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CODI ÈTIC DE SOM SINDICALISTES BALEARS

Article 1. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Tots els afiliats al sindicat estaran sotmesos als principis i normes rectores, condicions
i disposicions aprovades en aquest Codi:
Càrrecs executius
Representants

sindicals

Treballadors del sindicat
Entenent que el grau de responsabilitat serà directament proporcional al lloc que
ocupen a l’organització.
Article 2. DURADA
El present Codi Ètic tindrà una durada indefinida i en tot cas equivalent a la del
sindicat, sense perjudici de las modificacions que es puguin anar efectuant si les
circumstancies ho exigeixen i sempre i quan les mateixes siguin referendades per la
Assemblea General.
Article 3. DIVULGACIÓ
Correspon a la Comissió Executiva de SOM SINDICALISTES BALEARS fer publicitat dels
esmentats principis ètics a tots els afiliats i treballadors així com exigir el seu
compliment.
Article 4. OBJETIU
Marcar un nou codi ètic en el comportament de los membres del sindicat amb la
finalitat de:
1.- Definir una nova forma de fer sindicalisme transformant les estructures
sindicals actuals cap a un model més democràtic y participatiu.
2.- Generar un ambient d’honestedat i transparència que dignifiqui l’acció sindical
davant les empreses i davant la societat en general.
3.- Motivar els treballadors a participar a les decisions que els afectin, ja que la pròpia
essència de SOM SINDICALISTES BALEARS en la seva organització interna aposta pel
debat, la negociació i el consens.
4.- Definir un marc ètic que reguli la conducta dels integrants del sindicat.

5.- La prevenció de les conductes deslleials que afectin el bon nom del sindicat, la
reparació social quan s’hi hagi causat dany, exigint que l’ofensor realitzi la reparació
social al ofès ja sia de forma verbal o escrita.
Article 5. ÁREAS
1.- Ètica de l’organització.
1.1 Establiran com objectiu prioritari una nova escala de valors a les relacions laborals,
més justa, solidaria i equitativa.
1.2 Defensaran en tots els àmbits les conquistes sindicals y els drets laborals,
econòmics, socials i professionals dels representats.
1.3 Impulsaran la superació personal, laboral i professional dels treballadors per
aconseguir millorar la seva qualitat de vida.
1.4 Promouran la acció sindical entre els seus companys de treball, demanant-los la
seva afiliació i participació a la vida de l’organització.
1.5 Demostraran tolerància i respecte a les distintes opinions, diversitat ideològica i
política dels afiliats.
1.6 Manifestaran intransigència amb qualsevol actuació que suposi o reveli un tracte
discriminatori preferencial de un treballador o d’un grup determinat de
treballadors en front del conjunt de la plantilla.
1.7 Fomentaran l’esperit democràtic del funcionament de l’organització i de
l’expressió de la voluntat col·lectiva.
1.8 Acataran sense reserves les directrius emanades de l’òrgan màxim de govern del
sindicat a fi de preservar la unitat sindical i el criteri d’acció.
1.9 Demostraran, en tots els actes que es duguin a terme, la vocació de servei que
impel·leixi la tasca sindical de representació dels afiliats.
1.10 Seran solidaris amb les organitzacions sindicals nacionals o internacionals a
àmbits comuns respecte a les demandes que aquestes interposin per demanar la
millora de les condicions de vida i laborals dels treballadors, unint-se a elles a la
cerca de tàctiques i estratègies comuns.
1.11 Denunciaran la explotació laboral de nines i nins, joves, persones amb capacitats
diferents, immigrants, dones i ancians….

1.12 Actuaran sempre de bona fe i de forma diligent a totes les funcions
representatives.
1.13 Realitzaran un ús correcte del crèdit d’hores sindicals, evitant usar-lo en benefici
propi o per a una finalitat distinta. Així mateix obre un nou camí quan accepta el
repartiment de la borsa d’hores i rebutja els alliberaments sindicals i
institucionals.

1.14 Participaran sempre que puguin de forma activa als actes i mobilitzacions
convocades pel sindicat.
1.15 Es comprometran de manera activa i eficaç a fomentar la participació a la presa
de decisions i per a fer-ho facilitaran als òrgans de govern del sindicat la
informació de la que tinguin coneixement per raó del seu càrrec sense cap tipus
de censura.
1.16 Rebutjaran tot tipus de subvencions, tant públiques com privades,
comprometent-se a sufragar tota l’activitat sindical (formativa, d’orientació i de
reinserció…) sòls i exclusivament amb les quotes sindicals i les aportacions
voluntàries dels simpatitzants.
2.- Ètica dels dirigents.
2.1 Respectaran i faran respectar escrupolosament els Estatuts i la resta de
normativa del funcionament del sindicat.
2.2 Prevaldrà la rectitud i el respecte envers els afiliats i la resta de ciutadans en les
seves actuacions i conductes.
2.3 Honraran en tot moment els compromisos adquirits amb els seus representats,
entre ells que SOM SINDICALISTES BALEARS es finançarà amb les quotes dels seus
afiliats, renunciant a tot tipus de subvencions públiques.
2.4 Realitzaran les seves funcions amb el seny i coherència que demanda la dignitat
dels seus representats, però amb fermesa quan es posin en perill els interessos dels
mateixos. Així mateix denunciaran qualsevol injustícia, atropellament o omissió que es
cometi en greuge dels afiliats, sense importar la procedència social, econòmica o
partidista de les persones u organitzacions agreujants.
2.5 Actuaran amb llibertat responsable en la defensa dels treballadors, sense més
limitacions que las establertes a les normes estatutàries que regulen aquesta activitat.

2.6
Evitaran tota conducta abusiva, coacció o ús arbitrari de les seves funcions
sindicals que puguin comprometre el prestigi de l’Organització.
2.7 Administraran els bens i fons sindicals amb transparència i probitat, rendint
comptes periòdiques de l’administració de les quotes sindicals, que son l’única font de
finançament del sindicat, als òrgans de govern del sindicat i als afiliats en general.
2.8 Rebutjaran pressions polítiques, econòmiques o de qualsevol altra índole en

l’exercici del seu càrrec.
Informaran periòdicament als afiliats i la resta de treballadors sobre les activitats
que realitzen i las que tenen planificat realitzar.
2.9

2.10 Prohibiran de forma expressa i clara la creació de una borsa d’hores sindicals per a

concedir alliberaments sindicals o institucionals.
Declararan públicament els càrrecs o funcions de caràcter públic o privat
anteriors a la data de la seva elecció i els que exerceixin simultàniament, a efectes de
garantir que no incorren en cap tipus d’incompatibilitat amb el càrrec que van a
ocupar dins 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
implica, serà incompatible amb:

2.11

1. Exercir càrrec a un altre sindicat.
2. Exercir càrrec a un partit polític.
3. Acomplir càrrec de designació del govern de l’Estat, autonòmics,
ajuntaments, diputacions o de qualsevol altre administració o empresa
pública.
4. Pertànyer al Consell d’Administració o exercir càrrec de responsabilitat en la
direcció o gestió de l’empresa.

3.- Ètica dels treballadors de SOM SINDICALISTES BALEARS.
3.1 Acreditaran la formació i la disposició necessàries per l’eficient exercici de les
seves funcions.
3.2 Desenvoluparan la seva activitat amb lleialtat i eficàcia vers l’organització i vers
els seus companys.
3.3 Rebutjaran qualsevol profit o avantatge així com prebendes, donatius, regals o
favors obtinguts pel seu treball al sindicat.
3.4 Proporcionaran un servei exquisit als afiliats basat en l’economia de tràmits,
imparcialitat, simplicitat, igualtat i transparència.

3.5 Guardaran reserva respecte a fets o informacions dels que tingui coneixement
conseqüència de l’exercici de les seves funcions.
3.6 Protegiran i conservaran els bens de l’organització, evitant l’abús, malbaratament
o desaprofitament.
3.7 Denunciaran, amb deguda reserva, qualsevol falta a l’ètica de les que en tingui
coneixement amb ocasió de l’exercici de les seves funcions que poguessin causar algun
perjudici a l’organització.
En conclusió, seran conductes manifestament reprotxables:
1.
2.
3.
4.
5.

Incórrer en les prohibicions descrites a l’Estatut dels Treballadors.
Usar en benefici propi o de tercers els bens del fons sindical.
Incórrer objectivament en una conducta punible en contra d’un altre afiliat.
Manifestar o actuar en contra de la dignitat, existència i missió del sindicat.
Violar la reserva de informació rebuda en compliment de les funcions o deures
de l’acció sindical.
6. Tergiversar o ocultar la informació rebuda, d’interès general o particular, en
compliment de les seves funciones o deures i que estigui obligat a entregar als
òrgans executius del sindicat per al seu bon funcionament en la consecució
dels seus fins.
7. Actuar en nom del sindicat amb el propòsit d’obtenir beneficis personals.
8. Usurpar funcions que no li corresponen en actes públics amb la finalitat
d’obtenir un profit propi o de tercers.
9. Acceptar subvencions estatals o autonòmiques en nom del sindicat.
10. I la resta de conductes descrites como faltes lleus, greus o molt greus dins el
Règim Disciplinari inclòs com Annex I als Estatuts de SOM SINDICALISTES
BALEARS
SOM SINDICALISTES BALEARS establirà mecanismes de control tant en els aspectes
funcionals como en els econòmics per detectar i eradicar amb rapidesa i eficàcia
qualsevol acte dels seus membres o treballadors que sia contrari als seus principis
ètics.
Article 6. PUBLICITAT.
El present Codi Ètic regeix a partir de la seva promulgació, una vegada s’ha proposat,
analitzat i aprovat per l’Assemblea General.
Palma, 2 de Maig de 2017

