Normes
del 2n Congrés de la Federació de
Serveis de CCOO de Catalunya
(14/11/2016)

Normes del 2n Congrés de la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya

Normes del 2n Congrés de la
Federació de Serveis de CCOO de
Catalunya
(14/11/2016)

1. INTRODUCCIÓ ....................................................................................... 3
2. ARTICULACIÓ DELS PROCESSOS CONGRESSUALS .......................... 3
3. PENSIONISTES I JUBILATS (PJ) .......................................................... 7
4. ARTICULACIÓ DEL DEBAT.................................................................... 7
5. ATRIBUCIÓ DE RESULTATS A LES CANDIDATURES .......................... 9
6. GARANTIR LA PARTICIPACIÓ DE DONES .......................................... 10
7. AFAVORIR LA PARTICIPACIÓ DE JOVES I PERSONES MIGRADES .. 10
8. RESPONSABILITAT DE LES DIFERENTS CONVOCATÒRIES ............. 10
9. CONFERÈNCIA DEL BARCELONÈS ..................................................... 11

2

Normes del 2n Congrés de la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya

1. INTRODUCCIÓ
El 2n Congrés de la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya es
desenvolupa d’acord amb les normes aprovades tant per la Confederació
Sindical de CCOO, com per les normes aprovades pel Consell de la CS de
la CONC el dia 28 de setembre del 2016, així com les aprovades per la
Federació de Serveis de CCOO estatal en el seu Consell del dia 14 i 15 de
setembre del 2016, dins del procés ordinari congressual.
Aquestes normes, juntament amb els Estatuts i les normes de la CS de la
CONC, són les regles bàsiques sota les quals és desenvoluparà el 2n Congrés
de la Federació de Serveis.
Compartim la voluntat de propiciar la màxima participació dels nostres afiliats i
afiliades en la configuració de l’estratègia d’actuació per al proper període així
com per a l’elecció dels òrgans de direcció del nostre sindicat.

2. ARTICULACIÓ DELS PROCESSOS CONGRESSUALS
Primer nivell: assemblees d’afiliats i afiliades, del 12 de desembre del
2016 al 20 de gener del 2017
Són les assemblees congressuals d’empresa, d’agrupació d’empreses per sectors i
assemblees transversals, determinades a partir de les dades facilitades per la UARC de
la CS de la CONC a 30 d’octubre del 2016.
Han d’escollir els delegats i delegades que van als congressos del segon nivell
(conferència del Barcelonés i agrupacions sectorials, si procedeix). Aquests delegats i
delegades participen a les assemblees d’acord amb el següent quadre:
TERRITORI

M QUOTES

DONES

%

HOMES

%

TOTAL

DELEGATS
DIRECTES TRANSVERSALS
/DES

BLLAPAG

4.790,94

2.537

53,77

2.181

46,23

4.718

125

69

56

BARCELONÈS

17.377,5

7.745

46,91

8.767

53,09

16.512

175

103

72

VALLÈS OCC. - CAT. CENTRAL

4.384,42

2.444

52,48

2.213

47,52

4.657

125

85

40

2.840

1.456

55,51

1.167

44,49

2.623

100

55

45

GIRONA

3.468,17

1.708

52,46

1.548

47,54

3.256

125

75

50

LLEIDA

1.868,70

927

52,94

824

47,06

1.751

50

32

18

TARRAGONA

3.188,02

1.746

57,42

1.295

42,58

3.041

125

62

63

37.917,75

18.563

371,49

17.995

328,5

36.558

825

481

344

VORMAROS
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Composició de les assemblees transversals
Les assemblees transversals (abans anomenades de restes) estan formades per tota
l’afiliació d’empreses de l’àmbit d’elecció que no es pot fer de forma directa.
L’univers de la convocatòria per a una mateixa assemblea no superarà els 600 afiliats i
afiliades.

Conferències de les seccions sindicals d’empresa (SSE)
L’elecció directa a les empreses és un factor potenciador de la democràcia de base i de
la participació dels afiliats i afiliades, ja que ofereix un marc organitzat proper: la secció
sindical d’empresa (SSE).
Les SSE articularan, preferentment en el marc d’aquest procés congressual, la
realització de la seva conferència per a la renovació dels òrgans de direcció.
Les SSE que tenen diferents centres de treball deslocalitzats a diverses comarques de
Catalunya podran escollir com a candidates i candidats al nivell i per participar al nivell
ii persones que formin part dels seus òrgans de direcció, tot i que no estiguin afiliades
en aquell àmbit territorial concret.
Les empreses que tinguin distribuïts centres de treball en diferents localitats i/o
comarques i que participin en el procés congressual en l’àmbit d’empresa podran
realitzar una única convocatòria per a totes les comarques. En aquest cas, han
d’escollir els seus delegats i delegades en funció de la distribució comarcal dels seus
afiliats i afiliades.
Les SSE que figuren en l’annex 3 de les normes de la CONC com a empreses directes
al Consell de la CONC escolliran la persona que correspongui, que preferentment
hauria de ser aquella que estigui al càrrec de la secretaria general.
Empresa
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Afiliació

NIF

SSE

Quota

SERVEIS

CaixaBank
Banc Sabadell
BBVA

5.755
2.347
2.277

A08663619
A08000143
A48265169

Sí
Sí
Sí

1
1
1

Resta SSE

Banco Santander
Catalunya Bank
Banco Popular
Caprabo
Bankia

1.781
1.211
741
619
507

A39000013
A65587198
A28000727
A08115032
A14010342

Sí
Sí
Sí
Barcelona i centres
Sí

1
1
1
1
1
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Ordre del dia de les assemblees transversals i de les SSE (primer nivell)
1.
2.
3.

Presentació del document (pla de treball de la federació).
Debat d’esmenes de documents congressuals.
Elecció de delegades i delegats per:
a) Assistència al congrés del sindicat intercomarcal.
b) Assistència a la conferència de les diferents agrupacions (vegeu
annex 1).

* Només es podran presentar esmenes al document de la CONC, al document de la
federació estatal i al document confederal.

Períodes de votació que facilitin la participació
En la línia de contribuir a la transparència del procés congressual, les dates, les hores i
el lloc de celebració de les diferents assemblees congressuals de les empreses
directes s’han de comunicar a la Secretaria d’Organització de la federació abans del dia
14 de novembre del 2016.
Les convocatòries del primer nivell, en el cas de les empreses amb diferents torns, les
d’agrupacions sectorials autoritzades i les assembles transversals federatives
territorials hauran de tenir horari en els diferents torns i/o de matí i tarda.
Les empreses i els centres de treball en els quals correspongui l’elecció directa de
delegats i delegades amb més d’un torn de treball garantiran que les urnes estiguin
obertes un mínim de dues hores per a cada torn, i, en funció de les diferents realitats, el
temps suficient per garantir la participació real de l’afiliació convocada.
A les assemblees transversals, les urnes estaran obertes als locals corresponents 3
hores en horari de matí i 3 hores en horari de tarda, i, en funció de les diferents
realitats, el temps suficient per garantir la participació real de l’afiliació convocada.
Els afiliats i afiliades han de ser informats de l’hora, la data i el lloc, i l’ordre del dia de la
reunió, perquè puguin exercir els seus drets d’opinió i d’elecció.
La responsabilitat de la convocatòria a les empreses directes correspon a la SSE. A les
assembles transversals, aquesta convocatòria és responsabilitat de la Secretaria
d’Organització de la federació.
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Possibilitat d’utilització d’urnes degudament custodiades
En tots dos casos, a més, podran utilitzar-se urnes per a les votacions en horaris
adequats als torns i a la jornada de cada àmbit electoral. Les urnes hauran d’estar
custodiades en tot moment per una mesa electoral.
Els diferents àmbits de participació tindran urnes perquè els afiliats i les afiliades
corresponents puguin emetre el seu vot.
No serà necessària una urna en el cas d’àmbits electorals de quota mitjana inferior a 25.

Lliurament i custòdia de candidatures en el primer nivell
Les candidatures es lliuraran a l’estructura sindical responsable de la convocatòria de
l’acte.
A les empreses directes, a més de l’estructura sindical corresponent, les candidatures
es lliuraran a la persona responsable de la SSE.
Les llistes de les candidatures es lliuraran 24 hores abans, en cas que hi hagi urnes, i
en el moment d’inici de l’acte electiu, a la resta de reunions.

Composició de meses electorals
L’òrgan convocant és el responsable de la constitució de la mesa electoral de cada
àmbit, que sempre s’haurà de constituir abans de l’inici de l’assemblea.
Estarà formada preferentment per 3 persones, que seran nomenades per l’òrgan
responsable de la convocatòria, i s’hi garantirà la participació de dones.

Regulació d’interventors i interventores
Quan l’elecció es faci per urnes i hi hagi més d’una llista, totes podran nomenar una
persona com a interventor o interventora.
Els interventors o interventores han de figurar en el cens de l’àmbit convocat o han de
formar part de l’Executiva de l’estructura o de les estructures convocants.
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3. PENSIONISTES I JUBILATS (PJ)
Les persones afiliades i que tenen la condició de pensionistes, per acord del X Congrés
Confederal de la CS de CCOO, tenen la doble condició d’afiliació, d’una banda, a la
seva federació d’actius i, de l’altra, a la Federació de Pensionistes i Jubilats. En
conseqüència, participaran al congrés per la doble via.
Per evitar la doble convocatòria i la possibilitat que ambdues coincideixin en el temps,
únicament formularan convocatòria les federacions d’actius, a les quals inclouran
persones pensionistes del seu àmbit (J16) que participaran a l’assemblea d’actius amb
tots els drets. Un cop finalitzada, es constituirà la de pensionistes i jubilats, i es triaran
els seus representants al nivell II.
La Federació de Pensionistes i Jubilats constarà com a convocant a la part de
l’assemblea de la seva afiliació. Per fer-ho disposarà del cens, on estaran identificades
les persones amb dret a vot, nomenarà la mesa electoral i garantirà que les
candidatures estiguin completes per a cadascun dels àmbits territorials de nivell II.
Les persones afiliades com a pensionistes i jubilades, i que participen en els dos àmbits
del nivell I, únicament poden ser candidats en un d’ells.
La participació de pensionistes i jubilats als congressos i a la conferència del
Barcelonès mantindrà la mateixa proporció que al X Congrés de la CONC.

4. ARTICULACIÓ DEL DEBAT
Debat de documents de propostes
Les estructures sindicals convocants determinaran els documents per debatre en el
primer nivell, a partir de la consideració dels nivells propis i dels nivells superiors.
Quan es facin aportacions a documents d’àmbit superior, passaran a debat com a
majoritàries si tenen la majoria dels presents i com a minoritàries si reuneixen el 20%
dels vots dels presents a l’assemblea, amb un mínim de 10 vots.
Les aportacions i les esmenes al text de reforma dels Estatuts s’estructuraran
mitjançant la fórmula d’esmenes majoritàries i minoritàries amb un mínim del 20% dels
presents, amb un mínim de 10 vots.

CONFIGURACIÓ DE CANDIDATURES
Per poder presentar candidatura als òrgans de direcció de la Federació de Serveis,
s’haurà de tenir l’aval del 10% del quadre representatiu del congrés.
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Avals
Per configurar les candidatures a les conferències i als congressos a partir del segon
nivell (aquest inclòs) serà necessari tenir l’aval del 10% del quadre representatiu.

Llistes
Perquè una llista de candidats i candidates sigui vàlida ha de tenir tants membres com
llocs per elegir (llistes completes).
Les llistes no s’invalidaran per errades o renúncies justificades, però sí per actuacions
fraudulentes com: falsificació de signatura, no consentiment de la persona proposada o
altres casuístiques que es puguin produir.
La duplicitat d’una signatura en més d’una candidatura suposa la seva invalidació en
les candidatures si és de forma voluntària. Si en una és voluntària i en altres és
fraudulenta, serà vàlida en el primer cas i invalidada en la resta.
Per facilitar el màxim de representativitat en el primer nivell d’elecció, la Comissió
d’Interpretació de Normes (CIN) podrà donar validesa a candidatures en llista
incompleta, sempre que sigui candidatura única i es justifiqui la impossibilitat de
completar-la.
Les candidatures figuraran amb el nom i els dos cognoms, amb el número de DNI i amb
la signatura de les persones que en formen part.

Autorització de candidatura
La candidatura haurà de tenir l’autorització fefaent de qui la compon, expressada amb
la seva signatura.

Cotització mínima dels candidats i candidates
Per formar part d’una candidatura a òrgans de direcció diferents dels de la SSE caldrà
tenir una antiguitat en l’afiliació de 6 mesos.
L’antiguitat és al sindicat, no en l’àmbit de participació.
En la configuració de candidatures de delegació al següent nivell no és necessària
l’antiguitat.
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5. ATRIBUCIÓ DE RESULTATS A LES CANDIDATURES
L’atribució de resultats en l’elecció de delegats i delegades es farà pel sistema
proporcional als vots que hagi obtingut cada candidatura.
En cas d’empat, prevaldrà la major antiguitat d’afiliació ininterrompuda, i si persisteix, la
menor edat del candidat o candidata.

Membres nats als diferents congressos i conferències
Els membres de les Comissió Executiva de la Federació de Serveis no podran ser nats
als congrés de la Federació de Serveis o als congressos dels sindicats intercomarcals o
a la conferència del Barcelonès.

Impugnacions
En el primer nivell, les impugnacions i les reclamacions es presentaran davant l’òrgan o
òrgans convocants, i les seves resolucions poden ser objecte de recurs davant la CIN
de la CONC.
El termini per a les reclamacions i impugnacions serà el dia hàbil següent a la
celebració de l’acte de votació, i per al recurs, el següent després de conèixer la
resolució de l’òrgan. La resolució de l’òrgan convocant es realitzarà en el següent dia
hàbil a la recepció de la reclamació i, si no fos possible, com a mínim 7 dies abans de
l’inici del segon nivell.
Quan facin referència a l’actuació de l’òrgan o es tracti d’un recurs a les seves
decisions, així com en la resta de nivells, les reclamacions, les impugnacions i els
recursos es faran davant la CIN de la CONC.
En els nivells següents, les reclamacions i impugnacions es realitzaran directament a la
CIN de la CONC, la qual disposarà d’un termini de fins a 2 dies naturals per a la
celebració del nivell següent per resoldre les reclamacions i els recursos presentats.
La Comissió Executiva de Serveis Catalunya, com a òrgan convocant de diferents
assemblees de primer nivell, nomenarà una comissió formada per 3 persones per
realitzar aquestes tasques.
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6. GARANTIR LA PARTICIPACIÓ DE DONES
En el primer nivell a partir de l’elecció de 2 delegats o delegades, o més, es complirà la
proporcionalitat de gènere segons afiliació.
A partir del segon nivell, i amb caràcter general, es complirà la quota de gènere en
proporció a l’afiliació. En els àmbits en què aquesta superi el 50% i no sigui possible
complir-la amb la proporció exacta, es garantirà com a mínim el 50%.
Per complir aquesta condició, les candidatures s’elaboraran alternant fins a aconseguir,
com a mínim, la proporció de dones, de manera que la delegació escollida en
cadascuna de les llistes sigui un reflex d’aquesta proporció.
Les substitucions s’hauran de fer seguint l’ordre de la llista, a excepció que es tracti
d’una dona; en aquest cas, la substitució haurà de fer-se per una altra dona.
Les candidatures a la delegació de la direcció nacional seran paritàries i la seva
presentació alternarà el gènere (home-dona / dona-home).

7. AFAVORIR LA PARTICIPACIÓ DE JOVES I PERSONES
MIGRADES
Amb caràcter general es tendirà a mantenir la proporció en relació amb l’afiliació de
joves i persones migrades.

8. RESPONSABILITAT DE LES DIFERENTS CONVOCATÒRIES
Assemblees de primer nivell
Les assemblees de primer nivell, les convocaran els sindicats intercomarcals i les SSE
constituïdes, amb el coneixement i l’acceptació de la federació i unió corresponent.
Si no hi hagués sindicat constituït o comissió gestora, la convocatòria s’ha de fer amb
l’acord entre la federació i la unió.
En l’àmbit dels sindicats comarcals no constituïts i quan la cotització mitjana no arribi a
300, es pot fer una convocatòria única i conjunta del primer i del segon nivell.
En el cas de sectors reconeguts, la convocatòria, la realitzarà la federació, amb l’acord
de la unió.
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Segon nivell: congressos dels sindicats intercomarcals, del 30 de
gener al 22 de febrer del 2017
Dates previstes dels congressos intercomarcals i conferència del
Barcelonès
Segon nivell Congressos
Sindicats intercomarcals/

DELEGATS
/ES

DIRECTES

TRANSVERSALS

Vallès Occ. Cat. Central

17/02/2017

125

85

40

BLLAPAG

10/02/2017

125

69

56

VORMAROS

16/02/2017

100

55

45

Barcelonès (Conferència)

21/02/2017

175

103

72

Tarragona

15/02/2017

125

62

63

Girona

14/02/2017

125

75

50

Lleida

22/02/2017

50

32

18

TERRITORI

Els delegats i delegades escollits en el primer nivell, que conformen els congressos de
segon nivell, escolliran la representació als diferents congressos de les unions
intercomarcals.
En aquests congressos de segon nivell, també s’escolliran els delegats i delegades per
assistir al congrés de la Federació de Serveis de Catalunya i als congressos de les unions
intercomarcals, d’acord amb el quadre següent:
DELEGATS/ES
FEDERACIÓ

DELEGATS/ADES UNIÓ
INTERCOMARCAL

BLLAPAG

28

32

BARCELONÈS

103

85

VALLÈS OCC. - CAT. CENTRAL

26

40

VORMAROS

17

26

GIRONA

21

38

LLEIDA

11

25

TARRAGONA

19

30

TERRITORI

TOTAL

225

9. CONFERÈNCIA DEL BARCELONÈS
El Barcelonès, que en virtut dels acords del X Congrés, no està constituït com a unió,
articularà el procés congressual al voltant d’assemblees transversals i sector-territorials
de nivell II.
Cap assemblea sectoterritorial del Barcelonès escollirà òrgans de direcció. Les
competències queden assumides per la Federació de Serveis de Catalunya.
La convocatòria de la conferència del Barcelonès correspon a la Comissió Executiva de
la Federació de Serveis.
El seu funcionament serà el mateix que el dels congressos dels sindicats intercomarcals.
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FUNCIONAMENT I
INTERCOMARCALS

ORDRE

DEL

DIA

DELS

CONGRESSOS

La convocatòria i l’organització correspon a l’òrgan de direcció del territori. La
convocatòria a les terres Lleida serà responsabilitat de la Comissió Gestora.
L’horari —preferentment de 10 h a 14 h—, l’ordre del dia i la composició de la mesa serà
establert per l’òrgan convocant.

ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.

Presentació del balanç de treball del sindicat intercomarcal.
Presentació dels documents (pla de treball de la federació).
Debat d’esmenes de documents congressuals.
Elecció de delegades i delegats per:
a) Assistència al congrés (unió intercomarcal).
b) Assistència al congrés de la Federació de Serveis de Catalunya.
5. Elecció de la Comissió Executiva i la Secretaria general dels sindicats
intercomarcals.
* Només es podran presentar esmenes al document de la CONC, al document de la
federació estatal i al document confederal.

MESA DELS CONGRÉSSOS
Estarà formada per 3 persones: una persona en representació de l’òrgan convocant i 2
persones assistents al Congrés, escollides a proposta de l’òrgan convocant.
En el cas de les agrupacions, estaran formades per 5 persones: una persona en
representació de l’òrgan convocat i 4 persones assistents a la conferència, escollides a
proposta de l’òrgan convocant.
Les persones membres de la mesa vetllaran pel bon desenvolupament del debat i faran
les funcions de la Comissió de Candidatures i de Credencials.
La Secretaria d’Organització de la Federació de Serveis de Catalunya posarà els mitjans
necessaris (tant humans com materials) per al bon desenvolupament d’aquests
congressos.

LLISTES ELECTORALS
D’acord amb la disposició 9a de les normes congressuals, totes les delegacions a les
assemblees congressuals hauran d’escollir, com a mínim, un 20% de persones delegades
suplents.

DEBAT I VOTACIONS
Per garantir un debat fluït i profitós, la presidència pot agrupar esmenes amb el mateix
contingut o un de similar.
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D’acord amb l’horari aprovat, la presidència fixa el temps necessari perquè totes les
esmenes puguin ser defensades.
Per a cada esmena o grup d’esmenes, la presidència ha de demanar la presència d’un
delegat o delegada que la defensi.
La presidència ha d’exposar clarament l’opció o les opcions sobre les quals s’han de
pronunciar els delegats i delegades, i ha de sol·licitar successivament els vots a favor, en
contra i les abstencions.

ACTES
De cadascun dels congressos se n’ha d’estendre una acta, amb:
 Els documents sotmesos a debat, les propostes de modificació acceptades o
majoritàries —amb el resultat de les votacions.
 Els noms de les persones escollides i el resultat de la votació en cas de diferents
candidatures (còpia de la candidatura o candidatures presentades).
 Els noms dels delegats i delegades, amb correu electrònic i telèfon mòbil, escollits
per participar en el congrés de les unions intercomarcals, i dels delegats i
delegades escollits pel congrés de la Federació de Serveis de Catalunya.

Segon nivell: conferència de l’agrupació de serveis a empreses
En el marc del procés congressual, es realitzarà la renovació de l’Agrupació del Sector
Financer i el procés de fusió de les agrupacions de Serveis Tècnics i Serveis
Administratius i Tècnics.
Conferència agrupacions

A ESCOLLIR

Agrupació Sector Financer

02/02/2017

100

Agrupació de Serveis Tècnics
Agrupació de Serveis Administratius i Tècnics
(assemblea de dissolució)

31/01/2017

75

31/01/2017

25

Sectors

El funcionament de les conferències de les agrupacions serà el mateix que el de les
conferències de segon nivell.

ORDRE DEL DIA:
1. Assemblea de dissolució de l’agrupació (Agrupació de Serveis Administratius i
Tècnics).
2. Presentació dels documents (pla de treball de l’agrupació).
3. Elecció de la Comissió Executiva i de la Secretaria General.


En el cas de l’Agrupació de Serveis Financers, només es tractaran els punts 2 i 3.
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Tercer nivell: congrés de la Federació de Serveis de Catalunya.
El congrés de la Federació de Serveis de CCOO se celebrarà els dies 14 i 15 de març
del 2017 a Barcelona.
La composició del congrés és de 225 persones, escollides pels diferents congressos i
conferència del Barcelonès de nivell II, d’acord amb el quadre anterior.
La Comissió Executiva o el Comitè Federal de Serveis de Catalunya haurà d’aprovar el
reglament, l’horari i l’ordre del dia del congrés de la federació, d’acord amb les normes
aprovades.

Assemblees transversals de primer nivell - Federació de Serveis
Assemblees transversals (Barcelonès)
DT*
Lloc
Dia

Localitat
Barcelona
L’Hospitalet de Llobregat
Badalona /S.Adrià de Besòs/ Sta.Coloma de Gramenet

66
3
3

Local CCOO Via Laietana
Local CCOO l’Hospitalet
Local CCOO Badalona

Hora

12-13/12/2016
15/12/2016
14/12/2016

10 a 13 h / 16 a 19 h
10 a 13 h / 16 a 19 h
10 a 13 h / 16 a 19 h

Assemblees transversals (Vallès Occidental / Catalunya Central)
Localitat
DT*
Lloc
Dia
Sabadell / Cerdanyola del Vallès
Terrassa / Rubí
Manresa / Berga

17
14
9

CCOO Sabadell (Pere Quart)
CCOO Terrassa
CCOO Manresa

14/12/16
20/12/16
12/12/16

Hora
10 a 13 h / 15 a 18 h
10 a 13 h / 15 a 18 h
10 a 13 h / 15 a 18 h

Assemblees transversals (Vallès Oriental / Maresme / Osona)
Localitat
DT*
Lloc
Dia
Mataró / Calella
Granollers / Mollet del Vallès / Sant Celoni
Vic / Manlleu

Localitat

16
23
6

Hora
10 a 13 h / 15 a 18 h
10 a 13 h / 15 a 18 h
10 a 13 h / 15 a 18 h

10
25
15

CCOO Figueres
CCOO Girona
CCOO Lloret de Mar

11/01/2017
17/01/2017
21/12/2016

Hora
10 a 13 h / 15 a 18 h
10 a 13 h / 15 a 18 h
10 a 13 h / 15 a 18 h

Assemblees transversals (Terres de Lleida)
DT*
Lloc
Dia

Terres de Lleida

18

Localitat

12/01/17
13/12/16
17/01/17

Assemblees transversals (Comarques Gironines)
DT*
Lloc
Dia

Alt Empordà / Figueres
Gironès/ Pla de l’Estany/Baix Empordà/Garrotxa/Ripollès
La Selva

Localitat

CCOO Mataró
CCOO Granollers
CCOO Vic

CCOO Lleida

18/01/2017

Assemblees transversals (Tarragona)
DT*
Lloc

Baix Penedès / Alt Camp
Tarragonès
Baix Camp / la Conca de Barberà
Terres de l’Ebre

6
37
14
6

CCOO el Vendrell / Valls
CCOO Tarragona
CCOO Reus
CCOO Tortosa

Hora
10 h a 13 h /16 h a 19 h

Dia
15/12/16
20/12/16
13/12/16
22/12/16

Hora
10 a 13 h / 15 a 18 h
10 a 13 h / 15 a 18 h
10 a 13 h / 15 a 18 h
10 a 13 h / 15 a 18 h

Assemblees transversals (Baix Llobregat - Anoia - Alt Penedès - Garraf)
Localitat
DT*
Lloc
Dia
Cornellà de Llobregat / Martorell
Gavà / El Prat de Llobregat
Vilafranca del Penedès/ Vilanova i la Geltrú / Igualada

30
10
16

CCOO Cornellà
CCOO El Prat
CCOO Vilanova

15/12/2016
20/12/2016
12/01/2017

* DT: Delegació Territorial per a l’assistència al Congrés del Sindicat Intercomarcal corresponent.
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Hora

10 a 13 h / 15 a 18 h
10 a 13 h / 15 a 18 h
10 a 13 h / 15 a 18 h
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Annex 1. Agrupacions sectorials. Aquests delegats i delegades participen en les
assemblees, d’acord amb el quadre següent:

AGRUPACIÓ

M QUOTES

A ESCOLLIR

Serveis Tècnics

4.081,04

75

Sector Financer

17.734,67

100

2.864,92

25

SSAT

Serveis Tècnics

DEL. TER. DIRECTES

Transversals

BLLAPAG

12

7

5

BARCELONÈS

48

12

36

VALLÈS OCC. - CAT. CENTRAL

8

4

4

VORMAROS

1

0

1

GIRONA

2

0

2

LLEIDA

1

0

1

TARRAGONA

3

0

3

75

23

52

TOTAL
Sector Financer

DEL. TER. DIRECTES

Transversals

BLLAPAG

9

7

2

BARCELONÈS

48

45

3

VALLÈS OCC. - CAT. CENTRAL

12

10

2

VORMAROS

8

7

1

GIRONA

9

8

1

LLEIDA

6

5

1

TARRAGONA

8

7

1

100

92

8

TOTAL
SSAT

DEL. TER. DIRECTES

Transversals

BLLAPAG

2

0

2

BARCELONÈS

16

2

14

VALLÈS OCC. - CAT. CENTRAL

2

0

2

VORMAROS

1

0

1

GIRONA

1

0

1

LLEIDA

1

0

1

TARRAGONA

2

0

2

25

2

23

TOTAL
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