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PREAMBUL 
 
Els presents estatuts tenen per objecte la regulació orgànica de l'activitat del Sindicat 
Reformista de Treballadors (S.R.T.) i són d'aplicació a tots els organismes que 
componen la seva estructura sindical, així com al conjunt dels seus afiliats i afiliades. 
 
Els principis bàsics aquí definits han de ser respectats per tots els afiliats, afiliades i 
organismes que componen l'estructura sindical del Sindicat Reformista de Treballadors. 
 
 

TITOL I: 
DISPOSICIONS GENERALS DENOMINACIÓ 

AMBIT TERRITORIAL I FUNCIONAL DEL S.R.T. 
 
Art. 1 
 
A l'empara de la Llei Orgànica 11/85 de 2 d'agost de llibertat sindical, reguladora de dret 
d'associació sindical, es constitueix l'associació anomenada Sindicat Reformista de 
Treballadors. 
  
 
Art. 2 
 
L'àmbit territorial del S.R.T. serà Autonòmic. El Sindicat Reformista de Treballadors, 
agrupa seccions sindicals, i federacions de branca, ambdós democràtics i de masses en 
els quals tenen cabuda tots els treballadors que viuen a Catalunya, que, amb 
independència de conviccions personals, polítiques, filosòfiques, ètiques o religioses, 
accepten i practiquen els principis establerts en els presents estatuts. 
 
 
Art. 3 
 
El S.R.T. integrarà: 

a) Els treballadors en actiu o en atur, funcionaris, pensionistes i jubilats i aturats 
en la recerca de la seva primera ocupació. 
b) Els treballadors autònoms que no tinguin assalariats al seu servei. 
c) Les persones que prestin el seu servei sota el control i direcció d'altres, sigui 
com fos la forma jurídica que adopti aquesta relació. 

 
 
Art. 4 
 
El S.R.T. es constituirà per temps indefinit. 
 
 
Art. 5 
 
El S.R.T. té personalitat jurídica i capacitat plena d'obrar pel compliment de les seves 
finalitats, a més té facultats per a l'edició de carnets i segells de cotització, premsa, 
propaganda i publicacions. 
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Art. 6 
 
El S.R.T. tindrà el seu domicili social al C/ Estany de L'illa, nº 15  2on 1a, de El Prat de 
Llobregat, 08820 (Barcelona). La Junta Directiva podrà establir les delegacions i 
representacions que representi més oportunes. A més podrà acordar el canvi de domicili 
amb previ acord de l'Assemblea General amb el que disposa per a la modificació dels 
Estatuts. 
 
 
Art. 7 
 
La finalitat de L'S.R.T. és: 

a) La representació, la defensa i la promoció dels interessos econòmics, socials, 
laborals, professionals i culturals dels seus afiliats / afiliades. 
b) Fomentar la solidaritat dels afiliats / afiliades promocionant i creant serveis 
comuns de naturalesa assistencial. 
c) Programar les accions pertinents per aconseguir millores socials i 
econòmiques per als seus afiliats / afiliades. 
d) La negociació col·lectiva laboral, el plantejament de conflictes col·lectius de 
treball, el diàleg social i la participació institucional en els organismes de les 
administracions públiques. 

 
 

TITOL II: 
DELS MEMBRES DEL S.R.T. 

 
Art. 8 
 
Podran ser membres del S.R.T. els que prestin els seus serveis dins l'àmbit territorial de 
aquest i que reuneixin les condicions professionals a què es refereix l'article 30, amb 
l'única condició de complir aquest estatut. 
 
 
Art. 9 
 
L'afiliació a l'S.R.T. és un acte voluntari dels treballadors, individual o col·lectiu, que es 
realitza mitjançant l'acceptació del descompte de la quota estipulada per nòmina o a 
través d'una institució bancària, excepte en ocasions excepcionals. L'afiliació es 
formalitzarà a la secció sindical corresponent o, si no en les organitzacions o territori que 
correspongui. 
 
 
Art. 10 
 
Les altes i baixes constaran en un llibre per a tal efecte. 
 
 
Art. 11 
 
L'afiliació al S.R.T. comporta el pagament de la quota que es fixi en l'Assemblea General 
a proposta de la Junta Directiva, de conformitat amb aquest Estatut. 
Aquesta quota s'aplicarà per igual a tots els membres del S.R.T. 
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Art. 12 
 
La Junta Directiva del S.R.T. podrà donar de baixa als seus membres per alguna de les 
següents: 

a) Renúncia voluntària comunicada per escrit. 
b) Incompliment dels acords adoptats per Assemblea General o per la Junta 
Directiva, en referència de les seves respectives competències. 
c) Incompliment de les obligacions establertes en aquest Estatut. 
d) Manca de pagament de les quotes establertes per al sosteniment de l'S.R.T. 

 
 
Art. 13 
 
En el cas de petició d'afiliació per part d'un grup de treballadors independents o 
procedents d'una altra central sindical s’observaran els següents criteris: 

a) En el cas que un grup sigui homogeni des del punt de vista professional, haurà 
de dirigir la seva petició al Secretariat General de la Federació corresponent, qui 
tindrà plena autonomia per adoptar la decisió favorable. En cas de negativa, el 
grup podrà dirigir-se a les instàncies superiors del Sindicat. 
b) En el cas que es tracti d'un grup interprofessional o de presència territorial 
múltiple la petició s'ha d'adreçar directament a la Junta Directiva. 

 
 
Art. 14 
 
Tots els afiliats al S.R.T. té el dret i deure de participés en totes les activitats del Sindicat 
al nivell que li correspongui, a donar la seva opinió i a ser escoltat sobre qualsevol 
qüestió interna o externa del Sindicat, a ser informat i a divulgar les orientacions i 
decisions dels organismes superiors, a ser elector i elegible per a qualsevol òrgan del 
Sindicat. 
 
 

TITOL III: 
DE L’ESTRUCTURA SINDICAL DEL S.R.T. 

 
Art. 15 
 
La Secció Sindical d'empresa: 

a) En totes les empreses es constituirà la secció sindical de conformitat amb el 
que disposa la Llei Orgànica 11/1985 de 2 d'Agost i / o convenis col·lectius 
d'aplicació. 
b) La secció sindical com a organisme de base del Sindicat a l'empresa, està 
formada per tots els afiliats al Sindicat en la mateixa. El seu funcionament serà 
democràtic, prenent els seus acords per majoria. 
c) La constitució de les seccions sindicals serà promoguda pels propis afiliats o 
bé per la Federació de branca. 
Aquesta constitució per ser valida haurà de comptar amb l'aval de la Federació 
de branca i ser reconeguda per la Secretaria d'Organització de la Junta Directiva. 
d) Les seccions sindicals es regiran pels presents estatuts. 
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TITOL IV: 
DELS ORGANS DE GOVERN DEL S.R.T. 

 
Art. 16 
 
La representació, la gestió i l'administració del S.R.T. estaran a càrrec de l'Assemblea 
General i de la Junta Directiva. Les persones que regiran el S.R.T. seran elegides en 
tots els seus graus mitjançant sufragi lliure, directe i secret. 
 
 
Art. 17 
 
L'Assemblea General estarà constituïda per tots els afiliats què estiguin al corrent de 
pagament de les quotes establertes reglamentàriament. 
 
 
Art. 18 
 
L'Assemblea General, vàlidament constituïda, és l'òrgan sobirà del S.R.T., i els acords 
que s'adoptin de conformitat amb els Estatuts són obligatoris per a tots els seus afiliats. 
 
 
Art. 19 
 
Les assemblees generals podran ser ordinàries i extraordinàries. 
L'Assemblea General ordinària es reunirà almenys un cop l'any. 
L'assemblea extraordinària es reunirà sempre que ho acordi la Junta Directiva o així ho 
demanin per escrit un terç dels seus afiliats. 
 
 
Art. 20 
 
Les assemblees generals ordinàries i extraordinàries seran convocades pel secretari 
general de la Junta Directiva, mitjançant notificació personal i escrita dirigida a tots els 
seus afiliats. 
A la convocatòria que es farà amb una antelació mínima de 15 dies naturals per a les 
assemblees generals ordinàries i de 5 dies naturals a la data assenyalada per a les 
extraordinàries, haurà de constar l'ordre del dia, que inclourà el lloc, la data i l'hora de la 
celebració de l'Assemblea i els assumptes que hagin de tractar a proposta la Junta 
Directiva. 
També podrà consignar-se, si escau, la data i hora en què tindrà lloc la reunió en segona 
convocatòria. 
 
 
Art. 21 
 
L'Assemblea General quedarà vàlidament constituïda en primera convocatòria quan 
hagin concorregut la meitat més un de tots els afiliats al sindicat, si no és així es 
procedirà a una segona convocatòria qualsevol que sigui el nombre d'assistents. 
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Art. 22 
 
La presidència de totes les assemblees generals correspondrà al secretari general del 
S.R.T. i en absència d'aquest al Secretari d'Organització. 
La mesa de l'Assemblea quedarà integrada pel Secretari General i dos vocals designats 
per la Junta Directiva. 
Els acords que adoptin l'Assemblea General, seran presos per majoria simple, excepte 
els casos de modificació d'Estatuts o dissolució en que faran falta una majoria de dos 
terços dels afiliats. 
La modalitat de les votacions quedarà a criteri de la mateixa Assemblea. 
Cada afiliat que estigui al corrent de pagament de les seves quotes té dret a un vot. 
 
 
Art. 23 
 
De totes les reunions, i en el termini de 15 dies des de la celebració, s'aixequés acta que 
reflectirà els acords adoptats. 
 
 
Art. 24 
 
Las actes costaran en un llibre de registre per a l'efecte i aniran signades pel secretari 
general i el secretari d'Organització de la Junta Directiva. 
 
 
Art. 25 
 
La Junta Directiva és l'òrgan encarregat de la gestió, la representació i l'administració 
del S.R.T. i ha de ser designat i revocat per l'Assemblea General. 
La Junta Directiva estarà formada per un màxim de 10 membres, i un mínim de 5 
membres, tots ells afiliats del S.R.T. 
 
 
Art. 26 
 
Son funcions i competències de l'Assemblea General: 

a) Adoptar acords relatius a la representació, gestió i defensa dels interessos del 
Sindicat i els seus afiliats. 
b) Aprovar els programes i plans d'actuació. 
c) Elegir i revocar el mandat dels membres de la Junta Directiva i el Secretari 
General del Sindicat, així com també fixar el temps de mandat. 
d) Examinar i aprovar la memòria anual de la Junta Directiva. 
e) Aprovar les quotes ordinàries i extraordinàries que hagin de satisfer els afiliats, 
d'acord amb els pressupostos que elabori la Junta Directiva. 
f) Aprovar o reformar els Estatuts inclòs el canvi de domicili. 
g) Aprovar l'estat de comptes del Sindicat i els pressupostos. 
h) Acordar la dissolució del sindicat. 
i) Acordar, la fusió amb altres associacions anàlogues. 
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Art. 27 
 
La Junta Directiva es reunirà, en sessió ordinària, almenys una vegada al trimestre. 
També es reunirà en sessió extraordinària en els casos que ho sol·licitin la tercera part 
dels seus components o ho decideixi el secretari general del Sindicat per pròpia iniciativa 
depenent de la importància doni els assumptes a tractar. 
El secretari general de la Junta Directiva que serà del Sindicat, convocarà els seus 
membres, sempre que sigui possible, amb 8 dies naturals de antelació a la data fixada 
per a la reunió, i tramitarà la corresponent convocatòria, que inclourà l'ordre del dia dels 
assumptes a tractar. 
Per raons d'urgència es podran tractar temes que no constin a l'ordre del dia, si així ho 
consideren els assistents a la reunió. 
 
 
Art. 28 
 
La Junta Directiva es considera vàlidament constituïda quan el nombre d'assistents sigui 
la meitat més un del total dels seus membres. Per a l'adopció d'acords, es requerirà el 
Vot favorable de la meitat Anaven un dels assistents de la Junta Directiva. Les 
discussions i acords de les sessions, constaran en actes que, signades pels assistents 
s'arxivarà en el corresponent llibre d'actes. 
 
 
Art. 29 
 
Les funcions i les facultats de la Junta Directiva són: 

a) L'execució i compliment dels acords de l'Assemblea General. 
b) La representació i gestió econòmica i administrativa del Sindicat. 
c) Realitzar i dirigir les activitats del S.R.T. necessàries per a l'exercici i 
desenvolupament de les seves finalitats. 
d) Proposar a l'Assemblea General els programes d'actuació general i específics, 
i executar els ja aprovats oferint les seves compliments a la propera Assemblea 
General. 
e) Elegir d'entre els seus membres els diferents càrrecs per al correcte 
funcionament del S.R.T.. 
f) Presentar a l'Assemblea General els pressupostos, els balanços, les 
liquidacions de comptes i els pressupostos de quotes per a la seva aprovació. 
g) Elaborar la memòria anual d'activitats i sotmetre-les a l'Assemblea General 
perquè els aprovi. 
h) Decidir en matèria de cobraments i pagaments. 
i) Supervisar la comptabilitat i la mecànica de cobraments i pagaments, sense 
perjudici de les facultats assignades al comptable i tresorer. 
j) Controlar i vetllar pel correcte funcionament dels serveis del sindicat. 
k) Adoptar acords referents a la contractació de béns i serveis, a l'exercici 
d'accions i l'atorgament de poders. 
l) Tantes altres competències que li atorgui l'Assemblea General. 
En casos d'extrema urgència, adoptar decisions sobre qualsevol assumpte, que 
posteriorment la competència dels quals 
correspon a l'Assemblea General, donant-se compte d'ells a la primera sessió 
que es celebri. 
m) La Junta Directiva aprovarà el reglament que reguli l'accés dels afiliats al 
registre de comptabilitat. 
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Art. 30 
 
El Secretari General del S.R.T. serà elegit i revocat en el seu mandat per l'Assemblea 
General, mitjançant sufragi lliure i secret. 
 
 
Art. 31 
 
Les funcions del Secretari General de l'S.R.T. són les següents: 

a) Convocar i presidir l'Assemblea General i la Junta Directiva: 
b) Dirigir els debats i moderar les reunions. 
c) Representar el S.R.T., subscriure contractes, atorgar poders i executar tota 
mena d'actuacions, amb la deguda autorització de la Junta Directiva. 

 
 

TITOL V: 
REGIMEN ECONÒMIC DEL S.R.T. 

 
Art. 32 
 
Els recursos financers de l'S.R.T. estaran integrats per: 

a) Les quotes dels seus afiliats. 
b) Les donacions que facin a favor de Sindicat. 
c) Les subvencions públiques o privades que rebi. 
d) Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i 
preceptes estatutaris. 

 
De cara a cada exercici econòmic s'haurà de revisar i adequar el pressupost ordinari i 
d'ingressos i despeses, amb la submissió a les normes contingudes en aquests estatuts. 
 
 
Art. 33 
 
La Junta Directiva determinarà les normes per a l'administració i comptabilitat del S.R.T., 
sent l'ordinador de pagaments el secretari general del Sindicat. 
El comptable intervindrà tots els documents de cobraments i pagaments i supervisarà la 
comptabilitat, i el tresorer tindrà cura de la conservació de tots els fons en la forma que 
disposi la Junta Directiva i signarà tots els documents de pagaments i cobraments. 
 
 
Art. 34 
 
Els recursos econòmics de l'S.R.T. , Així com també el seu patrimoni, es destinarà per 
al compliment de les seves finalitats estatutàries. 
 
 
Art. 35 
 
Els presents estatuts es dotaran d'un reglament intern de finances i administració que 
regularà els aspectes concrets. 
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TITOL VI: 
ORGANS DE GARANTIA I CONTROL DEL S.R.T. 

 
Art. 36 
 
La Junta Directiva elegirà per mitjà de sufragi lliure i secret una Comissió de Garanties 
composta per dos membres, i el Secretari General de l'S.R.T., aquests dos membres 
han de ser elegits entre aquells afiliats que no ostentin càrrec de direcció dins el sindicat. 
 
Seran funcions de la Comissió de Garanties: 

a) Conèixer dels recursos interposats pels afiliats o organismes del Sindicat 
contra els acords o resolucions que violin els presents estatuts. 

 
Qualsevol afiliat o organisme del Sindicat pot acudir a la Comissió de Garanties en 
aquest supòsit, i sempre que prèviament s'hagi esgotat el recurs davant l'organisme 
superior al que hagi adoptat l'acord i aquest ho hagués desestimat totalment o 
parcialment. 
 
La Comissió de Garanties podrà anul·lar qualsevol acord dels diferents organismes del 
Sindicat, explicitant en concret que articles vulnera dels estatuts, comunicant a 
l'organisme per tal que sigui el mateix el que corregeixi l'acord. 
 
Anualment la Comissió de Garanties d'elaborar un informe sobre les seves actuacions i 
l'elevarà a la Junta Directiva. 
 
Es confeccionarà un estatut intern de funcionament de la comissió pels seus membres 
i amb la supervisió de la Junta Directiva. 
 
 

TITOL VII: 
FUSIÓ, MODIFICACIÓ I DISOLUCIÓ DEL S.R.T. 

 
Art. 37 
 
Aquests estatuts podran ser modificats, en virtut de l'acord de l'Assemblea General, amb 
el vot favorable dels dos terços dels afiliats. 
El projecte de modificació haurà de ser proposat almenys per una tercera part dels 
afiliats, o per la Junta Directiva, i serà transmès a tots els membres del Sindicat amb 
una antelació mínima de vint dies naturals. 
 
 
Art. 38 
 
El mateix procediment que es relaciona en l'article anterior haurà de seguir-se per a la 
fusió amb una altra associació anàloga. 
 
 
Art. 39 
 
El Sindicat Reformista de Treballadors (S.R.T.), es dissoldrà quan així ho acordi 
l'Assemblea General amb el vot favorable de les dues terceres parts dels afiliats. 
En l'acord de dissolució s'establirà la destinació que hagi de donar als béns, drets, 
instal·lacions i serveis del Sindicat que puguin quedar després d'atendre les obligacions 
pendents. 
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Art. 40 
 
En cas de no acordar-se una altra cosa per l'Assemblea General actuaran com a 
liquidadors els membres de la Junta Directiva. 
 
 
 
 
* El present redactat de conformitat amb el procediment establert en aquests estatuts, 
inclou les modificacions acordades a l’assemblea general de data 20-05-2017, a la que 
al seu primer punt, recull el següent redactat. 
 
1. Adaptació Estatuts del S.R.T.: 
 
Degut als canvis estatutaris regulats en el Reial Decret 416/2015 es procedeix a la 
modificació dels Estatuts del Sindicat Reformista de Treballadors S.R.T. per adaptar-los 
a la legislació vigent, afegint el següent paràgraf a (l’Art. 7e La finalitat del S.R.T. es:) 
 
d) La negociació col·lectiva laboral, el plantejament de conflictes col·lectius de 
treball, el diàleg social i la participació institucional en els organismes de les 
administracions públiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gregori Bezares Lavagna    Miquel Abad Puig 
DNI: 46738940L     DNI: 35092880D 
Secretari General     Apoderat i 

Secretari d’Afiliació i Finances 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


