REGLAMENT DE LA II CONFERÈNCIA
CONFEDERAL DE JOVENTUT DE LA
CS CONC

REGLAMENT DE LA CONFERÈNCIA CONFEDERAL DE
JOVENTUT

PRESENTACIÓ
Aquest document especifica les normes de funcionament intern de la II Conferència
Confederal de Joventut, que es celebrarà a Madrid els dies 17 i 18 d’abril de 2020 i,
operen com a complement a les normes confederals aprovades pel Consejo Confederal
el 17 i 18 de desembre de 2019 i la resolució d’adaptació aprovada el 6 de maig de 2020.
Pretén ser una eina que garanteixi la participació per part del conjunt de joves
sindicalistes afiliats a les CCOO i té vocació d’eina facilitadora del procés de debat i de
presa de decisions.
També desenvolupa la vessant tècnica i electiva de les assemblees.
A l’últim 11è Congrés de la Confederació Sindical de CCOO es va aprovar la realització
de la II Conferència Confederal de Joventut durant el present mandat. La Conferència
ve reglada a l’article 28 dels estatuts de la CS CCOO:

“Entre congreso y congreso y cuando, a propuesta de la Ejecutiva Confederal, se
considere oportuno por el Consejo Confederal, podrán convocarse conferencias
confederales para debatir y establecer la posición de la CS de CCOO en relación a
cuestiones específicas o generales de especial interés para la política sindical de la CS
de CCOO, en la línea de lo aprobado en los congresos confederales. Los acuerdos
adoptados tendrán carácter de decisiones para el conjunto de la CS de CCOO y no
podrán contradecir los acuerdos aprobados por el Congreso Confederal. En cada
convocatoria específica realizada por el Consejo Confederal se establecerán los criterios
de asistencia y funcionamiento de la conferencia, participando el Consejo Confederal y
al menos tantos delegados y delegadas como integrantes del mismo Consejo
Confederal, representando de forma paritaria las estructuras territoriales y de rama.
Estos delegados y delegadas se elegirán de manera proporcional por los Consejos de
las organizaciones del art. 17.1.”
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ASSEMBLEES DE PRIMER NIVELL
El primer nivell d’assemblees correspon a l’àmbit de les Federacions de Catalunya i de
les Unions Intercomarcals. Cada organització, amb excepció de la Federació de
Pensionistes i Jubilats, convocarà una assemblea a la que estan cridats el conjunt de les
afiliades i afiliats menors de 31 anys d’aquell àmbit. Pel que fa al Barcelonès la
convocatòria la realitzarà la Comissió Executiva.
Per tant, cada afiliat o afilada jove rebrà dos convocatòries, la de la federació i la de la
unió on està enquadrat. L’afiliació a la modalitat d’Acció Jove serà convocada únicament
a l’assemblea de la seva unió.

CALENDARI (annex)
Les assemblees de primer nivell es convocaran entre el 10 i el 29 de gener. Les Unions
Intercomarcals convocaran les seves assemblees en els dies parells i les federacions en
els dies senars.
Cada organització ha de comunicar la data prevista per a la seva assemblea fins a
divendres 17 de gener a la Secretaria d’Organització.

ENVIAMENT DE LA CONVOCATÒRIA I INSCRIPCIÓ DELS PARTICIPANTS
L’enviament de la convocatòria a l’afiliació es realitzarà de manera centralitzada per part
de la CECONC. Cada afiliada i afiliat cridat a participar rebrà un correu electrònic o postal
amb la carta de convocatòria, el document de debat i l’enllaç a un aplicatiu on tindrà la
informació de les convocatòries territorials i federatives i la possibilitat d’inscriure’s en
ambdues o en una d’elles.
Cada federació i unió rebrà per part de la Unitat de Serveis Centrals la informació de
persones inscrites en l’assemblea que ha convocat el 4 de febrer, un cop finalitzat el
termini d’inscripció.
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NOMBRE DE PERSONES A ELEGIR PEL NIVELL II
El nombre de persones que han d’escollir-se pel Nivell II (CONC i federacions estatals)
respon als quadres següents:
Unió Intercomarcal

Delegació CONC

Barcelonès

12

BLLAPAG

6

Vallès Occidental – Cat Central

3

VORMAROS

3

Girona

2

Lleida

1

Tarragona

3

TOTAL

30

Federació

Delegació CONC

Delegació federació
estatal

Construcció i serveis

9

8

Serveis a la Ciutadania

27

17

Serveis

52

33

Educació

7

7

Indústria

36

20

Sanitat

10

5

TOTAL

141

90

Les delegacions pel segon nivell han de complir amb la norma de paritat de gènere i
comptar amb un nombre de suplents equivalent al 20% del nombre de places a elegir.
Així mateix es procurarà reflectir la diversitat d’origen.
Les delegacions pel segon nivell han de complir amb la norma de paritat de gènere i
comptar amb un nombre de suplents equivalent al 20% del nombre de places a escollir.
Així mateix es procurarà reflectir la diversitat d’origen.
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REQUISITS CANDIDATS:
-

Les persones que es presentin per ser delegats acreditaran una antiguitat
mínima de sis mesos previs a la data de la convocatòria de la Conferència.

-

Joves inscrits a la Conferència abans del 3 de febrer de 2020.

-

Totes les persones han d’estar al corrent de pagament de les seves quotes.

-

Podran ser candidates aquelles persones joves menors de 31 anys (a data de la
primera convocatòria).

FORMA I REQUISITS PER PRESENTAR CANDIDATURA PER A L’ELECCIÓ DE
DELEGADES I DELEGATS
1. Les candidatures hauran de presentar-se físicament al president o presidenta de
la Mesa, tant a les assemblees generals de nivell I com a la conferència de nivell
II.
2. El període de lliurament de les candidatures serà només durant la primera hora
de l’assemblea, passat aquest termini no s’acceptarà cap altre candidatura.
3. Les candidatures hauran de presentar-se seguint/omplint el model annexat en el
present reglament, indicant l’ordre dels candidats i candidates i signat pels
mateixos.
4. Per presentar la candidatura correctament cal que la mateixa la signatura dels
candidats i una fotocòpia de DNI/NIE, carnet de conduir o passaport de cadascú.
En el supòsit que els candidats i candidates estiguin acreditats a l’assemblea
general, no caldrà aportar la fotocòpia del document d’identificació.
5. A excepció de l’elecció de les delegades i delegats del nivell I, la resta de
candidatures hauran d’aconseguir com a mínim un 10% d’avals de les persones
delegades acreditades a la conferència. Aquests avals es presentaran alhora amb
la candidatura.
6. Cada candidatura designarà un representant (no cal que sigui candidat de la
mateixa). Aquest o aquesta representant, presentarà la candidatura a la Mesa,
es responsabilitzarà de la veracitat de les dades i serà qui rebrà les notificacions
pertinents (si s’escau). Aquesta figura és la que s’encarregarà, d’interposar
reclamacions en nom de la candidatura o dels candidats i/o candidates. També
actuarà d’interventora en les votacions.
7. No es pot presentar una mateixa persona a més d’una candidatura del mateix
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àmbit, en cas que això succeeixi, la persona en qüestió causarà baixa de totes
les candidatures on sigui present.
8. Si algun candidat renuncia un cop s’ha fet la presentació de la candidatura, però
abans de la proclamació es concedirà un termini per esmenar la candidatura.
9. Si algun candidat renuncia un cop s’ha proclamat la candidatura, aquesta quedarà
invalidada sempre que no arribi al 60% dels total a escollir.
DESENVOLUPAMENT DE LES ASSEMBLEES
L’horari de l’assemblea ha de facilitar la màxima participació de persones amb
independència de que disposin de crèdit horari.
Les assemblees disposaran d’una Mesa amb la composició següent:


Coordinació o referent d’Acció Jove de la Unió o Federació



Un membre de la Comissió Executiva



Un membre menor de 31 anys d’una Secció Sindical de l’àmbit
convocant



Secretari o secretària d’actes de la Federació o Unió

La Mesa és l’òrgan que s’encarregarà de recollir les candidatures i les esmenes a
presentar i defensar.
Les assemblees comptaran amb la presència de la Coordinadora Nacional d’Acció Jove o
persona en qui delegui que realitzarà la presentació del document de la Conferència. Es
preveu també una breu intervenció de la Secretaria General de l’organització convocant.
Tindran la condició de convidats i convidades a les assemblees de nivell I tots i totes
aquelles responsables de joventut d’unió i federació que no compleixin amb els requisits
de participació.
La dinàmica de debat ha de fomentar al màxim la participació efectiva dels assistents,
finalment les aportacions que es produeixin es redactaran amb format d’esmenes al
document i es comptabilitzarà el vot obtingut per reflectir-ho a l’acta. Podran passar al
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següent nivell les conclusions, resolucions i esmenes votades tant en majoria com en
minoria (han d’obtenir mínim un 10% dels vots de les persones afiliades acreditades a
l’assemblea). Per presentar esmenes, cal utilitzar el formulari d’esmenes corresponent
prèviament, o bé, es poden presentar a viva veu a la mateixa assemblea per després
lliurar-la en el format requerit.
Tot seguit es realitzarà la votació de les delegacions a la Conferència de la CONC i, si
s’escau, de la federació estatal. Mitjançant un sistema de representació proporcional i de
restos s’atribuirà a cada candidatura el número de llocs que li correspongui. La formula
és: nº vots vàlids/total llocs a repartir. En cas d’empat o de dubtes consultar les normes
de la conferencia (cap. I, art. 11, punt 7).
PROPOSTA ESCALETA ASSEMBLEA
30’ mínim

Acreditacions cens

abans de l’inici
30’

Inici: Composició i presentació Mesa + discurs secretari o
secretària general

Entre 30’ i 1h

Presentació document (comissió ponències) + ASO + iniciar
debat
→ Amb la finalització de la presentació d’ambdós documents finalitza també
el termini per presentar candidatures

Entre 1h i 1’5h

Treball esmenes (amb debats i votacions)

1h

Votació candidatures

ACTES
Les actes han de configurar-se d’acord amb el model annex a les Normes Confederals i
al present reglament, així com adjuntant la documentació pertinent i detallada a la
normativa. Cal remetre-les a la Secretaria d’Organització respectiva el més aviat possible
perquè la pugui remetre a Organització estatal. El termini màxim per fer-les arribar és
de dos dies des de la celebració de l’assemblea
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ASSEMBLEA VIRTUAL DE JOVES DE CATALUNYA (Nivell II)
Tenint en compte el context de crisi COVID-19 en el que estem immersos i la
resolució d’adaptació telemàtica aprovada pel Consejo Confederal, la Conferència
de Joves de la CONC passa a ser l’Assemblea Virtual de Joves de Catalunya.
L’Assemblea es celebrarà el dimarts 26 de maig i començarà a les 12h, amb una
durada prevista no superior a dues hores. A continuació s’explica el canvi de format
i es detalla la forma de participació. En ella participaran, de manera telemàtica,
totes les persones elegides en les assemblees de primer nivell i els membres de la
Comissió Executiva de la CONC, d’acord amb l’horari següent:
ASSEMBLEA VIRTUAL DE JOVES DE CATALUNYA
12h

Inici Assemblea: ASO + Ponència + Conclusions debats previs
Presentació candidatures + sistema de votació telemàtica
Conferencia Confederal de Juventud final
Intervencions:
- Secretari General CONC - Javier Pacheco
- Secretario Juventud – Carlos Gutiérrez
- Coordinadora Nacional d’Acció Jove – Irene Ortiz

L’assemblea no comptarà amb Mesa. El Secretari d’Organització de la CONC es
constituirà en col·legi electoral unipersonal assumint totes les tasques i funcions
pròpies de la Mesa (presentació i proclamació de candidatures).
CANDIDATURES (nivell II)
-

Tots els formularis per participar del procés telemàtic els trobareu a l’annex
II i a la web habilitada de ccoo.cat. Per qualsevol dubte contacteu a
acciojove@ccoo.cat.

-

Ha d’estar formada per 12 candidates i candidats.

-

Ha d’incloure amb un 20% de suplents.

-

Ha de respectar el 50% de paritat (llista cremallera).

-

Ha de comptar amb el 10% dels avals de la delegació (171 persones) que
7

assisteix a l’Assemblea Virtual de Joves de Catalunya.
-

La candidatura sencera (els formularis de tots els membres omplerts, signats
i escanejats, la còpia dels seus DNI -passaport- i el 10% dels avals) ha de
ser enviada per correu electrònic a: organitzacio@ccoo.cat. No seran vàlides
aquelles candidatures incompletes.

-

L’enviament de la candidatura la centralitzarà un dels membres de la
mateixa, adjuntant al cos del correu el seu nom complet i telèfon per si
calgués contactar-lo per esmenar qualsevol error de la candidatura.

-

L’enviament de les candidatures s’ha de fer abans del 14 de maig de 2020.

-

El 22 de maig, el col·legi electoral farà la proclamació de totes aquelles
candidatures vàlides. Si només hi ha una, aquesta serà proclamada com a
candidatura definitiva i no caldrà votació.

-

Si es presenta més d’una candidatura, el 28 de maig es passarà a la votació
digital.

Convidats al nivell II: Tindran la condició de convidats i convidades a la Conferència
de la CONC tots i totes aquelles responsables de joventut d’unió i federació que no
compleixin amb els requisits de participació.
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ANNEX
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ANEXO I
MODELO DE ACTAS
ACTA DE LA ASAMBLEA DE INSCRITOS E INSCRITAS PARA LA CONFERENCIA
DE LA JUVENTUD CELEBRADA EN :

1.

RAMA......................................................

2.

LOCALIDAD .............. PROVINCIA/COMARCA................

3.

FECHA.....................................................

4.

Nº DE AFILIADOS/AS A CCOO ...................................
4.1. MUJERES…..….HOMBRES…….

5.

Nº DE INSCRITOS/AS ASISTENTES A LA...........................
5.1. MUJERES……. HOMBRES……..

6.

ORGANO SUPERIOR ASISTENTE.................................

7.

ORDEN DEL DÍA DE LAASAMBLEA:
1º ................................
2º ................................
3º ................................

8.

COMPOSICIÓN DE LA MESA PRESIDENCIAL DE LA ASAMBLEA:
PRESIDENTE/A:
SECRETARIO/A:
VOCAL:

9.

ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS PARA LA CONFERENCIA DE LA JUVENTUD
DEL ÁMBITO SUPERIOR
VOTOS OBTENIDOS POR CADA CANDIDATURA

Candidatura A………….
Candidatura B………….
Candidatura C………….
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NUMERO TOTAL QUE CORRESPONDE ELEGIR

10..

DELEGADOS/AS
SUPERIOR:

ELEGIDOS

PARA

LA

CONFERENCIA

DE

ÁMBITO

TITULARES
ORDEN

DNI

NOMBRE

1º APELLIDO

2º APELLIDO

NOMBRE

1º APELLIDO

2º APELLIDO

SUPLENTES
ORDEN

DNI

11.

ANEXO 1.- Como tal Anexo se adjuntan los textos del debate y enmiendas votadas
mayoritariamente con expresión de las votaciones alcanzadas por cada una de ellas (caso
de no poder adjuntar los textos, copiar las enmiendas en el espacio destinado al Anexo 1).

12.

ANEXO 2.- Como tal Anexo se adjuntan los textos de las enmiendas votadas
minoritariamente, pero que han alcanzado el 10 por 100 exigido de los votos, con expresión
de las votaciones por cada una de ellas (caso de no poder adjuntar los textos, copiar las
enmiendas en el espacio destinado al Anexo II).

13.

ANEXO 3.- Como tal anexo se adjuntará el Acta de la mesa electoral, que deberá incluir un
ejemplar de cada candidatura presentada.

14.

COMO SECRETARIO/A DE LA MESA HAGO CONSTAR (relatar brevemente
cualquier otra circunstancia relevante):

15.

FIRMAS DE LOS COMPONENTES DE LA MESA DE LA ASAMBLEA:

Vº Bº EL PRESIDENTE/A

EL SECRETARIO/A

VOCALES
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ANEXO 1

TEXTOS DEL DEBATE Y ENMIENDAS MAYORITARIAS (1)
1.

Se adjuntan los textos con expresión al final de los mismos del resultado de la
votación de cada enmienda.

2.

Copia de las enmiendas mayoritarias:

1ª (Texto)

Votación:

Votos a favor ...................
Votos en contra .................
Abstenciones ....................
TOTAL ......................

2ª (Texto)

Votación:

Votos a favor ...................
Votos en contra .................
Abstenciones ....................
TOTAL ......................

3ª (...)

(1)

Si se opta por el método del apartado 1, el apartado 2 queda eliminado y
viceversa.
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ANEXO 2

ENMIENDAS QUE HAN ALCANZADO EL 10 POR 100 DE LOS VOTOS EXIGIBLES
POR LA NORMATIVA (1)

1.

Se adjuntan los textos con expresión al final de los mismos del resultado de la
votación de cada enmienda.

2.

Copia literal de las enmiendas minoritarias:

1ª (Texto)

Votación:

Votos a favor.....................
Votos en contra ...................
Abstenciones ......................
TOTAL .........................

2ª (Texto)

Votación: Votos a favor ...................
Votos en contra ........................
Abstenciones ........................
TOTAL ........................

3ª (...)
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ANEXO 3

RESOLUCIONES DE LA CONFERENCIA

Se adjuntan textos de las resoluciones, cuyas votaciones han sido las siguientes:

1.

Resolución sobre (citar el tema objeto de resolución):

Votos a favor ............................
Votos en contra ..........................
Abstenciones .............................
TOTAL VOTOS .........................

2.

Resolución sobre ...

Votos a favor ............................
Votos en contra ..........................
Abstenciones .............................
TOTAL VOTOS .........................

3.

(...)
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ANEXO II (1)
Modelo para la presentación de las candidaturas
Asamblea o conferencia para la que se presenta:
Nº de
Orden

Nombre

Apellido 1º

Presentada por:

Apellido 2º

Lugar:

Antigüedad

Firma de
aceptación

Fecha.

Domicilio a efectos de comunicación, telf.. y mail

* Acompañar documento de identidad de cada uno de los candidatos para nivel I.
* Las comunicaciones relacionadas con esta candidatura se harán al presentador de la misma.

14

ANEXO II (2)
Modelo para la presentación de las candidaturas (formato
telemático). Si no se tiene la posibilidad de imprimir, escribir de puño y letra (color
azul) y enviar a organizacio@ccoo.cat

Yo en/na ________________________________ (nombre y apellidos)
con DNI _______________ y como afiliado/afiliada de CCOO de
Cataluña con una antiguedad de ________ me presento como
delegado/delegada a la candidatura de la Conferencia Confederal de
Juventud ocupando el puesto __ de la misma candiatura.
Y para que así conste adjunto una cópia del DNI.
En __________, el día __ de mayo de 2020.

__________________________
(Firma del candidato/candidata)
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ANNEX II (2.1)
Model per a la presentació de les candidatures (format telemàtic). Si
no és possible imprimir, escriure de puny i lletra (color blau) i enviar a
organizacio@ccoo.cat

Jo en/na ________________________________ (nom i cognoms) amb
DNI _______________ i com afiliat/afiliada de CCOO de Catalunya amb
una antiguitat de ________ em presento com a delegat/delegada a la
candidatura de la Conferencia Confederal de Juventud ocupant el
número __ de la mateixa candidatura.
I perquè així consti adjunto còpia del DNI.
A __________, el dia __ de maig de 2020.

____________________________
(Signatura del candidat/candidata)
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ANNEXO II (3)
Modelo de aval telemático a las candidaturas. Si no se tiene la posibilidad
de imprimir, escribir de puño y letra (color azul) y enviar a organizacio@ccoo.cat

Yo en/na___________________________________________ (nombre
y apellidos) con DNI _____________ , como afiliado/afiliada de CCOO
de Catalunya y delegado/delegada acreditada en la Assemblea de Joves
de Catalunya, decido avalar la candidatura ___.
Y para que así conste hago llegar el documento el día ___ de mayo de
2020.

_______________________________
(firma del delegado/delegada)
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ANNEX II (3.1)
Model d’aval telemàtic a les candidatures. Si no és possible imprimir, escriviu
de puny i lletra (color blau) i enviar a organitzacio@ccoo.cat

Jo en/na___________________________________________ (nom i
cognoms) amb DNI _____________ com afiliat/afiliada de CCOO de
Catalunya i delegat/delegada acreditada a l’Assemblea de Joves de
Catalunya, faig arribar el meu aval per a la candidatura ___.
I perquè així consti, ho faig arribar a data de ___ de maig de 2020.

_______________________________
(signatura del delegat/delegada)
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ANEXO III
CALENDARI

FEDERACIÓ

DIA

HORARI

CONSTRUCCIÓ I
SERVEIS

19/02/2020

10.30 h i 16.00 h

FSC

13/02/2020

10.00 h i 18.00 h

SERVEIS

11/02/2020

10.00 h i 16.00 h

EDUCACIÓ

17/02/2020

18.00 h

INDÚSTRIA

12/02/2020

16.00 h

SANITAT

25/02/2020

10.00 h

DIA

HORARI

BARCELONÈS

21/02/2020

12.00 h

BLLAPAG
VOCCIDENTAL CCENTRAL
VORMAROS

28/02/2020

11.00 h i 18.00 h

SALA 11, VIA LAIETANA,
BARCELONA
CORNELLÀ LOCAL CCOO

14/02/2020

17.30 h

TERRASSA LOCAL CCOO

20/02/2020

17.30 h

COM.GIRONINES

10/02/2020

10.00 h

TERRES DE LLEIDA

26/02/2020

10.30 h

GRANOLLERS LOCAL CCOO
GIRONA LOCAL CCOO (
SALA CE)
LLEIDA LOCAL CCOO ( SALA
ACTES )

TARRAGONA

24/02/2020

17.30 h

UNIÓ
INTERCOMARCAL

LLOC
SALA 21, VIA LAIETANA,
BARCELONA
SALA 11, VIA LAIETANA,
BARCELONA
SALA 42, VIA LAIETANA,
BARCELONA
SALA 42, VIA LAIETANA,
BARCELONA
SALA 11, VIA LAIETANA,
BARCELONA
SALA 11, VIA LAIETANA,
BARCELONA

LLOC

TARRAGONA LOCAL CCOO
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