NORMES
12º CONGRÉS CONFEDERAL DE LA CS DE CCOO DE
LES ILLES BALEARS
Consell Confederal, 07 de juliol de 2020

Reglament de desenvolupament i adaptació a les Normes Confederals de la CS de CCOO que
marquen el 12è Congrés Confederal, en el qual s'inscriu el desenvolupament del propi
d'aquesta confederació de nacionalitat i de totes les seves organitzacions integrades.
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PRESENTACIÓ
El Consell Confederal de la CS de CCOO de les Illes Balears en la seva reunió celebrada el dia 7
de juliol de 2020 va aprovar les Normes del 12º Congrés.
En elles es regula el marc normatiu del desenvolupament del Congrés que se celebrarà els dies
6, 7 i 8 de maig de 2021
Als seus criteris bàsics s'ajustaran també els congressos de les organitzacions confederades
que hauran de realitzar-se en el proper procés congressual.
L'ordenació del debat i de l'elecció de delegats i delegades de totes les organitzacions de la CS
de CCOO Illes Balears que participaran en el 12º Congrés de la CS de CCOO de les Illes Balears
començarà amb les assemblees congressuals de seccions sindicals i centre de treball/empresa
(nivell I) que s'iniciaran a partir del 23 de novembre de 2020. Les assemblees congressuals o
congressos de les federacions i de les Unions comarcals i insulars (nivell III), se celebraran a
partir del 1 de març de 2021(Les federacions que no hagin de celebrar assemblees o congrés
de nivell II poden avançar la celebració del seu congrés entre el 01 i el 27 de febrer 2021).

NORMES DEL 12º PROCÉS CONGRESSUAL DE LA CS DE CCOO DE LES ILLES BALEARS
El Consell Confederal de la CS de CCOO de les Illes Balears en la seva reunió el dia 07 de juliol
de 2021 va aprovar la convocatòria del 12º Congrés de la CS de CCOO de les Illes Balears.
Tenint en compte el que es disposa en l'art. 29 c) 2 dels Estatuts Confederals també s'aproven
les Normes congressuals.

CAPÍTOL I
Disposicions generals
Primera. - Objecte de les normes congressuals i del procés congressual de la CS de CCOO de
les Illes Balears i de les seves organitzacions i estructures funcionals confederades
1. Les presents normes juntament amb els estatuts confederals són les regles bàsiques del
procés congressual que es desenvoluparà en el marc del 12º Congrés Confederal, normes que
no podran ser contradites pels annexos organitzatius de les organitzacions i estructures
funcionals confederades.
2. En el procés congressual del 12º Congrés Confederal es triaran els òrgans estatutaris de la
CS de CCOO de les Illes Balears, així com els òrgans estatutaris de les seves estructures
organitzatives i se sotmetran a debat, esmena i aprovació els documents propis del seu àmbit i
les esmenes als documents confederals.
3. Als congressos de les estructures orgàniques que integren la CS de CCOO de les Illes Balears
( unions comarcals i insulars) els correspondrà, que debatin solament informes generals i de

gestió dels òrgans de direcció sortints i, eventualment, aquelles resolucions que s'estimin
necessàries per justificades.

Segona. - Convocatòria del procés congressual
1. Amb la convocatòria del 12º Congrés Confederal, a més d'aprovar les presents normes
conforme al recollit en els estatuts actuals, queden convocades totes les assemblees
congressuals, conferències congressuals i congressos del conjunt de la CS de CCOO de les Illes
Balears, actes que han de celebrar-se dins de les dates assenyalades al calendari fixat en
aquestes Normes.
2. Per al supòsit que, a causa d'incidències o reclamacions o altres circumstàncies
sobrevingudes, aquests actes no poguessin celebrar-se en els períodes previstos s'estarà al que
s'acordi en la resolució de la Comissió d'Interpretació de Normes (CIN).
3. Els mandats dels congressos extraordinaris vigents veuran la seva durada reduïda. D'aquesta
manera totes les organitzacions de la Confederació realitzaran els congressos dins del mateix
procés congressual. Al mateix temps, els congressos d'aquelles organitzacions que per causes
excepcionals s'hagin realitzat fora del calendari establert en el procés congressual anterior, així
com els congressos extraordinaris pendents de convocar, s'adaptaran al calendari fixat en
aquestes normes.
Per tant, tots els òrgans estatutaris de la CS de CCOO de les Illes Balears seran objecte d'elecció
en el present procés congressual i per això, totes les persones integrants dels actuals
òrgans sindicals cessaran en les seves funcions al moment en què es constitueixin cadascun
dels congressos i conferències.
4. Abans del 30 de setembre de 2020, els consells de les organitzacions
confederades convoqueran tots els congressos, assemblees congressuals i conferències del seu
àmbit territorial, unió provincial, comarcal o insular d'acord amb aquestes normes, i fixaran les
dates per a la seva celebració dins del calendari confederal, i establiran els criteris específics
comuns per a l'elecció i participació dels delegats i delegades de les federacions, sindicats i
unions territorials del seu àmbit.
5.- En aquestes normes específiques s'inclouran les adequacions oportunes a aplicar en aquells
casos en els quals no es trobi constituïda alguna organització territorial o de branca de l'àmbit
de convocatòria de l'assemblea congressual o congrés corresponent, sense que això pugui
implicar diferenciació de drets de participació o elecció entre l'afiliació. En tot cas, la
composició dels congressos de nivell III i de nivell IV es farà de forma directament proporcional
a les organitzacions del nivell inferior respectiu d'on procedeixen les cotitzacions (art. 27.a dels
Estatuts Confederals).
Aquestes normes, una vegada aprovades, seran comunicades a les estructures inferiors del seu
àmbit i a la Secretaria d'Organització Confederal.
Així mateix, seran publicades en la pàgina web de l'organització corresponent per a general
coneixement de la seva afiliació i podran ser impugnades, en primera instància, davant la seva
Comissió d'Interpretació de Normes en el termini de cinc dies hàbils comptats a partir de la

seva publicació.
6. Les estructures organitzatives dels nivells I, II i III s'abstindran d'elaborar normes
congressuals, havent-se de regir única i exclusivament per les de la seva branca o territori,
segons sigui procedent. Per a l'execució del procés congressual en aquests àmbits, les seves
normes congressuals inclouran un ANNEX de contingut organitzatiu que recollint les
circumstàncies particulars i concretes de tots i cadascun dels congressos, conferències i
assemblees congressuals, entre les quals han de figurar ineludiblement: l'àmbit dels
congressos de nivell III i nivell II (o en el seu cas de les assemblees congressuals), nombre de
delegats a triar, percentatges de gènere i dates de celebració dels actes.
7. Les seccions sindicals constituïdes els òrgans de direcció de les quals hagin superat el temps
del seu mandat o el mandat del qual finalitzi abans de l'1 de juliol de 2021, celebraran la
conferència congressual corresponent per a elegir els seus òrgans de direcció i, en el seu cas, la
delegació que haurà d'assistir als congressos o assemblees congressuals de nivell II o de nivell
III, dins de les dates assenyalades en el calendari per al nivell I.
En aquest mateix període celebraran assemblea congressual per a triar delegacions al nivell II i
nivell III aquelles seccions sindicals els òrgans de direcció de les quals finalitzin el seu mandat
en data posterior al citat 1 de juliol de 2021, sempre que els correspongui per afiliació l'elecció
d'aquestes delegacions.

Tercera. - Estructura del procés congressual i calendari
Nivell I.- Correspon a les assemblees congressuals de les seccions sindicals constituïdes, que
compleixin amb els requisits establerts en les normes específiques per al nivell I i a les
assemblees congressuals agrupades. També s'inclouen en aquest nivell organitzatiu les
conferències de les seccions sindicals del mateix àmbit territorial.
Se celebraran del 23 de novembre de 20202 al 22 de gener de 2021.
En aquestes assemblees congressuals es triaran els delegats i delegades que assistiran als
congressos de nivell superior.
En les conferències congressuals es triaran els delegats i delegades que assistiran als
congressos o assemblees de nivell superior i els òrgans de la secció sindical que corresponguin.
El 5 de febrer de 2020 hauran d'estar resoltes totes les reclamacions que s'hagin presentat
sobre el desenvolupament de les assemblees congressuals de nivell I.
Nivell II.- Correspon als congressos dels sindicats provincials, comarcals o insulars, o
assemblees congressuals del mateix àmbit on no estiguin constituïts.
Se celebraran del 01 al 27 de febrer de 2020..
En aquests congressos es triaran les delegacions que assistiran als congressos de les
federacions de nacionalitat o regionals i unions provincials, comarcals intercomarcals i insulars
i als seus òrgans de direcció específics si estan degudament constituïts..
El 12de març de 2020 hauran d'estar resoltes totes les reclamacions que s'hagin presentat
sobre el desenvolupament del procés congressual en el nivell II.

Nivell III.- Correspon als congressos o assemblees congressuals de les federacions de
nacionalitat/regionals i unions provincials, comarcals, intercomarcals o insulars.
Se celebraran del 01 al 06 de març i del 15 al 20 de març de 2021, els congressos de les unions
provincials, comarcals i insulars
Se celebraran del 08 al 13 de març i del 22 al 27 de març de 2021, els congressos de les
federacions de nacionalitat/regionals.
Podran celebrar-se dins del període comprès entre el 01 al 27 de febrer de 2021, les
federacions de nacionalitat/regionals que no hagin de celebrar assemblees congressuals o
congressos de nivell II.
En aquests congressos de nivell III es triaran les delegacions que assistiran al congrés de la CS
de CCOO dels Illes Balears (Nivell IV) i als seus òrgans de direcció específics.
En el cas que alguna estructura organitzativa de branca o territori de nivell III no estigui
constituïda, triarà coordinador o coordinadora en assemblea congressual (art. 17.3 i 8 dels
Estatuts Confederals)
El 09 d'abril de2021 hauran d'estar resoltes totes les reclamacions que s'hagin presentat sobre
el desenvolupament del procés congressual en el nivell III.
Les unions Insulars que a continuació es relacionen, celebraran els seus congressos i triaran la
delegació que assistirà al 12è Congrés de la la CS de CCOO de les Illes Balears.
●

Unió Insular de Mallorca

●

Unió Insular de Menorca

●

Unió Insular d'Eivissa i Formentera

Nivell IV. Correspon al Congrés de la CS de CCOO de les Illes Balears i en ell es triaran els seus
òrgans estatutaris i la delegació que assistirà al 12è Congrés Confederal de CCOO.
Se celebrarà a Palma els dies 6 , 7 i 8 de maig de 2021.
L'11 de juny de 2021 hauran d'estar resoltes totes les reclamacions que s'hagin presentat
sobre el desenvolupament del procés congressual en el nivell IV.

Quarta. - Mitjanes de cotització i censos electorals per a calcular el repartiment de delegats i
delegades
1. Totes les dades relatives a les mitjanes de cotització seran tancats a 31 de maig de 2020.
2. El tancament dels censos d'afiliats i afiliades per a la conformació de les assemblees de nivell
I i la distribució de delegats i delegades a triar es farà a data de 31 de maig de 2020.

En aquests censos estaran inclosos tots els afiliats i afiliades que estant en situació de “actius al
corrent de pagament” (AC) o actius deutors (AD) figurin en la base de dades de la UAR
Confederal.
3. A partir de l'aprovació d'aquestes normes, la UAR Confederal posarà a la disposició de la
Secretaria d'Organització de cadascuna de les organitzacions confederades les mitjanes de
cotització i els censos provisionals, perquè pugui procedir a la distribució de delegats i
delegades en els seus àmbits organitzatius.

Cinquena. - Convocatòria i acreditació de delegats i delegades
1. Les persones triades delegades per a assistir al congrés seran degudament convocades per
la Secretaria d'Organització de l'àmbit en el qual se celebra el congrés. La convocatòria a les
assemblees congressuals la realitzarà la secretaria d'organització de l'òrgan superior.
2. La convocatòria als delegats i delegades, a la qual s'acompanyarà l'ordre del dia i el
reglament del congrés o assemblea congressual, es realitzarà abans dels cinc dies naturals a la
celebració del congrés o assemblea congressual, excepte les substitucions, que es faran amb
almenys amb un dia. La convocatòria es cursarà preferentment per correu electrònic amb
justificant de recepció.
3. Les persones convocades hauran d'acreditar-se davant la comissió tècnica del congrés o
assemblea congressual dins del termini que s'estableixi en el reglament.
4. La Comissió Tècnica lliurarà a la persona delegada una targeta identificativa que li acreditarà
com a delegat o delegada al congrés.

Sisena. - Participació dels delegats i delegades
1. Participaran amb plenitud de drets en els congressos o assemblees congressuals de nivell II,
III, IV i confederal totes les persones afiliades a CCOO al corrent del pagament de les seves
quotes i que hagin estat triades delegades conforme a aquestes normes.
2. Les persones integrants de les comissions executives, o en el seu cas de les comissions
gestores o de les direccions provisionals, de cada àmbit organitzatiu podran ser delegades
nates al congrés, però en cap cas podran excedir del 10 per 100 del total de les convocades en
cada àmbit. Si el nombre de persones integrants de la comissió executiva, comissió gestora o
direcció provisional excedís de dita 10 per 100 del total només assistiran com a nates una part
d'aquestes, respectant la proporcionalitat que pogués existir entre els integrants d'aquesta
comissió executiva, comissió gestora o direcció provisional dins del límit del citat 10 per 100.
3. L'elecció de les persones delegades nades se celebrarà en el si de la Comissió Executiva,
comissió gestora o direcció provisional de cada àmbit, amb anterioritat al començament de la
fase d'elecció de delegats i delegades per al congrés.

Setena. - Mesa del congrés o de l'assemblea congressual.
1. En la sessió d'obertura de cadascun dels congressos es constituirà la taula presidencial amb
les persones que hagin estat triades reglamentàriament i entre elles elegiran a un president o
presidenta i a un secretari o secretària.
La Secretaria d'Organització de la comissió executiva sortint informarà el ple del congrés del
nom de les persones triades en cada àmbit per a formar part de la mesa del congrés, les
cridarà perquè es reuneixin i perquè entre elles elegeixin la presidència i la secretaria. Quan
correspongui celebrar assemblea congressual les funcions de la Mesa seran exercides per la
comissió executiva superior.
2. Constituïda la mesa del congrés i elegides la presidència i la secretaries, assumirà la direcció
del sindicat durant la celebració del congrés, finalitzant el seu mandat amb la proclamació de
la nova direcció triada en el congrés.
3.-La Mesa dels congressos o de les assemblees congressuals tindrà la funció de dirigir i
moderar els debats, en el seu cas, llegir les propostes de resolució, establir els temps per a les
diferents intervencions i sotmetre-les a votació, rebre i justificar recepció de les candidatures i
de tot tipus de documents que li siguin presentats, comunicar les esmenes que s'hagin de
realitzar, sent el seu portaveu el president o presidenta del congrés o de l'assemblea
congressual.
4.- La Mesa del congrés o de l'assemblea congressual comptarà per a l'acompliment de les
seves funcions amb l'assistència de la comissió tècnica.

Octava. - Comissió Tècnica del Congrés
1. Per a la celebració dels congressos, la Comissió Executiva de l'organització respectiva
nomenarà una Comissió Tècnica, que comptarà amb l'assistència necessària de la secretaria
d'organització, de la qual dependrà fins a la constitució de la mesa del congrés.
En el cas que se celebri assemblea congressual, el nomenament de la Comissió tècnica
correspondrà a la comissió executiva de l'organització superior de branca o territori que
executa la convocatòria.
2. La Comissió Tècnica es constituirà dintre del termini i en la forma escaient, d'acord amb el
que es disposa en el reglament que regeixi el congrés o assemblea congressual.
3. La comissió tècnica tindrà les funcions següents:
● L'organització interna del congrés.
● Les relacions amb la premsa.
● Les relacions amb les delegacions estrangeres, nacionals i convidades al congrés.
● Coordinar les comissions del congrés amb la presidència.

● Preparar, d'acord amb la presidència, la documentació necessària per a dur a terme l'ordre
del dia del congrés.
● Fixar, d'acord amb la presidència, els torns de paraules de les delegacions estrangeres i
convidats.
● Verificar la identitat de les persones delegades convocades i lliurar la corresponent
acreditació.
● Verificarà que les candidatures presentades pels delegats i delegades compleixen els
requisits establerts en l'article 11 dels estatut confederals i en aquestes normes.
● Per al supòsit que alguna de les candidatures presentades contingués errors susceptibles de
ser esmenats, és a dir falta de requisits no establerts expressament en l'art. 11 dels estatuts, la
comissió comunicarà a la presidència del congrés els errors detectats perquè habiliti un termini
–que fixarà amb criteris de raonabilitat- al presentador de la candidatura per a la seva esmena.
● Proveir, d'acord amb la presidència, els mitjans per a la confecció de les actes de les sessions
del congrés.
● Comunicar a la presidència els resultats de les votacions.
● I quantes funcions li encarregui la presidència del congrés, de la qual dependrà, fins a
l'elecció d'una nova direcció.
4. La Comissió Tècnica del congrés comptarà amb la corresponent documentació (relació de
persones delegades convocades, substitucions, credencials, etc.), que li serà facilitada per la
secretaria d'organització que l'hagi nomenat.
5. Les incidències que sorgeixin en l'acreditació de delegats i delegades es traslladaran per la
comissió tècnica a la taula presidencial per a la seva resolució.
La resolució de la Mesa del congrés o de l'assemblea congressual podrà ser impugnada davant
la CIN que correspongui dins del dia hàbil següent a la seva finalització.
6. Una vegada finalitzat el termini habilitat reglamentàriament per a formalitzar les
acreditacions, la comissió tècnica estendrà acta de les seves actuacions, fent constar el nom,
cognoms i DNI de les persones convocades i les efectivament acreditades, desagregant
aquestes per gènere.
L'acta haurà de ser signada en totes les seves fulles per les persones integrants de la comissió
tècnica i serà lliurada a la presidència del congrés o de l'assemblea congressual juntament amb
la corresponent documentació.
7. La comissió tècnica, finalitzarà les seves funcions amb la clausura del congrés o de
l'assemblea congressual.

Novena. - Comissió de candidatures

1. En els congressos o assemblees congressuals es constituirà dintre del termini i en la forma
escaient, d'acord amb el que es disposa en el reglament que el regeixi, una Comissió de
Candidatures que serà l'encarregada de proposar al ple del congrés el nombre de persones
que integraran els òrgans del sindicat dins dels paràmetres establerts en les normes de les
organitzacions confederades (disposició final segona de les presents normes).
2. D'acord amb el que s'estableix en els nostres estatuts les eleccions hauran d'estar
presidides en tot moment per criteris d'unitat i per això correspon a la comissió treballar amb
les candidatures presentades en la direcció de proposar candidatures úniques, sense perjudici
que aquestes hagin de ser confirmades en votació lliure i secreta pels delegats i delegades
degudament acreditats.
3. Finalitzats els seus treballs, la comissió estendrà acta del resultat dels seus treballs i la
lliurarà a la presidència del congrés quan li sigui requerida, juntament amb la corresponent
documentació. Les actes han de ser signades, per tots els integrants de la comissió.
4. Transcorregut el termini fixat, la Mesa presidencial del congrés o de l'assemblea
congressual proclamarà la candidatura o candidatures que compleixin els requisits.

Dècima. - Requisits de les persones candidates a delegats i als òrgans de l'estructura sindical
de CCOO.
1. Les persones que desitgin formar part de les candidatures per a ser triades delegades o per
a formar part dels òrgans de l'estructura sindical de CCOO diferents a la secció sindical
acreditaran una antiguitat mínima de sis mesos anterior a la data assenyalada per a la
celebració del congrés o assemblea congressual corresponent, salvo per a aquells òrgans en els
quals s'estableixi una altra antiguitat diferent en els estatuts.
2. Totes les persones candidates han d'estar al corrent del pagament de les seves quotes.
3. No podran ser candidats a la secretaria general de les federacions estatals, de les
confederacions de nacionalitat, de les unions regionals, de les federacions de nacionalitat /
regionals, de les unions provincials, insulars, comarcals i intercomarcals i dels sindicats de
branca (nivell II) d'aquests mateixos àmbits, les persones afiliades que hagin ostentat el càrrec
durant tres mandats.
4. És incompatible presentar-se per a ser triat delegat o delegada a un congrés o assemblea
congressual en el qual ja ostenta aquesta representació. Si ho fes, la candidatura en la qual
figuri la persona ja triada haurà de ser esmenada.

Onzena. - Requisits per a la presentació de candidatures per a l'elecció de delegats i
delegades i òrgans del sindicat

1. Les candidatures seran presentades davant la presidència del congrés emprant el model
que acompanya a aquestes normes (ANNEX VII), amb totes les dades emplenades, assenyalant
l'ordre dels candidats i candidates i signada per aquests com a acceptació expressa.
S'entendrà que les candidatures que es presentin en el present procés congressual
compleixen amb el requisit de constància de l'acceptació indubtable - art. 10 E.C.-, quan van
amb la signatura original i acompanyada de fotocòpia de DNI, NIE, permís de conduir o
passaport de cada component de les mateixes.
En el cas que els candidats o candidates es trobaran acreditats en el congrés, no és necessari
aportar la fotocòpia del document d'identificació.
2. Excepte per a l'elecció dels delegats i delegada en el nivell I, totes les candidatures
comptaran ineludiblement amb almenys el 10% d'avals de les persones delegades acreditades
en el congrés, avals que ineludiblement han de presentar-se juntament amb la candidatura.
3. Cada candidatura designarà a una persona representant, que podrà ser o no candidata –
però que en el nivell I ha de ser afiliada en l'àmbit de l'assemblea i en la resta dels nivells ha de
ser delegada-, que serà qui presentarà la candidatura i es responsabilitzarà de la veracitat de
les dades que conté la candidatura i a la qual es faran les notificacions que corresponguin.
Aquesta persona representant i presentadora de la candidatura és la que està legitimada per a
interposar reclamacions en nom de la candidatura o dels candidats i nomenar a una persona
afiliada de l'àmbit de l'elecció com a interventor o interventora.
4.- En la constitució i desenvolupament de la CS CCOO com a sindicat igualitari d'homes i
dones i per a aconseguir la plena participació, compromís i responsabilitat en tots els òrgans
del sindicat i en les delegacions que correspongui triar en els congressos i/o assemblees, les
candidatures que es presentin s'ajustaran a les regles següents:
a) En les organitzacions en les quals l'afiliació d'homes o dones sigui inferior al 30%
incorporaran com a mínim un nombre d'homes o dones proporcional al mateix nombre
d'afiliats i afiliades en aquesta organització incrementat en un 10%.
b) En aquelles organitzacions en les quals l'afiliació de dones sigui igual o superior al 30% i
inferior al 50% guardaran la proporció del 60/40% per a cadascun dels gèneres.
c) En aquelles organitzacions en les quals l'afiliació de dones sigui igual o superior al 50%
incorporaran un percentatge de dones no inferior al 50%.
d) Les candidatures hauran de respectar les proporcions esmentades en els nivells: titulars i
suplents.
e) En els congressos i/o assemblees congressuals del primer nivell, el nombre d'homes i dones
que integraran les candidatures que es presentin serà proporcional a l'afiliació de cada sexe en
la circumscripció corresponent, tant per als òrgans com per a les delegacions a les assemblees
o congressos superiors.

f) Totes les candidatures s'elaboraran garantint l'alternança entre homes i dones, des de la
primera posició fins on el nombre de candidats i candidates els permeti, en concordança amb
les regles anteriors.
A aquest efecte, les estructures sindicals, incloses les de centre de treball, hauran de disposar,
en el procés electoral, de les dades d'afiliació (número i percentatge que representen sobre el
total de l'afiliació) desagregades per gènere i edat, havent d'informar l'afiliació amb la
convocatòria de l'assemblea que se li remeti.
5. Per a totes les delegacions als congressos -amb un mínim de 6 membres- s'hauran de triar,
com a mínim, un 20 per 100 de persones delegades suplents, que només substituiran a les
titulars prèvia renúncia per escrit signat, explicant les raons de la seva no assistència; els
documents de renúncia del titular hauran de ser lliurats a la secretaria d'organització de
l'àmbit que convoca el congrés, amb una antelació d'almenys un dia a la data fixada per a la
seva celebració.
En el cas de més d'una llista per a elecció de la delegació als congressos s'entenen que les
persones suplents ho seran per cadascuna d'elles.
Per al supòsit que s'hagin de realitzar substitucions de delegats i delegades s'operarà de
manera que la persona substituta sigui del mateix gènere que la substituïda, sempre que el
nombre de suplents ho permeti.

Dotzena. - Presentació d'un mateix candidat o candidata en més d'una candidatura
Si una persona afiliada es presentarà en més d'una candidatura dins del mateix àmbit
electoral, causarà baixa en totes i cadascuna d'elles i les candidatures afectades seran
proclamades amb la resta dels candidats i sotmeses a votació si reuneixen la resta dels
requisits, si no els reunís, es concedirà un termini prudencial per a esmenar.

Tretzena. - Renúncia dels candidats i les candidates
1. Si es produís la renúncia d'algun candidat o candidata en el període de temps comprès
entre la presentació de la candidatura i la proclamació provisional, es concedirà al presentador
un termini prudencial per a l'esmena de la candidatura.
2. Si la renúncia es produís una vegada proclamada la candidatura provisional o
definitivament, la mateixa no tindrà efectes per invalidar la candidatura, sempre que la
mateixa compti amb el 60% de candidats o candidates com a mínim dels llocs a triar.

Catorzena. - Votacions, escrutini, atribució i informació de resultats
1. L'acte de votar té caràcter personal i intransferible, per la qual cosa un elector o electora no
pot ser representat per una altra persona. El vot és lliure, secret i indelegable.

2. Les votacions es realitzaran davant taula electoral de l'assemblea congressual o la taula de
la conferència congressual o congrés, segons com pertocarà, i per a això s'utilitzaran paperetes
i urnes.
3. Finalitzades les votacions, per la presidència de la taula electoral o de la conferència o
congrés es procedirà a l'obertura de les urnes i al recompte dels vots emesos.
4. Es consideraran vots nuls:
● Els que s'emetin en paperetes diferents del model oficial.
● Els que s'emetin en paperetes en les quals s'hagués modificat, afegit o ratllat
el nom dels candidats i candidates, alterant la seva ordre de col·lació, així com
aquelles en les quals s'hagués introduït qualsevol llegenda o expressió, o produït
qualsevol altra alteració de caràcter voluntari o intencionat.
5. Les paperetes a les quals se li hagués negat validesa s'uniran a l'acta juntament amb
aquelles que haguessin estat objecte d'alguna reclamació.
6. Mitjançant el sistema de representació proporcional s'atribuirà a cada candidatura el
nombre de llocs que li correspon, de conformitat amb el quocient que resulti de dividir el
nombre de vots vàlids, sense tenir en compte els vots en blanc, pel de llocs a cobrir. Els llocs
sobrants, si escau, s'atribuiran a les candidatures, en ordre decreixent, segons les restes de
cadascuna d'elles. En cas d'empat a vots o d'empat d'enters o de restes per a l'atribució de
l'últim lloc a cobrir, es triarà qui tingui més antiguitat en l'afiliació, en el cas de ser la mateixa,
qui sigui de menor edat.
7. La secretaria general serà triada per majoria simple de vots.
8. Els òrgans de garanties i de control administratiu i financer seran triats pel sistema
majoritari.
9. La presidència de la taula informarà al ple del congrés dels resultats de la votació, amb
esment exprés del nombre d'electors acreditats, del nombre de votants, del nombre de vots
nuls, del nombre de vots en blanc, del nombre de vots obtinguts per cada candidatura i de les
persones que han resultat triades en cadascuna de les votacions.

Quinzena. - Actes
Dels congressos, conferències o assemblea congressuals s'estendrà acta general que contindrà,
a més de les dades identificatives de les persones que han intervingut en el congrés, el resultat
de les votacions, els noms de les persones triades, la desagregació d'aquestes per gènere i, en
el seu cas, el nom del president o presidenta de la delegació i les reclamacions o incidències
rellevants que poguessin produir-se.
A l'acta general s'acompanyaran les actes de les diferents comissions, un exemplar de cada
candidatura presentada, els vots nuls i els vots als quals havent-se donat validesa hagin estat
impugnats.

Les actes han de ser signades per totes les persones intervinents, incloses les designades
interventores. Si alguna de les persones obligades a signar l'acta no ho fes, es farà constar.
La Secretaria General electa ordenarà el necessari perquè l'acta sigui registrada, en el termini
màxim de dos dies hàbils, en el Sistema Informàtic Confederal.

Setzena. – Comissions d'Interpretació de Normes
1. La Comissió Executiva Confederal aprovarà la creació de la Comissió d'Interpretació de les
Normes Congressuals (CIN), que respectant la proporcionalitat existent en l'òrgan, estarà
residenciada i presidida per la seva Secretaria d'Organització i serà l'encarregada de rebre i
resoldre, en primera instància de la totalitat de les reclamacions que sobre el procés
congressual del 12è congrés de la CS de CCOO dels Illes Balears en els seus nivells organitzatius
i sobre qualssevol dels actes realitzats en el desenvolupament del procés congressual dels
nivells I, II i III de la Confederació, li siguin presentades per les persones afiliades legitimades o
les organitzacions.
Les seves resolucions són recurribles davant la CIN Confederal de CCOO.
2. La Comissió Executiva Confederal aprovarà la creació de la Comissió Confederal
d'Interpretació de les Normes Congressuals (CIN), que respectant la proporcionalitat existent
en l'òrgan, estarà residenciada i presidida per la Secretaria Confederal d'Organització serà
l'encarregada de rebre i resoldre, en primera i única instància, les reclamacions que sobre les
normes congressuals i sobre qualssevol dels actes realitzats en el desenvolupament del procés
congressual de Nivell IV de cadascuna de les organitzacions confederades li siguin presentades
per les persones afiliades legitimades o per les organitzacions.
En segona instància actuarà la CIN Confederal de CCOO, que coneixerà dels recursos
presentats enfront de les resolucions del nivell IV.
3. Totes les resolucions de la CIN Confederal de CCOO tenen caràcter definitiu i executiu, no
cabent contra elles cap mena de reclamació o recurs sindical, sense perjudici de les accions
judicials que contra aquests actes puguin correspondre a les persones legitimades per a això.

CAPÍTOL II
DE LES NORMES ESPECÍFIQUES PER A LA CELEBRACIÓ DE LES CONFERÈNCIES I ASSEMBLEES
CONGRESSUALS DE NIVELL I A CELEBRAR EN EL MARC DEL 12º CONGRÉS DE LA CS DE CCOO
DE LES ILLES BALEARS.
Notes preliminars:
1. El nivell I del procés congressual garanteix l'exercici dels drets bàsics i la participació de totes
les persones afiliades en la presa de decisions en el seu àmbit d'enquadrament on podran
participar com a electores i presentar-se com a delegades als congressos o assemblees

congressuals o conferències superiors del sindicat, o qualsevol altra elecció que es convoqui,
d'acord amb el que es disposa en aquestes normes.
2. En aquest nivell I s'emmarquen els processos de les seccions sindicals de centre de treball
i/o empresa constituïdes reglamentàriament i el dels agrupaments dels centres de treball i/o
empresa d'àmbit provincial, comarcal, insular (o en el seu cas d'àmbit autonòmic
uniprovincial).
3. Per a facilitar i garantir el dret al vot de tots els afiliats i afiliades, independentment del seu
enquadrament en una secció sindical o en un agrupament de centres de treball i/o empresa
s'establirà un sistema que permeti el vot telemàtic o presencial.
Les Secretaria Confederal d'Organització amb el concurs de la UAR Confederal, Informàtica
Confederal i la Delegada de Protecció de Dades Confederal impartirà les instruccions tècniques
necessàries per a la seva execució.
4. Per a la correcta elaboració dels censos de les meses electorals les organitzacions hauran
d'enquadrar correctament l'afiliació de les seves seccions sindicals i/o centres de treball, o
agrupaments d'empreses en el Sistema Informàtic Confederal.

Dissetena. - Seccions sindicals de centre de treball i/o empresa que estiguin constituïdes i
registrades en el SIC.
Les seccions sindicals constituïdes els òrgans de direcció de les quals i representació hagin
superat el temps de mandat o el mandat del qual finalitzi abans del 2 de juliol de 2021,
celebraran la seva conferència congressual corresponent per a elegir els seus òrgans de
direcció i representació i, en el seu cas, la delegació que haurà d'assistir als congressos o
assemblees congressuals de nivell II i III, dins de les dates assenyalades en el calendari per al
nivell I. En aquest mateix període celebraran assemblea congressual per a triar delegacions al
nivell II o nivell III, aquelles seccions sindicals els òrgans de direcció de les quals finalitzin el seu
mandat en data posterior i a les quals correspongui l'elecció d'aquestes delegacions.

Divuitena. - Centres de treball i/o empreses i seccions sindicals constituïdes i registrades en
el SIC sense delegació pròpia.
La resta de l'afiliació participarà en assemblees congressuals agrupades per zones i/o sectors
segons les normes de les seves federacions estatals, en les quals s'inclourà la composició
numèrica i repartiment dels delegats i delegades a triar, amb les dades certificades per la UAR.
Per a configurar aquestes assemblees en les seves normes, les Federacions de branca, tindran
en compte el següent:
a) El que es disposa en l'annex I d'aquestes Normes (Composició dels congressos o assemblees
congressuals de nivell II).
b) Els agrupaments no podran ser superiors a 1.000 persones afiliades.

c) Les persones desocupades amb carnet d'afiliació corresponent a una de les branques
constituïdes participaran en les assemblees congressuals que celebrin aquestes estructures,
conforme als enquadraments organitzatius en els quals participin habitualment.
d) Les persones pensionistes i jubilades adscrites a la seva federació d'origen, participaran en
les assemblees congressuals que celebrin aquestes estructures, conforme als enquadraments
organitzatius en els quals participin habitualment.
e) Perquè el valor del vot de cada persona afiliada sigui igual, la distribució de delegats a triar
al nivell II, s'efectuarà en funció de l'afiliació del nivell I i sense cap consideració a la mena de
quota, és a dir, una persona afiliada un vot. Per tant, totes les persones afiliades al corrent de
pagament o deutores que estiguin incloses en la UAR Confederal al 31-5-2020 es tindran en
compte per a fixar la composició dels congressos o assemblea congressual de nivell II.
f) Les Federacions que en un àmbit territorial concret (provincial, comarcal, intercomarcal, o
insular), tinguin menys de 1.000 persones afiliades podran acordar l'elecció directa del nivell I
al nivell III.

Dinovena. - Objecte de les conferències i assemblees congressuals
Les conferències i assemblees congressuals tindran dues fases ben diferenciades:
Una que correspondrà a la fase o assemblea deliberativa, en la qual l'afiliació podrà participar
per a debatre i presentar les esmenes que estimi oportunes a les ponències o documents
congressuals objecte del debat. A l'efecte de facilitar la màxima proximitat, adaptació horària i
qualitat de participació, aquesta fase podrà realitzés mitjançant actes comuns al conjunt
d'estructures de branca en el territori sempre que es garanteixi l'enquadrament federatiu de la
participació de l'afiliació en la fase electiva.
Una altra que correspondrà a la fase electiva que es convocarà en la mateixa jornada o amb
posterioritat a la celebració de la fase deliberativa, en la qual tota l'afiliació convocada, que es
trobi al corrent del pagament de les seves quotes i que figuri en el cens definitiu podrà votar i
triar d'entre les candidatures proclamades a les delegacions que assistiran al congrés de nivell
II o de nivell III (o en defecte d'això a l'assemblea congressuals), conforme al que s'estableix en
aquestes normes.

Vintena. - Convocatòria de les conferències congressuals i assemblees congressuals
1.- En la convocatòria de l'assemblea congressual s'assenyalarà el lloc, data i hora de
celebració de les fases deliberativa i electiva.
2.- Es fixarà un temps mínim de quatre hores per a la votació corresponent a la fase electiva.
3.- Per a afavorir la participació es tindran en compte els torns de treball i horaris d'aquests.

4.-Per a general coneixement i facilitar l'assistència i participació de la seva afiliació, les
diferents assemblees congressuals de seccions sindicals i les agrupades, hauran de ser
convocades públicament (tauler d'anuncis, pàgina web o altres mitjans habituals) per la
comissió executiva que executa la convocatòria competent 15 dies naturals abans de la data
fixada per a la seva celebració.
5.- A més, es remetrà la convocatòria mitjançant correu o missatgeria electrònica o, en defecte
d'això, per correu postal al domicili de l'afiliat que figuri en el Sistema Informàtic Confederal.

Vintena primera. - Òrgan que executa la convocatòria de les conferències congressuals o de
les assemblees congressuals de les seccions sindicals constituïdes
Per als processos congressuals de les seccions sindicals constituïdes que hagi de triar delegats i
delegades en conferència congressual o assemblea congressual pròpia, l'òrgan que executa la
convocatòria serà la seva comissió executiva, i en defecte d'això, la seva secretaria general.

Vintena segona. - Òrgan que executa la convocatòria de les assemblees congressuals
corresponents als agrupaments de centres de treball i/o empresa o secció sindical sense
delegació pròpia.
1.- Per als processos congressuals de les assemblees agrupades de centre de treball i/o
empresa i de seccions sindicals sense delegació pròpia, l'òrgan que executa la convocatòria
serà la comissió executiva del sindicat provincial, comarcal o insular (nivell II), o en defecte
d'això, per la comissió executiva de la federació de nacionalitat/regional (nivell III).

Vintena tercera. - Censos electorals
1.- Es fixa el 30 de setembre de 2020 com a data de tancament a l'efecte d'elaborar el cens
electoral provisional per a poder participar en les assemblees o conferències congressuals de
nivell I.
2.- Les dades de l'afiliació es posaran a la disposició de la secretaria d'organització de nivell IV
corresponent perquè puguin procedir confeccionar els censos provisionals de les conferències i
assemblees congressuals en els àmbits d'elecció ja determinats conforme al que es disposa en
la disposició quarta.
Aquestes dades quedaran custodiats en format digital per la secretaria d'organització de nivell
IV, la qual habilitarà els permisos necessaris perquè puguin ser consultats per les secretaries
d'organització de nivell III i de nivell II del seu àmbit.
3.- Una vegada confeccionats els censos, la corresponent secretaria d'organització de nivell IV
els remetrà, abans del 15-10-2020, a la Secretaria Confederal d'Organització per a la seva
càrrega en el model congressos en el SIC.

4.- Aquests censos provisionals s'utilitzaran com a llistat bàsic perquè els afiliats i afiliades
realitzin la comprovació de la seva deguda inclusió, en el seu cas, presentin les impugnacions
que estimin convenients, d'acord amb el procediment establert en aquestes normes.
5.- Les persones afiliades podran obtenir una certificació de la seva inscripció en el cens, que
serà expedida per la corresponent secretaria d'organització.
6.- Les reclamacions al cens es faran dins del període comprès entre el 19 i el 30 d'octubre de
2020 davant la CIN de la federació que procedeixi.
7.- En els supòsits d'impugnació per exclusió s'acompanyarà amb la reclamació el justificant
bancari de pagament o de les capçaleres de les nòmines en les quals consti el descompte de
les corresponents quotes cotització.
8.- La CIN de nivell IV resoldrà les impugnacions abans del 7 de novembre de 2020 i
comunicarà la resolució a la persona impugnant i a la CIN Confederal, qui ordenarà la
realització de les modificacions que procedeixin realitzar-se en el cens.
9.- Els censos electorals definitius que s'utilitzarà per a la presentació de les candidatures
davant el col·legi electoral i per a efectuar la corresponent acreditació a l'inici de les
assemblees congressuals i l'exercici del dret a vot deuen estaran a la disposició de les
secretaries d'organització de nivell IV que corresponguin, a partir del 16 de novembre de 2020.
10.- Les Secretaria Confederal d'Organització amb el concurs de la UAR Confederal, Informàtica
Confederal i la Delegada de Protecció de Dades Confederal impartirà les instruccions tècniques
necessàries per a la seva execució.

Vintena quarta. - Ordre del dia i reglament de les conferències i de les assemblees
congressuals.
L'òrgan de direcció que executa la convocatòria aprovarà l'ordre del dia, que contindrà
l'objecte de la reunió i el reglament, la forma concreta de dur a terme el debat dels textos
proposats pel ple dels assistents i el desenvolupament de les votacions per a elegir els òrgans
de direcció -si escau- i les delegacions als congressos (o en defecte d'això, a les assemblees) de
les organitzacions superiors de branca (i en el seu cas, de territori), a més de quantes qüestions
exclusivament organitzatives (no normatives) es considerin necessàries per al
desenvolupament de la reunió.

Vintena cinquena. - Presidència de les conferències congressuals.
En la sessió d'obertura de les conferències congressuals que hagin d'elegir nous òrgans de
direcció, un membre de la direcció sortint farà la proposta per a formar la presidència de la
conferència congressual. El nombre de persones integrants de la taula serà imparella i
guardarà el percentatge de dones proporcional a l'afiliació convocada. Una vegada aprovada la
proposta, la presidència puja a la taula i elegeix entre els seus membres al president o

presidenta de la conferència congressual. A partir d'aquest moment els membres dels òrgans
de direcció cessaran en els seus càrrecs.

Vintena sisena. - Presidència de les assemblees congressuals.
La presidència i les seves funcions seran assumides per l'òrgan de direcció que executa la
convocatòria.

Vintena setena. - Funcions de la presidència.
La presidència s'encarregarà de dirigir la conferència o assemblea congressual, de moderar els
debats, d'establir els temps per a les diferents intervencions, de llegir i sotmetre a votació les
propostes. La persona elegida president actuarà com a portaveu d'aquesta. Així mateix
informarà del començament i durada de la fase electiva amb indicació expressa del lloc on
estigui situada la mesa electoral i quant sigui necessari per al desenvolupament del debat i de
les votacions.

Vintena octava. - Desenvolupament de les conferències i assemblees congressuals.
En el transcurs de les conferències i de les assemblees congressuals es votaran els textos dels
temes proposats i/o modificacions a aquests textos.
Les conclusions, modificacions i resolucions s'aprovaran per majoria simple. S'enviaran a les
organitzacions immediatament superiors totes aquelles propostes que obtinguin majoria, així
com les minoritàries que obtinguin almenys el 10 per 100 dels vots de les persones afiliades
acreditades.
Durant l'assemblea congressual es triaran les delegacions als congressos o assemblees
congressuals superiors de branca, podent compaginar l'elecció amb la votació dels textos,
segons s'hagi aprovat en les normes de la convocatòria, respectant sempre el temps mínim de
quatre hores per a la fase electiva o de votació. Si escau conferència congressual, es triaran les
citades delegacions i els òrgans de direcció de la secció sindical.

Vintena novena. - Col·legis electorals de les assemblees congressuals
La comissió executiva que executa la convocatòria es constituirà en col·legi electoral de les
assemblees congressuals a l'efecte de seguiment del procés electiu del seu àmbit, les
competències del qual seran, a més de les recollides aquestes normes, les de rebre i validar les
candidatures que es presentin.
En constituir-se en col·legi electoral, la comissió executiva podrà acordar reduir el número dels
seus integrants, respectant sempre la proporcionalitat existent en l'òrgan de direcció.

Trentena. - Meses electorals
Amb la finalitat d'atendre i facilitar la tasca del col·legi electoral, en el desenvolupament de la
fase electiva es constituiran meses electorals en totes les assemblees congressuals que hagin
de triar delegats i delegades. Tant en les assemblees de les seccions sindicals com en les
agrupades, les meses electorals es constituiran almenys amb una antelació de trenta minuts a
l'hora assenyalada per a l'inici i estarà formada per tres persones afiliades nomenades pel
col·legi electoral, cap de les quals ha de tenir la condició de ser candidata en aquest àmbit
d'elecció.

Trentena primera. - Funcions i competències de les meses electorals
Les funcions i competències de les meses electorals seran les següents:
1.- Tindran la custòdia dels censos definitius durant l'assemblea. Els censos seran posats a la
seva disposició pel col·legi electoral en format digital, els quals seran retornats al col·legi
electoral en finalitzar les votacions.
2.- Tindran la custòdia de les urnes per a la votació. Les urnes seran facilitades pel col·legi
electoral a les meses electorals en el moment en què es constitueixin.
3.- Controlaran tot el procés de la votació des del moment de la constitució de la taula.
4.- Aclariran qualsevol dubte que pogués presentar-se davant ella respecte del procés de la
votació, d'acord amb les normes aprovades per a aquest.
5.- Justificaran recepció de les impugnacions realitzades durant la votació i indicaran al seu
presentador la necessitat de formalitzar-les, dins de l'endemà a la votació, davant la CIN de
nivell IV que correspongui.
6.- Elaboraran l'acta de constitució de la mesa electoral i l'acta final d'escrutini ressenyant el
resultat de les votacions, els noms de les persones triades delegades per a participar en les
assemblees congressuals de les organitzacions superiors de branca (i en el seu cas de territori) i
quantes eleccions constin en l'ordre del dia i les incidències sorgides en la sessió. A aquesta
acta s'acompanyarà un exemplar de cada candidatura presentada, els vots declarats nuls, els
vots als quals se'ls hagi concedit validesa, però hagin estat impugnats i quanta documentació
hagi generat el procés de votació. Les actes han de ser signades en totes les seves fulles per la
mesa electoral i els interventors o interventores.
7.- Aquesta acta es lliurarà immediatament al col·legi electoral per al seu registre, arxiu,
custòdia i registre immediat en el SIC.

Trentena segona. - Presentació de candidatures

1.- En les conferències o assemblees congressuals de nivell I, els afiliats i afiliades podran
presentar candidatures per a l'elecció de les corresponents delegacions als congressos o a les
assemblees congressuals de nivell II, o en defecte d'això, de nivell III, així com per a quantes
altres eleccions figurin en l'ordre del dia.
2.- Les candidatures compliran obligatòriament en el moment de la presentació els requisits
següents:
3.- Els candidats i candidates han de ser persones afiliades al corrent de pagament de les seves
quotes i amb sis mesos o més d'antiguitat a la data fixada per a la celebració de la seva
conferència o assemblea congressual.
4.- Les candidatures han d'incloure tantes persones candidates com delegats i delegades a triar
més un 20% de suplents, quan els llocs a triar siguin cinc o més.
5.- Les persones candidates han d'acceptar amb la seva signatura original la seva inclusió en la
candidatura i acompanyar fotocòpia del seu DNI, NIE, permís de conduir o passaport.
6.- Les candidatures guardaran la proporcionalitat a l'afiliació de cada sexe en la circumscripció
congressual corresponent.
7.-Es procurarà una representació adequada de les delegacions atès la grandària dels centres
de treball, especialment els de les pimes, a persones sense ocupació, immigrants.
De la mateixa manera i per a potenciar la participació de l'afiliació més jove, es procurarà que
les candidatures presentades per a triar les delegacions continguin una representació
adequada d'aquest col·lectiu.
8.- Les candidatures, degudament emplenades, es presentaran pel representant en model
normalitzat (annex VI) davant el col·legi electoral (Secretaria d'organització o persona
delegada), cinc dies hàbils abans de la data assenyalada per a la votació. El presentador i
representant i de la candidatura haurà de ser una persona afiliada enquadrada en l'àmbit de
l'elecció.
9.- L'endemà de la presentació de candidatures i prèvia comprovació que la mateixa reuneix
els requisits, el col·legi electoral farà la proclamació provisional i notificarà la resolució als
presentadors de les candidatures tant de les proclamades com de les rebutjades, amb
indicació expressa del motiu de la no proclamació, i habilitarà, en tot cas, un termini per a
esmena.
10.- L'endemà es podrà interposar recurs davant la CIN Nivell IV, la qual resoldrà i notificarà
l'endemà i, si escau, proclamarà les candidatures.
11.- La proclamació de les candidatures s'entendrà definitiva si finalitzat el termini habilitat per
a presentar reclamacions a les mateixes no s'hagués formalitzat cap reclamació.
12.- Si només hi hagués una candidatura proclamada, no es procedirà a la seva votació,
quedant elegits tots els candidats i candidates (titulars i suplents).

13.- El representant de la o les candidatures presentades, podrà designar un interventor o
interventora per mesa electoral per a exercir les seves funcions davant aquestes. La persona
nomenada interventora haurà de pertànyer al mateix àmbit en el qual se celebra l'elecció.
14.- La persona designada interventora podrà comprovar que els votants estan inclosos en el
cens i que el desenvolupament de les votacions s'ajusta a aquestes normes. També podrà
interposar reclamacions davant la mesa electoral.
No podrà reclamar davant la CIN en la seva condició d'interventora, dret que es reserva a la
persona presentadora de la candidatura.

Trentena tercera. - Votacions, escrutini i atribució de resultats.
1.- Les votacions es realitzaran de manera presencial davant la mesa electoral o de manera
electrònica.
En tots dos casos el vot és personal, lliure, secret, intransferible i indelegable.
2.- La Secretaria Confederal d'Organització amb el concurs de la UAR Confederal, Informàtica
Confederal i la Delegada de Protecció de Dades Confederal impartirà les instruccions tècniques
necessàries per a la seva execució.

Trentena quarta. - Actes
De les conferències o assemblees congressuals s'estendrà acta general que contindrà, a més
de les dades identificatives de les persones que han intervingut en elles, el resultat de les
votacions, els noms de les persones triades, la desagregació d'aquestes per gènere, i, en el seu
cas, el nom del president o presidenta de la delegació i les reclamacions o incidències
rellevants que poguessin produir-se. Les actes han de ser signades en totes les seves fulles per
tots els membres de la taula, i seran lliurades a la Secretaria d'Organització per al seu arxiu i
custòdia.
La Secretaria d'Organització corresponent registrarà les actes de manera immediata en el SIC.

CAPÍTOL III
DE LES NORMES ESPECÍFIQUES PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS CONGRESSUAL ALS
NIVELLS II, III i IV EN EL MARC DEL 12è CONGRÉS DE LA C.S. DE CCOO DELS ILLES BALEARS

Trentena cinquena. - Execució de la convocatòria específica i funcionament dels congressos
de nivell II, III i IV.

1. L'execució de la convocatòria dels congressos de nivell II serà efectuada per la comissió
executiva del sindicat provincial, comarcal, intercomarcal o insular corresponent, d'acord amb
el que disposin les normes congressuals del seu àmbit federatiu i territorial. Per al supòsit que
no existeixi estructura organitzativa constituïda en aquest nivell II, se celebrarà assemblea
congressual convocada per la comissió executiva federació de nacionalitat / regional, excepte
que pel baix número d'afiliació s'acordi elecció directa al nivell des del nivell I al nivell III.
2. L'execució de la convocatòria dels congressos d'àmbit territorial de nivell III, serà efectuada
per la comissió executiva de la unió provincial, comarcal, intercomarcal o insular, d'acord amb
el que disposin les normes del seu àmbit.
3. L'execució de la convocatòria dels congressos de branca de nivell III seran convocats per la
comissió executiva de la federació de nacionalitat / regional, d'acord amb el que disposin les
normes del seu àmbit.
4. El congrés de la CS de CCOO dels Illes Balears nivell IV serà convocat pel seu respectiu
consell, d'acord amb el que disposin els estatuts del seu àmbit i aquestes normes.

Trentena sisena - Composició dels congressos
1- El nombre de persones delegades que participaran en els congressos de nivell III i IV estarà
comprès dins dels trams de mitjanes de cotització assignats per la taula de l'annex II de les
presents normes i s'establirà amb les dades d'afiliats i afiliades certificats per la UAR al 31-52020.
2- El nombre de persones delegades que participaran en els congressos de nivell III i IV estarà
comprès dins dels trams de mitjanes de cotització assignats per la taula de l'annex II
d'aquestes normes i s'establirà sobre la base de la mitjana de cotitzacions que ha rebut
l'organització que realitza el congrés, corresponents al període de meritació que mitja entre l'1
de gener del 2016 i el 31 de desembre de 2019, que serà tancat amb les dades certificades per
la UAR a 31-5-2020.
Es garantirà la presència de representants de la Federació de Pensionistes i Jubilats d'acord
amb el que es disposa la lletra d) de l'apartat 10 de l'article 17 dels Estatuts Confederals.

Trentena setena. - Ordre del dia dels congressos
En l'ordre del dia dels congressos es fixarà de manera clara el seu objecte, que serà el següent:
1. Congressos de nivell II: Triar els òrgans dels seus sindicats provincials, comarcals
intercomarcals o insulars i les delegacions que assistiran als congressos de nivell III de branca i
territori. Així mateix, serà funció del congrés el debat i esmena de les ponències i estatuts
confederals, territorials i de branca. (quan no existeixi estructura organitzativa constituïda en
aquest nivell II se celebrarà assemblea congressual per a triar la delegació, coordinador o
coordinadora i debat dels documents congressuals).

2. Congressos de nivell III: Triar els òrgans de les unions regionals, comarcals, intercomarcals o
insulars i de les federacions de nacionalitat o regió i a les delegacions que assistiran als
congressos de nivell IV de branca i territori. Així mateix, seran sotmeses a debat i esmena les
ponències i estatuts confederals, territorials i de branca.
Per al supòsit que alguna estructura organitzativa de nivell III no estigui constituïda, es triarà
coordinador o coordinadora.
3. Congressos de nivell IV: Triar els òrgans de la C.S. de CCOO dels Illes Balears i les delegacions
que assistiran al Congrés Confederal nivell V. Així mateix seran sotmeses a debat i esmena les
ponències i estatuts confederals, i a debat i aprovació els propis de la C.S. de CCOO dels Illes
Balears

Trentena octava. - Reglament del congrés
1. El consell, o en defecte d'això, la comissió executiva de l'òrgan convocant, aprovarà un
reglament específic per al desenvolupament del congrés.
2. Aquest reglament contindrà, entre altres qüestions, la forma concreta de debatre els textos
dels temes proposats. Una vegada debatuts se sotmetran a votació del ple del congrés. Es
posarà a la disposició de l'organització convocant la possibilitat de realitzar la votació
electrònica mitjançant aplicacions mòbils o altres dispositius electrònics que garanteixin el
procés.
La presidència exposarà clarament l'opció o opcions sobre les quals s'hauran de pronunciar els
delegats, demanarà successivament els vots (a mà alçada) a favor, en contra i abstencions.
Posteriorment, i sense paralitzar la marxa del congrés, s'aniran llegint els resultats d'aquestes
votacions.
3. En el ple del congrés, els textos dels temes proposats i les propostes d'eventuals
modificacions seran votades globalment amb aquelles de la mateixa naturalesa, fent-se la
votació per separat de les de naturalesa diferent. Les resolucions dels congressos seran
votades globalment o per separat i l'aprovació serà per majoria simple.
4. Les conclusions, modificacions i resolucions s'aprovaran per majoria simple. S'enviaran a les
organitzacions immediatament superiors totes aquelles propostes que obtinguin majoria, així
com les minoritàries que obtinguin almenys el 10 per 100 dels vots de les persones afiliades
acreditades en el nivell II, o el 20 per 100 en els nivells III i IV.

CAPÍTOL IV
DE LES NORMES ESPECÍFIQUES SOBRE EL FUNCIONAMENT DEL 12è CONGRÉS CS DE CCOO
DELS ILLES BALEARS

Trentena novena. - Dia i lloc de Celebració del 12è Congrés de la CS de CCOO dels Illes
Balears.
El 12è Congrés de la CS de CCOO dels Illes Balears se celebrarà a Palma els dies 6, 7 i 8 de maig
de 2021 i en ell participaran les persones delegades triades conforme a les presents normes.

Quarantena. - Nombre de Delegats i Delegades al 12è Congrés de la CS de CCOO dels Illes
Balears.
El nombre de delegats i delegades serà de 110 sobre la base de:
● Les 10 persones que integren la Comissió Executiva Confederal, seran nates al congrés.
● A repartir quedaran 100 delegats i delegades, que es distribuiran meitat per meitat entre
organitzacions de branca i les organitzacions de territori.
● La Federació de Pensionistes i Jubilats/as serà representada en el mateix percentatge que en
l'anterior congrés.
● Per tant, per a distribuir quedaran els següents delegats delegades:
● Organitzacions de Territori: 50
● Organitzacions de Rama: 50-1= 49
● Els 49 delegats i delegades seran repartits proporcionalment prenent com a base les dades
de les mitjanes de cotitzacions del període que s'estén des de des d'1 de gener de 2016 a 31 de
desembre de 2019, certificades per la UAR a 31 de maig de 2020.
D'acord amb tot l'anterior, la distribució de delegats i delegades al 12è Congrés de la CS de
CCOO dels Illes Balears, serà la que ve reflectida en el repartiment que acompanya a aquestes
normes ANNEX VII.
• Les organitzacions confederades disposaran d'un termini de 5 dies hàbils, comptat a partir de
l'aprovació d'aquestes Normes, per a impugnar la distribució de delegats i delegades davant la
Comissió Confederal d'Interpretació de Normes.

Quarantena primera. Les delegacions al 12è Congrés Confederal són les següents:
TERRITORI- Unions Insulars
−Unió Insular de Mallorca
−Unió Insular de Menorca
−Unió Insular d’ Eivissa i Formentera

FEDERACIONS
−Federació de Construcció i Serveis
−Federació de Serveis a la Ciutadania dels Illes Balears
−Federació de Serveis de les Illes Balears
−Federació de Ensenyament
−Federació d'Indústria
−Federació de Pensionistes i jubilats
−Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de les Illes

Quarantena segona. Cada delegació elegirà un president o presidenta de la mateixa que actuarà com a portaveu
d'aquesta quan emeti la seva opinió.

Quarantena tercera Les organitzacions confederades registraran en el SIC, en un termini màxim de dos dies hàbils
des de la seva celebració, les actes dels seus respectius congressos, que hauran de contenir les
esmenes que pogués haver-hi d'elles respecte dels documents del 12è Congrés Confederal i
del 12è Congrés de la CS de CCOO dels Illes Balears, així com els noms de les persones
delegades triades al congrés, amb la desagregació numèrica per gènere, i l'assignació
d'aquestes a les diferents comissions. Ressenyaran també el nom del president o presidenta de
la delegació. A aquesta acta s'acompanyarà un exemplar de cada candidatura presentada.

Quarantena quarta. La presidència del 12è Congrés de la CS de CCOO de les Illes Balears estarà formada per (les
persones que aprovi el consell confederal o en defecte d'això la comissió executiva
confederal):
• Una persona de cadascuna de les dues federacions amb major nombre de cotitzadors
• Una persona de cadascuna de les dues unions comarcals/insulars amb major nombre de
cotitzadors.
• Una persona de la comissió executiva sortint

• Fins a un màxim de dues persones triades per la Comissió Executiva sortint en raó a la
conveniència que formin part de la presidència, organitzacions de reduïda cotització o en
representació de sectors o col·lectius específics de treballadors.
• Les persones procedents de les Comarques, Unions i Federacions hauran estat triats/as
prèviament per la respectiva delegació.
• Es procurarà que la conformació final de la taula reflecteixi la paritat de gènere.
• L'elecció de totes aquestes persones serà comunicada a la Secretaria d'Organització
confederal amb almenys cinc dies hàbils d'antelació a l'inici del Congrés.

Quarantena cinquena. Les comissions del congrés estaran formades per:
● Comissió de Resolucions
−Dos membres de les federacions amb major nombre de cotitzadors.
−Dos membres de les unions comarcals/insulars amb major nombre de cotitzadors.
−Un membre a proposta de la comissió executiva sortint.
● Comissió Electoral (o de candidatures)
−Un membre de cadascuna de les delegacions al congrés.
−Tres membres de la Comissió Executiva sortint, garantint la presència d'homes i dones.

Quarantena sisena. Els debats del 12è Congrés de la CS de CCOO de les Illes Balears se celebraran en sessió
plenària, exceptuades les comissions reflectides en el número anterior les conclusions del qual
es traslladaran al plenari de la manera que es determini en el reglament. Per a facilitar els
debats en plenari se seguiran les següents normes:
a) Abans del 5 de maig de 2021 se celebraran reunions dels presidents i presidentes o
portaveus de cada delegació, així com dels portaveus de les posicions minoritàries amb més
del 20 per 100 dels vots de cada delegació, juntament amb els membres de la comissió de
ponència triada.
b) En la citada reunió es consensuaran les esmenes o modificacions aprovades als textos
proposats en els congressos previs que s'assumeixin, així com els textos transaccionals.
c) Les restants esmenes o modificacions no assumides o fruit de transaccions quedaran
pendents per a ser debatudes en les sessions plenàries del congrés. Això permetrà que,
d'acord amb la presidència del congrés, es distribueixin temps de defensa d'esmenes i text

proposat més amplis, així com l'existència de diversos torns a favor i en contra, de tal manera
que el plenari del congrés pugui conèixer del debat i esmenes més substantives plantejades
sobre els textos proposats.
d) En el cas que alguna delegació es mostri majoritàriament disconforme amb alguna esmena
assumida o que hagi estat objecte de transacció en la reunió prèvia de portaveus amb la
comissió de ponència, podran requerir de la taula presidencial temps per a defensar el text
original enfront de l'esmena o text objecte de la transacció.

Quarantena setena. Tots els acords del congrés s'adoptaran per majoria simple, excepte els quals tinguin per
objecte la modificació dels estatuts de la Confederació en els apartats de definició de principis i
definició de la Confederació, que requeriran majoria de dos terços.

Quarantena octava. S'assegurarà un temps mínim de quatre anys d'afiliació per a poder presentar-se en les
candidatures per a integrar els òrgans confederals.

Quarantena novena. No podran ser candidats/as a la secretaria general de la Confederació Sindical les persones
afiliades que hagin ostentat el càrrec durant tres mandats.

CAPÍTOL V
DE LES NORMES SOBRE ELS ACORDS DELS CONGRESSOS PREVIS Al 12è CONGRÉS DE LA CS DE
CCOO DE LES ILLES BALEARS

Cinquantena. Tots els acords, resolucions i esmenes dels congressos o assemblees congressuals de les
federacions i unions territorials de CS de CCOO de les Illes Balears que puguin afectar el
conjunt de la CS de CCOO dels Illes Balears, o als seus Estatuts, tindran caràcter de propostes
per a la seva discussió i, en el seu cas, aprovació en el 12è Congrés Confederal.

CAPÍTOL VI

PROCEDIMENT DE RECLAMACIONS EN EL MARC DEL 12è CONGRÉS DE LA CS DE CCOO DE LES
ILLES BALEARS

NIVELL I / NIVELL II / NIVELL III
1. Totes les reclamacions sobre el desenvolupament del procés congressual en aquests nivells
organitzatius s'hauran de formalitzar per escrit davant la Comissió d'Interpretació de Normes
del Nivell IV del seu àmbit, dins del termini de dos dies hàbils comptats a partir de la data del
fet concret contra el qual es reclama.
2. Aquesta CIN de Nivell IV disposarà d'un termini de dos dies hàbils -comptats a partir de
l'endemà a la data en què rebi la reclamació- per a resoldre i notificar.
3. La resolució de la Comissió de Normes de Nivell IV podrà ser recorreguda davant la Comissió
Confederal d'Interpretació de Normes (CIN Confederal), en el termini de dos dies hàbils
comptats a partir de la notificació de la resolució, tret que en les normes congressuals s'indiqui
expressament una altra cosa.
4. Aquesta CIN Confederal disposarà de tres dies hàbils comptats a partir de la recepció del
recurs per a resoldre i notificar, tret que en les normes congressuals s'indiqui expressament
una altra cosa.
5. Les resolucions de la CIN Confederal resolent els recursos contra les resolucions de les
Comissions del Nivell IV són definitives i executives.
NIVELL IV
1. Totes les reclamacions sobre el procés congressual corresponent a aquest àmbit s'hauran
de formalitzar davant la Comissió Confederal d'Interpretació de Normes, en el termini de dos
dies hàbils comptats a partir de la data del fet concret del procés electoral contra el qual es
reclama, tret que en les normes congressuals s'indiqui expressament una altra cosa.
2. Aquesta CIN Confederal disposarà d'un termini de tres dies hàbils -comptats a partir de
l'endemà a la data en què rebi la reclamació- per a resoldre i notificar, tret que en les normes
congressuals s'indiqui expressament una altra cosa.
3. Les resolucions de la Comissió Confederal d'Interpretació de Normes resolent les
reclamacions sobre el procés congressual del Nivell IV són definitives i executives.
CRITERIS COMUNS PER A PROCEDIR A LES RECLAMACIONS SOBRE ELS ACTES DEL 12è
CONGRÉS DE LA CS DE CCOO DE LES ILLES BALEARS
a) Estan legitimats per a presentar reclamacions a títol individual totes les persones afiliades i a
títol col·lectiu, els representants de les candidatures, enquadrades totes elles en l'àmbit
concret en el qual s'hagi produït l'acte contra el qual es reclama.
b) També estan legitimats per a presentar reclamacions, els òrgans de direcció concernits per
l'acte contra el qual es reclama.

c). A l'efecte de computar els terminis tots els dies es consideren hàbils excepte els dissabtes,
diumenges i festius (entenent per aquests els dies festius de l'Estat, Comunitat Autònoma i
locals de l'àmbit geogràfic del reclamant).
d). En les reclamacions es ressenyaran inexcusablement les dades identificatives de les
persones que reclamen (nom i cognoms, núm. DNI, domicili, així com el número de telèfon
mòbil i adreça del correu electrònic, per a la pràctica de tota classe de comunicacions per
aquests mitjans). Donat el caràcter urgent i extraordinari del procediment de reclamacions
congressuals el reclamant haurà d'assegurar-se que té disponibilitat per a rebre les
corresponents notificacions dins dels terminis que s'assenyalen en aquestes normes.
e). Aquestes reclamacions seran presentades davant la Comissió competent en escrit
degudament signat pel reclamant, en el domicili de la CIN IV per qualsevol mitjà (correu
electrònic, personalment, o altres) que permeti que la mateixa sigui registrada dins del termini
habilitat per a la seva presentació. No s'admetran reclamacions que no siguin rebudes en la
Comissió competent dins del termini assenyalat.
f). Les reclamacions davant la CIN Confederal de les Illes s'enviaran a:
Comissió d'Interpretació de Normes de la CS de CCOO de les Illes Balears
Carrer Françesc de Borja Moll, 3 C.P. 07003 PALMA
(Secretaria d'Organització)
Correu electrònic cinrr@ib.ccoo.es
g). Les reclamacions davant la CIN Confederal s'enviaran a:
Comissió d'Interpretació de Normes de la CS de CCOO
Cl. Fdez. de la Hoz, 12-3a planta
(Secretaria d'Organització)
28010 MADRID
Correu electrònic cinrr@ccoo.es
h). En l'escrit de reclamació, al qual s'acompanyaran els documents que convinguin al dret del
reclamant, es reflectirà la comissió a la qual es dirigeix, s'enumeraran de manera clara i
concreta els fets sobre el que es reclama i tot allò, que, segons les normes, resulti
imprescindible per a resoldre les qüestions plantejades; així mateix s'expressarà clarament la
petició concreta de la reclamació sobre la qual la CIN ha de resoldre.
En cap cas podrà al·legar-se en els recursos que es presentin davant la CIN Confederal de
segona instància fets diferents dels al·legats en la primera ni modificar la petició inicial.
i). Donat el caràcter extraordinari i urgent del procediment de reclamacions només seran
ateses les reclamacions o recursos que es presentin davant la comissió competent segons les
normes congressuals, sent rebutjades de pla totes les reclamacions o recursos que no

compleixin aquest requisit essencial. Així mateix, seran desestimades de pla totes les
reclamacions o recursos que no compleixin els requisits que es ressenyen en aquestes normes.
j). A totes les reclamacions o recursos se'ls assignarà un número de referència i quedaran
degudament registrades en la comissió corresponent. Per la comissió competent es justificarà
recepció de la reclamació o recurs.
k). En les resolucions de les CIN s'indicarà si enfront de les mateixes cap recurs, davant qui ha
d'interposar-se i termini per a fer-ho. Les reclamacions que es presentin davant la CIN
Confederal en segona instància hauran d'anar acompanyades de la resolució contra la qual es
reclama.
l). Totes les comissions tenen la ineludible obligació de resoldre les seves reclamacions dins
dels terminis fixats, utilitzant criteris homogenis i fundats en els estatuts, normes congressuals
i reglaments sindicals i en les resolucions de la Comissió de Garanties Confederal, evitant en
tot moment l'arbitrarietat en les seves decisions i garantint que el reclamant no quedi en
situació d'indefensió.
m). Les resolucions de la CIN Confederal són definitives i executives i contra elles no cabrà
recurs davant cap òrgan de direcció sindical.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única. - En les assemblees de nivell I es podran elegir també els consellers i conselleres dels
consells dels sindicats provincials, comarcals, intercomarcals o insulars (nivell II), o en el seu
cas, els de les Federacions de branca i unions territorials de nivell III, segons els criteris que
adoptin les organitzacions confederades en les seves normes.

DISPOSICIONS FINALS
Primera. El Consell Confederal aprovarà, al mateix temps que el document de la Ponència confederal, el
mètode de presentació i discussió que s'emprarà amb les esmenes rebudes, per al seu
posterior debat en el marc del Congrés Confederal.
Segona. Les organitzacions confederades fixaran en les seves respectives normes congressuals una
escala establint el nombre màxim de membres que poden elegir per als òrgans de direcció del
conjunt de la seva estructura organitzativa, tenint en compte la seva afiliació, seguint els
criteris establerts en els anteriors processos congressuals per a reduir la dimensió dels òrgans
de direcció.
En aplicació de la disposició final segona de les normes confederals i, continuant amb el
desenvolupament de les normes del 12è congrés de la CS de CCOO de les Illes Balears, en

relació a la composició dels òrgans de direcció, s'estableix en la següent escala el nombre
màxim de persones a elegir en les seves estructures de direcció, tenint en compte la seva
afiliació.
En aquest sentit les comissions executives s'ajustaran als límits establerts.
NOMBRE DE MEMBRES QUE COMPONDRÀN LES DIFERENTS COMISSIONS
EXECUTIVES
ORGANITZACIONS

TERRITORIALS

TRAMS D’AFILIACIÓ

MÀXIM MEMBRES COMISIÓ EXECUTIVA

FINS 5000

5

DE 5001 a 10000

7

MÉS DE 10000

13

Tercera. A l'efecte de l'aplicació de l'art. 22 dels estatuts confederals no es considerarà com a dimissió
quan un o diversos membres de l'òrgan col·legiat hagin d'abandonar-ho per haver estat triats
per exercir càrrecs en un altre òrgan de direcció superior en qualssevol de les estructures de
branca, territori o confederal, si aquella es produeix dins dels terminis establerts en les normes
congressuals per al desenvolupament dels congressos de l'art. 17.1 dels mateixos Estatuts.
A aquests efectes, els nous membres incorporats a l'òrgan per cobrir aquestes dimissions
tindran el mateix tractament que els triats directament al congrés corresponent.
Quarta. Les organitzacions superiors de branca, de territori i els òrgans de direcció de la CS de CCOO
de les Illes Balears tenen el dret i l'obligació de col·laborar i seguir els processos congressuals
de tota estructura organitzativa de les seves organitzacions.
Cinquena. El incompliment greu de l'establert en aquestes normes facultarà a l'estructura organitzativa
superior per assumir la direcció del concret procés congressual.
Els representants de l'òrgan superior que assisteixin al congrés, davant incidències molt greus
que impedeixin el seu desenvolupament regular, podran acordar la suspensió d'aquest. En
aquest supòsit, el representant comunicarà urgentment la decisió a l'òrgan de direcció
superior, la qual, en reunió convocada en el termini de tres dies hàbils una reunió
extraordinària en la qual es confirmarà o revocarà l'acord. Tot això, sense perjudici de les
competències de la CIN per a resoldre les reclamacions que es presentin contra la suspensió.
Sexta. -

Els dissabtes, diumenges i festius seran considerats dies inhàbils, excepte per a la celebració
d'assemblees o congressos.
Es consideraran dies naturals tots els dies de l'any.

Setena. L'esment que es fa en aquestes normes a seccions sindicals, sindicats, federacions o unions
constituïdes està referida a l'estructura organitzativa que tenen òrgans de direcció estatutària i
no constituïdes, les que manquen totalment d'ells.

Octava. Per a coneixement general de l'afiliació, en la pàgina web de la CS de CCOO (www.ccoo.es) i
de la CS de CCOO dels Illes Balears (www.ib.ccoo.es), s'informarà del desenvolupament del
procés congressual, independentment de les comunicacions col·lectives i individuals que
corresponguin.

Novena.En el no previst en aquestes normes serà aplicable els Estatuts Confederal.
En casos de diferències en la interpretació d'aquestes normes entre la versió en llengua
castellana i llengua catalana, s'atendrà la versió en llengua castellana per a la seva
interpretació.

Dècima.Una vegada aprovades pel Consell Confederal aquestes normes congressuals podran ser
objecte d'impugnació pel procediment extraordinari d'urgència davant la Comissió de
Garanties Confederal en primer instància, per l'únic i exclusiu motiu de la vulneració dels
principis de democràcia interna reconeguts en els Estatuts. La impugnació ha de ser
presentada en l'improrrogable termini de 7 dies hàbils comptats a partir de l'endemà al de la
seva publicació en la pàgina web de la CS de CCOO dels Illes Balears (www.ib.ccoo.es).
Onzena.Aquestes Normes congressuals entraran en vigor des del moment de la seva aprovació i
estaran vigents durant el mandat del 12a Congrés Confederal.

ANNEX I
NOMBRE DE DELEGATS I DELEGADES QUE COMPONDRAN LES DIFERENTS ASSEMBLEES
CONGRESSUALS I CONGRESSOS DE NIVELL II

TRAMS D’AFILIACIÓN al 31-8-2020
fins 750
751 a 850
851 a 1000
1001 a 1300
1301 a 1600
1601 a 1900
1901 a 2300
2301 a 2700
2701 a 3100
3101 a 3500
3501 a 4000
4001 a 4500
4501 a 5000

ANNEX II

Nº DELEGATS/AS
mínim
máxim
15
15
15
17
17
20
20
26
32
38
46
54
62
70
80
90

26
32
38
46
54
62
70
80
90
100

NOMBRE DE DELEGATS I DELEGADES QUE COMPONDRAN ELS DIFERENTS CONGRESSOS
DE NIVELL III I IV.

Trams d’afiliación
mitjana

Nombre de delegats y delegades
Mínimo

Máximo

hasta 2.000

25

50

2.001 a 5.000

40

75

5.001 a 15.000

50

125

15.001 a 25.000

75

150

25.001 a 50.000

100

200

50.001 a 100.000

150

300

100.001 a 150.000

250

400

Más de 150.001

250

500

ANNEX III

Protecció de les persones Afiliades en relació amb el tractament de dades personals
S'aplicaran mesures tècniques i organitzatives en el tot el procés congressual apropiades per a
garantir un nivell de seguretat adequat i seran aplicables a totes aquelles persones que
participin en el procés congressual, especialment, els membres del col·legi electoral, les meses
electorals i les candidatures, així com els seus representants i interventors.
.
Les úniques eines per a treballar seran les eines administratives i tecnològiques confederals.
Amb la finalitat de complir amb la normativa en matèria de protecció de dades i de respectar
la confidencialitat de les dades personals de la seva afiliació, s'elaboraran les instruccions
tècniques necessàries per a la seva execució.
Es recollirà expressament:
-Sobre la CUSTÒDIA de fitxers automatitzats (arxius i suports informàtics) i no automatitzats
(documents en paper) les normes aplicables.

•Sobre la gestió dels CENSOS
-Els censos estaran en SIC a la disposició de la Secretària d'Organització per als
supòsits únicament recollits en aquestes normes.
-Serà responsabilitat de la Secretaria d'Organització, la gestió dels permisos i accessos
al Mòdul de Congressos de SIC concedits als usuaris.
-No hi haurà possibilitat d'extreure de les aplicacions altres llistats o censos diferents
als aquí recollits.
-Els censos hauran de portar una clàusula d'acceptació de deure de custòdia i
responsabilitat.
-En tots els llistats o les extraccions de censos hi haurà marca de traçabilitat que
permeti identificar cada document.
-Està prohibit, terminantment, la realització de còpies o captació d'imatges, parcials o
totals, del cens, així com la difusió o divulgació per qualssevol mitjans.

•Sobre les MESES ELECTORALS I COL·LEGIS ELECTORALS
-Correspon a les meses electorals la custòdia dels censos definitius durant l'assemblea
o congrés i de quanta documentació en l'acompliment de les seves funcions sigui de la
seva responsabilitat.
-Es posarà a disposició el cens electoral amb les mesures de seguretat pertinents.

-No es permetrà la consulta a persona aliena a la Mesa Electoral i/o que no estigui
autoritzada. Només estarà a la disposició dels representants o interventors de les

candidatures.
•Sobre les ACTES, CANDIDATURES, RECLAMACIONS I RESTA DE DOCUMENTS
-Tots els documents congressuals originals en format paper hauran de ser custodiats
com es detalla en procediment d'arxiu i custòdia de la documentació.
-Tota la documentació de l'assemblea o congrés serà escanejada per al seu arxiu
electrònic en l'espai habilitat en SIC. No es guardarà documentació en espais no
habilitats.

ANNEX IV

INSTRUCCIONS BÀSIQUES PER A LA VOTACIÓ ELECTRÒNICA

1.- El vot telemàtic s'iniciarà en les dates establertes i sempre abans del vot presencial.
2.- Totes les persones afiliades o delegats i delegades amb dret a vot hauran de disposar de
telèfon mòbil i compte de correu electrònic. Tant el número de mòbil com l'email hauran de
ser únics en la base de dades del Sistema Informàtic Confederal.
3.- El procés de votació es realitzarà des de l'espai de la persona afiliada en la pàgina web
https://ssl.ccoo.es/afiliacion o des de l'app d'afiliació que podran descarregar des de play store
o apple store.
En aquests dos espais hi haurà un apartat de participació on s'habilitaran les opcions per a
accedir als processos de votacions. En aquest apartat s'informarà degudament de les dates
d'inici i de tancament dels processos de votacions.
4.- Quan s'obri el procés de votació telemàtica es podrà exercir el vot seguint les instruccions
que es vagin proporcionant en aquest espai. En el moment de votar es rebrà un codi sms al
mòbil i s'haurà d'introduir en la pantalla habilitada en aquest moment per a confirmar el vot
realitzat.
5.- A continuació, la persona que hagi exercit el vot rebrà un correu electrònic en el seu
compte on se li indicarà el moment del vot i un codi QR per a poder identificar l'instant del vot.
Aquesta base de dades de codis QR de vots queda emmagatzemada com a garantia de l'instant
del vot de cada persona.
6.- Tancat el procés de votació telemàtica es podrà iniciar el procés de votació presencial. Per a
realitzar aquest procés, prèviament s'hauran identificat els centres físics on es vagin a realitzar
les votacions per a poder extreure del Sistema Informàtic Confederal el cens de persones amb
dret a vot on estarà reflectit si han realitzat el vot telemàtic per a no produir-se duplicitat en
les votacions.
7.- Acabat el procés electoral, es procedirà a realitzar acta de la votació presencial i es
registrarà l'escrutini d'aquesta taula en el Sistema Informàtic Confederal.
8.- Arribada l'hora establerta en el sistema per a mostrar els resultats electorals, es podran
obtenir del Sistema Informàtic Confederal els informes de votacions amb els resultats
telemàtics i presencials.

ANNEX V

MODELS D’ACTES
MODEL PROPOST PER A L’ACTA DE L’ASSAMBLEA CONGRESSUAL CELEBRADA EN EL/LA:

1.

CENTRE DE TREBALL.........................................

2.

EMPRESA...................................................

3.

BRANCA......................................................

4.

LOCALITAT............. PROVINCIA/COMARCA................

5.

DATA....................................................

6.

Nº D’AFILIATS A CCOO...............................................6.1. DONES…. HOMES….

7.

Nº DE DELEGATS ASSISTENTS A LA...........................7.1. DONES…. HOMES….

8.

ORGAN SUPERIOR ASSISTENT.................................

9.

ORDRE DEL DIA DE L’ ASSAMBLEA:
1º................................
2º................................
3º................................

10.

COMPOSICIÓ DE LA MESA PRESIDENCIAL DE L’ASSAMBLEA:
PRESIDENT/A:
SECRETARI/A:
VOCAL:

11.

NOMS DEL NOU ORGAN DE DIRECCIÓ (si s’estriès):

ORDRE

12.

DNI

NOM

1º LLINATGE

2º LLINATGE

DELEGATS ELEGITS PER AL CONGRÈSS O ASSAMBLEA CONGRESSUAL D’ÀMBITO
SUPERIOR:
TITULARES
ORDRE

DNI

NOM

1º LLINATGE

2º LLINATGE

SUPLENTES
ORDRE

DNI

NOM

1º LLINATGE

2º LLINATGE

13.

annex 1.- Com a tal annex s'adjunten els textos del debat i esmenes votades
majoritàriament amb expressió de les votacions aconseguides per cadascuna d'elles (cas
de no poder adjuntar els textos, copiar les esmenes a l'espai destinat a l'Annex 1).

14.

annex 2.- Com a tal annex s'adjunten els textos de les esmenes votades minoritàriament,
però que han aconseguit el 10 per 100 exigit dels vots, amb expressió de les votacions
per cadascuna d'elles (cas de no poder adjuntar els textos, copiar les esmenes a l'espai
destinat a l'Annex II).

15.

annex 3.- Com a tal annex s'adjuntarà l'Acta de la taula electoral, que haurà d'incloure
un exemplar de cada candidatura presentada.

16.

COM A SECRETARI/A DE LA TAULA FAIG CONSTAR (relatar breument qualsevol altra
circumstància rellevant):

17.

SIGNATURES DELS COMPONENTS DE LA TAULA DE L'ASSEMBLEA:

V i P. EL PRESIDENT/Al
SECRETARI/A
VOCALS

annex 1
TEXTOS DEL DEBAT I ESMENES MAJORITÀRIES (1)
1.

S'adjunten els textos amb expressió al final dels mateixos del resultat de la votació de
cada esmena.

2

Còpia de les esmenes majoritàries:
1ª (Text)
Votació: Vots a favor.....................
Vots en contra...................
Abstencions......................
TOTAL.........................
2ª (Text)
Votació: Vots a favor...................
Vots en contra........................
Abstencions........................
TOTAL........................

3ª (...)

(1)

Si s'opta pel mètode de l'apartat 1, l'apartat 2 queda eliminat, i viceversa.

Annex 2
ESMENES QUE HAN ACONSEGUIT EL 10 PER 100 DELS VOTS EXIGIBLES PER LA
NORMATIVA (1).
1.

S'adjunten els textos amb expressió al final dels mateixos del resultat de la votació de
cada esmena.

2.

Còpia literal de les esmenes minoritàries:
1ª (Text)
Votació: Vots a favor.....................
Vots en contra...................
Abstencions......................
TOTAL.........................
2ª (Text)
Votació: Vots a favor...................
Vots en contra........................
Abstencions........................
TOTAL........................
3ª (...)

(1)

Si s'opta pel mètode de l'apartat 1, l'apartat 2 queda eliminat, i viceversa.

annex 3
ACTA DE LA TAULA ELECTORAL
1.

CENTRE DE TREBALL.........................................

2.

EMPRESA...................................................

3.

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

4.

LOCALITAT.............. PROVÍNCIA/COMARCA................

5.

DATA.....................................................

6.

COMPOSICIÓ DE LA TAULA

President/a……………….
Secretari/a……………….
Vocal……………………….
7.

CENS ELECTORAL DEFINITIU……..
NUMERO DE VOTANTS…………….
VOTS VALGUTS………….
VOTS BLANCS…………..
VOTS NULS………..

8.

ELECCIÓ DE DELEGATS/AS PER Al CONGRÉS O ASSEMBLEA CONGRESSUAL DE L'ÀMBIT
SUPERIOR
VOTS OBTINGUTS PER CADA CANDIDATURA

Candidatura A………….
Candidatura B………….
Candidatura C………….
NUMERO TOTAL QUE CORRESPON TRIAR
PERSONES TRIADES (especificar candidatura d'origen)

TITULARS:
ORDRE

DNI

NOM

1º
LLINATGE

2º
LLINATGE

CIUTAT’ORIGEN

CANDIDATURA

CIUTAT’ORIGEN

CANDIDATURA

1
2
3
4

Nº de homes…………

Nº de dones…………..

SUPLENTS:
ORDRE

DNI

NOM

1º
LLINATGE

2º
LLINATGE

1
2
3
4

9.

ELECCIÓ D’ÒRGANS DE DIRECCIÓ (si escau)
VOTS OBTINGUTS PER CADA CANDIDATURA

Candidatura A………….
Candidatura B………….
Candidatura C………….
NUMERO TOTAL QUE CORRESPON TRIAR………….

PERSONES TRIADES (especificar candidatura d'origen)
TITULARS:

ORDRE
1
2
3

DNI

NOM

1º
LLINATGE

2º
LLINATGE

CIUTAT’ORIGEN

CANDIDATURA

4

Nº de homes…………

Nº de dones…………..

SUPLENTS:
ORDRE

DNI

NOM

1º
LLINATGE

2º
LLINATGE

1
2
3
4

Es lliura el present acta a la taula de l'Assemblea.
EL PRESIDENT/Al
SECRETARI/A
VOCAL

CIUTAT’ORIGEN

CANDIDATURA

MODEL PROPOSAT PER A ACTA DEL CONGRÉS O ASSEMBLEA CONGRESSUAL CELEBRADA EN:
1.

PROVÍNCIA/COMARCA/REGION..................................

2.

UNION/FEDERACION/SINDICAT................................

3.

DATA.....................................................

4.

Nº ASSISTENTS………………………………….
A) Membres nats..........................
B) Membres triats.......................
C) Homes………..Dones……….
TOTAL...................................

5.

ORGAN SUPERIOR ASSISTENT.................................

6.

ORDRE DEL DIA DEL CONGRÉS/O ASSEMBLEA:
1º..............................
2º..............................
3º..............................

7.

COMPOSICIÓ DE LA TAULA PRESIDENCIAL DEL CONGRÉS/O ASSEMBLEA:

PRESIDENT/A:
SECRETARI/A:
VOCALS:

8.

NOMS DEL NOU ORGAN DE DIRECCION (si es triés):
1. Secretari/a General...................……………
2. Reste membres: ……………………………
3 ……………………………………………

9.
Nº DE LLISTES PRESENTADES A ELECCION DELS ORGANS DE DIRECCION I VOTS
OBTINGUTS PER CADASCUNA:
Candidatura A………
Candidatura B……….
Candidatura C………..

10.

NOMS DE LA COMISSIÓ DE GARANTIES (si es triés)
1...............................
2...............................
3...............................

11.
NOM DELS DELEGATS TRIATS Al CONGRÉS O ASSEMBLEA CONGRESSUAL DEL ORGANO
SUPERIOR:
A)

TITULARS
1............................
2............................
3............................

HOMES……… DONES………
B)

SUPLENTS

1............................
2............................
3............................
HOMES……. DONES……..
12.

Nº DE MEMBRES DEL CONSELL FEDERAL/TERRITORIAL (si es triés):

13.annex 1.- Com a tal Annex s'adjunten els textos del debat i esmenes votades
majoritàriament amb expressió de les votacions aconseguides per cadascuna d'elles (cas de no
poder adjuntar els textos, copiar les esmenes a l'espai destinat a l'Annex 1).
14.annex 2.- Com a tal Annex s'adjunten els textos de les esmenes votades
minoritàriament, però que han aconseguit el 10 per 100 exigit dels vots, amb expressió de les
votacions per cadascuna d'elles (cas de no poder adjuntar els textos, copiar les esmenes a
l'espai destinat a l'Annex II).
15.annex 3.- Com a tal Annex s'adjunten les resolucions aprovades pel Congrés amb
expressió dels vots aconseguits per cadascuna d'elles.
16.-

annex 4.- S'adjuntaran a l'Acta un exemplar de cada candidatura presentada.

17.-

ALTRES CIRCUMSTÀNCIES RELLEVANTS (detallades):

18.-

SIGNATURA DE LA TAULA I DATA DE CONFECCION DE L'ACTA.

Vº Bº EL PRESIDENT/Al
SECRETARI/A
VOCALS

Annex 1
TEXTOS DEL DEBAT I ESMENES MAJORITÀRIES (1)
1.
S'adjunten els textos amb expressió al final dels mateixos del resultat de la votació de
cada esmena.
2.

Còpia de les esmenes majoritàries:
1ª (Text)
Vots a favor...................
Vots en contra.................
Abstencions....................
TOTAL......................
2ª (Text)
Vots a favor...................
Vots en contra.................
Abstencions....................
TOTAL......................
3ª (...)

---------------------------------------------------------------

(1)

Si s'opta pel mètode de l'apartat 1, l'apartat 2 queda eliminat i viceversa.

annex 2
ESMENES QUE HAN ACONSEGUIT EL 10 PER 100 DELS VOTS EXIGIBLES PER LA NORMATIVA
(1).
1.
S'adjunten els textos amb expressió al final dels mateixos del resultat de la votació de
cada esmena.
2.

Còpia literal de les esmenes minoritàries:
Còpia de les esmenes minoritàries:
1ª (Text)
Vots a favor...................
Vots en contra.................
Abstencions....................
TOTAL......................

2ª (Text)

Vots a favor...................
Vots en contra.................
Abstencions....................
TOTAL......................

3ª (...)

---------------------------------------------------------------

(1)

Si s'opta pel mètode de l'apartat 1, l'apartat 2 queda eliminat i viceversa.

Annex 3
RESOLUCIONS DEL CONGRÉS:
S'adjunten textos de les resolucions, les votacions de les quals han estat les següents:
1.

Resolució sobre (citar el tema objecte de resolució):
Vots a favor............................
Vots en contra..........................
Abstencions.............................
TOTAL VOTS.........................

2.

Resolució sobre...
Vots a favor............................
Vots en contra..........................
Abstencions.............................
TOTAL VOTS.........................

3.

(...)

ANNEX VI

Model per a la presentació de les candidatures
Assemblea o congrés per el que es
presenta:____________________________________________________________________________________
Nº de Ordre

Nom

Llinatge 1º

Llinatge 2º

Antiguitat

Firma d’acceptació

Presentada per:
_____________________________________lloc:_________________data._____________
Domicili a efectes de comunicació, telf. i mail

* Acompanyar document d'identitat de cadascun dels candidats per a nivell I.

* Acompanyar document d'identitat de candidats no acreditats per a nivell II, III, IV i V.
* En els nivells II, III, IV i V, acompanyar dels avals necessaris.
* Les comunicacions relacionades amb aquesta candidatura es faran al presentador de la
mateixa.

ANNEX VII
DISTRIBUCIÓ DE DELEGATS I DELEGADES Al 11è CONGRÉS DE LA CS DE CCOO DELS ILLES
BALEARS
- Nombre de delegats i delegades al Congrés: 110
- Nombre de membres nats de la CEC: 10
- Nombre de delegats i delegades a distribuir federal i territorialment: 100
- Nombre de delegats i delegades a distribuir per federació: 50
- Nombre de delegats i delegades a distribuir per territori: 50
TOTAL DELEGADOS

NATOS

110

50% UNIONS

50% UNIONES

10

50% FEDERACIONES

50

TOTAL
MEDIA
COTIZACIÓ COTIZANTS

50

SENSER

RESTES

TOTAL

EIVISSA

72.450

1.509

5,403953588

5

5

MENORCA

80.896

1.685

6,034235783

6

6

MALLORCA

516.867

10.768

38,56181063

38

1

39

TOTAL
COTIZACIÓ:

670.213

13.962

49

1

50

MITJANA
COTIZANTS:

13.962

50% FEDERACIONS

TOTAL
MEDIA
COTIZACIÓ COTIZANTS

SENCER RESTES TOTAL

SERVEIS

230.004

4.792

17,16209441

17

17

FSC

218.104

4.544

16,27390588

16

16

CONSTRUCCIÓ Y
SERVEIS

66.361

1.381

4,945920779

4

INDÚSTRIA

59.706

1.244

4,455268247

4

SANITAT

64.579

1.345

4,816990187

4

ENSENYAMENT

31.459

655

2,3458205

2

2

PENSIONISTES

0

0

0

1

1

670.213

13.961

TOTAL COTIZACIÓ:

48

1

5
4

1

2

En les organitzacions en les quals l'afiliació de dones sigui inferior al 30% incorporaran com a
mínim un nombre de dones proporcional al mateix nombre d'afiliades en aquesta organització
incrementat en un 10%. En aquelles organitzacions en les quals l'afiliació de dones sigui igual o
superior al 30% del total de l'afiliació, les candidatures guardaran la proporció del 60/40% per a
cadascun dels gèneres. Les proporcions esmentades es respectaran en les llistes en els dos nivells:
titulars i suplents.
Respecte a la ubicació de les candidates i candidats, s'assegurarà tant en el conjunt de la
candidatura com en els primers llocs d'aquestes, l'equilibri percentual de cada gènere assenyalat
anteriorment per cada nivell congressual.
Per al supòsit que s'hagin de realitzar substitucions de delegats i delegades s'operarà de manera
que la persona substituta sigui del mateix gènere que la substituïda
** Per a potenciar la participació de l'afiliació més jove, totes les assemblees congressuals i
congressos procuraran que les candidatures presentades per als seus òrgans de direcció com per
a les delegacions als processos congressuals continguin una representació adequada d'aquest
col·lectiu.

5

50

