
REGLAMENT I ORDRE DEL DIA DEL IXè CONGRÉS DE LA FE-CCOO
ILLES BALEARS

09:15 - 09:45 CREDENCIALS

- Constitució de la Comissió Tècnica

- Signatures i recollida de les credencials i la documentació del IXè Congrés de la Federació
d’Ensenyament de CCOO Illes Balears per part dels delegats i delegades.

09:45 - 10:50 ACTE INAUGURAL DEL IXè CONGRÉS

- La Secretaria d’Organització llegirà la proposta de reglament i ordre del dia, així com la
proposta de composició de la mesa presidencial, i sotmetrà les propostes a votació.

- Presentada la composició de la taula presidencial del IXè Congrés, els membres de la
Comissió Executiva i el Secretari General cesen dels seus càrrecs i els posen a disposició
del IXè Congrés, representat des d’eixe moment per la Mesa del Congrés.

- Els membres de la Presidència pugen a la taula i decideixen qui asumirá la responsabilitat
de la Presidència, Secretaria i portaveu de la mateixa.

- El/la president/a:
→  Anuncia a les persones convidades al Congrés.

→  Cedeix la paraula a les persones convidades al Congrés.

→  Agraeix i acomiada a les persones convidades per començar l’acte congressual.

→ Declara per finalitzat el període de les acreditacions.

- La Comissió Tècnica verificades les identitats de les delegades i delegats, estendrà l'acta
on constarà el nombre de persones convocades, el nombre d’assistents, substitucions i
absències, separats per sexe.

(Breu recés si escau)

- El/la president/a:
→ sol·licita l’acta a la Comissió Tècnica per fer-la pública als assistents.



→ Informa que la presentació de resolucions finalitza a les 12:00h del 22 d’abril de
2021.

→ Informa de la composició de la Comissió de Resolucions i de la Comissió
Electoral.

→ Convoca a la Comissió Electoral per determinar i presentar el nombre de
persones de la Comissió Executiva.

→ Informa al plenari de les candidatures que es poden presentar, indicant que el
termini de presentació finalitza a les 12:00h del 22 d’abril de 2021.

10:50 -11:00 DESCANS

11:00 - 12:00 SESSIÓ PLENÀRIA: INFORME DE LA SECRETARIA GENERAL I ALTRES
INFORMES

- La Presidència:
→ Cedeix la paraula per l’exposició de l’informe de la Secretaria General sortint.

→ Cedeix la paraula a les delegacions i territoris, per fer aportacions a l’informe.

→ Cedeix la paraula a la Comissió Electoral per exposar les conclusions: nombre de
membres de la Comissió Executiva. Es vota.

12:00 - 12:30 DESCANS

12:30 - 13:15 DEBAT, ESMENES I PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES

- Debat de les esmenes si n’hi hagués i votació de les mateixes.

- A les 12:30 es convoca la Comissió Electoral per establir el nombre de membres del
Consell Federal. Es vota.

- La Comissió Electoral presenta les candidatures als diferents òrgans i delegats, així com
els avals.

13:15 - 14:00 VOTACIONS I CLOENDA

Votació telemàtica de:
- Secretaria General
- Consell Federal
- Comissió Executiva
- Delegats participants del XIIè Congrés de la C.S. de CCOO de les Illes Balears



- Delegats participants del XIIIè Congrés de la Federació Estatal d’Ensenyament.

Es tanca la votació i la mesa dóna els resultats d’aquestes.

La Comissió Executiva triada i la Secretaria General pugen per ser presentats als
assistents.

Intervenció de la nova Secretaria General, que serà qui clausurarà el Congrés.

La direcció i comissions del congrés:

1.LA MESA PRESIDENCIAL
La presidència del Congrés estarà formada per 3 membres d'entre les diferents Delegacions
que participen en el Congrés a proposta de la Secretaria d’Organització.

La presidència tindrà la funció de: dur a terme el Congrés, moderar els debats, fer les
propostes de resolució i sotmetre-les a votació.
El/la president/a serà triat per la taula presidencial, serà el/la portaveu de la presidència,
obrirà i tancarà les sessions del plenari del congrés, passant a votació l'ordre del dia del
congrés i les normes.

2.COMISSIONS DE TREBALL

S'hauran de crear les següents comissions de treball:

a) COMISSIÓ TÈCNICA.
Serà nomenada per la Comissió Executiva. Verificaran la identitat de delegats/es al congrés
i resoldran possibles conflictes respecte a l'acreditació.
Si algun delegat/da no s'hagués inscrit dins del termini fixat, habilitarà els mitjans necessaris
perquè aquestes persones quedin acreditades en l'aplicació informàtica. El/la president/a
cridarà a reunir-se perquè verifiquin les credencials i elaborin l'acta, constataran el número
de delegats/des que, segons les normes, havien d'acudir al congrés i els que realment han
retirat les credencials, certificant amb això els percentatges per tal de complir amb els
Estatuts. I totes aquelles funcions que la Presidència del Congrés li sol·liciti.

b) COMISSIÓ ELECTORAL.
Rebrà les propostes de candidats/es presentats per les delegacions que ho considerin
oportú i proposarà al Plenari la composició numèrica dels Òrgans de Direcció. El/la
president/a cridarà els seus membres a reunir-se perquè elaborin la proposta de
candidatura de tots els òrgans a triar.

La comissió de candidatures estarà composta per: 3 membres d'entre les diferents
Delegacions que participen en el Congrés.



c) COMISSIÓ DE RESOLUCIONS: Les seves funcions seran aprovar i redactar les
resolucions que se sotmetin a l'aprovació del Plenari.
Podran presentar-se a través de les delegacions projectes de resolucions, així com els
projectes que estan avalats pel 20 per cent dels/de les delegats/ess assistents.

El President o Presidenta del Congrés convocarà als seus membres quan sigui necessari
redactar una proposta de resolució.
Estarà composta per 3 membres d'entre les diferents Delegacions que participen en el
Congrés

3. FUNCIONAMENT DEL PLENARI

Els debats al Congrés se celebraran en sessió plenària. Les persones delegades
convocades al Congrés hauran de votar necessàriament telemàticament, i per a això
s'habilitaran els mitjans necessaris.

4. ELECCIÓ DELS ÒRGANS DE DIRECCIÓ DE LA FEDERACIÓ D’ENSENYAMENT DE
CCOO ILLES BALEARS

a) Es triaran el/la Secretari/a General de la Federació
b) Es triara els membres del Consell Federal.
c) Es triaran els membres de la Comissió Executiva.
d) Es triaran les delegacions als Congressos d'àmbit superior.

Es presentarà davant el plenari totes les candidatures que estiguin degudament avalades.
El/la president/a del Congrés donarà la paraula al/la portaveu de la Comissió de
Candidatures, perquè exposi davant el plenari les conclusions.

5. FORMA DE VOTACIÓ

Totes les votacions es faran utilitzant l'aplicació informàtica del congrés i s'habilitaran tots els
mitjans necessaris per a poder realitzar-se.

6. ACTA DEL CONGRÉS

La mesa del Congrés estendrà acta de les sessions i farà constar els textos debatuts, els
resultats de les votacions i els noms dels membres elegits per als diferents càrrecs.

ANNEX: Al costat d'aquest reglament, es farà lliurament a tots/es els delegats/des l'horari
del Congrés, així com la informació precisa per al correcte desenvolupament del mateix.



NOTES FINALS
La taula presidencial, en funció del temps disponible o de qualsevol imprevist, d'acord amb
les seves atribucions, prendrà les mesures adequades per al millor desenvolupament del
Congrés.
En totes les votacions, cada delegat i delegada tindrà un vot. Sobre qüestions d'especial
rellevància es podran elaborar comunicacions al Congrés, les quals no hauran de ser
sotmeses a debat.
El president o presidenta cedeix la paraula als assistents al Congrés i a els/les
convidats/des, quan i com millor convingui per al desenvolupament del Congrés.


