà elegir òrgans de direcció ( Executiva, Finances, etc ) sempre que
superi els 70 afiliats. L' acta de constitució serà signada pel Portaveu electe i per,
almenys, tres portaveus de seccions sindicals del sector. L' àrea d' Organització del
sindicat serà l' encarregada de registrar la constitució de la Federació a l' oficina de
registre corresponent.
16.3. Federacions Territorials
Les federacions territorials de Som Sindicalistes Balears seran les
constituïdes pels afiliats d' un mateix territori, aquests territoris s' enumeren a l'
article 2 d' aquests Estatuts.
Es podran constituir federacions territorials quan se superin els 150 afiliats en un
mateix territori, per a això es convocarà una assemblea constituent i serà necessari
el vot afirmatiu de 3/5 parts dels assistents. Aquesta assemblea elegirà el Portaveu
Executiu de la Federació i els òrgans de direcció ( Executiva , Finances , etc ). Serà
l' àrea d' Organització del sindicat l' encarregada de registrar la constitució de la
Federació a l' oficina de registre corresponent.
Títol IV. Recursos econòmics, patrimoni i finançament.

Article 17. Recursos econòmics
Seran recursos del Sindicat:
a) Les quotes i aportacions dels seus afiliats, adherits i simpatitzants.
b) Els productes de les activitats pròpies del sindicat i els rendiments procedents
de la gestió del seu propi patrimoni, els beneficis procedents de les seves activitats
promocionals, i els que puguin obtenir-se dels serveis que puguin prestar en
relació amb els seus fins específics, excloent-se, expressament, el
desenvolupament d' activitats mercantils no compatibles amb els
del sindicat.
c) Les donacions en diners o en espècie, que percebin en els termes i condicions
previstos en la legislació per part dels seus simpatitzants.
d) Els fons procedents dels préstecs o crèdits que es demanin i que comptin amb
l' aprovació de l' Assemblea General, la Comissió Executiva i l' Interventor.
Queden expressament excloses les subvencions públiques i privades.
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Article 18. Patrimoni.
El Patrimoni del sindicat estarà format pel conjunt de béns, dret i obligacions del
mateix.
El Sindicat manca de patrimoni en la seva fundació, no existint aportacions dels
promotors per als seus fins.
Article 19. Quotes
L' Assemblea General establirà les quotes a aportar pels afiliats i la seva
periodicitat, pel procediment ordinari de la seva presa de decisions d' acord amb
aquests estatuts.
Per motius excepcionals, la Comissió Executiva podrà establir quotes
extraordinàries per afrontar les necessitats del sindicat.
Article 20. Accés als documents econòmics
Qualsevol afiliat tindrà dret a accedir a qualssevol documents econòmics en
possessió del sindicat, amb l' única limitació del contingut en la Llei orgànica de
protecció de dades.
Article 21. Règim documental. Obligacions comptables.
El sindicat portarà, a més del Llibre d' Afiliats, els Llibres d' Actes, de
Comptabilitat, de Tresoreria, i d' Inventaris i Balanços, que permetin en tot
moment conèixer la seva situació financera.
Títol V. FUSIÓ, FEDERACIÓ, DISSOLUCIÓ DE SOM SINDICALISTES BALEARS I
MODIFICACIÓ D' ESTATUTS.

Article 22. Requisits.
L' Assemblea General podrà acordar la fusió, federació i dissolució del Sindicat.
Per a la inclusió d'aquest punt en l'ordre del dia de l'Assemblea General, caldrà
que la majoria absoluta de la Comissió Executiva o bé 1/4 dels afiliats ho proposi,
havent d'aquests adreçar-se a l'Assemblea General acompanyant a la sol·licitud la
proposta.

La decisió sobre fusió, federació i dissolució del Sindicat només podrà adoptar-se
per una majoria de 2/3 de vots a favor entre els assistents a l'Assemblea General.
En el supòsit de donar-se una fusió, l' entitat que en resulti succeirà al sindicat en
tots els seus drets i obligacions. En cas d' acordar-se la dissolució del sindicat, es
designarà entre els seus afiliats una Comissió Liquidadora composta per cinc
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afiliats. Aquesta assumirà la tasca de liquidació del patrimoni i exercirà la
representació mancomunada del sindicat en la seva fase de liquidació davant de
qualssevol organismes públics o amb els tercers que mantinguin relacions amb el
mateix. La comissió liquidadora procedirà a l' alienació dels béns titularitat del
sindicat en el moment de la seva dissolució, podent exercitar totes les accions que
siguin necessàries en defensa del patrimoni.
Article 23. Patrimoni en cas de dissolució
En cas d'acordar-se la dissolució del sindicat el patrimoni resultant un cop
satisfetes les obligacions financeres que hi hagi, es destinarà a l' ONG que es
determini a l'Assemblea General que s' acordi la seva dissolució.
Article 24. Modificació d' Estatuts
Els estatuts de SOM SINDICALISTES BALEARS només podran ser modificats en
l'Assemblea General ordinària ( prèvia proposta inclosa en l'ordre del dia ), o en
una Assemblea General extraordinària convocada amb aquesta finalitat, prèvia
proposta d'1/4 de l'afiliació i es necessitarà, en ambdós casos, el vot afirmatiu dels
2/3 de l'Assemblea.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA I
SOM SINDICALISTES BALEARS neix com una segregació pactada de l'organització
sindical d'àmbit nacional SOM SINDICALISTES ( s'uneix a aquests Estatuts com a
annex II l'acord de l'Executiva estatal de SOM SINDICALISTES en el qual
s'autoritza l'Executiva Territorial de SOM SINDICALISTES a balears a constituirse com a organització sindical independent dins de l'àmbit territorial de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.)
Per tot això, ens uneixen uns estrets llaços amb aquesta organització nacional i no
es descarta la unió d' ambdues organitzacions en un futur a l' efecte de convertirse en una Confederació Sindical que reuneixi les diferents organitzacions
territorials que avui la componen.

AQUESTS ESTATUTS CONTENEN LES MODIFICACIONS APROVADES EN LA I
ASSEMBLEA GENERAL DE SOM SINDICALISTES BALEARS, CELEBRADA EL 8 DE
JUNY DE 2017 AL LOCAL D'ÀGORA, SITO AL CARRER REINA MARÍA CRISTINA 34,
BAIXOS, A PALMA DE MALLORCA, I TAMBÉ LES MODIFICACIONS APROVADES EN
L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 10 D'OCTUBRE
DE 2018 AL LOCAL DE CASA PLANAS, SEGUEIXO A L'AVINGUDA SAN FERNANDO
21, A PALMA DE MALLORCA. AIXÍ COM, LES MODIFICACIONS APROVADES EN LA
III ASSEMBLEA GENERAL CELEBRADA EL DIA 30 D'OCTUBRE DE 2021 AL LOCAL
DE CASA PLANAS, A L'AVINGUDA SAN FERNADO 21, PALMA.
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