REGLAMENT
Les Assemblees de Nivell I es celebraran en les respectives seus anunciades a la web del
sindicat: http://www.feccoo-ib.org/

Clicant damunt la següent imatge, s’accedeix a la noticia on trobar tots els documents,
annexos, video tutorial i materials de consulta (en aquest cas, consultar el document
“Temporalització”)

L'objectiu de la Conferència congressual és:
1) Presentar i debatre els documents congressuals
2) Presentar i debatre les esmenes a aquests documents congressuals
3) Triar els seus òrgans de direcció i representació d'acord amb el que s'estableix en el
Reglament de constitució de la FECCOO
4) Triar la delegació que assistirà a les assemblees de Nivell III.
Els documents congressuals objecte de debat són els següents:

- 12 Congrés de la Confederació Sindical de CCOO. Proposta de Ponència
- 12 Congrés de la Confederació Sindical de CCOO. Proposta d'Estatuts
- 13 Congrés de la Federació d'Ensenyament de CCOO. Propostes de Ponència i Estatuts
- 12 Congrés Confederal CCOO Illes Balears. Proposta de Ponència
- 12 Congrés Confederal CCOO Illes Balears. Proposta d'Estatuts
(Seguir les instruccions donades amb anterioritat per localitzar els documents a la web)
Participació i votacions.
Podran participar i votar tant presencial com telemàticament, totes les persones afiliades

incloses en el cens definitiu que estiguin al corrent de pagament. Les persones
afiliades hauran de comunicar per quina modalitat de participació opten -i si ho faran

presencial o telemàticament- enviant un correu electrònic a la Secretaria d'Organització del
Sindicat (a.gil@ib.ccoo.es) fins el dimecres, 10 de febrer, inclòs.
Pots consultar si figures en el cens de l’Assemblea accedint des de l’aplicació d’afiliació
(https://appafiliados.ccoo.es/) o des de “Zona afiliació” que hi ha a la part superior de la
nostra web: feccoo-ib.org

A l’enllaç on figura tot el material del congrés, hem compartit un vídeo on s’expliquen:
-

les passes a seguir per accedir a la “Zona afiliación”, en cas de no recordar/tenir la
contrasenya,

-

com accedir a la plataforma del congrés,

-

com notificar el desig de votar de manera presencial o telemàtica;

i on també es troben:
-

l’assemblea en la qual et trobes assignat/da,

-

els documents a debatre,

-

la possibilitat de presentar les esmenes oportunes al diferents documents,

-

i efectuar el vot (si has optat per l’opció telemàtica).

(Trobaràs unes “Instruccions bàsiques per a la votació electrònica” a l’annex I d’aquesta
convocatòria.)
Es recomana optar per la participació telemàtica amb motiu de l’actual crisi sanitària i els

nivells de contagi a les Illes Balears. Per assistir en aquesta modalitat evitant el risc de
contagi, caldrà connectar-se el 17 de febrer, de 9:30 a través del següent enllaç:
https://meet.google.com/xbp-ktep-mpn?hs=122&authuser=0

No es negarà l'accés i el dret a la participació i votació presencial d'aquelles persones
afiliades que, encara que no hagin comunicat amb l'antelació deguda la seva assistència,
acudeixin a la Conferència congressual i s'acreditin en el termini establert en l'Ordre del dia,
sempre que no se sobrepassi l'aforament màxim permès de les Sales d'actes. Es votaran la
Secretaria General i la Comissió Executiva de la Secció Sindical, però la Delegació al
Congrés del Sindicat Provincial, només es votarà si existeixen més d'una candidatura.

Organització de les assemblees congressuals.
La Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears realitzarà les assemblees
congressuals de Nivell I el dia 17 de febrer de 2021 (Pública Docent no Universitària,
Universitat, PSEC, Privada, Serveis Socioeducatius, Aturats, Pensionistes i Altres).

El desenvolupament de les assemblees estarà estructurat en dues fases diferenciades:
●

La fase deliberativa, que se centrarà en el debat dels textos que pujaran
posteriorment als següents congressos de Nivell, així com el debat i aprovació de les
resolucions al fet que pertoqués.

●

La fase electiva o elecció dels delegats i delegades corresponents al 13è Congrés
de la Federació d'Ensenyament de CCOO de les Illes Balears i els delegats/des
corresponents al Congrés Confederal CCOO Illes Balears

El nombre de delegats i delegades del 13è Congrés de la Federació d'Ensenyament de
CCOO de les Illes Balears serà de 25, dels quals 2 són membres nats de la Comissió

Executiva i 23 seran triats en les assemblees del dia 22 d’abril de 2021, amb la distribució
que s’estableix al document “Anexo organizativo IB_Nivel III”

El nombre de delegats i delegades del 12à Congrés de la Confederació de CCOO de les
Illes Balears serà de 2 membres.
Presentació de candidatures.
Les persones candidates i les candidatures als diferents òrgans de direcció i representació
de la Secció Sindical han de reunir els requisits exigits per les Normes congressuals de la
FECCOO. Així mateix, les candidatures, degudament emplenades, es presentaran amb el
model “Annex VI_Candidatures” que figura a la web, segons les indicacions de les Normes
Congressuals, fins a cinc dies hàbils abans de la data assenyalada per a la votació,
procedint tal i com determina la normativa que ho regula.
Presentació d'esmenes als documents congressuals.
Aquelles persones afiliades que vulguin presentar esmenes als documents congressuals ho
faran seguint el format establert per normativa o a través de l’apartat específic de l’app
(https://appafiliados.ccoo.es/) S’hauran de presentaran abans de les 14h del 14 de febrer
davant la Secretaria d'Organització de FECCOO, bé presencialment, bé per correu postal
(C/Frances de Borja Moll, 3 -- 07003 Palma--) o bé per correu electrònic a: a.gil@ib.ccoo.es

ANNEX I: INSTRUCCIONS BÀSIQUES PER LA VOTACIÓ TELEMÀTICA
1.- El vot telemàtic s'iniciarà en les dates establertes i sempre abans del vot presencial,
segons s’indica a l’ordre del dia que hi ha a continuació.
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 “Zona afiliación”, ubicat a la part superior
de la web feccoo-ib.org,o des de l'app https://appafiliados.ccoo.es/ .
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.

Mesures de prevenció de riscos relacionats amb el COVID-19:
- L'aforament màxim de la Sala d'actes estarà limitat en funció de la normativa vigent en el
moment. Per tant, no s'acreditarà l'assistència presencial de més persones de les
permeses.
- La distància personal i de circulació serà almenys de 1,5 metres
- Serà obligatori l’ús de la màscara higiènica.
- Es disposarà de dispensadors de gel hidroalcohòlic per preservar la higiene de mans.

ORDRE DEL DIA

8.30 h Constitució de la Mesa electoral
9.00 - 13.00 h Votació telemàtica
9.30 h. Començament de la Fase Deliberativa. (presencial/online)
Acreditació d'assistents.
Presentació de la composició de la taula.
La taula informarà sobre l'obertura del termini de presentació de resolucions. Seguidament
es passarà a la lectura i votació, una per una de les Resolucions Vàlides presentades.
La taula donarà la paraula per a la presentació dels documents i textos congressuals, així
com les esmenes i aportacions que hi hagués. Començant preferentment per la d'àmbit
major (Confederal, Federal, Regional) estructurant els temps d'intervenció per a garantir el
debat necessari i les votacions pertinents.
La taula assignarà temps iguals d'intervenció als defensors i defensores de les esmenes i
dels textos congressuals, intervenint en primer lloc la defensa de l'esmena.
13.00 h Finalització de la Votació telemàtica.

13.05 h. Començament de la Fase Electiva.*
Obertura de la Mesa Electoral.
Acreditació dels assistents.
La Mesa posarà a disposició les urnes i paperetes amb les candidatures presentades i
donarà iniciarà al termini de votació presencial.
*(En el cas de la S.S de la UIB s’iniciarà a les 15.00h)

17.05 h. Tancament del termini de votació presencial.**
La taula donarà a conèixer a l'assemblea, al més aviat possible i sense interrompre el debat,
el resultat dels delegats i delegades triats per a assistir al 13è Congrés de la Federació
d'Ensenyament illes Balears i al 12à Congrés Confederal illes Balears.
**(En el cas de la S.S. de la UIB finalitzarà a les 19.00h)
17.30 h. Tancament de sessió.

NOTES
La Mesa Electoral i la taula, en funció del temps disponible o de qualsevol imprevist, d'acord
amb les seves atribucions, prendrà les mesures adequades per al millor desenvolupament
de l'Assemblea.
En el no previst en el present reglament s'estarà al que es disposa en les normes
congressuals confederals i estatals.
En el cas d’haver una única candidatura, el procés congressual finalitzarà una vegada
conclosa la fase deliberativa amb el debat dels documents i de les esmenes presentades.

