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Assemblea Congressual
procés de fusió amb FECOHT
COMFIA-CCOO CATALUNYA
Any 2014
Introducció
El procés congressual extraordinari de la Federació de Serveis Financers i
Administratius de CCOO a Catalunya (COMFIA-CCOO Catalunya) es
desenvolupa d’acord amb les normes aprovades tant per la
Confederación Sindical de CCOO, com per les normes aprovades pel
Consell de la CS CONC del dia 19 de desembre de 2013, així com les
aprovades per la Federació COMFIA-CCOO estatal en el seu Consell del
dia 27 de gener de 2014, dins del procés de reestructuració federativa
acordat per la Confederació Sindical de CCOO.
El nostre procés congressual queda convocat amb la aprovació de les normes de
la Federació Estatal de COMFIA amb data 27 de gener de 2014. D’acord amb la
disposició transitòria 1a, correspon al Consell de COMFIA-CCOO CATALUNYA fixar
la data de la celebració de l’Assemblea Congressual.
Aquestes normes són complementàries de les aprovades per les diferents
estructures del nostre Sindicat.
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.
Dintre d’aquests procés procedirem a la constitució de l’Agrupació de Serveis a
Empreses, en el marc de la constitució de l’Agrupació Estatal. Aquesta Agrupació
és la fusió de les agrupacions d’Assegurances, TIC i Contact Center de Catalunya,
més els sectors d’Enginyeries i ETT de la nostra Federació.
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Calendari i procés congressual
a) 1r NIVELL: Assemblees d’afiliats i afiliades,
del 10 al 23 de febrer de 2014
Són les assemblees congressuals d’empresa, o d’agrupació d’empreses per sector
/subsector, determinades a partir de les dades facilitades per la UARC de la CS CONC.
Han d’escollir els delegats i delegades que van a les conferències del segon nivell.
Aquests delegats i delegades participen en les assemblees comarcals de COMFIA,
d’acord amb el següent quadre:
Sindicats Comarcals
01
04
05
02
17
25
43

BXLL-APAG
VOCC-BAGBER
VORMAR-OSO
BARCELONÈS
GIRONA
LLEIDA
TARRAGONA

QM
Del. T1
4.859,911 75
4.540,310 75
3.157,667 50
18.588,734 150
3.800,467 50
1.993,156 50
3.351,644 50

COMFIA
T2
T1
24
11
38
8
22
5
110
0
25
0
32
0
28
0

FECOHT
T2
27
25
20
40
25
18
22

13
4
3
0
0
0
0

Els delegats i delegades escollits per les assemblees comarcals i intercomarcals seran
també els que participin en la Conferència de Constitució del nou Sindicat
Intercomarcal en el procés de fusió amb la FECOHT, d’acord amb el calendari aprovat
per la Federació Estatal i la disposició transitòria 3a de les normes federals.
POTENCIAR LA PARTICIPACIÓ
L’elecció directa a les empreses és un factor potenciador de la democràcia de base i de
la participació dels afiliats i afiliades, en tenir un marc organitzat proper: la secció
sindical d’empresa.
Les empreses d’elecció directa han de convocar una sola vegada els seus afiliats per a la
discussió dels documents i l’elecció de delegats i delegades al segon nivell.
Les empreses que tinguin distribuïts centres de treball en diferents localitats i/o
comarques participen en el procés congressual en l’àmbit d’empresa. Aquestes poden
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 empreses ubicades en restes participaran mitjançant les assemblees de restes,
agrupant-se de manera que en cap cas es convoquin més de 500 persones afiliades,
amb un marge de fins al 20 %.
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CONVOCATÒRIA DE LES ASSEMBLEES
En la línia de contribuir a la transparència del procés congressual, les dates, hores i
lloc de la celebració de les diferents assemblees congressuals de les empreses directes
han de comunicar-se a la Secretaria d’Organització de la Federació abans del dia 10
de febrer de 2014.
Els afiliats i afiliades han de ser informats de l’hora, data i lloc i ordre del dia de la reunió,
perquè puguin exercir els seus drets d’opinió i d’elecció.
La responsabilitat de la convocatòria en les empreses directes correspon a la Secció
Sindical d’Empresa. En les assembles de restes aquesta convocatòria és responsabilitat
de la Secretaria d’Organització de la Federació.
Les convocatòries de les assemblees han de situar en temps diferents el debat dels
materials i l’elecció de delegats i delegades. Per acord entre la secció sindical i la
Federació, pot coincidir en un únic acte.
Els documents a debatre són els de Integració Sindical i la proposta d’Estatuts de la
nova Federació.

ELECCIÓ DE DELEGATS I DELEGADES
Quan coincideixi el debat amb la votació, les urnes electorals s’han d’obrir una hora
abans de l’hora de convocatòria i tancar una hora després de la previsió de
finalització. Els horaris han de figurar en la convocatòria.
No és necessari l’horari diferenciat de votació en el cas de les assemblees d’agrupació
de restes.
Les candidatures s’han de lliurar al responsable de la SSE, o a l’organisme
responsable de la convocatòria de l’acte, 24 hores abans de la data prevista per a la
votació.
L’òrgan convocant és el responsable de la constitució de la Mesa electoral de cada
àmbit, que sempre que sigui possible ha d’estar composta per: com a president o
presidenta, la persona de més antiguitat en afiliació; com a vocal, la persona de més
edat, i com a secretari o secretària, la de menys edat.
Quan l’elecció es faci per urnes, i hi hagi més d’una llista, totes les llistes poden
nomenar una persona com a interventor/a, el nom de la qual han de comunicar
prèviament a la Mesa electoral.
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CONFIGURACIÓ DE CANDIDATURES
Perquè una llista de candidats i candidates sigui vàlida ha de tenir tants membres com
llocs a elegir (llistes completes).
La candidatura ha de comptar amb l’autorització fefaent de qui la compon, expressada
amb la signatura i el DNI.
Per formar part d’una candidatura cal estar al corrent de pagament i tenir una
antiguitat de sis mesos. L’antiguitat és al Sindicat, no a l’àmbit de participació, d’acord
amb els estatuts del Sindicat.
Per complir els estatuts en relació a la participació de les dones, a partir de l’elecció de
tres o més s’ha de complir, com a mínim, la proporcionalitat de gènere, segons afiliació.
IMPUGNACIONS
En el primer nivell, les impugnacions i reclamacions es presentaran davant l’òrgan o
òrgans convocants i les seves resolucions poden ser objecte de recurs davant la Comissió
de Normes de la CONC.
La Comissió Executiva de COMFIA-CCOO Catalunya, com a òrgan convocant de diferents
assemblees de 1r Nivell, nomenarà una comissió formada per tres persones per realitzar
aquestes tasques.
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.
Quan facin referència a l’actuació de l’òrgan o per recórrer les seves decisions, així com
en la resta de nivells, les reclamacions, les impugnacions i els recursos es faran davant la
Comissió de Normes de la CONC.
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b.1) 2n Nivell: Assemblees comarcals i intercomarcals
del 10 al 22 de març de 2014
Els delegats i delegades escollits en el 1r nivell, conformen les assemblees comarcals i
intercomarcals de COMFIA escolliran la representació de COMFIA als diferents
congressos de les noves unions intercomarcals, d’acord amb el quadre annex,
Unions

COMFIA
QM

Del. T1

FECOHT
T2 QM

Del.

T1

T2

01

BXLL-APAG

2.289,045

17

12

5

2570,866

19

13

6

04

VOCC-BAGBER

2.770,133

23

19

4

1770,177

14

12

2

05

VORMAR-OSO

1.686,889

14

12

2

1470,778

12

10

2

En aquestes assemblees comarcals i intercomarcals també s’escolliran els delegats i
delegades per assistir a l’Assemblea Congressual de COMFIA-CCOO Catalunya, d’acord
amb el següent quadre:
Fusió Federativa
01
02
04
05
14
24
27
17
25
43

COMFIA

FECOHT

QM
Del. QM
Del.
BAIX LLOBREGAT
1.572,467 10
1741,733
11
BARCELONÈS
13.616,867 84
4971,867
31
VALLÈS OCCIDENTAL
2.287,022 14
1504,444
9
VALLÈS ORIENTAL - MARESME
1.399,622
9
1265,556
8
ALT PENEDÈS - GARRAF - ANOIA
716,578
4
829,133
5
OSONA
287,267
2
205,222
1
BAGES - BERGUEDÀ
483,111
3
265,733
2
GIRONA
1.898,378 12
1902,089
12
LLEIDA
1.269,467
8
723,689
4
TARRAGONA
1.885,600 12
1466,044
9
TOTAL
25.416,379 158
14875,51
92

Els delegats i delegades escollides per les assemblees comarcals i intercomarcals, per
participar en l’Assemblea Congressual de COMFIA-CCOO Catalunya seran també els
que participin en el Congrés de Constitució de la nova Federació en l’àmbit de
Catalunya, en el procés de fusió amb la FECOHT, d’acord amb el calendari aprovat per
la Federació Estatal. També formaran la delegació de COMFIA en el seu àmbit per a la
constitució del Sindicat Intercomarcal de la nova Federació.
Dates previstes de les reunions de les assemblees comarcals i intercomarcals:
dia 10/03
Garraf-Penedès, Anoia
dia 11/03
Osona, Vallès Oriental-Maresme
dia 12/03
Baix Llobregat
dia 13/03
Vallès Occidental, Bages-Berguedà
dia 17/03
Barcelonès
dia 18/03
Girona
dia 19/03
Lleida
dia 20/03
Tarragona
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FUNCIONAMENT I ORDRE DEL DIA DE LES ASSEMBLEES
COMARCALS I INTERCOMARCALS
La convocatòria i organització correspon a l’òrgan de direcció en el territori (Girona, Lleida i
Tarragona).
En la resta de comarques sense sindicat constituït la responsabilitat serà de la Secretaria
d’Organització de la Federació de Catalunya.
Horari, Ordre del Dia i composició de Mesa.
Horari: Es realitzarà en horari de matí, de 10 h a 14 h.

ORDRE DEL DIA:
1. Presentació del document i debat d’esmenes.
2. Elecció de delegades i delegats per:
a). Assistència al Congrés de l’Unió Intercomarcal (cas de Barcelona).
b). Assistència a l’Assemblea Congressual de COMFIA-CCOO Catalunya.

MESA DE LA CONFERÈNCIA
Estarà formada per tres persones: Una en representació de l’òrgan convocat i dos persones
assistents a l’assemblea congressual, escollides a proposta de l’ òrgan convocant.
Las persones membres de la Mesa vetllaran per al bon desenvolupament del debat i faran les
funcions de la comissió de candidatures i de credencials.
La Secretaria d’Organització de la Federació de Catalunya posarà els mitjans necessaris (tant
humans com de recursos) per al bon desenvolupament d’aquestes conferències.

LLISTES ELECTORALS
D’acord amb la disposició 9a de les normes, 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 un mateix o
similar contingut.
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/a
delegat/a perquè la defensi.
La Presidència ha d’exposar clarament l’opció o opcions sobre les quals s’han de pronunciar els
delegats/des i ha de sol·licitar successivament els vots a favor, en contra i les abstencions.

ACTES
De l’Assemblea Congressual 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/les candidatura/des presentades).
Els noms dels delegats i delegades, amb correu electrònic i telèfon mòbil, escollits per participar en
el Congrés de les noves unions intercomarcals (Barcelona) i de les delegades i delegats escollits
per l’Assemblea Congressual de COMFIA-CCOO CATALUNYA.
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b.2) 2n Nivell: CONFERÈNCIA AGRUPACIÓ SERVEIS A EMPRESES
En el marc del procés congressual extraordinari, realitzarem la constitució de l’Agrupació
de Serveis a Empreses de Catalunya, dintre del procés de constitució de l’Agrupació
Estatal de Serveis a Empreses, d’acord amb les normes aprovades per l’Executiva de la
Federació Estatal de COMFIA-CCOO del dia 27 de gener de 2014.
Aquesta Agrupació és la fusió de les agrupacions d’Assegurances, TIC i Contact Center
de Catalunya més els sector d’Enginyeries i ETT, amb el següent calendari:
a) Elecció de delegats i delegades per empreses i restes.
Es realitzaren del 10 al 22 de març.
b) Constitució de l’Agrupació de Serveis a Empreses de Catalunya.
Dia: 1 d’abril del 2014
- L’Executiva de la Federació de Catalunya aprovarà unes normes i un reglament per al
bon desenvolupament d’aquest procés.
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c) 3r Nivell: Assemblea Congressual de COMFIA-CCOO Catalunya
L’Assemblea Congressual de la Federació de Serveis Financers i Administratius de
Catalunya de CCOO se celebrarà el dia 3 d’abril de 2014 en la Sala d’Actes de la
seu del sindicat, a la Via Laietana, núm. 16, de Barcelona.
La composició del Congrés és de 158 persones, escollides per les diferents assemblees
congressuals comarcals i intercomarcals, d’acord amb el quadre annex:
Fusió Federativa
01
02
04
05
14
24
27
17
25
43

COMFIA

FECOHT

QM
Del. QM
Del.
BAIX LLOBREGAT
1.572,467 10
1741,733
11
BARCELONÈS
13.616,867 84
4971,867
31
VALLÈS OCCIDENTAL
2.287,022 14
1504,444
9
VALLÈS ORIENTAL - MARESME
1.399,622
9
1265,556
8
ALT PENEDÈS - GARRAF - ANOIA
716,578
4
829,133
5
OSONA
287,267
2
205,222
1
BAGES - BERGUEDÀ
483,111
3
265,733
2
GIRONA
1.898,378 12
1902,089
12
LLEIDA
1.269,467
8
723,689
4
TARRAGONA
1.885,600 12
1466,044
9
TOTAL
25.416,379 158
14875,51
92

La Comissió Executiva de COMFIA-CCOO Catalunya ha d’aprovar el reglament, l’horari i
l’ordre del dia de l’Assemblea Congressual de la Federació, d’acord amb les normes
aprovades per la Federación Estatal de COMFIA-CCOO en el seu consell del dia 27 de
gener de 2014.
Les persones delegades que hi participin en aquesta Assemblea Congressual una vegada
acordada la dissolució i fusió per majoria simple, es constitueixen en la delegació de
COMFIA-CCOO Catalunya, al Congrés de constitució, juntament amb la FECOHT de la
nova Federació a Catalunya.
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