
CALENDARI  I  NORMES  PER  A  LA  CELEBRACIÓ  DEL  PLENARI
EXTRAORDINARI DE LA SECCIÓ SINDICAL DE BANKIA I INTEGRACIÓ
DE LA SECCIÓ SINDICAL DE BMN D’ILLES BALEARS

Per acord de la Comissió Executiva de CCOO a Bankia i la Comissió Executiva de CCOO a
BMN i amb la ratificació de l'Agrupació Estatal del Sector Financer s'han aprovat les normes
reguladores del Plenari extraordinari de la Secció Sindical Estatal de BANKIA i integració de
la Secció Sindical Estatal de BMN, què tindrà lloc a Madrid els dies 11 i 12 de desembre de
2017.

Correspon a la Federació de Serveis Illes Balears i a l'Agrupació del Sector Financer de les
Illes  Balears  el  desenvolupament  de les  normes estatals  pel  que fa a  la  celebració  del
Plenari d'aquesta Comunitat. Amb l'aprovació d'aquestes normes queda convocat el Plenari
de la Secció Sindical de CCOO a BANKIA-BMN ILLES BALEARS que se celebrarà el 21 de
novembre de 2017.

NORMES DEL PLENARI

PLENARI ILLES BALEARS

El  Plenari  de  Bankia-BMN  corresponent  a  la  Comunitat  de  les  Illes  Balears,  en  ser
uniprovincial, se celebrarà convocant directament al conjunt de l'afiliació.

El cens de l'assemblea (tancat a data 31 de juliol de l'2017), estarà exposat i a disposició
dels afiliats / des a la Federació de Serveis de CCOO Illes Balears, C / Francesc de Borja
Moll, 3 despatx 205, CP 07003 de Palma ia les seus de CCOO Menorca i Eivissa, situades
en Plaça August Miranda, 20 CP 07701 Maó (Menorca) i C / Periodista Marià Tur Tur, 5 CP
07800 Eivissa, respectivament, per a les consultes que s'estimin necessàries.

Fins a 72 hores abans del plenari, es podrà reclamar l'exclusió o deguda inclusió d'afiliats en
el cens davant l'òrgan convocants, que després de la seva resolució i comunicació elevarà el
cens a definitiu abans de l'assemblea.

Només podran participar en el Plenari aquells / es afiliats i afilades que es trobin al  corrent
de pagament de les cotitzacions.
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MESA DEL PLENARI

La Mesa del Plenari estarà composta per 4 persones, un membre de la Federació de Serveis
de CCOO Illes Balears, un membre de l'Agrupació del Sector Financer d'Illes Balears, 1
persona de l'afiliació de BANKIA i una de l'afiliació de BMN.

A les seus de Menorca i Eivissa, s'obriran iguals meses electorals amb el mateix horari que a
la Seu de Palma. Un cop tancades les meses s'aixecaran actes que seran remeses a la
mesa central, que incorporarà els resultats de les mateixes a la seva acta.

Les meses de Menorca i Eivissa estaran compostes per 1 persona de l'executiva de la Unió
Territorial corresponent.

La mesa nomenarà entre els seus membres el / la president / a del Plenari, que dirigirà els
debats del Plenari i un secretari / ària d'actes. Conjuntament aixecaran acta dels acords del
Plenari. Aquesta acta serà tramesa còpia a l'organització d'àmbit superior.

Són  funcions  de  la  Mesa:  obrir  el  Plenari,  rebre  i  proclamar  les  candidatures  que  es
presenten,  establir  els  horaris  per  al  lliurament  de  candidatura  procedint  a  la  seva
comunicació,  moderar  els  debats,  rebre tot  tipus de documents que li  siguin presentats,
establir els temps per les diferents intervencions, sotmetre el Plenari les propostes a votació,
vigilar el compliment de les Normes i interpretar-les en cas de dubtes o incorreccions.

Les seves decisions es prendran per majoria dels seus membres.

Les llistes de les candidatures que es presentin hauran d'estar avalades, com a mínim, pel
10% de les persones titulars acreditades amb dret a vot al Plenari.

Les conclusions, modificacions i resolucions s'aprovaran per majoria simple.

S'enviaran a l'Organització immediatament superior totes aquelles propostes que arribin a la
majoria simple, així com les que estant en minoria arribin al 10% dels vots dels / de les
afiliats / des acreditades / ts

2



DATA I LOCATITAT DEL PLENARI

El Plenari tendrà lloc el dia 21 de novembre de 2017 a les 17:00 hores en:

Palma: Sala Gorga de la Seu de CCOO Illes Balears situada al carrer Francesc de Borja
Moll,3 - 1º piso 

Menorca: Plaça August Miranda, 20 CP 07701 Maò (PER VIDEOCONFERÈNCIA)

Eivissa: C/ Periodista  María Tur Tur, 5  Eivissa. (POR VIDEOCONFERÈNCIA)

ORDRE DEL DIA

1.  -Presentació  del  Plenari.  Constitució  de  la  mesa.  Proposta  de  Presidència  i
Secretaria de la Mesa. 

2.- Salutacions Organització Amfitriona.

3.-Debat i votació de les esmenes que es presentin al documento del Plenari Estatal. Els
documents estaran a disposició dels afiliats/des en : https://ccoo-servicios.es/baleares

4.- Torn de paraules.

5.- Presentació de los candidats/es a triar.

6.- Votació a la  Secretaria  General. Votació a la Comissió Executiva. Votació per a  la
delegació al Plenari Estatal .

7.- Intervenció del Secretari/a General escollit i tancament. 
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