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NORMES AL  XIè  CONGRÉS DE LA FEDERACIÓ DE 

SANITAT DE CATALUNYA 
 

 
Aquestes normes segueixen els criteris aprovats per els organismes confederals i 
federals de congressos tant pel que respecta al sistema de la elecció de 
delegats/adés, com el calendari següent : 
 
De  12 de desembre de 2016 al 20 gener de 2017: Assemblees congressuals de 
seccions sindicals, centres de treball que per el numero d`afilats escullen directament  i 
les assemblees de agrupacions de restes 
 
Del  30 de gener al  22 de febrer de 2017: assemblees comarcals e intercomarcals 
 
Del 6 al 15 de març de 2017: reunió de las delegacions al XIè Congrés de la FSC,  
per escollir als representants al congrés (portaveu, mesa, credencials, candidatures) i 
discussió de l’ informe general 
 
16 de març de 2017:  XIè congrés de la FSC a Cornella  
 
 
NIVELL 1.- ASSAMBLEES SECCCIONS SINDICALS I CENTRES DE TREBALL 
 
La convocatòria de les assemblees de primer nivell es realitzarà pel sindicat 
intercomarcal corresponent i la secció sindical si esta constituïda, On no hi ha sindicat 
intercomarcal constituït es realitzaran des de la Federació de Sanitat, prèvia consulta 
amb les seccions sindicals i las unions territorials, amb una antelació mínima de 15 
dies naturals.  
 
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 transversals federatives / territorials hauran de tenir horari en els diferents 
torns i/o de matí i tarda. A la convocatòria haurà de constar l’hora d’inici de 
l’assemblea i el termini de presentació de candidatures. 
 
Les empreses i els centres de treball en els quals correspongui 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 diferents 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 electorals 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.   
 
No serà necessari un horari diferenciat de votació en el cas d’àmbits electorals de 
cotització mitjana inferior a 25.   
 
A les assemblees podran participar solament les persones afiliades que estiguin al 
corrent de pagament. Les impugnacions al cens es podran realitzar com a màxim 72 
hores abans de les assemblees, proclamant-se el cens definitiu 24 hores abans de 
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l’assemblea i serà el que s’utilitzarà  per la corresponent acreditació, presentació de 
les candidatures a l’inici de l’assemblea, i votació. 
 
El numero de delegats/des a escollir al primer nivell esta determinant  als  documents 
annexes. La votació es realitzarà amb urnes si es presenta mes de una candidatura, i 
també en funció de la franja horària de votació. Les urnes estaran custodiades en tot 
moment per una mesa electoral. 
 
Les empreses que elegeixen directament representants al Consell de la CONC faran 
l’elecció durant l’assemblea de primer nivell. 
 
Dins el procés congressual es realitzarà la renovació de totes les seccions sindicals 
constituïdes.  
 
Als efectes d’atendre i facilitar el desenvolupament de la fase electiva, es constituiran 
Meses Electorals en totes les assemblees congressuals que correspongui. Les Meses 
Electorals estaran constituïdes per tres membres nomenats per l’organisme convocant 
i es garantirà la participació de dones, amb com a mínim una persona del organisme 
convocant. Les Meses Electorals tindran la custodia dels cens, rebran i validaran las 
candidatures que es presentin, controlaran tot el procés de votació i realitzaran l’Acta 
final de l’escrutini que lliuraran a la Secretaria d’Organització del la FSC. 
 
Les llistes de candidats hauran de tenir com a mínim tants membres com llocs a elegir. 
En elles figurarà el nom i cognoms el DNI i la signatura dels candidats. L’atribució de 
resultats en l’elecció de delegats serà proporcional als vots obtinguts. Cada 
candidatura podrà designar un interventor. Caldrà determinar que la proporcionalitat 
homes/dones de les candidatures s’ajusti a les normes de la CONC. 
 
De l’assemblea deliberativa també és farà una Acta que contindrà els temes debatuts 
i/o les propostes de modificacions majoritàries i les minoritàries que tinguin el 20% dels 
vots als esmentats texts; el resultat de les votacions i els noms dels delegats escollits 
per participar a les assemblees de les organitzacions superiors. La copia d’aquesta 
Acta es lliurarà immediatament a les secretaries d’organització de l’òrgan convocant.  
  
Les assemblees transversals es realitzaran segons els mateixos criteris en data 
acordada amb las unions territorials. 
 
Les impugnacions a les assemblees congressuals es presentaran a la Comissió 
Executiva de la FSC en un màxim d’un dies hàbils després de la seva realització. 
 
 
Nivell 2.-  Assemblees comarcals i intercomarcals 
 
El nombre de delegades i delegats que participaran en cada assemblea, s’establirà  
segons la mitjana de cotitzacions dels darrers 4 anys, fins el 31 d’octubre de 2016.  
 
A les assemblees comarcals es constituiran i renovaran els sindicats intercomarcals 
sempre que sigui possible, debatran els documents congressuals i les esmenes 
aprovades a les assemblees del Nivell 1, també s’escolliran els delegats que 
participaran als congressos de Nivell 3, les direccions dels sindicats i als congressos 
territorials (federacions i unions territorials). On no sigui possible constituir o renovar el 
Sindicat Intercomarcal s’elegirà el resposable territorial. Veure documents annexos 
 
Les candidatures necessitaran el aval del 10% del delegats/adés. 
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Nivell 3.-  Congrés de la FSC 
 
Lloc i data de celebració.  La Federació de Sanitat de CC OO de Catalunya celebrarà 
el seu XIè Congrés el dia 16 de març de 2017 a Cornellà (Sala d’actes de la Unió 
Intercomarcal BLLAPAG). 
 
Número de delegats/adés 
 
El número de delegats/adés serà de 100. 
 
Les delegacions es constituiran de la següent forma: 
 
1. Barcelonès: 46 delegats/adés. 
2. BLLAPAG, Terres de Lleida i Comarques Tarragonines: 25 delegats/adés 
3. V. Occ. Catalunya Central, Comarques Gironines i VORMAROS: 29 delegats/adés. 
 
Document Congressual 
 
La Federació de Sanitat farà el seu pla d’acció amb propostes sindicals tenint en 
compte els criteris de les normes congressuals confederals. Les estructures sindicals 
convocants determinaran els documents a debatre en el primer nivell i a partir del 
segon nivell es discutiran els elements de síntesi i idees força dels documents propis 
de gestió i dels àmbits superiors. 
 
Totes les aportacions o esmenes que no sigui possible incloure-les en el text de la 
ponència hauran de tenir un suport mínim del 20 % dels assistents a la reunió per que 
es puguin discutir en nivells superiors. 
 
Presidència del Congrés 
 
La formaran 5 persones: 
 
- President/a i Secretari/a designats/ades per la Comissió Executiva de la FSC. 
- Una persona per cadascuna de les delegacions del Congrés. 
 
Funcions de la presidència: 
 
- moderació dels debats 
- establir el període de temps per les diferents intervencions 
- sotmetre a votació les propostes 
- realitzar l’acta del Congrés 
 
Comissió de credencials 
 
La formaran 5 persones: 
 
- dos persones designades per la Comissió Executiva 
- una persona designada per a cadascuna de les delegacions del Congrés 
 
 Funcions de la comissió de credencials: 
 
- verificar la identitat dels/les delegats/ades que deurien haver assistit per 

cadascuna de les delegacions i els que efectivament l’han fet 
- resoldre els possibles conflictes i fets dubtosos 
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- els seus components es reuniran per verificar les credencials i per elaborar l’acta, 
donant per vàlid el número dels/les delegats/ades. 

- a l’acta ha de constar el número d’acreditats/ades, diferenciant el sexe. 
 
 
Comissió de candidatures 
 
La formaran 7 persones: 
 
- dos persones designades per la Comissió Executiva 
- tres persones designades per la delegació del Barcelonès 
- una persona designada per cadascuna de les altres delegacions 
 
 
Funcions de la comissió: 
 
- rebre les propostes de candidatures 
- elaborar les propostes de candidatures a cadascun dels òrgans escollits 
 

 Secretari/a general 

 Comissió Executiva 

 Consell de la CONC 

 Delegats i delegades al XIè Congres de la CONC 

 Delegats/ades al XIè congrés de la FSSS 

 El que determini el Congrés 
 
 
Candidatures 
 
Es presentaran a la comissió de candidatures amb la conformitat dels/les 
candidats/es.(fotocopia del DNI) S’intentarà aconseguir el màxim consens possible, en 
el cas de que no sigui així, qualsevol candidatura tindrà que ser avalada amb la 
signatura del 10% dels/les assistents. 
 
En el desenvolupament de CC OO com a sindicat d’homes i dones, i per aconseguir 
que la participació de les dones en les Comissions Executives i en les delegacions que 
correspon escollir en els processos congressuals sigui com a mínim proporcional al 
número d’afiliades de cada àmbit de l’organització sindical de que es tracti, en les 
candidatures. 
 
La duplicitat d’una signatura en més d’una candidatura suposa la seva invalidació en 
les candidatures, si és de forma voluntària. Si és voluntària en una i fraudulenta en 
l’altre, serà valida la primera. 
 
Per tal de facilitar el màxim de representativitat al primer nivell la Comissió de normes 
donarà validesa a llistes incompletes. sempre que sigui candidatura única.  
 
En aquest congrés es podrà anomenar un/a interventor/a en aquest àmbit d’elecció per 
cadascuna de les candidatures. 
 
Les funcions d’aquests/es interventors/es seran el control ,d’assistència i de recompte. 
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Esmenes 
 
Amb la finalitat d’evitar l’aprovació d’esmenes que no tinguin un mínim de suport, 
s’establirà un quòrum. Serà necessari el 20%, però mai podrà ser inferior a un mínim 
de 10 vots. 
 
Tot afiliat i afiliada, podrà canalitzar les esmenes a través dels delegats i delegades 
elegits en el seu àmbit, perquè siguin discutides al segon nivell de participació 
(assemblees comarcals i intercomarcals). Les esmenes que es presentin tindran que 
ser defensades al Congrés pels/les delegats/ades del mateix àmbit de presentació. 
Les esmenes que es presentin per més d’una assemblea s’hauran de posar d’acord 
per la seva defensa. Aquestes normes  si es necessari s`adaptaran a las normes de la 
CONC 
 
Impugnacions 
 
En el Primer Nivell les impugnacions i reclamacions seran presentades davant  l’òrgan  
o òrgans convocants i podran ser recorregudes davant la Comissió de Normes de la 
CONC. En cas de no tenir sindicat constituït, es constituirà una comissió mixta entre 
les dos organitzacions responsables de la convocatòria. 
 
El termini de reclamacions i impugnacions serà el dia hàbil següent al  de la celebració 
de l’acte de votació, i pel recurs el següent a conèixer la resolució de l’òrgan.  
 
L’òrgan convocant ha de resoldre amb temps suficient per donar temps al recurs i no 
perjudicar la participació en el Segon Nivell. La resolució haurà de donar-se en tot cas 
entre el 20 i el 29 de gener de 2017. 
 
Barcelona  24 de novembre de 2106 
 
 
 


