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REGLAMENT DEL 4t CONGRÉS DEL SINDICAT 1 

INTERCOMARCAL DE L’FSC-COMARQUES GIRONINES 2 

 3 

El present text desenvolupa el funcionament del 4t Congrés de l’FSC Comarques 4 
Gironines, d'acord amb les normes aprovades pel Consell de la CONC. En aquest 5 
reglament figurarà com a annex l'horari de totes les sessions del Congrés, que 6 
aprovarà l’Executiva i ratificarà la Comissió Executiva de l’FSC-CCOO. 7 

Aquest Reglament, juntament amb les normes i les disposicions aclaridores 8 
introduïdes per la Comissió d'Interpretació de Normes, així com també l’horari annex, 9 
regiran el desenvolupament d’aquest 4t Congrés. 10 

Les 3 persones que formen part de la Comissió Executiva del Sindicat Intercomarcal 11 
i són delegats/des nats/es, s'incorporaran a la delegació en què cotitzin, per a això 12 
han d'informar la Comissió Tècnica del Congrés, amb el temps suficient per a la seva 13 
assignació. 14 

 15 

 16 

DELEGACIONS AL CONGRÉS 17 

El nombre de delegats i delegades que finalment assistiran al 4t Congrés serà de 53 18 
persones i la participació al Congrés d’aquestes es realitza a través de les següents 19 
delegacions: 20 

1. Administració Local – Intervenció social – Aigües (18 + 1 nat = 19) 21 

2. Postal – Carretera – Ferroviari (16 + 1 nat = 17) 22 

3. Generalitat – Paper i Gràfiques – Agrupació sectorial – Estat – Mar- Mitjans de 23 
Comunicació, Oci, Cultura i Esport (16 + 1 nat = 17) 24 

Cada delegació constitueix una unitat per al desenvolupament del Congrés, totes les 25 
persones d'una mateixa delegació ocuparan la zona assignada per la Comissió 26 
Tècnica del Congrés. 27 

Les delegacions es reuniran abans de l’inici del Congrés i comunicaran a la Comissió 28 
Tècnica del Congrés els següents nomenaments: 29 

• La persona que formarà part de la Mesa del Congrés. 30 
• La persona que formarà part de la Comissió de Candidatures. 31 
• La portaveu o portaveus designats per al debat sobre l'informe general i el pla 32 

d’acció, amb el temps assignat per a cadascun, així com els portaveus de les 33 
diferents esmenes no assumides per la ponència. 34 

 35 

 36 

  37 
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MESA DEL CONGRÉS 38 

La Mesa actuarà com a Mesa del Congrés i estarà composta per les següents 5 39 
persones: 40 

• Una persona escollida per cadascuna de les delegacions presents al Congrés. 41 
• Dues persones elegides per l’Executiva de l’FSC Comarques Gironines. 42 

La Mesa es reunirà prèviament a l'inici del Congrés i elegirà, entre elles, la persona 43 
que ostentarà la Presidència, una persona que exercirà la Vicepresidència i una altra 44 
per la Secretaria d'actes. 45 

La presidenta o president de la mesa exercirà de portaveu d’aquesta. Podrà delegar 46 
en la vicepresidència o la secretaria, en els moments que consideri oportú. 47 

La Mesa del Congrés ha de reflectir com a mínim la proporció de dones que correspon 48 
al conjunt de l'afiliació. 49 

La Mesa, com a presidència del Congrés i com a màxim òrgan de direcció durant el 50 
Congrés, podrà adaptar l'horari i modificar-lo en funció dels possibles imprevistos 51 
que es produeixin. Per a canvis que modifiquin la durada del Congrés o modificacions 52 
d’allò que disposa aquest Reglament haurà de sol·licitar autorització mitjançant 53 
votació al plenari del Congrés. 54 

La Mesa del Congrés, un cop finalitzat aquest, elaborarà l'acta que recollirà de forma 55 
resumida el desenvolupament del Congrés, adjuntant com a annexos, l'informe de la 56 
Comissió de Candidatures, els informes de la discussió de les esmenes als documents 57 
debatuts i l'acta del recompte de vots. Ha de ser signada per les persones que 58 
exerceixen la presidència i la secretaria. 59 

 60 

 61 

COMISSIÓ TÈCNICA DEL CONGRÉS 62 

L’Executiva del Sindicat Intercomarcal nomenarà una Comissió Tècnica del Congrés, 63 
que dependrà de la mateixa Executiva en el moment de l'inici del Congrés. 64 

La Comissió Tècnica del Congrés, que en cap cas estarà formada per delegats i 65 
delegades al Congrés, disposarà dels mitjans materials i humans necessaris per 66 
complir les funcions encomanades i que són: 67 

1. Organització interna del Congrés, incloent la imatge, la distribució de les 68 
delegacions en el plenari, la distribució d’espais per a les comissions, així com 69 
les qüestions tecnològiques necessàries per al bon desenvolupament del 70 
Congrés. 71 
 72 

2. Procedir a l'acreditació de les persones que assisteixin com delegades, d'acord 73 
amb la documentació facilitada per les organitzacions i en els horaris 74 
establerts. 75 
 76 

3. En el cas d'incidències produïdes en l'acreditació de persones delegades, la 77 
Comissió Tècnica informarà a la Mesa del Congrés, que haurà de resoldre el 78 
problema en un termini raonable. 79 
 80 

4. Finalitzat el termini d'acreditacions marcat per la Mesa del Congrés, la 81 
Comissió Tècnica aixecarà acta de les seves actuacions, fent constar el nombre 82 
de persones convocades, les efectivament acreditades, desagregant aquestes 83 
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dades per gènere. L'acta ha d'estar signada per tres persones de la Comissió 84 
Tècnica i s'haurà de lliurar a la Mesa del Congrés. 85 
 86 

5. Acreditar les persones convidades, tant internes com externes, facilitant a la 87 
Mesa les persones i organitzacions presents al plenari. 88 
 89 

6. Assistir a la Mesa del Congrés, tant en la coordinació de les diferents 90 
comissions, com en l'establiment dels diferents torns de paraules. 91 
 92 

7. Recollir els recomptes de les diverses votacions. 93 
 94 

8. Col·laborar amb la Comissió de Candidatures a través dels mitjans tècnics que 95 
disposa, per verificar que les candidatures presentades contenen tots els 96 
requisits exigits en les normes. 97 
 98 

9. En el cas que una o diverses candidatures no continguin els requisits exigits 99 
en les Normes, la Comissió Tècnica informarà a la Mesa del Congrés. 100 
 101 

10. Totes aquelles qüestions que la Mesa del Congrés li encomani. 102 

 103 

 104 

COMISSIÓ DE CANDIDATURES 105 

Té com a objectiu elaborar les candidatures a: 106 

• Secretaria General de l’FSC Comarques Gironines. 107 
• Comissió Executiva de l’FSC Comarques Gironines. 108 
• Delegació de l’FSC Comarques Gironines al Congrés de la Unió Intercomarcal 109 

de les Comarques Gironines. 110 
• Delegació de l’FSC Comarques Gironines al Congrés de l’FSC de Catalunya. 111 
• Membres del Consell de la Unió Intercomarcal Comarques Gironines. 112 
• Membres del Consell de l’FSC-CCOO de Catalunya. 113 

 114 

La Comissió de Candidatures estarà formada per una persona de cadascuna de les 115 
delegacions presents al Congrés i dues persones escollides per l’Executiva de l’FSC-116 
Girona. 117 

Les característiques i funcions de la Comissió de Candidatures seran les següents: 118 

1. Exerceix com a tal des de l'inici del Congrés, una de les persones elegides per 119 
l’Executiva de l’FSC Comarques Gironines sortint exercirà la secretaria 120 
d’aquesta per garantir la coordinació amb la Comissió Tècnica i amb la Mesa 121 
del Congrés. 122 
 123 

2. Treballarà amb criteris d'integració i unitat a l'hora d'elaborar les 124 
candidatures. Haurà de tenir la proposta de candidatura o candidatures abans 125 
del període de finalització de terminis acordat per la Mesa del Congrés. 126 
Nomenarà una persona que exercirà com a portaveu de la mateixa. 127 
 128 

3. Comptarà amb la col·laboració de la Comissió Tècnica, que aportarà els 129 
mitjans necessaris perquè la Comissió de Candidatures garanteixi que totes 130 
les persones candidates compleixen amb els requisits reflectits en les Normes, 131 
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així com els avals que donen suport (mínim 10% de les persones acreditades) 132 
a cadascuna de les candidatures. 133 
 134 

4. En de la Comissió de Candidatures que presentarà les candidatures 135 
proposades a cadascuna de les estructures i a les delegacions corresponents 136 
a instància de la Mesa del congrés 137 
 138 

• En el cas que hi hagi més d'una candidatura, a algun o a tots, dels diferents 139 
àmbits, la presentació de candidatures correspondrà al representant 140 
d'aquesta candidatura i al portaveu de l'esmentada comissió. 141 

• Si alguna de les candidatures presentades no conté els requisits aprovats en 142 
les Normes, la comissió rebutjarà aquesta candidatura. 143 

• Garantirà d'acord amb el sistema proporcional, l'assignació de llocs de 144 
cadascuna de les candidatures. En el cas de la Secretaria General serà elegida 145 
per majoria simple. 146 

• Informarà a la Mesa del Congrés del resultat de l'escrutini. 147 
• En acabar el recompte, signarà l'acta del mateix. 148 

 149 

 150 

OBERTURA DEL CONGRÉS 151 

L'acte d'obertura del Congrés el realitza una o més persones proposades per 152 
l’Executiva de l’FSC-Girona. 153 

Aquesta/es  dóna la benvinguda a les persones assistents. 154 

Tot seguit presentarà la Mesa del Congrés així com la Comissió de candidatures les 155 
quals es sotmetran a votació del plenari. 156 

Seguidament la Mesa presentarà el present reglament així com l’horari del Congrés 157 
es sotmetrà a votació del plenari de forma conjunta. 158 

La Mesa informa al plenari de l'horari de tancament d'acreditacions i tot seguit 159 
desenvolupa el procés tal com estableix l'horari acordat. 160 

 161 

 162 

INFORME BALANÇ 163 

L’anterior Secretari General de la FSC-Girona presentarà el informe de balanç. 164 

Seguidament intervindran els i les portaveus de les delegacions, en ordre invers al 165 
nombre de delegats i delegades que els componen amb un temps d'intervenció de 166 
màxim 8 minuts per delegació. 167 

Si en les delegacions hi hagués més d'un portaveu, el temps corresponent es repartirà 168 
proporcionalment. 169 

A continuació l’anterior Secretari General de la FSC-Girona presentarà les conclusions 170 
del debat i la Mesa sotmetrà l'informe a votació del plenari.  171 

 172 

 173 
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DEBAT I VOTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ DEL SINDICAT INTERCOMARCAL 174 

 175 

Intervindrà com a ponent la persona designada per l’Executiva de l’FSC Comarques 176 
Gironines que ha elaborat el document.  177 

Tot seguit seran defensades les esmenes o aportacions per  les persones que 178 
prèviament ho hagin comunicat a la Mesa. Disposant a tal fi d’un temps màxim de 5 179 
minuts per esmena o aportació i un màxim total de 20 minuts. A continuació es 180 
votaran aquelles esmenes que no hagin estat prèviament acceptades o 181 
transaccionades. D’obtenir cada esmena o aportació un suport per majoria absoluta 182 
s’incorporarà al text de Pla d’Acció. 183 

Finalitzat el debat se sotmetrà a votació del Congrés el Pla d'Acció complet, amb les 184 
modificacions introduïdes en el debat. 185 

Totes les esmenes hauran d’haver estat presentades prèviament en format 186 
electrònic. 187 

 188 

 189 

DEBAT DEL PLA D’ACCIÓ DE L’FSC DE CATALUNYA 190 

La Comissió Executiva de l’FSC de Catalunya nomenarà una persona per ordenar les 191 
aportacions i el debat del seu document congressual seguint el criteris de les normes 192 
de la CONC. 193 

 194 

 195 

DEBAT DEL PLA D’ACCIÓ DE L’UNIÓ INTERCOMARCAL DE LES COMARQUES 196 
GIRONINES 197 

La Comissió Executiva de la Unió de les Comarques Gironines nomenarà una persona 198 
per ordenar les aportacions i el debat del seu document congressual seguint el criteris 199 
de les normen de la CONC. 200 

 201 

 202 

RESOLUCIONS 203 

Si un delegat o delegada al 4t Congrés del Sindicat Intercomarcal vol presentar una 204 
resolució, ho farà davant la Mesa Congrés amb un mínim del 25% d’avals del plenari. 205 
Si aquesta proposta anés en una orientació contrària al pla d’acció ja aprovat pel 206 
plenari del Congrés, la Mesa automàticament la refusarà. 207 

 208 

 209 

VOTACIONS 210 

Totes les votacions seran a través de l’aplicació informàtica del congrés, on els 211 
delegats/des hauran d'identificar-se amb el seu DNI i el seu PIN personal. 212 
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L’obertura i tancament de les votacions serà ordenada pel president o presidenta de 213 
la mesa. 214 

En cas de votacions per a l’elecció dels òrgans de direcció si hi ha més d’una 215 
candidatura el repartiment dels llocs serà de manera proporcional als vots obtinguts 216 
per cada candidatura, fent-se aquest de la següent manera: 217 

1. Es dividirà la suma de vots vàlids obtinguts per totes les llistes entre el nombre 218 
de llocs a cobrir. 219 

 220 
2. Es dividirà el nombre de vots vàlids obtinguts per cada llista entre el resultat 221 

de la divisió de l’apartat 1, indicant la part entera del número resultant el 222 
nombre de llocs corresponents a cada llista, comptant a partir de la persona 223 
que encapçala la llista corresponent i per l’ordre en que figuren. 224 

 225 
3. La resta de llocs fins a completar-los tots una vegada feta la suma dels 226 

obtinguts per cada llista segons l’apartat 2, s’assignarà a raó d’un per llista, 227 
per ordre de la part decimal de la divisió de l’apartat 2 en ordre descendent. 228 
Si n’hi ha restes iguals, s’assignarà a la llista que més vots hagi obtingut i en 229 
cas d’empat també a vots al candidat/a de més edat. 230 

 231 

En cas de mal funcionament del sistema de votació telemàtic, es podrà fer de manera 232 
excepcional la votació a mà alçada. Excepte si es tracta d’elecció dels òrgans de 233 
direcció amb més d’una candidatura que serà de forma secreta. 234 

 235 

 236 

DELEGATS/DES 237 

El mode de participació al 4t Congrés del Sindicat Intercomarcal de la FSC a les 238 
Comarques Gironines es farà de manera presencial. 239 

Es podrà participar al Congrés, amb caràcter excepcional, tal i com va aprovar la 240 
comissió de normes a la seva circular 2/2021, mitjançant via telemàtica, sempre i 241 
quan el delegat/da tingui una limitació d’assistència relacionada amb la pandèmia del 242 
COVID-19, tant per ser persona contagiada o contacte estret, limitacions de mobilitat 243 
o ser persona d’alt risc o bé pateixi una dolència o malaltia que li impedeixi el 244 
desplaçament. Que ha de ser valorada per la comissió tècnica. 245 

Delegats/des presencials: 246 

• Han de portar el mòbil amb bateria suficient i/o carregador. 247 
• Han de complir les mesures COVID, principalment dins el recinte, seguint les 248 

indicacions en tot moment de les persones responsables de fer complir les 249 
normes. 250 

• L’organització del congrés facilitarà una mascareta FFP2 per persona, la 251 
utilització de la qual és obligatòria durant tot l’acte. 252 

• Respectar els horaris marcats, sobretot en l’ordre d’entrada i sortida. 253 
• Les aportacions, esmenes i resolucions hauran de ser incorporades al debat a 254 

través del portal (APP) del Congrés o en el seu defecte, ser entregats al més 255 
aviat possible a la Comissió Tècnica per tal de ser incloses a l’aplicatiu. 256 

• Les votacions seran telemàtiques. 257 

 258 
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 259 

DELEGATS/DES PER VIA TELEMÀTICA: 260 

• La participació via telemàtica es farà a traves de l’aplicació ZOOM, on 261 
l’organització habilitarà un sala per al Congrés. 262 

• Han de demanar l’autorització a l’organització per fer l’assistència on-line. 263 
• Una vegada es té l’acceptació, s’ha d’avisar al responsable de la comissió 264 

tècnica que li enviarà un enllaç amb la inscripció on-line. 265 
• El dia del congrés, la persona designada per la Federació, farà una 266 

videotrucada al delegat/da que haurà d’acreditar-se fefaentment abans de 267 
donar accés definitiu a la sala ZOOM del congrés. 268 

 269 

 270 

DISPOSICIÓ FINAL 271 

Aquest reglament serà aprovat per l’Executiva de l’FSC de les Comarques Gironines 272 
que, juntament amb l’horari, són instruments per al bon desenvolupament del 273 
Congrés. 274 

En el cas que la Mesa del Congrés consideri la necessitat de modificar ordre o temps 275 
dels escrits, els adoptarà amb acord de majoria simple dels seus components. 276 

 277 

Girona, 24 de març de 2021 278 

 279 

Comissió executiva de l’FSC de les Comarques Gironines 280 


