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TÍTOL I – DEL SECTOR D’UNIVERSITAT DE STEPV-Iv 

Article 1. Definició 

El Sector d’Universitat comprén totes les persones afiliades a STEPV-Iv que treballen o 

hagen treballat en les universitats públiques valencianes, i en unes altres de caràcter 

públic que operen al País Valencià, tant en qualitat de Personal d’Administració i Serveis 

(PAS), bé funcionari, bé laboral, com en qualitat de Personal Docent i Investigador (PDI). 

També s’integraran en aquest sector les persones afiliades que treballen a les universitats 

privades. 

Són òrgans del Sector: la Secció Sindical de cada universitat, el Ple Nacional del Sector 

d’Universitat (PNU), i el Secretariat Nacional d’Universitat (SNU). 

El Sector d’Universitat està integrat dins de l’estructura organitzativa del STEPV-Iv, i actua 

de conformitat amb els estatuts, acords congressuals i línies d'actuació d’aquesta 

organització, i amb adequació a les diferents competències dels òrgans del STEPV-Iv: el 

Congrés, el Consell Nacional (CN), el Secretariat Nacional (SN) i els Secretariats 

Intercomarcals (SI). 

TÍTOL II – DEL PLE NACIONAL D’UNIVERSITAT (PNU) 

Article 2. Definició 

El Ple Nacional del Sector d’Universitat (PNU) és l’òrgan de debat del sector per als 

assumptes específics comuns a tot el sector, o que superen l’àmbit d’una secció sindical, i 

on les diferents seccions universitàries exerciran la representació de la seua afiliació. 

La coordinació de les propostes i resolucions de les diferents sessions del ple es farà 

mitjançant el Secretariat Nacional d’Universitat. 

Article 3. Funcions del Ple Nacional d’Universitat 

Seran funcions del PNU les següents, sense perjudici de qualsevol altra prevista 

estatutàriament: 

1.- Elaborar la proposta del pla d’acció sindical de les universitats del País Valencià, per a 

l’any o període que siga establert per a l’aprovació en el CN. 
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2.- Encomanar, si s’escau, l'elaboració de la proposta del pla d'acció sindical als membres 

del PNU que es consideren, o del SNU. 

3.- Elaborar, si així ho encomana el Consell Nacional, una ponència o part d'una ponència 

del Congrés. 

4.- Encomanar, si s'escau, l'elaboració de la ponència o part d'una ponència del Congrés. 

5.- Determinar la composició del SNU, tot atenent a una adequada representació de les 

seccions, abastint la complexitat del sector, i tenint en compte la necessària incorporació 

progressiva de dones, a fi d'aconseguir una representració equilibrada de dones i homes 

en l'estructura del Sindicat. 

6.- Ratificar el SNU, atenent a allò establert en el present reglament. 

7.- Elegir la persona coordinadora d’universitat, que serà membre nat del SNU. Abans de 

cada congrés, el PNU podrà proposar que la persona coordinadora forme part del SN que 

triarà el Congrés. 

8.- Fer propostes, tant específiques del Sector d'Universitat com de caràcter general, als 

òrgans adients contemplats als Estatuts (SNU, Secretariats Intercomarcals, Secretariat 

Nacional, Consell Nacional, Congrés). 

9.- Acordar el calendari de reunions ordinàries del PNU. 

10.- Nomenar i dissoldre comissions de treball. 

11.- Acordar el posicionament del sindicat respecte als aspectes que determinen les 

condicions laborals dels treballadors i treballadores del conjunt de les universitats, que 

serà ratificat pel CN de STEPV-Iv o, en el seu defecte, pel SN. 

12.- Cessar la persona coordinadora d’universitat per incompliment de funcions per acord 

de 2/3 del PNU extraordinari que es convoque per aquest efecte. Aquesta convocatòria es 

podrà fer a petició d'un terç dels membres del PNU o a proposta del SNU. 

Article 4. Composició del Ple Nacional d’Universitat 

El PNU estarà compost per:  

- Les persones representants o delegades de les seccions de cada universitat, elegides 

per les assemblees de les respectives seccions. El seu nombre estarà en funció del 

nombre actualitzat de l’afiliació, de manera que es dispose d’1 representant per cada 10 

afiliats/afiliades, tot garantint que cada secció sindical tindrà, almenys, dos representants. 
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- El Coordinador o Coordinadora d’Universitat. 

Atès que el nombre de membres amb dret a vot depèn del nombre d’afiliats i afiliades de 

cada secció, i aquest podria variar de reunió en reunió, la persona coordinadora 

d’universitats demanarà a l'àrea d'organització de STEPV-Iv les dades actualitzades, 

abans de convocar qualsevol reunió, i les enviarà a totes les seccions juntament amb la 

convocatòria, i amb el nombre de representants que correspon a cada secció, perquè els 

elegisquen en assemblea. Les dades quedaran tancades per a cada reunió amb l’estat 

que tenien quan es va fer la convocatòria. 

A les reunions del PNU podrà assistir, amb veu però sense vot, qualsevol persona afiliada 

al sindicat. L’afiliació del sector d’universitat serà informada, amb l’antelació suficient, de 

cada convocatòria. 

Article 5. Periodicitat i règim de funcionament del PNU 

El PNU funcionarà assembleàriament en sessions ordinàries o extraordinàries. 

El PNU es reunirà, abans del Consell Nacional d’inici de curs, per tal d’elaborar el pla de 

treball anual. L’ordre del dia el prepararà i distribuirà la persona coordinadora 

d’universitats d'acord amb allò proposat al SNU, tot incloent-hi els suggeriments de les 

seccions i d’altres òrgans del sindicat. 

Les convocatòries ordinàries s’enviaran amb una antelació mínima de 7 dies amb l’ordre 

del dia, l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, i la documentació complementària. 

Les extraordinàries es convocaran a proposta del SNU, o per decisió pròpia, o a instància 

d'1/3 dels membres de l’última sessió del PNU amb una antelació mínima de setanta-dues 

hores. 

La Mesa de cada PNU serà designada pel SNU. Seran funcions del Secretari o Secretària 

redactar l’acta de la sessió amb els acords i lliurar-la a la persona coordinadora 

d’universitat que els traslladarà als òrgans adients d'acord amb els estatuts. 

Els acords del PNU es prendran per majoria simple entre les persones presents en el 

moment de la votació amb dret a vot. 

No s’admetrà la delegació de vot. 

Quedarà constituït, per a prendre decisions, amb dos terços dels membres en primera 

convocatòria i, mitja hora després, amb la meitat més un dels membres, en segona. 
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TÍTOL III. DEL COORDINADOR O COORDINADORA D’UNIVERSITAT 

Article 6. Funcions 

El coordinador o coordinadora d’universitats que elegisca el PNU tindrà com a funcions: 

1.- Presentar i coordinar les reunions i servir d’enllaç amb la resta d’òrgans de STEPV-IV. 

2.- Convocar les reunions del Ple Nacional d’Universitat i del Secretariat Nacional 

d'Universitat. 

3.- Recollir per al debat les propostes fetes per les diferents seccions sindicals i traslladar-

les als òrgans adients. 

4.- Posar els acords a l’abast de l'afiliació del sector, i a la resta d'òrgans del sindicat. 

5.- Comprovar el nombre d’afiliats abans de convocar una sessió del PNU. 

6.- Coordinar-se amb el SN i amb la resta d'òrgans del sindicat. 

 

TÍTOL IV. DEL SECRETARIAT NACIONAL DEL SECTOR D’UNIVERSITAT (SNU) 

Article 7. Definició 

El Secretariat Nacional del Sector d’Universitat (SNU), serà l’òrgan de coordinació del 

Sector, en els assumptes comuns. 

D'acord amb els estatuts de STEPV-Iv, el Secretariat Nacional d’Universitat depèn 

orgànicament del Secretariat Nacional de STEPV-Iv, amb el qual treballarà 

coordinadament. 

Article 8. Seu social del SNU 

El Secretariat Nacional d’Universitat estableix la seu social al carrer Juan de Mena, 18, 

baix, 46008 València, i pot celebrar les reunions en aquest domicili, o en qualsevol altre 

lloc del seu àmbit territorial, cosa que es comunicarà a totes les seccions sindicals i 

membres del Secretariat Nacional d’Universitat. 

Article 9. Funcions del SNU 

La funció principal del SNU és vetlar pel compliment dels acords presos pel Ple Nacional 

d’Universitat i gestionar el Sector entre Plens. 

Seran competències del SNU les següents, sense perjudici de qualsevol altra prevista 
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estatutàriament: 

1.- L’autoorganització del mateix SNU, i la distribució de responsabilitats entre els 

membres. 

2.- Coordinar les comissions de treball que es creen. 

3.- Elevar propostes a la resta d’òrgans del sector i del sindicat sobre tot allò relatiu a 

l'acció sindical específica del sector. 

4.- Representar el sector en tot allò, siga institucional o de negociació, que siga específic 

del sector, sense perjudici que altres òrgans del sindicat puguen representar també el 

sector. 

5.- Elaborar propostes dirigides al Ple Nacional d’Universitat. 

6.- Executar allò ordenat pel Ple Nacional d’Universitat i la resta d'òrgans del sindicat. 

7.- Acordar la convocatòria del Ple Nacional d’Universitat. 

Article 10. Elecció i composició del SNU 

Cada secció sindical elegirà les persones que la representaran, per a formar part del SNU. 

Així mateix les seccions podran proposar la revocació o el cessament dels seus 

representants en el SNU i hauran de triar-ne substituts. 

El SNU estarà format per: 

- com a mínim, un membre per secció. El PNU en determinarà el nombre de membres, tot 

atenent a una adequada representació de les seccions, capaç d’abastir la complexitat del 

sector, i de tenir en compte la necessària incorporació progressiva de dones, a fi 

d'aconseguir una representració equilibrada de dones i homes en l'estructura del Sindicat. 

- el Coordinador o Coordinadora d’Universitats. 

- a més, estatutàriament, els membres del SN que treballen al sector d'Universitat seran 

membres nats del SNU. 

A les reunions del SNU podrà assistir, amb veu però sense vot, qualsevol persona afiliada 

al sindicat. L’afiliació del sector d’universitat serà informada, amb l’antelació suficient, de 

cada convocatòria. 

El seu mandat serà per 4 anys, de Congrés a Congrés. 

La creació d’una nova secció dins del període del mandat implicarà l’ampliació de la seua 

composició, amb la incorporació, com a mínim, d’un representant de la nova secció, al 
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SNU existent. En la següent sessió del PNU s’acordarà o ratificarà la representació de la 

nova secció en el SNU, segons allò establert en l’article 3.5. del present reglament. 

Article 11. Decisions i funcionament de votacions al SNU. 

Les decisions del SNU es prendran per majoria simple entre els membres presents. 

Article 12. Periodicitat i règim de funcionament del SNU 

El SNU es reunirà amb caràcter ordinari, segons un calendari anual de reunions. L’ordre 

del dia el prepararà i distribuirà la persona coordinadora d’universitat, així com la 

documentació necessària, incloent-hi les propostes de la resta de membres del SNU, de 

les seccions sindicals, del Ple del sector, i d’altres òrgans del sindicat, si és el cas. 

Extraordinàriament, es reunirà sempre que ho exigisca la dinàmica sindical o a petició 

d'un terç dels membres, o dels del Ple Nacional d’Universitat,  o a petició de les seccions 

sindicals, que indicaran l'ordre del dia. També  podrà ser convocat per resolució del 

Secretariat Nacional del STEPV-Iv o per acord del mateix SNU. 

Les reunions del SNU seran convocades amb una antelació de 7 dies hàbils per tal de 

poder convocar assemblees en cada secció sindical, excepte si els temes a tractar 

requereixen una resposta immediata; en aquest cas els acords del SNU hauran de ser 

traslladats posteriorment a les assemblees de les seccions sindicals, en el termini de set 

dies hàbils. 

Es convocarà en primera convocatòria, i mitja hora més tard en segona convocatòria. 

Quedarà constituït en primera convocatòria si hi són presents dos terços dels membres, i 

en segona convocatòria si hi són presents la meitat més un dels membres. 

En cada reunió del SNU el secretari o secretària redactarà una acta dels acords presos 

que, a ser possible, serà aprovada per majoria simple en la mateixa sessió de la que 

s'aixeque acta, o en la sessió següent. 

 

TÍTOL V. DE LES SECCIONS SINDICALS 

Article 13. Definició i composició 

Les seccions sindicals estan constituïdes per la totalitat dels afiliats al STEPV-Iv de 

qualsevol categoria professional i naturalesa de vincle amb les universitats. 

En coherència amb el caràcter assembleari i democràtic del STEPV-IV, els òrgans 

deliberants i consultius de les seccions sindicals són les assemblees d’afiliats de cada 
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universitat. Els correspon, de manera essencial, decidir el desplegament de l'acció 

sindical concreta, i de les línies d’acció sindical global acordades en els òrgans del 

sindicat. 

Article 14. Funcions 

Són funcions de les assemblees de les seccions sindicals, sense perjudici de qualsevol 

altra prevista estatutàriament: 

1.- Elegir els membres de la secció sindical que la representaran al PNU. 

2.- Elegir els membres de la secció sindical que la representaran al SNU. 

3.- Proposar al PNU la persona coordinadora d'universitat. 

4.- Aprovar les línies d’acció sindical de la Secció Sindical. 

5.- Adoptar els acords i decisions de la Secció Sindical. 

6.- Elegir els membres i candidats/es representants de la Secció en els diferents òrgans 

de la universitat. 

7.- Elegir les persones candidates a les eleccions sindicals. 

8.- Elegir els delegats i delegades sindicals. 

9.- Elegir els delegats i delegades de prevenció. 

10.-  Elegir un coordinador o coordinadora per a la secció sindical. 

11.- Elecció dels alliberaments dels permanents sindicals, les quals seran ratificades pel 

Consell Nacional o, en el seu defecte, pel Secretariat Nacional del STEPV-Iv. 

12.- Participar activament en els òrgans del sindicat (Secretariat Intercomarcal, Consell 

Nacional, Unió Intercomarcal, Congrés). 

13.- Elevar propostes al SNU, al PNU i al Coordinador/a del sector sobre tot allò relatiu a 

l'acció sindical específica de la secció o del sector. 

14.- Informar el/la coordinador/a d'Universitat dels acords presos en la secció. 

15.-  Informar al PNU i al SNU dels alliberaments sindicals i de la persona coordinadora 

de la secció. 

16.- Informar del contingut del reglament de la secció sindical al PNU, una vegada aprovat 

o modificat. 

17.- Aplicar i adequar el funcionament de la Secció a l’acció sindical de STEPV-Iv 
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acordada pels òrgans competents de l’organització. 

Article 15. Reglament de funcionament 

Les Seccions Sindicals elaboraran un reglament intern de funcionament, ajustat als 

estatuts de l’STEPV-Iv i al present Reglament del Sector d’Universitat, i que s’haurà de 

revisar com a mínim després de cada congrés. Aquest reglament haurà de regular, com a 

mínim, les qüestions següents: 

1.- Elecció i funcions de la persona coordinadora de la secció sindical. 

2.- Procediment de convocatòria i freqüència de reunions de l’assemblea de la secció 

sindical. 

3.- Distribució de tasques pròpies de la Secció. 

4.-  Procediment per a la modificació del mateix reglament. 

 

TÍTOL VI. DELS I LES PERMANENTS SINDICALS 

Article 16. Definició 

Les persones permanents sindicals són afiliats que treballen al servei del sindicat. D'acord 

amb els Estatuts, l’elecció de permanents sindicals s’ha de fer sobre la base de les 

necessitats específiques del sindicat en la seua globalitat, el perfil derivat de les mateixes i 

els mecanismes concrets d’elecció democràtica. No han de perdre la representativitat en 

els òrgans o comarques a què pertanyen, i mantindran les responsabilitats que això 

implique. Hauran de garantir les tasques derivades del funcionament regular de l’STEPV-

Iv, de les Unions Intercomarcals i de les estructures sectorials i comarcals. Hauran 

d'assistir a les reunions dels òrgans intercomarcals i al Consell Nacional amb veu però 

sense vot en cas de no haver estat triat com a membres dels òrgans segons els 

procediments establerts en els presents estatuts. Cal una incorporació progressiva de 

dones als equips de permanents sindicals a fi d’aconseguir una representació equilibrada 

de dones i homes en l’estructura del Sindicat.  

En l’àmbit del Sector d’Universitat, seran elegides per l’assemblea de la secció sindical 

corresponent i ratificades pel Consell Nacional o, en el seu defecte, pel Secretariat 

Nacional.  

Les persones permanents de les seccions sindicals funcionaran i treballaran en equip, per 

a la qual cosa realitzaran reunions periòdiques per tal de planificar les tasques diàries.  
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Article 17. Funcions 

Entre les comeses dels permanents figuren: 

1.- Informar l’afiliació i la resta dels treballadors de la gestió, incloent-hi les negociacions 

amb l’equip directiu de la seua universitat. 

2.- Informar del treball realitzat als òrgans del sindicat. 

3.- Potenciar l'afiliació al sindicat. 

4- Conéixer l'estat de l'empresa o centre de treball en els aspectes econòmico-socials, 

d'organització del treball, de seguretat i higiene i de serveis. 

5.- Participar en plataformes unitàries, si és possible, d'acord amb la política sindical. 

6- Participar activament en la vida del sindicat. 

7.- Ser un canal d'informació recíproca entre el sindicat i els afiliats. 

8.- Qualsevol altra que li siga encomanada pels òrgans del sindicat. 

 

TÍTOL VII. DRETS I DEURES DE LES PERSONES MEMBRES DELS ÒRGANS DEL 

SECTOR D’UNIVERSITAT 

Article 18. Drets  

1.- Participar en les reunions de l’òrgan corresponent, d'acord amb allò que preveu el 

present reglament; proposar, intervenir en debats i votar conforme s'estableix en aquest 

reglament.  

2.- Rebre informació objectiva, així com consultar els documents de què es dispose en els 

òrgans corresponents. 

Article 19. Deures 

1.- Complir el present reglament. 

2.- Assistir a les reunions de l’òrgan corresponent. 

3.- Participar activament en les tasques que s'organitzen. 

Article 20. De la pèrdua de la condició de membre en els òrgans. 

1.- En el SNU es perdrà la condició de membre si no es justifica adequadament l’absència 

a tres reunions consecutives o cinc no consecutives durant un any. 
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2.- Per cessament o revocació. 

 

TÍTOL VII. MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL SECTOR D'UNIVERSITAT  

Article 21 

El PNU, el Congrés i el CN de STEPV-Iv podran proposar modificacions a aquest 

reglament, que hauran de ser aprovades pel Congrés o, en el seu defecte, pel CN. 

 

*       *      * 


