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PRESENTACIÓ
El Consell Nacional de la CS de la CONC en la seva reunió del 30 de setembre del 2020
aprova les Normes del 12è Congrés i, en reunió extraordinària del 5 de novembre del 2020,
modifica algun punt del seu articulat per tal d’adequar-lo a la situació de crisi sanitària.
En aquestes normes es regula el marc normatiu del desenvolupament del congrés, que se
celebrarà els dies 21, 22 i 23 de maig del 2021.
Als seus criteris bàsics s’han d’ajustar també els congressos de les organitzacions
confederades que s’han de realitzar en el proper procés congressual.
L’ordenació del debat i l’elecció de delegats i delegades de totes les organitzacions de la CS
de la CONC que participaran en el 12è Congrés de la CS de la CONC comencen amb les
assemblees i les conferències de nivell I, on participa el conjunt de l’afiliació i que han de
tenir lloc del 9 de desembre del 2020 al 27 de febrer del 2021.
Els congressos i les assemblees congressuals de nivell II s’han de realitzar del dia 5 al dia al
31 de març del 2021.
Les assemblees congressuals o els congressos de les federacions i de les unions (nivell III)
s’han de celebrar a partir del 6 d’abril del 2021 fins el 5 de maig del 2021.
Aquestes normes incorporen novetats importants en relació amb el nivell I amb l’objectiu de
facilitar la participació i afavorir un debat de qualitat, a partir d’experiències consolidades en
la nostra organització, com la separació de la fase deliberativa i electiva de les assemblees,
l’Assemblea sindical oberta i el desenvolupament d’eines de consulta i participació
telemàtica com ara l’app.
D’altra banda, a causa de la situació social i econòmica derivada de la pandèmia de la
COVID-19, es preveuen elements que facilitin l’adaptació necessària del format dels
congressos a les restriccions i les recomanacions que en cada moment puguin establir les
autoritats sanitàries.
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I

DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1
OBJECTE DE LES NORMES CONGRESSUALS I DEL PROCÉS CONGRESSUAL
GENERAL DE LA CS DE LA CONC I DE LES SEVES ORGANITZACIONS
CONFEDERADES
1. Aquestes normes, juntament amb els Estatuts de la CS de la CONC, són les regles
bàsiques en què es fonamenta el desenvolupament del 12è Congrés i no poden ser
contradites pels annexos organitzatius de les organitzacions confederades.

2. En el procés congressual del 12è Congrés s’han d’escollir els òrgans estatutaris de la CS
de la CONC, així com els òrgans estatutaris de les seves organitzacions confederades, i
s’han de sotmetre a debat, esmena i aprovació els documents propis de cada àmbit i les
aportacions als eixos temàtics confederals.

ARTICLE 2
CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS CONGRESSUAL
Amb la convocatòria del 12è Congrés, a més d’aprovar aquestes normes d’acord amb allò
recollit en els Estatuts actuals, queden convocades totes les assemblees congressuals,
conferències congressuals i congressos del conjunt de la CS de la CONC, actes que s’han
de celebrar dins de les dates assenyalades al calendari establert en aquestes normes.
En el supòsit que, a causa d’incidències o reclamacions o altres circumstàncies
sobrevingudes, aquests actes no es poguessin celebrar en els períodes previstos, cal
atenir-se al que s’acordi en la resolució de la Comissió d’Interpretació de Normes.
Per tant, tots els òrgans estatutaris de la CS de la CONC són objecte d’elecció en aquest
procés congressual i, per això, totes les persones integrants dels actuals òrgans sindicals
han de cessar en les seves funcions en el moment en què es constitueixin cadascun dels
congressos i conferències, havent dut a terme prèviament la preceptiva declaració de
béns.
Aquestes normes, una vegada aprovades, s’han de remetre a les secretaries d’Organització
dels respectius àmbits.
Així mateix, han de ser publicades a la pàgina web de l’organització perquè l’afiliació en
general en tingui coneixement i puguin ser impugnades, en primera instància, davant de la
Comissió d’Interpretació de Normes en el termini de cinc dies hàbils comptats a partir de la
seva publicació.
Els òrgans de direcció de les seccions sindicals d’empresa que hagin superat el temps del
seu mandat o el mandat dels quals finalitzi abans de l’1 de juliol del 2021, han de celebrar
Aprovades el 30/09/2020 i modificades el 5/11/2020, pel Consell Nacional de la CONC (vd)
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la conferència congressual corresponent per escollir els seus òrgans de direcció i, si escau,
la delegació que ha d’assistir als congressos o assemblees congressuals de nivell II o de
nivell III, dins de les dates assenyalades en el calendari per al nivell I.
Les seccions sindicals d’empresa que no estiguin renovades han d’escollir el seu òrgan de
direcció. Les seccions sindicals d’empresa que figuren en l’annex 6 com a empreses amb
representació al Consell de la CONC han d’escollir, a més, aquesta representació, que
preferentment hauria de ser aquella que ocupi la Secretaria General.
En aquest mateix període han de celebrar una assemblea congressual per triar les
delegacions que han d’anar al nivell II i al nivell III aquelles seccions sindicals els òrgans de
direcció de les quals acabin el seu mandat en una data posterior a l’esmentat 1 de juliol del
2021, sempre que els correspongui per afiliació l’elecció d’aquestes delegacions.

ARTICLE 3
ESTRUCTURA DEL PROCÉS CONGRESSUAL
Aquesta articulació congressual configura un model de construcció de les decisions des de
la realitat més concreta fins a la més general. Des del que ens afecta com a realitat
individual o col·lectiva d’àmbit reduït fins a allò que ens afecta com a col·lectiu general de
treballadors i treballadores.

Els quatre nivells d’elecció i debat
Primer nivell (I): és la unitat electoral primària a partir de les assemblees i les reunions
de les seccions sindicals d’empresa, les assemblees transversals, les de les empreses i
centres de treball (sense secció sindical d’empresa) i les dels agrupaments sectorials
reconeguts, d’acord amb el mapa electoral recollit en l’annex 3. En aquest nivell també
s’escollirà la delegació que participarà en l’àmbit del sindicat intercomarcal, estigui
constituït o no.
Les seccions sindicals d’empresa han d’escollir el seu òrgan de direcció. Les seccions
sindicals d’empresa que figuren en l’annex 6 com a empreses directes al Consell de la
CONC han d’escollir la persona que correspongui, que preferentment hauria de ser aquella
que ocupi la Secretaria General.
Segon nivell (II): congressos de sindicats intercomarcals de ram o, en cas que no
estiguin constituïts o que hi operi un altre factor, conferències de delegats i delegades per
àmbits federatius dins de cada unió. En aquest context s’escull la delegació que participa al
congrés de la unió i la delegació que participa al congrés de la federació, així com els
membres al Consell, tant de la unió territorial com de la federació corresponent. Si el
sindicat intercomarcal no està constituït, es poden escollir els equips de treball i el referent
federatiu al territori.
Tercer nivell (III): congressos de les unions territorials i les federacions. Les federacions,
a banda dels seus òrgans de direcció, han d’escollir la delegació que participa al congrés de
la CONC (annex 5) i la que participa al congrés de la federació estatal. En aquest cas, les
normes aplicables són les aprovades per les federacions estatals. També han d’elegir les
persones que han de formar part del Consell de la CONC, en funció de la distribució de
l’annex 7.
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Les unions han d’escollir els seus òrgans de direcció, la delegació al congrés de la CONC i
les persones que han de formar part del Consell de la CONC, en funció de la distribució
dels annexos 5 i 7.
Quart nivell (IV): 12è Congrés de la CONC. Escull els òrgans de direcció, els òrgans de
garantia i control, i la delegació que ha de participar al congrés de la CS de CCOO
d’Espanya.

ARTICLE 4
ARTICULACIÓ DEL PRIMER NIVELL

S’articula en dos àmbits diferenciats:
— Deliberatiu: es realitzaran trobades multirams deliberatives que tindran lloc a tot el
territori per debatre els eixos temàtics.
— Electiu: assemblees transversals telemàtiques on es desenvoluparà el procés d’elecció
dels delegats i delegades.
El procés electiu a les conferències de les seccions sindicals d’empresa s’ha de realitzar de
manera presencial o telemàtica, a criteri de les organitzacions respectives.

ARTICLE 5
PERÍODE DE COTITZACIÓ I CENSOS
a. Cotització
La cotització mitjana a l’efecte de determinar el nombre de delegats i delegades dels
congressos s’ha de calcular segons els resultats dels anys 2016, 2017, 2018 i 2019.
b. Tancament del cens electoral
La data de tancament del cens provisional és el 31 d’agost del 2020, on figuren tots els
afiliats i afiliades que tinguin dret a ser electors segons l’article 8 dels Estatuts.
De l’1 al 14 d’octubre s’obre un període d’impugnació i reclamacions.
El tancament definitiu del cens es farà en data 15 d’octubre del 2020.

ARTICLE 6
GARANTIR LA PARTICIPACIÓ DE LES DONES
Al primer nivell, quan s’hi hagin d’escollir dos delegats o delegades o més, s’ha de complir
la paritat de gènere segons l’afiliació de l’àmbit respectiu.
A partir del segon nivell i amb caràcter general, s’ha de complir la paritat de gènere segons
l’afiliació. En els àmbits en què aquesta superi el 50 % i no sigui possible complir amb la
proporció exacta, se n’ha de garantir com a mínim el 50 %.
Per complir aquesta condició, les candidatures s’han d’elaborar alternant dones i homes
Aprovades el 30/09/2020 i modificades el 5/11/2020, pel Consell Nacional de la CONC (vd)
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fins a aconseguir, com a mínim, aquesta proporció de dones.
Les candidatures al contingent lliure de la CONC han de ser paritàries i en la seva
elaboració s’ha de tenir en compte l’alternança entre dones i homes.

ARTICLE 7
AFAVORIR LA PARTICIPACIÓ DE JOVES I PERSONES MIGRANTS
Amb caràcter general s’ha de tendir a mantenir la proporció en relació amb l’afiliació de
joves i persones migrants.
La representació d’Acció Jove al Congrés de la CONC ha d’estar formada per dues
persones, que, de manera paritària, representaran l’afiliació.

ARTICLE 8
MEMBRES NATS ALS DIFERENTS CONGRESSOS I CONFERÈNCIES
Les persones membres de les comissions executives de les diferents organitzacions
confederades (nivells II i III) poden ser nates als seus respectius congressos i conferències
congressuals, sempre que no superin el 5 % dels electors i electores.
Quan l’òrgan superi el percentatge, s’ha de fer una elecció que respecti les diversitats
sindicals i els resultats del congrés anterior.
Les persones escollides com a nates han d’estar nomenades pel Consell de la seva
federació o unió abans del nivell al qual optin. No poden ser candidates en cap altre àmbit
d’elecció.
Els membres de la Comissió Executiva de la CONC seran delegats al Congrés, segons el
que s’estableix en l’annex 5.

ARTICLE 9
PENSIONISTES I PERSONES JUBILADES
Les persones afiliades i que tenen la condició de pensionistes, per acord del 10è Congrés
Confederal de la CS de CCOO, tenen la doble condició d’afiliació, d’una banda, a la seva
federació d’actius i, de l’altra, a la Federació de Pensionistes i Jubilats. En conseqüència,
participaran al congrés per la doble via.
Per evitar la doble convocatòria i la possibilitat que ambdues coincideixin en el temps,
únicament han de formular convocatòria les federacions d’actius, a les quals han d’incloure
persones pensionistes del seu àmbit que participaran a l’assemblea d’actius amb tots els
drets. Un cop finalitzada l’assemblea, es constituirà la de pensionistes i jubilats, i es triaran
els seus representants al nivell II.
La Federació de Pensionistes i Jubilats consta com a convocant a la part de l’assemblea de
la seva afiliació. Per fer-ho disposa del cens, on estan identificades les persones amb dret a
vot. Ha de nomenar la mesa electoral i ha de garantir que les candidatures estiguin
completes per a cadascun dels àmbits territorials de nivell II.
Les persones afiliades com a pensionistes i jubilades, i que participen als dos àmbits del
nivell I, únicament poden ser candidates en un d’ells.
Aprovades el 30/09/2020 i modificades el 5/11/2020, pel Consell Nacional de la CONC (vd)
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La participació de Pensionistes i Jubilats als congressos i a les conferències territorials ha de
mantenir la mateixa proporció que al 10è Congrés de la CONC.
Les assemblees de nivell II de Pensionistes i Jubilats escolliran les següents delegacions:
●
●
●
●
●
●
●

Barcelonès
Baix Llobregat - Alt Penedès - Anoia - Garraf
Vallès Oriental - Maresme - Osona
Vallès Occidental - Catalunya Central
Comarques Gironines
Terres de Lleida
Tarragona

5
4
3
4
3
2
3

ARTICLE 10
ELABORACIÓ I DEBAT DELS MATERIALS
Debat de documents de propostes
El debat per eixos temàtics suposa un canvi en el model de debat i construcció col·lectiva
introduït ja a l’11è Congrés. Aquest debat es realitzarà a partir del guió aprovat pel Consell
Nacional. En aquest document es recull la reflexió col·lectiva en format d’aportacions i
esmenes.
De manera simultània, es realitza també el debat dels documents confederals i els
federals. Es recull la reflexió col·lectiva en format d’esmenes.
A partir del segon nivell, les esmenes passen a debat com a majoritàries si tenen la
majoria simple de vots de les persones presents a l’assemblea, i han de ser qualificades
com a minoritàries si reuneixen el 20 % dels vots dels presents a l’assemblea, amb un
mínim de deu vots.
La tramitació de les esmenes pel que fa als Estatuts ha de seguir aquest mateix
procediment.
Els documents que s’han de debatre són els següents:
Nivell I
●

Document guió de la CONC. S’ha de facilitar una guia d’estructuració dels debats.
Aportacions.

●

Documents confederals i federals, si escau. Esmenes.

●

Estatuts. Esmenes.

Nivell II
Es poden portar a debat tots els documents anteriors, però cal presentar i debatre:


El balanç i el pla de treball del sindicat intercomarcal



El pla d’acció de la federació i unió

Aprovades el 30/09/2020 i modificades el 5/11/2020, pel Consell Nacional de la CONC (vd)
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Nivell III


Cal afegir al debat dels documents anteriors el balanç, i el pla d’acció o el document
de propostes de la federació o unió corresponent.



S’efectua la recollida de totes les aportacions i les esmenes dels nivells anteriors.

Nivell IV


Totes les aportacions es recullen en sis resolucions que corresponen als sis eixos
temàtics.



Estatuts.



Documents confederals.

ARTICLE 11
DEBAT PER EIXOS TEMÀTICS
Per tal d’aprofundir en els debats de la CS de la CONC, es proposa un document amb sis
eixos temàtics. El debat s’ha de fer buscant la superació de la discussió clàssica d’esmenes
concretes per una proposta que permeti les reflexions de caràcter general, per aportacions
que enriqueixin el text i/o per la presa de posició sobre elements centrals situats als
diferents eixos basats en la metodologia de l’Assemblea sindical oberta.

ARTICLE 12
BARCELONÈS
El Barcelonès, en virtut dels acords del 10è Congrés, no està constituït com a unió. Les
conferències de nivell II, que en cap cas han d’escollir òrgans de direcció, poden elegir la
persona que exerceix les funcions de coordinació dins la federació. També han d’elegir la
delegació al nivell III federatiu i la delegació al nivell III de l’àmbit confederal corresponent
al territori del Barcelonès.
La conferència de nivell III del Barcelonès, per la seva banda, ha d’escollir la delegació al
12è Congrés de la CONC així com la seva representació al Consell de la CONC.
La convocatòria de la conferència del Barcelonès correspon a la Comissió Executiva.

ARTICLE 13
TERRES DE LLEIDA
La Unió Intercomarcal de CCOO de les Terres de Lleida, en virtut dels acords organitzatius
aprovats i sancionats als òrgans de direcció intercomarcals i confederals, decideix apostar
pel treball sindical a través d’àrees de treball transversals.
Per això s’estableix que les conferències de nivell II no han d’escollir òrgans de direcció.
Aprovades el 30/09/2020 i modificades el 5/11/2020, pel Consell Nacional de la CONC (vd)
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Tanmateix han d’elegir el seu representant al Comitè Territorial i al Comitè Federatiu així
com la resta de delegacions al nivell III en els mateixos termes regulats per al conjunt de
la CONC.

ARTICLE 14
RECOLLIDA D’AVALS PER A LA SECRETARIA GENERAL DE LA CS DE LA
CONC
Les persones que vulguin presentar una candidatura a la Secretaria General de la CS de la
CONC han de presentar un 10 % dels avals de les delegades i delegats del congrés.
Amb caràcter opcional, han de presentar així mateix l’aval d’almenys mil afiliades i afiliats.
Aquests avals es poden presentar presencialment a la Secretaria d’Organització o bé
virtualment mitjançant l’app del 12è Congrés, entre el 9 de desembre del 2020 i el 27 de
febrer del 2021.
A aquest efecte han de tenir un espai per presentar la seva candidatura a les assemblees i
a les trobades deliberatives del nivell I aquelles persones que entre l’1 d’octubre i el 15
d’octubre del 2020 presentin l’aval d’almenys un 10 % dels membres del Consell Nacional.

ARTICLE 15
COMISSIÓ D’INTERPRETACIÓ DE NORMES
La Comissió d’Interpretació de Normes del conjunt del procés congressual ha de ser
elegida pel Consell Nacional de la CONC.
És la responsable del seguiment de tot el procés congressual, del procés de certificació
d’avals de la candidatura, o de les candidatures, a la Secretaria General de la CONC i de
l’anàlisi i la resolució de les impugnacions presentades.
El seu funcionament s’ha de fonamentar en el consens propi de la confiança entre les
persones que la formen.
Quan no sigui possible el consens, les decisions s’han de prendre en un procés previ de
participació i consulta a les parts implicades, i s’ha d’expressar en una resolució motivada.

CAPÍTOL

II

NORMES ESPECÍFIQUES PER A LA CELEBRACIÓ DE LES CONFERÈNCIES I
LES ASSEMBLEES CONGRESSUALS DE NIVELL I QUE S’HAN DE CELEBRAR
EN EL MARC DEL 12è CONGRÉS DE LA CS DE LA CONC
ARTICLE 16
CRITERIS GENERALS
1. El nivell I del procés congressual garanteix l’exercici dels drets bàsics i la participació de
totes les persones afiliades en la presa de decisions en el seu àmbit d’enquadrament, on
poden participar com a electores i presentar-se com a delegades als congressos, a les
Aprovades el 30/09/2020 i modificades el 5/11/2020, pel Consell Nacional de la CONC (vd)
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assemblees congressuals o a les conferències superiors del sindicat, o a qualsevol altra
elecció que es convoqui, d’acord amb el que es disposa en aquestes normes.
2. En aquest nivell I s’emmarquen els processos de les seccions sindicals del centre de
treball i/o de l’empresa constituïdes legalment.
3. L’articulació del procés de debat i del d’elecció s’han de dur a terme separadament.
4. El procés de debat és presencial. Les unions territorials són les encarregades de
dinamitzar aquestes trobades deliberatives i de fomentar el debat i la reflexió col·lectiva.
Aquest procés deliberatiu ha d’integrar els diferents rams i s’articula mitjançant el nombre
més gran possible d’assemblees a totes les poblacions on hi hagi seu de CCOO (vegeu
l’annex 4). En aquells casos en què, a causa de les mesures de contenció de la pandèmia
no sigui possible dur a terme el debat de manera presencial, la Comissió d’Interpretació de
Normes, a proposta de l’organització convocant, pot autoritzar-ne la realització per mitjans
telemàtics.
5. El procés d’elecció s’ha de realitzar en format digital. L’objectiu d’aquesta modificació és
garantir la possibilitat de participació al major nombre de l’afiliació participant i, alhora,
ens ha de permetre com a organització enfortir-nos en la utilització dels entorns digitals.
6. Les assemblees transversals s’han de realitzar totes telemàticament. S’ha de garantir
l’acompanyament i el suport tècnic en el procés de votació a totes aquelles afiliades i
afiliats que ho requereixin. Aquest acompanyament s’ha de dur a terme als locals de totes
les unions intercomarcals i a tots aquells espais on se celebrin les trobades deliberatives.
Totes les assemblees transversals d’una mateixa unió territorial han de tenir el mateix
calendari. Les trobades deliberatives s’han de dur a terme dins el període de votacions
d’aquestes.
7. Cada organització ha de delimitar l’àmbit o àmbits de les seves assemblees
transversals, que, en tots els casos, han de tenir un univers màxim de mil persones
afiliades. Les persones membres de les comissions executives dels sindicats intercomarcals
o, si escau, de l’empresa d’elecció directa a la qual pertanyin, poden ser candidates a
qualssevol de les assemblees transversals del seu territori.
8. Les assemblees directes i dels agrupaments sectorials reconeguts poden optar, a l’inici
del calendari congressual de primer nivell, a escollir la modalitat presencial o telemàtica.
Així mateix, es garantirà l’acompanyament i el suport tècnic explicitat a l’article 16.6.
9. El portal web del 12è Congrés ha de ser l’eina mitjançant la qual cada afiliat i afiliada
pugui participar en les diferents fases del procés congressual. Els processos telemàtics de
participació i elecció únicament són vàlids quan s’hagin dut a terme mitjançant aquest
portal. El portal ha de garantir les facultats de direcció de les meses, la transparència i
l’accés a la informació de les interventores i interventors nomenats per les candidatures,
els drets de les candidatures a adreçar-se i a comunicar-se amb les persones participants a
l’assemblea, així com l’emissió de vot tot garantint-ne el secret i el registre correcte de qui
l’emet.
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ARTICLE 17
CONFERÈNCIES I ASSEMBLEES CONGRESSUALS DE LES SECCIONS
SINDICALS D’EMPRESA
Les seccions sindicals constituïdes que tinguin òrgans de direcció que hagin superat el
temps de mandat o que aquest finalitzi abans de l’1 de juliol del 2021 han de celebrar la
seva conferència congressual corresponent per elegir els seus òrgans de direcció i
representació i, si escau, la delegació que ha d’assistir als congressos o a les assemblees
congressuals de nivell II i III, en les dates assenyalades al calendari per al nivell I. En
aquest mateix període han de celebrar l’assemblea congressual per triar delegacions al
nivell II o al nivell III aquelles seccions sindicals els òrgans de direcció de les quals finalitzin
el seu mandat en data posterior i a les quals correspongui l’elecció d’aquestes delegacions.
La celebració d’aquesta assemblea congressual
presencialment, a criteri de cada secció sindical.

pot

tenir

lloc

telemàticament

o

ARTICLE 18
ÒRGANS CONVOCANTS
Òrgan encarregat de realitzar la convocatòria de les assemblees transversals
La convocatòria de les assemblees transversals de primer nivell la realitza el sindicat
intercomarcal corresponent o, si no n’hi ha, la Comissió Executiva de la federació.
L’òrgan convocant nomena tres persones de l’àmbit sectorial per a la mesa o meses
corresponents.
Òrgan encarregat de realitzar la convocatòria de les conferències congressuals de
les seccions sindicals d’empresa
Per als processos congressuals de les seccions sindicals constituïdes que hagin de triar
delegats i delegades en conferència congressual o en assemblea congressual pròpia,
l’òrgan que executa la convocatòria ha de ser la seva Comissió Executiva i, en defecte
d’això, la seva Secretaria General.
A aquelles empreses que hagin de realitzar assemblea congressual i no disposin de la
secció sindical d’empresa constituïda o aquesta no compti amb òrgans de direcció, la
convocatòria l’ha de dur a terme el sindicat intercomarcal. En cas que el sindicat
intercomarcal no estigui constituït o que l’àmbit de l’empresa afecti més d’un sindicat
intercomarcal, la convocatòria l’ha de realitzar la federació.

ARTICLE 19
CENSOS ELECTORALS
1.

Es fixa el 31 d’agost del 2020 com a data de tancament a l’efecte d’elaborar el cens
electoral provisional per poder participar en les assemblees o en les conferències
congressuals de nivell I.

2.

Aquests censos provisionals s’han d’utilitzar com a llistat bàsic perquè els afiliats i
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afiliades realitzin la comprovació de la seva deguda inclusió i perquè, si ho consideren
pertinent, presentin les impugnacions que creguin adients, d’acord amb el procediment
establert en aquestes normes.
3.

Les persones afiliades poden obtenir una certificació de la seva inscripció al cens, que
ha de ser expedida per la corresponent Secretaria d’Organització.

4.

Les reclamacions al cens s’han de fer de l’1 al 10 d’octubre del 2020 davant la Comissió
d’Interpretació de Normes.

5.

En els supòsits d’impugnació per exclusió, la reclamació s’ha d’acompanyar amb el
justificant bancari de pagament, les capçaleres de les nòmines a les quals consti el
descompte de les corresponents quotes cotització o la captura de pantalla de l’aplicació
mòbil que ho acrediti.

6.

La Comissió d’Interpretació de Normes ha de resoldre les impugnacions abans del 15
d’octubre del 2020.

ARTICLE 20
ORDRE DEL DIA I REGLAMENT DE
ASSEMBLEES CONGRESSUALS

LES CONFERÈNCIES I DE

LES

La mesa de l’assemblea ha d’aprovar l’ordre del dia, que ha de contenir l’objecte de la
reunió i el reglament, la manera concreta de dur a terme el debat dels textos, el
desenvolupament de les votacions per elegir els òrgans de direcció, si escau, i les
delegacions als congressos de les organitzacions superiors de ram (i, si escau, de territori),
a més de totes les qüestions exclusivament organitzatives (no normatives) que es
considerin necessàries per al desenvolupament de la reunió.

ARTICLE 21
PRESIDÈNCIA DE LES ASSEMBLEES CONGRESSUALS
La presidència i les seves funcions han de ser assumides per una de les persones
nomenades per l’òrgan de direcció que executa la convocatòria.

ARTICLE 22
DESENVOLUPAMENT
CONGRESSUALS

DE

LES

CONFERÈNCIES

I

LES

ASSEMBLEES

En el transcurs de les conferències i de les assemblees congressuals es poden fer les
aportacions als eixos temàtics i es poden presentar resolucions.

ARTICLE 23
COL·LEGIS ELECTORALS DE LES ASSEMBLEES CONGRESSUALS
La mesa s’ha de constituir en un col·legi electoral de les assemblees congressuals a l’efecte
de fer el seguiment del procés electiu del seu àmbit, les competències del qual han de ser,
a més de les recollides en aquestes normes, les de rebre i validar les candidatures que es
presentin.
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ARTICLE 24
MESES ELECTORALS
Amb la finalitat d’atendre i facilitar la tasca del col·legi electoral, en el desenvolupament de
la fase electiva s’han de constituir meses electorals a totes les assemblees congressuals que
hagin de triar delegats i delegades. Tant a les assemblees de les seccions sindicals com a
les agrupades, les meses electorals s’han de constituir almenys amb una antelació de trenta
minuts a l’hora assenyalada per a l’inici. Aquestes han d’estar formades per tres persones
afiliades nomenades pel col·legi electoral, i en el cas de les assemblees transversals, cap ha
de tenir la condició de candidata en aquest àmbit d’elecció.
En el cas de les assemblees o conferències telemàtiques, en la composició de la mesa,
podrà participar, si escau, un membre de l’organisme corresponent.

ARTICLE 25
FUNCIONS I COMPETÈNCIES DE LES MESES ELECTORALS
Les funcions i les competències de les meses electorals són les següents:
1. Han de tenir la custòdia dels censos definitius durant l’assemblea. Els censos han de ser
posats a la seva disposició pel col·legi electoral en format digital, els quals han de ser
retornats al col·legi electoral en finalitzar les votacions.
2. Han de controlar tot el procés de la votació des del moment de la constitució de la
mesa.
3. Han d’aclarir qualsevol dubte que pugui presentar-s’hi respecte del procés de la votació,
d’acord amb les normes aprovades per a aquest procés.
4. Han de justificar la recepció de les impugnacions realitzades durant la votació i han
d’indicar a la persona que la presenta la necessitat de formalitzar-les, durant l’endemà
de la votació, davant la Comissió d’Interpretació de Normes.
5. Han d’elaborar l’acta de constitució de la mesa electoral i l’acta final d’escrutini i han de
ressenyar el resultat de les votacions, els noms de les persones triades delegades per a
participar en les assemblees congressuals de les organitzacions superiors de ram (i, si
escau, de territori) i totes les eleccions que constin en l’ordre del dia i les incidències
sorgides en la sessió. A aquesta acta s’hi acompanyarà un exemplar de cada
candidatura presentada, els vots declarats nuls, els vots als quals se’ls hagi concedit
validesa però que hagin estat impugnats i tota la documentació que hagi generat el
procés de votació.
6. Han d’administrar l’espai telemàtic de l’assemblea i han de garantir els drets de
participació efectiva.
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ARTICLE 26
PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
A les conferències o a les assemblees congressuals de nivell I, els afiliats i afiliades poden
presentar candidatures per a l’elecció de les corresponents delegacions als congressos o a
les assemblees congressuals de nivell II, així com per a totes les altres eleccions que
figurin a l’ordre del dia.
Les candidatures han de complir, obligatòriament, en el moment de la presentació, els
requisits següents:
1. Els candidats i candidates han de ser persones afiliades al corrent de pagament de les
seves quotes.
Les candidatures han d’incloure tantes persones candidates com delegats i delegades
per triar.
2. Les persones candidates han d’acceptar, amb la seva signatura original, la seva inclusió
a la candidatura, acompanyar-la amb la fotocòpia del seu DNI, NIE, permís de conduir o
passaport, i acceptar el tractament de les seves dades.
3. Les candidatures han de guardar la proporcionalitat a l’afiliació de cada sexe a la
circumscripció congressual corresponent.
4. S’ha de procurar una representació adequada de les delegacions atesa la grandària dels
centres de treball, especialment els de les pimes, a persones sense ocupació i a
persones migrades. De la mateixa manera, i per potenciar la participació de l’afiliació
més jove, s’ha de procurar que les candidatures presentades per triar les delegacions
continguin una representació adequada d’aquest col·lectiu.
5. Les candidatures, degudament emplenades, s’han de presentar per part del
representant davant el col·legi electoral (Secretaria d’Organització o persona delegada).
A les assemblees de la secció sindical d’empresa que es realitzin de manera presencial
la candidatura s’ha de lliurar a la mesa. A les que es realitzin de manera telemàtica han
de presentar-se presencialment davant d’un membre de la mesa o a qualssevol de les
seus de les unions intercomarcals o federacions, les quals han d’emetre la certificació
del lliurament i les han de remetre a l’òrgan convocant de l’assemblea. Aquest últim les
ha de fer arribar a la mesa.
6. L’endemà de la presentació de candidatures i amb la comprovació prèvia que aquestes
reuneixen els requisits, el col·legi electoral ha de fer la proclamació provisional i ha de
notificar la resolució als presentadors de les candidatures, tant de les proclamades com
de les rebutjades, amb indicació expressa del motiu de la no proclamació. També ha
d’habilitar, en tot cas, un termini per fer l’esmena.
7. L’endemà es pot interposar recurs davant la Comissió d’Interpretació de Normes, la qual
l’ha de resoldre i notificar el dia següent, i si escau, proclamar les candidatures.
8. La proclamació de les candidatures s’ha d’entendre com a definitiva un cop finalitzat el
termini habilitat per presentar-hi reclamacions.
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9. El representant de la candidatura o les candidatures presentades pot designar un
interventor o interventora per mesa electoral per exercir-hi les seves funcions. La
persona nomenada interventora ha de pertànyer al mateix àmbit en el qual se celebra
l’elecció. Ha de tenir accés amb drets de consulta a tots els elements d’administració de
l’assemblea telemàtica.
10. La persona designada interventora pot comprovar que els votants estan inclosos en el
cens i que el desenvolupament de les votacions s’ajusta a aquestes normes. També pot
interposar reclamacions davant la mesa electoral.
No pot reclamar davant la Comissió d’Interpretació de Normes en la seva condició
d’interventora, dret que es reserva a la persona presentadora de la candidatura.

ARTICLE 27
VOTACIONS, ESCRUTINI I ATRIBUCIÓ DE RESULTATS
Les votacions s’han de realitzar de manera presencial davant la mesa electoral o de
manera electrònica a través del sistema previst al portal del 12è Congrés. En el cas de
votacions telemàtiques, als locals sindicals i als llocs on es realitzin els processos de debat
s’han d’habilitar els mitjans perquè qualsevol persona amb dret de vot pugui exercir-lo.
En tots dos casos el vot és personal, lliure, secret, intransferible i indelegable.

ARTICLE 28
ACTES
De les conferències o assemblees congressuals, se n’ha d’estendre acta general. Aquesta
ha de contenir, a més de les dades identificatives de les persones que hi han intervingut, el
resultat de les votacions, els noms de les persones triades, la desagregació d’aquestes per
sexes i, si escau, el nom del president o presidenta de la delegació i les reclamacions o
incidències rellevants que es puguin produir. La tramitació i la signatura de les actes s’ha
de fer de manera electrònica, i s’han de registrar digitalment o subsidiàriament i lliurar a la
Secretaria d’Organització perquè les arxivi i les custodiï.
La Secretaria d’Organització corresponent ha de registrar les actes de manera immediata.
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CAPÍTOL III
NORMES ESPECÍFIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS
CONGRESSUAL ALS NIVELLS II, III I IV EN EL MARC DEL 12è CONGRÉS DE
LA CS DE LA CONC

ARTICLE 29
EXECUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA ESPECÍFICA I FUNCIONAMENT DELS
CONGRESSOS DE NIVELL II, III I IV
L’execució de la convocatòria dels congressos de nivell II ha de ser efectuada per la
Comissió Executiva del sindicat intercomarcal corresponent, d’acord amb el que disposin
les normes congressuals del seu àmbit federatiu i territorial. En el supòsit que no existeixi
una estructura organitzativa constituïda en aquest nivell II, s’ha de celebrar una assemblea
congressual convocada per la Comissió Executiva de la federació respectiva excepte que
pel baix nombre d’afiliació s’acordi l’elecció directa al nivell des del nivell I fins al nivell III.
L’execució de la convocatòria dels congressos d’àmbit territorial de nivell III ha de ser
efectuada per la Comissió Executiva de la unió intercomarcal.
L’execució de la convocatòria dels congressos de ram de nivell III ha de ser convocada per
la Comissió Executiva de la federació corresponent.
El congrés de la CS de la CONC ha de ser convocat pel seu respectiu Consell, d’acord amb
el que disposin els Estatuts del seu àmbit i aquestes normes.

ARTICLE 30
COMPOSICIÓ DELS CONGRESSOS
1. El nombre de persones delegades que participaran als congressos de nivell III i IV ha
d’estar comprès dins dels trams de mitjanes de cotització assignats per la taula de
l’annex 2 d’aquestes normes i s’ha d’establir amb les dades d’afiliats i afiliades
certificats per la UAR a 31 d’agost del 2020.

ARTICLE 31
ORDRE DEL DIA DELS CONGRESSOS
En l’ordre del dia dels congressos s’ha de fixar de manera clara el seu objecte, que serà el
següent:
1. Congressos de nivell II: triar els òrgans dels seus sindicats intercomarcals i les
delegacions que assistiran als congressos de nivell III de ram i territori. Així mateix, és
funció del congrés el debat i l’esmena de l’informe balanç, les ponències i els Estatuts
confederals, territorials i de ram (quan no existeixi estructura organitzativa constituïda
en aquest nivell II s’ha de celebrar una assemblea congressual per triar la delegació,
escollir el coordinador o coordinadora i debatre els documents congressuals).
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2. Congressos de nivell III: triar els òrgans de les unions intercomarcals i de les
federacions, i les delegacions que assistiran als congressos de la CONC i de les
respectives federacions de la CS CCOO. Així mateix, s’han de sotmetre a debat i esmena
les ponències i els Estatuts confederals, territorials i de ram.
3. Congrés de la CS de la CONC: triar els òrgans de la CS de la CONC i les delegacions que
assistiran al congrés confederal de nivell V. Així mateix, s’han de sotmetre a debat i
esmena les ponències i els Estatuts confederals, i a debat i aprovació els propis de la CS
de la CONC.

ARTICLE 32
REGLAMENT DEL CONGRÉS
El Consell Nacional ha d’aprovar un reglament específic per al desenvolupament del
congrés de la CS de la CONC.

ARTICLE 33
CONVOCATÒRIA I ACREDITACIÓ DE DELEGATS I DELEGADES
1. Les persones triades delegades per assistir al congrés han de ser degudament
convocades per la Secretaria d’Organització de l’àmbit en el qual se celebra el congrés.
La convocatòria a les assemblees congressuals ha de ser realitzada per la Secretaria
d’Organització de l’òrgan superior.
2. La convocatòria als delegats i delegades, que s’ha d’acompanyar de l’ordre del dia i del
reglament del congrés o de l’assemblea congressual, s’ha de realitzar abans dels cinc
dies naturals a la celebració del congrés o de l’assemblea congressual, excepte les
substitucions, que s’han de fer amb almenys un dia d’antelació. En aquells casos en què
el motiu sobrevingut tingui relació amb la pandèmia de la COVID-19 i no hagi estat
possible comunicar-ho amb antelació suficient, es poden realitzar les substitucions el
mateix dia de celebració del congrés. La convocatòria s’ha de cursar preferentment per
correu electrònic amb justificant de recepció.
3. Les persones convocades s’han d’acreditar davant la Comissió Tècnica del congrés o de
l’assemblea congressual dins del termini que s’estableixi en el reglament.
4. La Comissió Tècnica ha de lliurar a la persona delegada una targeta identificativa que
l’acreditarà com a delegat o delegada al congrés.

ARTICLE 34
PARTICIPACIÓ DELS DELEGATS I DELEGADES
Participaran amb plenitud de drets als congressos o assemblees congressuals de nivell II,
III i IV les persones afiliades a CCOO que estiguin al corrent de pagament de les seves
quotes i que hagin estat triades delegades conforme a aquestes normes.
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ARTICLE 35
MESA DEL CONGRÉS O DE L’ASSEMBLEA CONGRESSUAL
1. En la sessió d’obertura de cadascun dels congressos s’ha de constituir la mesa
presidencial amb les persones que hagin estat triades reglamentàriament i entre elles
han de triar un president o presidenta i un secretari o secretària. Així mateix, han de
preveure un nombre de suplents equivalent a la meitat dels integrants de la mesa.
La Secretaria d’Organització de la Comissió Executiva sortint ha d’informar el ple del
congrés del nom de les persones triades en cada àmbit per formar part de la mesa del
congrés i les ha de cridar perquè es reuneixin i perquè entre elles elegeixin la presidència
i la secretaria. Quan correspongui celebrar una assemblea congressual, les funcions de la
mesa han de ser exercides per la Comissió Executiva de l’òrgan superior.
2. Un cop constituïda la mesa del congrés i elegides la presidència i la secretaria, ha
d’assumir la direcció del sindicat durant la celebració del congrés. El seu mandat finalitza
amb la proclamació de la nova direcció triada al congrés.
3. La mesa dels congressos o de les assemblees congressuals té la funció de dirigir i
moderar els debats, si escau, llegir les propostes de resolució, establir els temps per a les
diferents intervencions i sotmetre-les a votació, rebre i justificar la recepció de les
candidatures i de tota mena de documents que li siguin presentats, i comunicar les
esmenes que s’hagin de realitzar. El seu portaveu és el president o presidenta del
congrés o de l’assemblea congressual.
4. La mesa del congrés o de l’assemblea congressual, per al compliment de les seves
funcions, ha de comptar amb l’assistència de la Comissió Tècnica.

ARTICLE 36
COMISSIÓ TÈCNICA DEL CONGRÉS
1. Per a la celebració dels congressos, la Comissió Executiva de l’organització respectiva
ha de nomenar una comissió tècnica, que ha de comptar amb l’assistència necessària de
la Secretaria d’Organització, de la qual dependrà fins a la constitució de la mesa del
congrés.
En cas que se celebri una assemblea congressual, el nomenament de la Comissió
Tècnica correspon a la Comissió Executiva de l’organització superior de ram o territori
que executa la convocatòria.
La Comissió Tècnica s’ha de constituir dintre del termini establert i en la forma escaient,
d’acord amb el que disposa el reglament que regeixi el congrés o l’assemblea
congressual.
La Comissió Tècnica té les funcions següents:


Rebre les candidatures.

●

Executar l’organització interna del congrés.

●

Establir les relacions amb la premsa.

●

Mantenir les relacions amb les delegacions estrangeres, nacionals i convidades al
congrés.

Aprovades el 30/09/2020 i modificades el 5/11/2020, pel Consell Nacional de la CONC (vd)
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●

Coordinar les comissions del congrés amb la presidència.

●

Preparar, d’acord amb la presidència, la documentació necessària per dur a
terme l’ordre del dia del congrés.

●

Fixar, d’acord amb la presidència, els torns de paraula de les delegacions
estrangeres i convidades.

●

Verificar la identitat de les persones delegades convocades i lliurar l’acreditació
corresponent.

●

Verificar que les candidatures presentades pels delegats i delegades compleixen
els requisits establerts en aquestes normes.
En el supòsit que alguna de les candidatures presentades contingués errors
susceptibles de ser esmenats, la comissió ha de comunicar a la presidència del
congrés els errors detectats perquè habiliti un termini —que ha de fixar amb
criteris de raonabilitat— a la persona presentadora de la candidatura per a la seva
esmena.

●

Proveir, d’acord amb la presidència, els mitjans per a la confecció de les actes
de les sessions del congrés.

●

Comunicar a la presidència els resultats de les votacions.

I aquelles altres que li encarregui la presidència del congrés, de la qual depèn fins a
l’elecció d’una nova direcció.
La Comissió Tècnica del congrés ha de disposar de la documentació corresponent (relació
de persones delegades convocades, substitucions, credencials, etc.), que li ha de ser
facilitada per la Secretaria d’Organització que l’hagi nomenat.
Les incidències que sorgeixin en l’acreditació de delegats i delegades han de ser
traslladades per la Comissió Tècnica a la mesa presidencial perquè les resolgui.
La resolució de la mesa del congrés o de l’assemblea congressual pot ser impugnada
davant la Comissió d’Interpretació de Normes que correspongui dins del dia hàbil següent
a la seva finalització.
Una vegada finalitzat el termini habilitat reglamentàriament per formalitzar les
acreditacions, la Comissió Tècnica ha d’estendre acta de les seves actuacions, fent-hi
constar el nom, els cognoms i el DNI de les persones convocades i les efectivament
acreditades, desagregant-les per sexes, d’acord amb el que estableix la LOPD.
L’acta ha de ser signada en tots els seus fulls per les persones integrants de la Comissió
Tècnica i ha de ser lliurada a la presidència del congrés o de l’assemblea congressual
juntament amb la documentació corresponent.
La Comissió Tècnica finalitza les seves funcions amb la cloenda del congrés o de
l’assemblea congressual.

Aprovades el 30/09/2020 i modificades el 5/11/2020, pel Consell Nacional de la CONC (vd)
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ARTICLE 37
COMISSIÓ DE CANDIDATURES DEL CONGRÉS
1. Als congressos o a les assemblees congressuals s’ha de constituir dins del termini
establert i en la forma escaient, d’acord amb el que disposa el reglament que el regeixi,
una comissió de candidatures, que ha de ser l’encarregada de proposar al ple del
congrés el nombre de persones que han d’integrar els òrgans del sindicat dins dels
paràmetres establerts en les normes de les organitzacions confederades (disposició final
segona d’aquestes normes).
2. Un cop iniciat el congrés, la comissió ha de proposar al ple el nombre de components
dels òrgans de direcció i de control que hagin d’elegir-se per a la seva votació prèvia a
l’inici del termini de presentació de candidatures.
3. D’acord amb el que s’estableix en els nostres Estatuts, les eleccions han d’estar
presidides en tot moment per criteris d’unitat, i per això correspon a la comissió
treballar amb les candidatures presentades en la direcció de proposar candidatures
úniques, sens perjudici que aquestes hagin de ser confirmades en votació lliure i secreta
pels delegats i delegades degudament acreditats.
4. Un cop finalitzada la seva tasca, la comissió ha d’estendre acta del resultat de la feina
feta i l’ha de lliurar a la presidència del congrés quan li sigui requerida, juntament amb
la documentació corresponent. Les actes han de ser signades per tots els integrants de
la comissió.
5. Un cop transcorregut el termini fixat, la mesa presidencial del congrés o de l’assemblea
congressual ha de proclamar la candidatura o candidatures que compleixin els requisits.

ARTICLE 38
REQUISITS DE LES PERSONES CANDIDATES A DELEGATS I DELEGADES I
ALS ÒRGANS DE L’ESTRUCTURA SINDICAL DE CCOO
1. Les persones que desitgin formar part de les candidatures per ser triades delegades o per
formar part dels òrgans de l’estructura sindical de CCOO diferents de la secció sindical
han d’acreditar una antiguitat mínima de sis mesos anterior a la data assenyalada per a
la celebració del congrés o de l’assemblea congressual corresponent, excepte per a
aquells òrgans en els quals s’estableixi una antiguitat diferent en els Estatuts.
2. Totes les persones candidates han d’estar al corrent de pagament de les seves quotes.
3. No poden ser candidats a la Secretaria General de les federacions i de les unions
intercomarcals d’aquests mateixos àmbits les persones afiliades que hagin tingut el
càrrec durant dos mandats. Un possible tercer mandat té caràcter d’excepcionalitat.
4. És incompatible presentar-se per ser triat delegat o delegada a un congrés o a una
assemblea congressual en el qual ja té aquesta representació. Si ho fes, la candidatura
en la qual figuri la persona ja triada ha de ser esmenada.
5. No poden ser candidates a cap òrgan de direcció o de control de cap de les
organitzacions confederades ni de la CS de la CONC aquelles persones que, havent
Aprovades el 30/09/2020 i modificades el 5/11/2020, pel Consell Nacional de la CONC (vd)
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exercit en el mandat anterior responsabilitats per les quals estiguessin obligades a fer la
presentació de la declaració de béns, no hagin complert amb aquesta obligació el 30
d’octubre del 2020, amb independència que l’àmbit en el qual es produeixi l’elecció sigui
el mateix o un de diferent que aquell en què es van exercir les responsabilitats anteriors.
6. Les persones que es presentin com a candidates han de presentar prèviament un 10 %
d’avals dels delegats i delegades acreditats.

ARTICLE 39
PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
Les candidatures han de complir obligatòriament en el moment de la presentació els
requisits següents:
1. Els candidats i candidates han de ser persones delegades al congrés que les ha de
votar.
Les candidatures han d’incloure tantes persones candidates com delegats i delegades
per triar, més un 20 % de suplents, quan els llocs per triar siguin cinc o més.
2. Les persones candidates han d’acceptar amb la seva signatura original la seva inclusió
en la candidatura i acceptar el tractament de les seves dades.
3. Les candidatures han de guardar la proporcionalitat que s’estableix en l’article 6
d’aquestes normes pel que fa a la diversitat de gènere.
4. S’ha de procurar una representació adequada de les delegacions segons la grandària
dels centres de treball, especialment els de les pimes, de persones sense ocupació i
d’immigrants. De la mateixa manera i per potenciar la participació de l’afiliació més
jove, s’ha de procurar que les candidatures presentades per triar les delegacions
continguin una representació adequada d’aquest col·lectiu.
5. Les candidatures, degudament emplenades, han de ser presentades pel representant
davant la Comissió Tècnica.
6. El representant de la candidatura o candidatures presentades pot designar un
interventor o interventora per mesa electoral per exercir les seves funcions davant
d’aquestes. La persona nomenada interventora ha de pertànyer al mateix àmbit al qual
se celebra l’elecció.
La persona designada interventora pot comprovar que els votants estan inclosos en el
cens i que el desenvolupament de les votacions s’ajusta a aquestes normes. També pot
interposar reclamacions davant la mesa electoral.

ARTICLE 40
ELECCIÓ DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA DE LA CS DE LA CONC
La Comissió Executiva de la CS de la CONC ha de ser escollida en el marc del congrés de la
CONC.
Aprovades el 30/09/2020 i modificades el 5/11/2020, pel Consell Nacional de la CONC (vd)
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ANNEX I
CALENDARI CONGRESSUAL

Nivell I
Del 9 de desembre del 2020 al 27 de febrer del 2021

Nivell II
Del 5 al 31 de març del 2021

Nivell III
Del 6 d’abril al 5 de maig del 2021

Congrés de la CONC
21, 22 i 23 de maig del 2021

2020
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ANNEX 2
QUADRE REPRESENTATIU DELS DIFERENTS CONGRESSOS I
CONFERÈNCIES

Quadre representatiu dels diferents congressos i
conferències

Sindicats intercomarcals
Fins a 1.000

cotitzants

25

De 1.001 a 3.000

50

De 3.001 a 6.000

100

De 6.001 a 8.000

125

De 8.001 a 13.000

150

Més de 13.000

175

Pensionistes i jubilats
Fins a 1.000

cotitzants

Més de 1.000

25
50

Federacions i unions
Fins a 15.000

cotitzants

100

De 15.001 a 20.000

125

De 20.001 a 30.000

150

De 30.001 a 40.000

200

Més de 40.000

250

2020
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ANNEX 3
MAPA ELECTORAL DE NIVELL I
El mapa electoral respon a l’estructura organitzativa i d’acció sindical de les organitzacions
confederades i té com a objectiu estructurar l’elecció dels delegats i delegades al primer nivell
d’elecció del procés congressual.
El primer nivell d’elecció s’estructura, per aquest ordre, en:
1. Elecció directa de les empreses. En funció de les bases delegatòries de cada àmbit
d’elecció de nivell II, una part d’aquesta base ha de ser elegida per les empreses que en
el càlcul de mitjanes superin el 0,5.
2. Elecció en sectors organitzats, prèviament definits en el marc de les organitzacions
confederades.
3. Les afiliades i afiliats que no estiguin en els supòsits anteriors han de participar en
l’elecció de delegats i delegades al nivell II, a través de les assemblees sectorials al
territori.
4. Les persones afiliades que figuren com a pensionistes (J16) han de participar tant en
l’elecció dels seus representants a la Federació de Pensionistes i Jubilats com a la
federació d’actius en què estiguin ubicades. La convocatòria l’ha de fer la federació
d’actius, que és on s’ha d’articular el procés de participació tant de la federació
convocant com de la de Pensionistes i Jubilats.
5. Les assemblees transversals s’han de fer de manera telemàtica.
El nombre d’assemblees transversals per territori/federació és el que figura a continuació

Sectors organitzats
Federació de Serveis a la Ciutadania
Sectors:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector

AERI, AGÈNCIES DE VIATGES I VEHICLES DE LLOGUER
CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA
ADMINISTRACIÓ DE L’ESTAT
ADMINISTRACIÓ LOCAL
CARRETERA
FERROVIARI
GENERALITAT
PAPER, GRÀFIQUES I FOTOGRAFIA
MAR
MITJANS DE COMUNICACIÓ, CULTURA, OCI I ESPORTS
POSTAL
INTERVENCIÓ SOCIAL I ATENCIÓ A LES PERSONES
TELECOMUNICACIONS

1
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Els sectors que pel volum de quotes agrupades no arribin al nombre mínim per a l’elecció
d’almenys un delegat o delegada s’han d’agrupar entre elles en un únic procés de caràcter
intercomarcal.


Especificitats als sectors vinculats amb l’Administració pública
• Administració local: s’han de considerar com a SSE única els ajuntaments i totes les
entitats dependents (patronats, instituts, etc.).
• Generalitat de Catalunya: elecció de dos nivells diferents d’agrupació dels CCT des
del punt de vista territorial:


Barcelonès: tenen com a referència el departament o la conselleria on
s’elegeix la representació sindical, a excepció d’aquells àmbits que tenen
autonomia pròpia:
–
–
–
–
–



de

Intercomarcals: es considera una sola empresa a cada un dels intercomarcals,
a excepció d’aquells àmbits que tinguin autonomia pròpia:
—
—
—
—



Agrupació de Personal Penitenciari
Agrupació de Bombers
Agrupació d’Agents Rurals
Agrupació de l’Administració de Justícia
Empreses públiques, consorcis i òrgans estatutaris (Parlament
Catalunya, Sindicatura de Comptes i Consell de l’Audiovisual)

Agrupació
Agrupació
Agrupació
Agrupació

de Personal Penitenciari
de Bombers
d’Agents Rurals
de l’Administració de Justícia

Administració de l’Estat:



Barcelonès: agrupen quotes del mateix ministeri o agència estatal (exemple:
AEAT).
Intercomarcals: s’agrupen a cada intercomarcal tots els centres de
l’Administració de l’Estat.


-

Especificitats en altres serveis
• Sector Ferroviari:
 Renfe Operadora - Adif es considera una única SSE i agrupa tots els centres de
treball amb caràcter intercomarcal.
• Sector de Carretera:
 Autopistes: existeix una única SSE de les diferents concessionàries
d’autopistes, per la qual cosa l’àmbit d’elecció és l’agrupació intercomarcal,
com a única empresa.
• Sector Postal:
 Correos y Telégrafos es considera una única SSE i agrupa tots els centres de
treball amb caràcter intercomarcal.
• Sector de Telecomunicacions:

2
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Telefónica es considera una única SSE i agrupa tots els centres de treball amb
caràcter intercomarcal.

Assemblees
Federació/territori

Sindicat Intercomarcal

Afiliació Composició

Del.
directes

Af.
Directes

Assem.
Del.
Af.
Mínim
Directes transversals transversals assemblees

C ONSTRUC C IÓ I SERVEIS-BLLAPAG

2.646

50

13

695

10

37

1.951

2

C ONSTRUC C IÓ I SERVEIS-BARC ELONES

5.391

100

46

2.058

32

54

3.333

4

C ONSTRUC C IÓ I SERVEIS-V.OC C IDENTAL-C AT.C ENTRAL 1.726

50

16

450

13

34

1.276

2

C ONSTRUC C IÓ I SERVEIS-VORMAROS

1.335

50

14

247

13

36

1.088

2

C ONSTRUC C IÓ I SERVEIS-GIRONA

1.355

50

17

397

13

33

958

1

474

25

6

82

5

19

392

1

C ONSTRUC C IÓ I SERVEIS-TARRAGONA

1.432

50

15

302

14

35

1.130

2

FSC -BLLAPAG

7.012

125

81

4.356

45

44

2.656

3

13.230

175

123

8.644

49

52

4.586

5

FSC -V.OC C IDENTAL-C AT.C ENTRAL

3.578

100

65

2.123

31

35

1.455

2

FSC -VORMAROS

2.664

50

27

1.279

17

23

1.385

2

FSC -GIRONA

2.246

50

26

1.120

16

24

1.126

2

FSC -TERRES LLEIDA

1.747

50

34

1.069

16

16

678

1

FSC -TARRAGONA

2.852

50

30

1.626

16

20

1.226

2

SERVEIS-BLLAPAG

5.313

100

57

2.499

23

43

2.814

3

17.493

175

102

9.183

40

73

8.310

9

SERVEIS-V.OC C IDENTAL-C AT.C ENTRAL

4.955

100

67

2.924

24

33

2.031

3

SERVEIS-VORMAROS

2.759

50

25

1.074

10

25

1.685

2

SERVEIS-GIRONA

3.268

100

56

1.584

19

44

1.684

2

SERVEIS-TERRES LLEIDA

1.758

50

29

906

8

21

852

1

SERVEIS-TARRAGONA

3.152

100

51

1.397

17

49

1.755

2

EDUC AC IÓ-BLLAPAG

1.551

50

4

82

4

46

1.469

2

EDUC AC IÓ-BARC ELONÈS

3.329

100

20

475

14

80

2.854

3

EDUC AC IÓ-V.OC C IDENTAL-C AT.C ENTRAL

1.404

50

10

235

5

40

1.169

2

EDUC AC IÓ-VORMAROS

931

25

0

0

25

931

1

EDUC AC IÓ-GIRONA

839

25

1

38

1

24

801

1

EDUC AC IÓ-TERRES LLEIDA

907

25

1

6

1

24

901

1

EDUC AC IÓ-TARRAGONA

803

25

2

42

1

23

761

1

11.264

150

89

6.104

47

61

5.160

6

INDÚSTRIA-BARC ELONÈS

7.515

125

54

2.707

27

71

4.808

5

INDÚSTRIA-V.OC C IDENTAL-C AT.C ENTRAL

7.848

125

56

3.028

36

69

4.820

5

INDÚSTRIA-VORMAROS

6.798

125

55

2.703

35

70

4.095

5

INDÚSTRIA-GIRONA

2.248

50

16

588

14

34

1.660

2

INDÚSTRIA-TERRES LLEIDA

1.554

50

20

537

10

30

1.017

2

INDÚSTRIA-TARRAGONA

3.877

100

51

1.783

30

49

2.094

3

SANITAT-BLLAPAG

1.088

50

31

609

13

19

479

1

SANITAT-BARC ELONÈS

3.962

100

64

2.385

21

36

1.577

2

SANITAT-V.OC C IDENTAL-C AT.C ENTRAL

1.036

50

33

684

8

17

352

1

SANITAT-VORMAROS

792

25

16

452

6

9

340

1

SANITAT-GIRONA

872

25

19

602

4

6

270

1

SANITAT-TERRES LLEIDA

677

25

16

434

5

9

243

1

SANITAT-TARRAGONA

755

25

13

395

9

12

360

1

67.904

722

78.532

100

C ONSTRUC C IÓ I SERVEIS-TERRES LLEIDA

FSC -BARC ELONÈS

SERVEIS-BARC ELONÈS

INDÚSTRIA-BLLAPAG

Totals

146.436
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ANNEX 4
RELACIÓ DE LOCALITATS ON ES REALITZARAN TROBADES
DELIBERATIVES DE NIVELL I

Vallès Oriental - Maresme - Osona
Granollers
Mollet del Vallès
Sant Celoni
Pineda de Mar
Mataró
Vic

Vallès Occidental - Catalunya Central
Sabadell
Terrassa
Rubí
Cerdanyola
Manresa
Berga

Baix Llobregat - Alt Penedès – Anoia - Garraf
Cornellà de Llobregat
Martorell
El Prat de Llobregat
Gavà
Igualada
Vilafranca del Penedès
Vilanova i la Geltrú

Normes del 12è Congrés de la CS de la CONC

Comarques Gironines
Girona
Figueres
Palamós
Blanes
Lloret de Mar
Olot
Ripoll

Terres de Lleida
Lleida
Tàrrega
Vielha

Tarragona
Tarragona
Reus
Valls
El Vendrell
Tortosa

Barcelonès
Barcelona
Badalona
L’Hospitalet de Llobregat
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ANNEX 5
COMPOSICIÓ DEL CONGRÉS DE LA CONC
El congrés de la CONC estarà conformat per 651 delegats i delegades, amb la següent
distribució:


La Secretaria General de la CONC i els 9 membres de la CE de la CONC



630 membres elegits pels congressos de federacions i unions, d’acord amb la seva
cotització mitjana



8 representants de Pensionistes i Jubilats



2 representants d’Acció Jove



La coordinació de l’Àrea Pública

Federacions

Federació

Afiliació

Composició

Quotes
2016-2019

Mitjana
quotes

Proporció

Càlcul
Delegades

Delegats/ades
al Congrés
CONC

CONSTRUCCIÓ I SERVEIS

14.359

100

668.336

13923,667

0,1007376

31,732337

32

FSC

33.329

200

1.450.219

30212,896

0,21859

68,855841

69

SERVEIS

38.698

200

1.752.427

36508,896

0,2641415

83,204561

83

EDUCACIÓ

9.764

100

446.717

9306,6042

0,0673332

21,209952

21

INDÚSTRIA

41.104

250

1.929.984

40208

0,2909044

91,6349

92

9.182

100

386.743

8057,1458

0,0582934

18,362409

18

6.634.426

138217,2

Composició

Quotes
2016-2019

Mitjana
quotes

SANITAT
Totals

146.436

315

Territoris

Territori

Afiliació

Proporció

Càlcul
Delegades

Delegats/ades
al Congrés
CONC

BLLAPAG

28.874

150

1.303.994

27166,542

0,1965496

61,913135

62

BARCELONÈS

50.920

250

2.262.416

47133,667

0,3410116

107,41864

107

V.OCCIDENTAL-CAT.CENTRAL

20.547

150

950.207

19795,979

0,1432237

45,115464

45

VORMAROS

15.279

125

696.431

14508,979

0,1049723

33,066277

33

COMARQUES GIRONINES

10.828

100

499.528

10406,833

0,0752933

23,717398

24

7.117

100

332.756

6932,4167

0,050156

15,799127

16

12.871

100

589.094

12272,792

0,0887935

27,969957

28

6.634.426

138217,2

TERRES DE LLEIDA
TARRAGONA
Totals

146.436

315
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ANNEX 6
RELACIÓ D'EMPRESES DIRECTES O SECCIONS SINDICALS D'EMPRESA QUE FORMARAN PART
DEL CONSELL NACIONAL DE LA CONC
Criteris:
- Empreses que compleixen o estan en condicions de poder complir els requisits estatutaris de la CONC (art. 15.2 a.3)
- Repartiment sobre un mínim garantit de 3 SSE per federació, considerant el paràmetre del nombre d’afiliació
- La resta, fins a arribar a 25, serà en funció del nombre absolut d’afiliació
- Relació provisional 16 setembre 2020

Quota

Federació

NIF

Empresa

Afiliació

SSE

1 CONSTRUCCIÓ I SERVEIS A28541639

FCC M.A. S.A.

879

1 CONSTRUCCIÓ I SERVEIS B87222014

PROSEGUR SOL. INTEG. SEG. ESPAÑA

357

Prov.BC N

1 CONSTRUCCIÓ I SERVEIS A61895371

ISS FACILITY SERVICES S.A.

319

Prov.BC N i centres

1 EDUCACIÓ

Q0818002H

UNIVERSITAT AUTONOMA BARCELONA (UAB)

185

NO

1 EDUCACIÓ

Q0818001J

UNIVERSITAT BARCELONA

139

SI

1 EDUCACIÓ

Q0818003F

UNIVERSITAT POLITECNICA CATALUNYA

108

SI

Diversos centres

C atalunya i provincial
3.924
Bcn

1 FSC

A83052407

CORREOS Y TELEGRAFOS S.A.

1 FSC

A85850394

IBERIA LINEAS AEREAS ESPAÑA S.A

914

SI

1 FSC

A08016081

TRANSPORTS DE BARCELONA S.A.

843

SI

1 INDÚSTRIA

A28049161

SEAT

2.833 C entres i Intercentres

1 INDÚSTRIA

A08004871

NISSAN MOTOR IBERICA

1.058

1 INDÚSTRIA

B82846817

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA S.L.

429 C oord.interempreses

1 SANITAT

Q5855029D

ICS CIUTAT SANITARIA VALL HEBRON

471

SI

1 SANITAT

Q5855029D

ICS HOSPITAL JOSEP TRUETA

466

SI

1 SANITAT

Q5855029D

ICS CIUTAT SANITARIA BELLVITGE

456

SI

1 SERVEIS

A08663619

CAIXABANK, S.A.

5.664

SI

1 SERVEIS

A48265169

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.

2.414

SI

1 SERVEIS

A08000143

BANC SABADELL

2.345

SI

1 SERVEIS

A39000013

BANCO SANTANDER S.A.

1.716

NO

1 SERVEIS

A46103834

MERCADONA S.A.

817

NO

1 FSC

P0801900B

AJUNTAMENT BARCELONA

778

NO

1 SERVEIS

A08115032

CAPRABO S.A.

758 SI (Tendes prov.BC N)

1 FSC

A82018474

TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.U.

640

1 FSC

A08005795

FERROCARRIL METROPOLITANO BARCELONA S.A.

445

SI

1 SERVEIS

A08721177

CONDIS SUPERMERCATS S.A.

443

NO

C entres

18

Resta SSE

Províncial BC N

7

25 Total SSE

Criteris de substitucions:
- En el cas de ser una de les tres empreses assignades per federació: si alguna empresa no compleix algun requisit establert,
la substitució es produirà per una altra SSE de la mateixa federació
- En cas de produir-se aquesta situació a la "Resta de SSE", la substitució es produirà per la següent empresa del global
en nombre d'afiliació

Quota

Federació

NIF

Empresa

Afiliació

SSE

1 FSC

Q0801576J

FERROCARRILS GENERALITAT CATALUNYA

391

1 FSC

P0800000B

DIPUTACIO BARCELONA

382

1 FSC

Q2801660H

ADIF

1 INDÚSTRIA

A46598363

ALSTOM TRANSPORTE

373

C entre

1 SERVEIS

A43227628

BEAUTY BY DIA, SAU

365

NO

1 SERVEIS

A14010342

BANKIA S.A.

348

NO

1 SERVEIS

A28425270

CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A.

342 C oord.Interempreses

1 SERVEIS

A60917978

AXA SEGUROS GENERALES

336

SI

Intercentre amb
C onsorci Drassanes
C oord. Interempreses
373 (ADIF-RENFE) dues
províncies

SI
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ANNEX 7
COMPOSICIÓ DEL CONSELL NACIONAL DE LA CONC
QUOTA
MITJANA

%

DELEGATS/
ADES

Construcció i Serveis

13.923,667

10,07

5,037

5

FSC

30.212,896

21,86

10,929

11

Serveis

36.508,896

26,41

13,207

13

Educació

9.306,604

6,73

3,367

3

Indústria

40.208,000

29,09

14,545

15

8.057,146

5,83

2,915

3

FEDERACIÓ

Sanitat

ASSIGNACIÓ

Total

138.217,209

TERRITORI

QUOTA
MITJANA

%

DELEGATS/
ADES

Bllapag

27.166,542

19,65

9,827

10

Barcelonès

47.133,667

34,10

17,051

17

V.Occidental - Cat. Central

19.795,979

14,32

7,161

7

Vormaros

14.508,979

10,50

5,249

5

Comarques Gironines

10.406,833

7,53

3,765

4

6.932,417

5,02

2,508

3

12.272,792

8,88

4,440

4

Terres de Lleida
Tarragona
Total

138.217,209

ORGANITZACIÓ

QUOTA
MITJANA

50

ASSIGNACIÓ

1

50

%

DELEGATS/
ADES

Secretaries generals
organitzacions confederades
(federacions i unions)

1

ASSIGNACIÓ

13

2

Contingent lliure 4
Empreses directes o SSE

25

CECONC 4
Secretaria General CONC

1

Acció Jove

1

Pensionistes

3

1

Total

[1]

Un cop tancats els censos, la distribució de les persones que han d’escollir les organitzacions inclourà el nombre exacte de
dones i homes.
[2]

Les secretaries generals d’organitzacions confederades computaran a l’efecte de garantir la proporció de
gènere amb el global numèric de la seva organització.
[3]

Assimilació de l’acord confederal, manteniment de la representació actual.

[4]

El nombre el determinarà el C ongrés

