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NORMES GENERALS 
de l’11è Congrés de la CONC 
Aprovades en el Consell Nacional de la CONC el 28 de setembre de 2016

1. INTRODUCCIÓ
Aquestes normes, juntament amb els Estatuts, són les regles 
bàsiques sota les quals es desenvoluparà l’11è Congrés de 
la CONC.

2. OBJECTIUS METODOLÒGICS 

• Articulació confederal

El procés congressual de la CONC articula el conjunt 
d’assemblees, conferències i congressos, a partir de 
l’estructura sindical, de les seccions sindicals d’empresa (SSE), 
dels sindicats intercomarcals, de les organitzacions federati-
ves i territorials, i de la mateixa confederació. 

L’articulació d’aquest és el sentiment d’una organització 
sindical de caire general i confederal, configurada a partir 
de les decisions i de la pluralitat de les organitzacions fe-
deratives i territorials, com a dues potes indestriables que 
s’interrelacionen, interaccionen entre elles i, alhora, configu-
ren l’estructura organitzativa de CCOO de Catalunya.  

• Agilitat i utilitat 

El nou model de congressos que vàrem començar a desen-
volupar a partir del 9è Congrés pretén ser un procés àgil i útil 
en el seu desenvolupament. 

• Participació i proximitat

Tenen dret a participar-hi totes les persones afiliades que figu-
rin al cens i que estiguin al corrent de pagament de la quota.

El tipus de materials i l’articulació del debat, juntament amb 
el procés d’elecció de delegats i delegades i els suports en 
l’elecció de la Secretaria General, cerquen incrementar de 
forma efectiva la participació de l’afiliació. 

Així mateix, pretén ser un factor rellevant continuar desen-
volupant el procés des del mateix centre de treball o des del 
local sindical més proper.

• L’epicentre, el centre de treball

El centre de treball i els espais organitzats sectorials i territo-
rials més propers a la persona afiliada són la clau de volta per 
fer possible la participació efectiva de l’afiliació. 

3. ARTICULACIÓ DELS PROCESSOS CONGRESSUALS 

• Des del centre de treball i els sectors al territori 

La unitat bàsica de debat i elecció serà el centre de treball, 
i, quan no sigui possible pel nombre de persones afiliades, 
serà el sindicat intercomarcal o la confluència sectorial-terri-
torial més propera possible. 

Les agrupacions sectorials autoritzades seguiran el mateix 
criteri. 

Un cop realitzat el càlcul individual de cada organització en 
funció de cada quadre representatiu, s’identificaran les em-
preses que elegeixen delegació de forma directa i els serà 
comunicat fefaentment juntament amb les normes con-
gressuals per fer efectiva l’elecció. 

• De baix a dalt 

Aquesta articulació congressual configura un model de 
construcció de les decisions des de la realitat més concreta 
a la més general. Des del que ens afecta com a realitat indi-
vidual 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 reunions de les SSE, les de les empreses i 
centres de treball (sense SSE) i les dels agrupaments sec-
torials reconeguts, d’acord amb el mapa electoral recollit 
en l’annex 1. En aquest nivell també s’escollirà la delega-
ció que participarà en l’àmbit del sindicat intercomarcal, 
estigui constituït o no.
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Les SSE que no estiguin renovades hauran d’escollir el seu 
òrgan de direcció. Les SSE que figuren en l’annex 3 com 
a empreses directes al Consell de la CONC escolliran 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. Si 
el sindicat intercomarcal està constituït, també s’escullen 
òrgans de direcció.

• Tercer nivell (III): congressos de les unions territorials i les 
federacions nacionals. 
Les federacions, a banda dels seus òrgans de direcció, 
han d’escollir la delegació que participa al congrés de la 
CONC i la que participa al congrés de la federació estatal. 
En aquest cas, les normes aplicables són les aprovades 
per les federacions estatals. També elegiran les persones 
que han de formar part del Consell de la CONC, en funció 
de la distribució de l’annex 2. 

Les unions escolliran els seus òrgans de direcció, la de-
legació al congrés de la CONC i les persones que han de 
formar part del Consell de la CONC, en funció de la distri-
bució de l’annex 2, que tindrà en compte la proporciona-
litat de dones i homes. 

• Quart nivell (IV): 11è Congrés de la CONC. Escull òrgans 
de direcció, òrgans de garantia i control, i la delegació que 
participarà al congrés de la CS de CCOO.

• Composició de les assemblees transversals

Les assemblees transversals (abans anomenades de restes) 
estan formades per tota l’afiliació d’empreses de l’àmbit 
d’elecció que no es pot fer de forma directa. 

L’univers de la convocatòria per a una mateixa assemblea no 
superarà els 600 afiliats i afiliades.

Els agrupaments es realitzaran d’acord amb l’annex 1.

• Conferències de les seccions sindicals d’empresa (SSE)

Les SSE articularan, preferentment en el marc d’aquest pro-
cés congressual, la realització de la seva conferència per a la 
renovació dels òrgans de direcció. 

Les SSE que tenen diferents centres de treball deslocalitzats a 
diverses comarques de Catalunya podran escollir com a can-
didates i candidats al nivell I per participar al nivell II persones 
que formin part del seus òrgans de direcció, tot i que no esti-
guin afiliades en aquell àmbit territorial concret.

4. ARTICULACIÓ DEL DEBAT I ELECCIÓ 

• Un únic procés d’elecció i debat de baix a dalt 

La convocatòria del congrés de la CS de la CONC comportarà 
la convocatòria dels congressos de totes les organitzacions 
confederades. 

A fi i efecte de regular el procés de forma adequada, la Co-
missió d’Interpretació de Normes (CIN) definirà els períodes 
hàbils per als actes federatius i territorials i, amb consulta 
prèvia a les diferents organitzacions, determinarà el calenda-
ri dels diferents àmbits en els diferents nivells. 

• Debat i elecció 

Les organitzacions responsables de la convocatòria determi-
naran la temporalització de la part de debat de documents 
de la part electiva de delegades i delegats. 

• Períodes de votació que facilitin la participació 

Seguint els criteris anteriors, les convocatòries del primer 
nivell en el cas de les empreses amb diferents torns, les 
d’agrupacions sectorials autoritzades i les assembles trans-
versals federatives-territorials hauran de tenir horari en els 
diferents torns i/o de matí i tarda. 

Les empreses i els centres de treball en els quals correspon-
gui elecció directa de delegats i delegades amb més d’un 
torn de treball garantiran que les urnes estiguin obertes un 
mínim de dues hores per a cada torn, i, en funció de les dife-
rents realitats, el temps suficient per garantir la participació 
real de l’afiliació convocada. 

En les assemblees transversals, les urnes estaran obertes als 
locals corresponents tres hores en horari de matí i tres hores 
en horari de tarda, i, en funció de les diferents realitats, el 
temps suficient per garantir la participació real de l’afiliació 
convocada.  

Quan coincideixi el debat amb la votació, les urnes electo-
rals s’obriran una hora abans de l’hora de convocatòria i es 
tancaran una hora després de la previsió de finalització. En 
ambdós casos, els horaris figuraran a la convocatòria. 



79novembre / 2016  

No serà necessari un horari diferenciat de votació en el cas 
d’àmbits electorals de cotització mitjana inferior a 25. 

• Possibilitat d’utilització d’urnes degudament custo-
diades 

En els dos casos, a més, podran utilitzar-se urnes per a les 
votacions en horaris adequats als torns i a la jornada de cada 
àmbit electoral. Les urnes hauran d’estar custodiades en tot 
moment per una mesa electoral. 

Els diferents àmbits de participació tindran urnes perquè els 
afiliats i les afiliades corresponents puguin emetre el seu vot. 

No serà necessària una urna en el cas d’àmbits electorals de 
quota mitjana inferior a 25.

• Lliurament i custòdia de candidatures en el primer 
nivell 

Les candidatures es lliuraran a l’estructura sindical responsa-
ble de la convocatòria de l’acte. 

A les empreses directes a més de l’estructura sindical corres-
ponent es lliuraran a la persona responsable de la SSE.

Les llistes de les candidatures es lliuraran vint-i-quatre hores 
abans, en cas que hi hagi urnes, i en el moment d’inici de 
l’acte electiu, en la resta de reunions. 

• Composició de meses electorals 

L’òrgan convocant és el responsable de la constitució de la 
mesa electoral de cada àmbit, que sempre s’haurà de consti-
tuir abans de l’inici de l’assemblea. 

Estarà formada preferentment per tres persones, que seran 
nomenades per l’òrgan responsable de la convocatòria, i es 
garantirà la participació de dones.

• Regulació d’interventors i interventores

Quan l’elecció es faci per urnes i hi hagi més d’una llista, to-
tes elles podran nomenar una persona com a interventor o 
interventora. 

Els interventors o interventores han de figurar en el cens 
de l’àmbit convocat o han de formar part de l’Executiva de 
l’estructura o de les estructures convocants. 

• Utilització de locals sindicals d’empresa 

Prioritàriament, els debats i les votacions del primer nivell 
que corresponguin a les empreses s’hauran de fer als locals 
sindicals permanents o habilitats de l’empresa. 

A les empreses en què, en funció de la seva grandària o des-
localització en diversos centres de treball, existeixin dificul-
tats per complir aquesta condició, els debats i les votacions 
es convocaran al local sindical més proper o es diversificarà 
la participació en diverses convocatòries d’acord amb el cri-
teri de garantir la més gran participació de l’afiliació possible.

• Utilització dels locals sindicals fora de l’empresa 

Les assemblees transversals federatives-territorials es faran, 
preferentment, als locals sindicals més propers. 

• Dret a participar en el debat i l’elecció 

Tota l’afiliació inclosa al cens de participació al congrés i que 
estigui al corrent de cotització té dret a participar amb les 
seves aportacions i el seu vot, d’acord amb el que preveu 
l’article 8.b dels Estatuts de la CONC. 

• Renúncia de candidates i candidats

Les renúncies o dimissions de persones candidates han de 
realitzar-se a través d’un escrit on ha de constar la signatura 
personal. 

En els casos en què la renúncia d’una persona invalidi una 
candidatura, el presentador de la candidatura podrà sol·licitar 
a l’òrgan convocant un termini per a l’esmena. Aquesta fina-
litzarà vint-i-quatre hores abans de celebrar la votació si és a 
través d’urna i en el mateix moment d’efectuar la votació si 
no n’hi ha.  

En el cas de renúncies o dimissions d’una delegada o delegat 
sindical per assistir al següent nivell, aquesta es produirà per 
mitjà d’un escrit justificatiu i la seva substitució es produirà 
pel següent de la llista. En cas que la dimissionària fos dona, 
la persona substituta ha de ser la següent dona de la llista.

5. ELABORACIÓ I DEBAT DELS MATERIALS 

• Debat de documents de propostes 

El congrés de la CONC inclourà un únic document de pla 
d’acció, estructurat en sis eixos temàtics a partir dels objec-
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tius de la carta de convocatòria i un informe balanç de man-
dat. A banda, inclourà un document dels Estatuts.

Les organitzacions confederades elaboraran i debatran el seu 
propi pla d’acció, que, més enllà dels elements generals que 
formaran part dels documents congressuals de la CONC, po-
drà incloure alguns elements de context propis i específics.

Les estructures sindicals convocants determinaran els docu-
ments per debatre en el primer nivell, a partir de la conside-
ració dels nivells propis i dels nivells superiors. 

Les conferències o els congressos, a partir del segon nivell, 
discutiran preferentment els elements de síntesi i d’idees for-
ça dels documents propis de gestió i dels àmbits superiors, 
amb l’objectiu de facilitar el debat i la discussió sindical. 

Les conferències i els congressos de federacions i unions de-
batran els documents propis del seu àmbit i els dels àmbits 
superiors. 

En qualsevol cas, a qualsevol congrés o assemblea congres-
sual dels diferents nivells on es presentin esmenes o aporta-
cions a documents d’estructures que no formin part directa 
d’aquest debat, aquestes es classificaran com a minoritàries i 
seran enviades a l’estructura corresponent. En el cas del do-
cument dels Estatuts de la CONC s’aplicarà el mateix criteri.
 
La conferència congressual de la CONC per participar en el 
11.º Congreso Confederal de la CS de CCOO debatrà i farà les 
propostes pertinents als documents proposats per la Confe-
deració Estatal de CCOO. 

•Debat per eixos temàtics

Per tal d’aprofundir en els debats de la CONC, es proposarà 
un document amb sis eixos temàtics. El debat es farà bus-
cant la superació de la discussió clàssica d’esmenes concre-
tes per una proposta que permeti les reflexions de caràcter 
general, aportacions que enriqueixin el text i/o la presa de 
posició sobre elements centrals situats als diferents eixos. 

L’afiliació de la CONC podrà canalitzar les seves aportacions 
i/o propostes en la construcció dels continguts i dels eixos 
que han de configurar el document del pla d’acció congres-
sual a través d’un mecanisme telemàtic que finalitzarà el 23 
setembre del 2016. Es crearà un segon espai de participació 
telemàtica, un cop finalitzi la proposta base del document 
congressual, amb una data límit de participació fins al 20 de 
gener del 2017.

A les assemblees es podran presentar aportacions als tex-
tos que es debatin, que automàticament passaran al nivell 
següent, i es farà un exercici de síntesi i integració per tal 
que l’esperit i la filosofia d’aquesta puguin ser incorporats als 
textos.  

Totes les aportacions o les esmenes al document de la CONC 
que sigui impossible d’incloure en el text de la ponència hau-
ran de tenir un mínim suport del 20% dels assistents a la reu-
nió. En aquesta condició podrien ser presentades a la reunió 
d’eix temàtic al mateix congrés de la CONC. Els coordinadors 
i coordinadores de l’eix dinamitzaran el debat i, finalment, 
sotmetran a consideració el text resultant del debat. El ple 
del congrés tindrà una única intervenció de la ponència per 
eix temàtic. Si es proposés una altra intervenció alternativa 
hauria de tenir un suport mínim del 20% dels assistents.

Quan es facin aportacions a documents d’àmbit superior, 
passaran a debat com a majoritàries si tenen la majoria dels 
presents i com a minoritàries si reuneixen el 20% dels vots 
dels presents a l’assemblea, amb un mínim de deu vots. 

Les aportacions i les esmenes al text de reforma dels Estatuts 
s’estructuraran mitjançant la fórmula d’esmenes majoritàries 
i minoritàries amb un mínim del 20% dels presents, amb un 
mínim de deu vots.

6. CONFIGURACIÓ DE CANDIDATURES 

• Secretaria General de la CONC

Per poder presentar candidatura a la Secretaria General de la 
CONC s’haurà de tenir l’aval del 10% del quadre representa-
tiu del congrés. Alhora, els candidats i candidates també po-
dran recollir cinc mil avals, en suport físic i telemàtic (veure 
annex 4), que hauran de ser recollits durant la fase del primer 
nivell d’elecció (entre el 12 de desembre i el 20 de gener).  

El període per presentar candidatura serà de l’1 al 15 
de novembre, i aquesta s’ha de registrar a la Secretaria 
d’Organització i Recursos de la CONC. 

La Secretaria d’Organització i Recursos de la CONC garan-
tirà una presentació conjunta de les diferents candidatures 
presentades, entre el 21 de novembre i el 2 de desembre, a 
cadascuna de les sis unions intercomarcals que configuren la 
CONC i a la seu nacional per a l’afiliació del Barcelonès.  
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• Avals 

Per configurar les candidatures en les conferències i en els 
congressos a partir del segon nivell (aquest inclòs) serà ne-
cessari tenir l’aval del 10% del quadre representatiu. 

• Llistes 

Perquè una llista de candidats i candidates sigui vàlida ha de 
tenir tants membres com llocs per elegir (llistes completes). 

Les llistes no cauran per errades o renúncies justificades, 
però sí per actuacions fraudulentes com: falsificació de sig-
natura, no consentiment de la persona proposada o altres 
casuístiques que es puguin produir. 

La duplicitat d’una signatura en més d’una candidatura su-
posa la seva invalidació en les candidatures si és de forma 
voluntària. Si en una és voluntària i en altres fraudulenta, serà 
vàlida en el primer cas i invalidada en la resta. 

Per facilitar el màxim de representativitat en el primer nivell 
d’elecció, la CIN podrà donar validesa a candidatures en llista 
incompleta, sempre que sigui candidatura única i es justifi-
qui la impossibilitat de completar-la. 

Las candidatures figuraran amb el nom i els dos cognoms, 
amb el número de DNI i amb la signatura de les persones 
que en formen part. 

• Autorització de candidatura 

La candidatura haurà de tenir l’autorització fefaent de qui la 
compon, expressada amb la seva signatura.

• Cotització mínima dels candidats i candidates

Per formar part d’una candidatura a òrgans de direcció di-
ferents dels de la SSE caldrà tenir una antiguitat en l’afiliació 
de sis mesos. 

L’antiguitat és al sindicat, no en l’àmbit de participació.

En la configuració de candidatures de delegació al següent 
nivell no és necessària l’antiguitat.

7. ATRIBUCIÓ DE RESULTATS A LES CANDIDATURES 

L’atribució de resultats en l’elecció de delegats i delegades 
es farà pel sistema proporcional als vots que hagi obtingut 
cada candidatura. 

En el cas d’empat, prevaldrà la major antiguitat d’afiliació 
ininterrompuda, i si persisteix, la menor edat del candidat o 
candidata. 

8. DETERMINACIÓ DEL NOMBRE DE COTITZACIONS 
PER A L’ELECCIÓ DIRECTA 

Per a l’elecció directa per configurar els congressos i/o les 
conferències dels sindicats de ram (segon nivell), serà neces-
sària una cotització mitjana mínima de 5. 

A partir d’aquest mínim serà proporcional a la mitjana de 
quotes aplicant el coeficient de 0,5. 

9. REPARTIMENT DE DELEGATS I DELEGADES PER CON-
FERÈNCIES I CONGRESSOS 

El repartiment de delegats i delegades entre les diferents es-
tructures es farà a partir de distribuir de forma proporcional 
el nombre que els correspon d’acord amb el quadre repre-
sentatiu, entre els diferents àmbits que el componen.

10. QUADRE REPRESENTATIU DELS DIFERENTS CON-
GRESSOS I CONFERÈNCIES

Sindicats intercomarcals:

• Fins a 1.000 cotitzants 25  
• De 1.001 a 2.000   50
• De 2.001 a 3.000   100  
• De 3.001 a 5.000   125
• De 5.001 a 8.000   150  
• Més de 8.001   175  

Pensionistes i Jubilats (J16)

• Fins a 1.000 cotitzants 25  
• Més de 1.001   50  

Federacions i unions
 
• Fins a 10.000 cotitzants 100  
• De 10.001 a 15.000  125  
• De 15.001 a 20.000  150  
• De 20.001 a 30.000  200  
• De 30.001 a 40.000  225  
• Més de 40.000   250 
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11. 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 elegits pels congressos de federacions i unions, d’acord 
amb la seva cotització mitjana. 
• 7 representants de Pensionistes i Jubilats. 1

• 2 representants d’Acció Jove. 
• 1 representant dels afiliats i afiliades autònoms.
• La coordinació de l’Àrea Pública.

FEDERACIÓ QUOTA M. % DELEGATS/ADES ASSIGNACIÓ
SP - Construcció 17.694,23 11,69 36,82 37
FSC 31.263,02 20,65 65,04 65
Serveis 37.917,75 25,05 78,91 79
Educació 10.200,52 6,74 21,23 21
Indústria 46.576,23 30,77 96,93 97
Sanitat 7.719,23 5,10 16,06 16
Total 151.370,98 315

UNIÓ QUOTA M. % DELEGATS/ADES ASSIGNACIÓ
Bllapag 29.789,46 19,68 61,99 62
Barcelonès 51.268,83 33,87 106,69 107
V. Occ - Cat. Central 21.901,25 14,47 45,58 45
Vormaros 16.044,60 10,60 33,39 33
Comarques Gironines 11.497,71 7,60 23,94 24
Terres de Lleida 7.605,85 5,02 15,81 16
Tarragona 13.263,27 8,76 27,59 28
Total 151.370,98 315

ORGANITZACIÓ QUOTA M. % DELEGATS/ADES ASSIGNACIÓ
Pensionistes i Jubilats 4.693,96 3,10 7
SG i CECONC 10
Acció Jove 2
Autònoms 1
Coordinació de l’Àrea Pública 1
Total 21

1 Es manté el nombre de delegats i delegades del congrés anterior, segons acord confederal
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12. MEMBRES NATS ALS DIFERENTS CONGRESSOS I 
CONFERÈNCIES

Els membres de les comissions executives de les diferents or-
ganitzacions confederades (nivell III) poden ser nats als seus 
respectius congressos o conferències congressuals, sempre 
que no superin el 5% dels electors.

Quan l’òrgan superi el percentatge, es farà una elecció que 
respecti les diversitats sindicals i els resultats del congrés an-
terior.

Les persones escollides com a nates hauran d’estar nomena-
des durant el procés i no podran ser candidates en cap altre 
àmbit d’elecció.

13. PERÍODE DE COTITZACIÓ I CENSOS

• Cotització
La cotització mitjana es calcularà pels resultats dels anys 
2012, 2013, 2014 i 2015.

• Tancament del cens electoral
El tancament del cens per poder participar en el procés con-
gressual es farà el 31 d’octubre del 2016, i, en ell, hi figuren 
tots els afiliats i afiliades que tinguin dret a ser electors se-
gons l’article 8 dels Estatuts. 

Prèviament es realitzarà un tancament provisional el 30 de 
setembre del 2016, sobre el qual es podran fer les modifica-
cions adients per part de les organitzacions, de tal manera 
que el 31 d’octubre es pugui incorporar el cens actualitzat i 
ajustat a les diferents assemblees.

A partir d’aquesta data s’obrirà un període de reclamacions i 
impugnacions de deu dies. Finalitzat aquest període es pu-
blicarà el cens definitiu, que estarà disponible abans del 30 
de novembre del 2016.

14. GARANTIR LA PARTICIPACIÓ DE DONES

En el primer nivell a partir de l’elecció de dos delegats o de-
legades o més, es complirà la proporcionalitat de gènere 
segons afiliació. 

A partir del segon nivell i amb caràcter general, es complirà 
la quota de gènere en proporció a l’afiliació. En els àmbits en 
què aquesta superi el 50% i no sigui possible complir amb la 
proporció exacta, es garantirà com a mínim el 50%. 

Per complir aquesta condició, les candidatures s’elaboraran 
alternant fins a aconseguir, com a mínim, la proporció de do-
nes, de manera que la delegació escollida en cadascuna de 
les llistes sigui un reflex d’aquesta proporció.

Les substitucions s’hauran de fer seguint l’ordre de la llista, a 
excepció que es tracti d’una dona; en aquest cas, la substitu-
ció haurà de fer-se per una altra dona.

Les candidatures a la delegació de la direcció nacional seran 
paritàries i la seva presentació alternarà el gènere (home-
dona / dona-home).

15. AFAVORIR LA PARTICIPACIÓ DE JOVES I PERSONES 
MIGRADES

Amb caràcter general es tendirà a mantenir la proporció en 
relació amb l’afiliació de joves i persones migrades.

La representació d’Acció Jove estarà formada per dues per-
sones, que, de manera paritària, representaran l’afiliació en 
aquesta modalitat. 

16. RESPONSABILITAT DE LES DIFERENTS CONVOCA-
TÒRIES

• Assemblees de primer nivell

Les assemblees de primer nivell, les convocaran els sindicats 
intercomarcals i les SSE constituïdes, amb el coneixement i 
l’acceptació de la federació i unió corresponent. 

Si no hi hagués sindicat constituït o comissió gestora, la con-
vocatòria s’ha de fer amb l’acord entre la federació i la unió. 

En l’àmbit dels sindicats comarcals no constituïts i quan la 
cotització mitjana no arribi a 300, es pot fer una convocatòria 
única i conjunta del primer i del segon nivell.

En el cas de sectors reconeguts, la convocatòria la realitzarà 
la federació, amb l’acord de la unió. 

• Sindicats intercomarcals

La convocatòria dels congressos dels sindicats comarcals i 
intercomarcals es realitzarà per acord entre la federació i la 
unió corresponent.

• Federacions nacionals i unions intercomarcals
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Cada federació i cada unió fixaran la celebració del seu con-
grés en el marc del calendari global de la CONC.

17. BARCELONÈS

El Barcelonès, que, en virtut dels acords del X Congrés, no 
està constituït com a unió, articularà el procés congressual al 
voltant d’assemblees transversals i sectoterritorials de nivell II.

Les conferències de nivell II, que en cap cas escolliran òr-
gans de direcció, podrien elegir la persona que exerceixi les 
funcions de coordinació dins la federació. També elegiran 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, 
escollirà la delegació a l’11è Congrés de la CONC i la persona 
que farà les funcions de coordinació del Barcelonès que for-
marà part, com a tal, del Comitè Confederal 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 de la CONC.

18. PENSIONISTES I JUBILATS (PJ)

Les persones afiliades i que tenen la condició de pensionistes, 
per acord del X Congreso 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 amb-
dues coincideixin en el temps, únicament formularan con-
vocatòria les federacions d’actius, a les quals inclouran per-
sones pensionistes del seu àmbit (J16) que participaran a 
l’assemblea d’actius amb tots els drets. Un cop finalitzada, 
es constituirà la de pensionistes i jubilats i es triaran els seus 
representants al nivell II.

La Federació de Pensionistes i Jubilats constarà com a con-
vocant a la part de l’assemblea de la seva afiliació. Per fer-
ho disposarà del cens, on estaran identificades les persones 
amb dret a vot, nomenarà la mesa electoral i garantirà que 
les candidatures estiguin completes per a cadascun dels àm-
bits territorials de nivell II. 

Les persones afiliades com a pensionistes i jubilades, i que 
participen en els dos àmbits del nivell I, únicament poden 
ser candidats en un d’ells.

La participació de Pensionistes i Jubilats als congressos i a les 
conferències territorials mantindrà la mateixa proporció que 
al X Congrés de la CONC. 

Les assemblees de nivell II de Pensionistes i Jubilats escolli-
ran les següents delegacions:

• BARCELONÈS   5 
• BLLAPAG   4 
• VORMAROS   3
• V.OCCIDENTAL - CAT. CENTRAL 4 
• COMARQUES GIRONINES  3
• TERRES DE LLEIDA  2
•TARRAGONA   3 

19. ELECCIÓ DELS ÒRGANS DE DIRECCIÓ DE LA CS DE  
LA CONC

Els òrgans de direcció de la CONC seran:
- Secretaria General
- Comissió Executiva
- Comitè Confederal
- Consell Nacional

La Comissió Executiva de la CONC és l’òrgan de direcció exe-
cutiu i de gestió confederal. Aquest òrgan garantirà com a 
mínim en la seva composició el mateix nombre de dones i 
d’homes. Serà escollida pel Consell Nacional de la CONC en 
el marc del congrés a proposta de la Secretaria General. 

La seva proposta serà de persones elegides directament pel 
congrés en la candidatura a la delegació de la direcció na-
cional (abans anomenat contingent) i assumiran les tasques 
executives i de gestió que li corresponen, així com les que li 
delegui el Comitè Confederal de la CONC.

El Comitè Confederal es constitueix com a òrgan de direcció i 
coordinació confederal de la CS de la CONC i estarà integrat per:
• Secretaria General de la CONC 
• Comissió Executiva
• Secretaries generals de federacions i unions
• Una part de la delegació de la direcció nacional 
• Coordinació del Barcelonès 
• Coordinació de l’Àrea pública
• Coordinació nacional d’Acció Jove
• Reforç de la paritat 

L’elecció de les persones de la part de la delegació de la direc-
ció nacional que configurin el Comitè Confederal s’escollirà 
al Consell Nacional entre els membres de la llista o llistes que 
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no formin part de la Comissió Executiva en proporció al per-
centatge obtingut a la votació del congrés, en relació amb el 
nombre de persones que conformin la Comissió Executiva.
Les persones que s’escolliran per al reforç de la paritat de 
gènere seran elegides per cada organització confederada al 
seu màxim òrgan de direcció. Aquesta s’expressarà amb una 
persona per organització de més gran a menor afiliació fins 
a aconseguir la paritat a l’òrgan de direcció.

20. MAPA DE CONVOCATÒRIES DEL PROCÉS CON-
GRESSUAL

La CIN de la CONC ha de determinar la data d’obertura i de 
tancament dels processos, ordenats per nivells. 

Per garantir la transparència del procés i facilitar-ne el desen-
volupament, el mapa de totes les reunions estarà informa-
titzat i s’hi introduiran les dades corresponents a cadascuna.

Per cada assemblea congressual s’elaborarà una acta de ce-
lebració en què constaran les dades relatives a participació, 
candidatures, votació i persones escollides. En cas de recla-
macions, també han de constar en acta.

21. COMISSIÓ ASSESSORA DELS PROCESSOS CON-
GRESSUALS I D’INTERPRETACIÓ DE NORMES  

La CIN del conjunt del procés congressual serà elegida pel 
Consell Nacional de la CONC (veure annex 5). 

Serà responsable del seguiment de tot el procés congres-
sual, 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 es fonamentarà en el consens propi de 
la confiança entre les persones que la formen. 

Quan no sigui possible el consens, les decisions es prendran 
amb un procés previ de participació i consulta a les parts 
implicades, i s’expressarà en una resolució motivada. 

Estarà formada per un representant de totes les organitza-
cions confederades i tres membres a proposta de la Comis-
sió Executiva de la CONC.

22. IMPUGNACIONS

En el primer nivell, les impugnacions i reclamacions es pre-
sentaran davant l’òrgan o òrgans convocants, i les seves re-
solucions poden ser objecte de recurs davant la CIN.

El termini per a les reclamacions i impugnacions serà el dia 
hàbil següent a la celebració de l’acte de votació, i per al re-
curs, el següent després de conèixer la resolució de l’òrgan. 
La resolució de l’òrgan convocant es realitzarà en el següent 
dia hàbil a la recepció de la reclamació i, si no fos possible, 
com a mínim set dies abans de l’inici del segon nivell. 

Quan facin referència a l’actuació de l’òrgan o per recórrer les 
seves decisions, així com en la resta de nivells, les reclama-
cions, les impugnacions i els recursos es faran davant la CIN.

En els següents nivells les reclamacions i impugnacions es 
realitzaran directament a la CIN, la qual disposarà d’un termi-
ni de fins a dos dies naturals per a la celebració del següent 
nivell per resoldre les reclamacions i els recursos presentats.

2016
2017

Desembre 2016
-

Gener 2017

1r nivell: elecció delegats/ades d’empreses directes i transversals
• 12 desembre a 20 gener
• 23 a 27 gener (introducció dades aplicació)

2017

Febrer
2n nivell: conferències i/o congressos de sindicats intercomarcals
• 30 gener a 22 febrer
• 23 i 24 febrer (introducció dades aplicació)

Març
(setmanes alternes) 

3r nivell: congressos de federacions i unions
• Federacions:  27 febrer a 4 març
                           13 a 18 març
• Unions:  6 a 11 març 
                 20 a 25 març 
• 27 a 31 març (introducció dades aplicació)

Abril 11è Congrés de la CONC: 4, 5 i 6 abril

 
23. CALENDARI CONGRESSUAL
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24. TRANSITÒRIES

Primera

La Federació de Construcció i Serveis de CCOO està cons-
tituïda des del mes de juliol del 2014. A Catalunya aquesta 
federació està composta per dues organitzacions que deri-
ven de l’antiga Federació de Serveis Privats i de la Federació 
d’Indústries de la Construcció i la Fusta. Atesos diferents pro-
blemes aquesta fusió organitzativa encara no s’ha materia-
litzat. 

Aquest procés congressual ordinari obliga la Federa-
ció de Construcció i Serveis de Catalunya, com a la resta 
d’organitzacions confederades, a participar-hi. En conse-
qüència totes les persones afiliades en l’àmbit federatiu han 
de poder participar al procés congressual confederal i, alho-
ra, participar en la constitució de la federació a Catalunya, 
dotant-la d’òrgans de direcció i desenvolupant la seva es-
tructura sindical corresponent.

Cadascuna de les abans anomenades Federació d’Indústries 
de la Construcció i la Fusta i Federació de Serveis Privats no-
menarà una persona encarregada del desenvolupament del 
procés. Aquestes persones faran les funcions de coordinació. 

Aquesta figura assumirà el rol d’estructura sindical a l’efecte 
de lliurament i custòdia de candidatures; alhora, assumirà 
també el paper d’òrgan convocant pel que fa a la composi-
ció de meses electorals. 

En la composició de cadascuna de les meses electorals de 
les assemblees transversals, a banda de la persona proposa-
da per la unió, cada coordinador o coordinadora nomenarà 
una persona de la seva estructura perquè hi participi.

En el cas de l’àmbit del Barcelonès, que no està constituït 
com a unió, aquesta funció territorial recaurà en la Comissió 
Executiva de la CONC.

Les reclamacions que es produeixin en aquest àmbit es rea-
litzaran directament a la CIN  sense necessitat de passar per 
l’òrgan convocant.

La Comissió Executiva de la CONC garantirà la participació 
de l’afiliació d’ambdues organitzacions al procés congressual 
confederal i de la CONC, així com la constitució de la federa-
ció en l’àmbit de Catalunya.

Segona

- La Unió Intercomarcal de CCOO de Terres de Lleida, en vir-
tut dels acords organitzatius aprovats i sancionats als òrgans 
de direcció intercomarcals i confederals, decideixen apostar 
pel treball sindical a través d’àrees de treball transversals.

- Per això, s’estableix que les conferències de nivell II no es-
colliran òrgans de direcció. Tanmateix, elegiran el seu repre-
sentant al comitè territorial, així com l’elecció de la resta de 
delegacions al nivell III en els mateixos termes regulats pel 
conjunt de la CONC.

Tercera

Els quadres representatius referits al punt 11 (Composició del 
Congrés de la CONC. Previsió delegacions), l’annex 2 (Com-
posició del Consell Nacional de la CONC) i l’annex 3 (Relació 
d’empreses directes) són provisionals. 

El tancament definitiu es realitzarà coincidint amb el tanca-
ment del cens el 31 d’octubre del 2016. En aquesta data es 
publicaran els quadres definitius amb la composició de do-
nes i homes de cadascuna de les delegacions.  

Barcelona, 28 de setembre de 2016
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Annex 1

MAPA ELECTORAL
PRIMER NIVELL

Aquest annex es confecciona en funció de la informació i de-
manda de les organitzacions confederades.

Mapa electoral

El mapa electoral respon a l’estructura organitzativa i d’acció 
sindical de les organitzacions confederades i té com a objec-
tiu estructurar l‘elecció dels delegats i delegades en el primer 
nivell d’elecció del procés congressual.

El primer nivell d’elecció s’estructura per aquest ordre a:

1. Elecció directa de les empreses. En funció de les bases 
delegatives de cada àmbit d’elecció de nivell II, una part 
d’aquesta base serà 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 ante-
riors participaran 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) participaran 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 es realit-
zarà per la federació d’actius i en ella s’articularà el procés 
de participació tant de la federació convocant com de la de 
Pensionistes i Jubilats.

Assemblees transversals individuals

El disseny bàsic de les assemblees transversals (sectorials al 
territori) s’ajustarà a l’esquema següent.

Les organitzacions confederades, en funció del desenvo-
lupament organitzatiu de cada àmbit, podran concentrar 
o desconcentrar les convocatòries expressades en aquest 
mapa. 

Quan en un dels àmbits assenyalats al mapa hi hagi 200 afi-
liats i afiliades convocats o més, necessàriament s’ha de fer 
una convocatòria específica i no es pot acumular en un altre 
àmbit.

I. BLLAPAG (BAIX LLOBREGAT - ANOIA - ALT PENEDÈS 
- GARRAF)
— Cornellà de Llobregat
— Gavà / el Prat de Llobregat
— Martorell
— Vilafranca del Penedès
— Vilanova i la Geltrú
— Igualada

II. BARCELONÈS
— Barcelona
— L’Hospitalet de Llobregat
— Badalona / Sant Adrià de Besòs / Santa Coloma de Gramenet

III. VALLÈS OCCIDENTAL - CATALUNYA CENTRAL
— Sabadell / Cerdanyola del Vallès
— Terrassa/Rubí
— Manresa/Berga

IV. VORMAROS (VALLÈS ORIENTAL - MARESME - OSONA)
— Granollers / Sant Celoni
— Mataró/Calella
— Mollet del Vallès
— Vic/Manlleu

V. COMARQUES GIRONINES
— Alt Empordà / Baix Empordà
— Gironès (la Selva / Pla de l’Estany)
— Garrotxa / Ripollès / Cerdanya

VI. TERRES DE LLEIDA
— Lleida (Segrià)
— Tàrrega (Urgell, la Segarra, Pla d’Urgell, Noguera, Solsonès)
— Vall d’Aran - Alt Urgell

VII. TARRAGONA
— Baix Penedès / Alt Camp
— Tarragonès
— Baix Camp / la Conca de Barberà
— Terres de l’Ebre
 
Sectors organitzats

FEDERACIÓ DE SERVEIS

La Federació de Serveis, en funció de la seva estructura orga-
nitzativa, articularà territorialment aquests sectors:

- SF (SECTOR FINANCER)
- SAT (SERVEIS ADMINISTRATIUS I TÈCNICS)
- ST (SERVEIS TÈCNICS)
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FEDERACIÓ DE SERVEIS A LA CIUTADANIA

SECTORS:

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

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

2. Especificitats en els 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 excep-
ció d’aquells àmbits que tenen autonomia pròpia:

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

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

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

• Administració de l’Estat:

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

3. Especificitats en altres serveis

• Sector Ferroviari:

- Renfe Operadora - Adif es considera una única SSE i agru-
pa tots els centres de treball amb caràcter intercomarcal.

• Sector de Carretera:

- Autopistes: existeix una única SSE de les diferents con-
cessionàries d’autopistes, per la qual cosa l’àmbit d’elecció 
és l’agrupació intercomarcal, com a única empresa. 

• Sector de Postal:

- Correos y Telégrafos es considera una única SSE i agrupa 
tots els centres de treball amb caràcter intercomarcal.

• Sector de Telecomunicacions:

- Telefónica es considera una única SSE i agrupa tots els 
centres de treball amb caràcter intercomarcal.
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Annex 2
COMPOSICIÓ CONSELL DE LA CONC

FEDERACIÓ QUOTA MITJANA % DELEGATS/ADES ASSIGNACIÓ2 
SP - Construcció 17.694,23 11,69 5,845 6
FSC 31.263,02 20,65 10,325 10
Serveis 37.917,75 25,05 12,525 13
Educació 10.200,52 6,74 3,37 3
Indústria 46.576,23 30,77 15,385 15
Sanitat 7.719,23 5,10 2,55 3
Total 50

TERRITORI QUOTA MITJANA % DELEGATS/ADES ASSIGNACIÓ
Bllapag 29.789,46 19,68 9,84 10
Barcelonès 51.268,83 33,87 16,935 17
V.Occidental - Cat. Central 21.901,25 14,47 7,235 7
Vormaros 16.044,60 10,60 5,3 5
Comarques Gironines 11.497,71 7,60 3,8 4
Terres de Lleida 7.605,85 5,02 2,51 3
Tarragona 13.263,27 8,76 4,38 4
Total 50

ORGANITZACIÓ QUOTA MITJANA % DELEGATS/ADES ASSIGNACIÓ
Secretaries generals organitzacions 
confederades (federacions i unions)3 

13

Delegació per a la direcció nacional 25 + 10*
Empreses directes o SSE 25
CECONC 10*
Secretaria General CONC 1
Acció Jove 1
Pensionistes 4 1
Total 76

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

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

de la seva organització.
4 Assimilació de l’acord confederal, manteniment de la representació actual. 
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Annex 3

RELACIÓ D’EMPRESES DIRECTES O SSE
QUE FORMARAN PART DEL CONSELL DE LA CONC

Criteris:

• Empreses que compleixen o estan en condicions de poder 
complir els requisits estatutaris de la CONC (art. 14 a.3).
• Repartiment sobre un mínim garantit de 3 SSE per federa-
ció, considerant el paràmetre del nombre d’afiliació.
• La resta, fins a arribar a 25, serà en funció del nombre abso-
lut d’afiliació. 
• Relació provisional l’11 de juliol del 2016.

Federació Empresa Afiliació NIF SSE Quota

SP - Construcció FCC 793 A28037224 Diversos centres 1

Clece 416 A80364243 Diversos centres 1

Urbaser 320 A79524054 Diversos centres 1

FSC Correos 2.247 A83052407 No 1

Telefónica 703 A82018474 Alguna província 1

Ajuntament Barcelona 658 P0801900B Sí 1

Serveis Caixabank 5.755 A08663619 Sí 1

Banc Sabadell 2.347 A08000143 Sí 1

BBVA 2.277 A48265169 No 1

Educació UAB 178 Q0818002 Sí 1

UB 134 Q0818001J No 1

UPC 105 Q0818003F No 1

Indústria Seat 2.340 A28049161 Sí 1

Nissan 1.089 A08004871 Diversos centres 1

Endesa Distrib. 462 B82846817 Sí 1

Sanitat Hospital J. Trueta 388 Q5855029 No 1

CS Bellvitge 282 Q5855029 Sí 1

Hosp. Vall Hebron 274 Q5855029 Sí 1

Total 18

Resta SSE

Banco Santander 1.781 A39000013 Sí 1

Catalunya Bank 1.211 A65587198 No 1

Banco Popular 741 A28000727 Sí 1

Caprabo 619 A08115032 BCN i centres 1

Iberia L. Aéreas 572 A85850394 Sí 1

Transp. Barcelona 555 A08016081 Sí 1

Bankia 507 A14010342 No 1

Total 7

Total SSE 25



91novembre / 2016  

Criteri de substitucions:

• En el cas de ser una de les tres empreses assignades per 
federació: si alguna empresa no compleix algun requisit es-
tablert, la substitució es produirà per una altra SSE de la ma-
teixa 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.  

Federació Empresa Afiliats NIF SSE Quota

FMB Metro BCN 453 A08005795 Sí 1

FGC 375 Q0801576J Sí 1

Mercadona 337 A46103834 No 1

Deutsche Bank 334 A08000614 No 1

Schleker, SA 330 A43227628 Sí 1

Condis Superm., SA 328 A08721177 Sí 1

ADIF 324 Q280166H No 1

AXA Seguros 321 A60917978 No 1

Total SSE substitució 8
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