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IV Assemblea Nacional d’ACCIÓ JOVE 

REGLAMENT DE L’ASSEMBLEA NACIONAL  

D’ACCIÓ JOVE – CCOO de Catalunya  

 

PRESENTACIÓ 

Aquest document especifica les normes de funcionament intern de la 4a Assemblea 
Nacional d’ACCIÓ JOVE - Joves de CCOO de Catalunya (ANAJ), que es desenvoluparà a 
Barcelona el divendres 10 de març de 2017 i operen com a complement a les normes 
confederals aprovades al Consell Nacional de 28 de setembre de 2016.  

Pretén ser una eina que garanteixi la participació per part del conjunt dels joves 
sindicalistes afiliats a les CCOO, en coherència amb l’article 15 de les normes de l’11è 
Congrés de la CONC i té vocació d’eina facilitadora del procés de debat i de presa de 
decisions.  

També desenvolupa la vessant tècnica i electiva de l’Assemblea. 

DELEGATS I DELEGADES A L’ANAJ 

A la IV ANAJ, el nombre de delegats i delegades serà de 100 persones que 
representaran el conjunt de l’afiliació confederal. 

 

IV ASSEMBLEA NACIONAL ACCIÓ JOVE 

100 delegats i delegades

DISTRIBUCIÓ % TOTAL DELEGATS DONES HOMES 

BARCELONÈS 37,55 38 17 21

BLLAPAG 19,18 19 7 12

VALLÈS OCCIDENTAL-CATALUNYA CENTRAL 11,37 11 4 7 

VALLÈS ORIENTAL-MARESME-OSONA 9,38 9 4 5 

COMARQUES GIRONINES 7,77 8 4 4 

TERRES DE LLEIDA 5,64 6 3 3 

TARRAGONA 9,11 9 4 5 

TOTAL 100 100 43 57

BARCELONÈS

% TOTAL DELEGATS DONES HOMES 

CONSTRUCCIÓ I SERVEIS 

 

7,34 3 1 2 

FSC 21,44 8 3 5 

SERVEIS 45,05 17 9 8 

EDUCACIÓ 2,8 1 1 0 

INDÚSTRIA 16,03 6 1 5 

SANITAT 7,34 3 2 1 

TOTAL 100 38 17 21
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Els 5.621 afiliats i afiliades actuals menors de 30 anys a les CCOO de Catalunya el 38% 
està ubicat al Barcelonès. Aquesta delegació serà coberta per les federacions 
nacionals.  

El conjunt de delegats i delegades que provindran de les Unions intercomarcals estaran 
conformades amb l’aportació central de l’afiliació provinent dels seus sindicats 
intercomarcals. 

Els 135 afiliats i afiliades a la modalitat Acció Jove, podran participar en el marc de les 
delegacions territorials.  

La composició definitiva dels delegats i delegades de l’ANAJ ha de contemplar:  

• La participació de dones joves 
• Presència activa de nous delegats i delegades joves, que hagin sortit 

recentment elegits com a representants a les eleccions sindicals de la seva 
empresa o centre de treball. 

MESA DE LA CONFERENCIA 
 
La comissió plenària d’ACCIÓ JOVE farà una proposta de Mesa de 4 membres. Aquesta 
serà paritària. 

La Mesa elegirà les dues persones que exerciràn la copresidencia de l’ANAJ i aquella 
que farà les funcions de secretaria.  

La Mesa és l’òrgan de direcció tècnica de l’ANAJ i a ella li correspon l’aplicació d’aquest 
Reglament, la moderació dels debats, la supervisió dels processos i gestió del temps. 
També elaborarà l’acta final de l’ANAJ.  

 
INFORME-BALANÇ DE GESTIÓ I PLA D’ACCIÓ  
 
La coordinació nacional d’ACCIÓ JOVE – Joves de CCOO de Catalunya presentarà  
informe balanç del període i el pla d’acció corresponent a l’11è Congrés.  
 
El debat del pla d’acció s’estructurà en grups de treball i posteriorment un o una 
portaveu fixarà les aportacions i conclussions del grup en termes d’aportacions i 
enriquiment del text. 
 
Ambdós document tindra un espai per a la seva votació 
 

SERVEI D’ORGANITZACIÓ TÈCNIC 

El Servei d’Organització tècnic estarà format per persones voluntàries d’ACCIÓ JOVE i 
de la CS CONC.  

Treballarà sota la direcció de la Mesa i les seves funcions seran entre d’altres 
l’organització, desenvolupament i coordinació dels treballs de l’ANAJ.  
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VOTACIONS 

La IV ANAJ ha de procedir a efectuar les següents eleccions: 

• Proposta de coordinació nacional 

• Proposta d’equip de coordinació  

• Proposta de dues persones (paritària) que representaran a l’afiliació jove a l’11è 
congrés de la CONC. 

PROPOSTA DE COORDINACIÓ I EQUIP COORDINADOR NACIONAL 

Les candidatures a la coordinació nacional i a l’equip de coordinació nacional d’ACCIÓ 
JOVE es podran presentar a la Mesa i compliran els següents requisits: 

• Escrit on figurin noms i cognoms de la persones, identificació i federació i 
territori de referència. 

• Ha de tenir el suport mínim del 20% d’avals respecte el total dels participants a 
l’ANAJ.  

RESOLUCIONS 
 
La comissió plenària d’ACCIÓ JOVE encarregarà l’elaboració d’una o vàries resolucions. 
 
Si un delegat o delegada a l’ANAJ vol presentar una resolució ha d’anar acompanyada 
d’un mínim del 20% d’avals. 
 

Proposta Horari: 

9 h Acreditacions 

9.30 h Informació composició MESA ANAJ 

• Votació i aprovació del Reglament i Horari 

• presa de posessió i nomenament de co-presidència i secretaria 

9.45 h  Informe – Balanç Gestió del mandat . Presentació i Votació 

10.30 h • Presentació Pla d’Acció ACCIÓ JOVE  

• Presentació pla d’acció 11è Congrés CONC 

Finalització del període de presentacions de Candidaures 

PAUSA CAFÈ 

11.30h. Debat en grups pla d’acció 

12.30 h. Conclusions debats i votació Pla d’Acció 
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CONVIDATS I CONVIDADES  

La Secretaria Confederal de Joventut de la CS de CCOO, participarà a l’ANAJ mitjançant 
una intervenció de la secretaria Confederal de Joventut a l’acte de cloenda. 

Així mateix també hi seran convidades el conjunt de secretaries de joventut de CCOO 
de nacionalitat i regió i de federacions estatals constituïdes  

L’ANAJ també convidarà de manera expressa a una sèrie d’entitats, associacions, 
plataformes i diversos àmbits de joventut amb els que tenim una especial relació de 
fraternitat i treball en comú.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Document aprovat a la Comissió Plenària i a la Comissió Executiva CONC  

Barcelona, 30 de gener de 2017. 

 

13 h Presentació i votacions:  

• Resolució o  resolucions   

• Coordinació Nacional, Equip Coordinador i delegació 11è Congrés 
CONC 

13.30h Acte de Cloenda:  

Intervencions:   

• Tània Pérez, secretaria confederal de Joventut CS CCOO 

• Joan Carles Gallego, secretari general CCOO Catalunya 

• Coordinació nacional d’ACCIÓ JOVE electa  

Acte d’acomiadament equip anterior i afiliats i afiliades que deixen ACCIÓ 
JOVE. 


