
 

 

ANEXO ORGANIZATIVO  
 

II CONGRESO CCOO SERVIZOS GALICIA 
 

(Aprobado polo Consello da Federación de Servizos de CCOO o 14/09/2016) 
(Modificado pola Dirección Provisional de CCOO Servizos Galicia o 20/10/2016) 

 
 

1.- Introdución. 
 
De conformidade ás Normas Congresuais aprobadas no Consello Confederal o pasado 11 de             
xullo de 2016, que regulan o desenvolvemento do XI Congreso Confederal, así como ás Normas               
Congresuais sobre o II Congreso da Federación de Servizos de CCOO, aprobadas en leste              
mesmo Consello Federal,de data 14 e 15 de setembro de 2016, acórdase o presente anexo               
específico de contido organizativo sobre o desenvolvemento do proceso de asembleas           
congresuais de NIVEL I, NIVEL II, NIVEL III no ámbito de CCOO Servizos Galicia, dentro do                
calendario fixado nas anteriormente citadas normas. 

 
 
 

2.- Asembleas NIVEL I. 
 
Do 12 de decembro de 2016 ao 31 de xaneiro de 2017, en cada provincia, celebraranse                
asembleas congresuais nas seccións sindicais constituídas regulamentariamente e as dos          
agrupamentos dos centros de traballo e/ou empresa distribuídos preferentemente por sectores, de            
ámbito provincial ou comarcal, que non teñan delegación propia á súa respectiva asemblea de              
NIVEL II de ámbito provincial, tendo en conta a repartición proporcional á afiliación dese ámbito,               
pechado cos datos certificados pola UAR a 01/07/2016, de acordo á táboa do anexo I das Normas                 
Congresuais do XI Congreso Confederal, e procurándose non superar en cada asemblea            
congresual de agrupadas o límite de 600 persoas afiliadas, salvo naquelas asembleas de restos              
de agrupadas onde habitualmente se adscriben as persoas desempregadas, pensionistas,          
xubiladas e demais colectivos sen centro de traballo. 
 
 

A) Participación. Poderá participar toda a afiliación que se atope en situación de activo ao              
corrente, a data 31/10/2016. 

B) Convocatoria das asembleas e censos. Co presente anexo quedan convocadas todas as            
asembleas congresuais de nivel I correspondentes a sectores sen agrupación sectorial           
constituída ou correspondentes a agrupacións de restos no ámbito da Federación de            
Servizos de CCOO de Galicia. As seccións sindicais e as agrupacións sectoriais            
regulamentariamente constituídas, con delegación propia ao nivel II, deberán ser          
convocadas publicamente na páxina web da Federación de Servizos, polo órgano de            
dirección respectivo, cunha anterioridade mínima de 15 días á data fixada para a súa              
celebración. De non realizarse a convocatoria, antes do 12 de decembro de 2016, esta              
será 
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efectuada pola Dirección Provisional da Federación de Servizos de CCOO de Galicia. Os             
censos da afiliación daquelas empresas ou centros de traballo que non teñan sección             
sindical constituída, ou que non teñan delegación propia ao nivel II, atoparanse a             
disposición da afiliación para a verificación da súa inclusión individual nos seguintes locais             
de CCOO: 
 
- Avda. Alfonso Molina, km 2, 3ª. Edificio de sindicatos - A Coruña 
- As Teixugueiras, 11 entreplanta (Navia) - Vigo 
- Ronda da Muralla, 58 - Lugo 
- Rúa do Parque de San Lázaro, 12 -3º. Ourense 

 
A afiliación poderá verificar a súa inclusión individual, desde o 7 ao 19 de novembro de                
2016, nos horarios de apertura de cada local, entre as 9,30a 14.00 horas e de 16,30 a                 
19 horas de luns a xoves, e os venres de 9,30 a 14 horas, ou ben solicitando a                  
información ao teléfono 981145885, ou ao correo electrónico        
direccionprovisional.galicia@servicios.ccoo.es , sendo a data tope para a realización         
de reclamacións ao censo, o 19 de novembro de 2016. Estas reclamacións deben             
dirixirse á Comisión de Interpretación de Normas da Federación de Servicios de            
CCOO , Secretaría de Organización, rúa Ramírez de Arellano, 19, planta 5ª, 28043             
Madrid. Correo electrónico: secretaria.organizacion@servicios.ccoo.es. 
 
A persoa reclamante debe apuntar, inexcusablemente, nome e apelidos, DNI, domicilio,           
teléfono móbil, e correo electrónico. Dado o carácter urxente e extraordinario do            
procedemento a persoa reclamante asegurarase de que ten dispoñibilidade para recibir           
as correspondentes notificacións nos prazos que se sinalan nas normas. 
Nos supostos de impugnación por exclusión acompañarase coa reclamación o último           
recibo emitido que acredite atoparse ao corrente de pago ou o último recibo de nómina               
no que conste o desconto de cotización. 

 
C) Orde do día: As convocatorias das asembleas de nivel I conterán, unicamente a seguinte 

orde do día 
a. ASUNTO.-Elección da delegación á asemblea congresual de nivel II para o 

desenvolvemento do proceso congresual da Federación de Servizos de CCOO de 
Galicia e do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia 

b. LUGAR E DATA: As diferentes asembleas de agrupadas, sen agrupación sectorial           
constituída realizaranse, en cada provincia ou comarca, nas datas previstas no           
Anexo 5. O resto das convocatorias de asembleas congresuais sinalarán o lugar,            
data e hora de celebración das fases deliberativas e electivas. 

c. HORARIO. Fixarase a hora de comezo da fase deliberativa, así como un tempo             
mínimo de catro horas para a votación correspondente á fase electiva 
 

D) REGULAMENTO. A Dirección Provisional da Federación de Servizos de CCOO de Galicia,            
así como o resto de órganos convocantes, aprobarán un regulamento que conterá a forma              
concreta de levar a cabo o debate dos textos propostos e o desenvolvemento das              
votacións para elixir as delegacións ás asembleas de nivel II, e o órgano de dirección se                

Federación de Servizos de CCOO de Galicia 



 

procede. As Asembleas de nivel I serán presididas por calquera membro da Dirección             
Provisional de Galicia, no seu nome, ou polo órgano de dirección convocante. 
 

E) ACTAS.- Cumprimentaranse as actas, segundo os modelo adxuntos nas normas          
congresuais aprobadas, e remitiranse á Dirección Provisional de Galicia ou á Secretaría de             
Organización federal no prazo máximo de 24 horas seguintes á celebración da asemblea. 
 

F) CANDIDATURAS 
a. COLEXIO ELECTORAL.- Os órganos convocantes, Dirección Provisional e        

seccións sindicais ou agrupacións sectoriais regulamentariamente constituídas,       
quedarán erixidos como Colexios Electorais. As súas funcións serán recibir e           
validar as candidaturas que se presenten conforme ás normas congresuais.  

b. LUGAR DE PRESENTACIÓN.- As Candidaturas, debidamente cumprimentadas,       
presentaranse en modelo normalizado (anexo IV das Normas Congresuais do XI           
Congreso Confederal) ante o colexio electoral do órgano convocante. 

c. PRAZOS.-Poderanse presentar até cinco días antes da data sinalada para a           
votación, ante calquera membro dos colexios electorais, ou remitíndose ao          
seguinte correo electrónico da Dirección Provisional,      
direccionprovisional.galicia@servicios.ccoo.es 

d. REQUISITOS 
1. PERSOAS AFILIADAS AO CORRENTE DE PAGO, incluídas no        

censo. 
2. COMPOSICIÓN. Deben incluír tantas persoas como delegados e        

delegadas a elixir, máis un 20% de suplentes.. 
3. PORCENTAXE DE HOMES E MULLERES. As candidaturas       

gardarán a proporcionalidade á afiliación de cada sexo na         
circunscrición congresual correspondente, que se informará      
debidamente na páxina web da Federación. 

4. ANTIGÜIDADE DE CANDIDATOS.- Para poder formar parte das        
candidaturas para a delegación do nivel II, requírese unha         
antigüidade mínima de 6 meses como afiliado a Comisións Obreiras,          
ao momento da convocatoria da súa asemblea. 

5. ACEPTACIÓN DE CANDIDATURAS.- A aceptación das      
candidaturas deben ser indubitadas, conforme ás normas e estatutos         
confederais, para o que se usará a declaración do Anexo 6. 

e. MODELO.- Presentaranse preferentemente no modelo que se anexa nas normas,          
en todo caso deberán conter todos os datos requiridos no mesmo e cos             
documentos esixidos, isto é, fotocopia do Documento Nacional de Identidade, e           
documento de aceptación de inclusión na candidatura correspondente. 

f. Cada candidatura poderá nomear un/a interventor/a, para que lle represente ante a            
Mesa Electoral. 

 
As seccións sindicais e agrupacións sectoriais constituídas , ás que corresponda elixir           
delegación para o nivel II e que corresponda convocar a súa propia asemblea de nivel I,                
deberán realizar a reunión do seu órgano no que aprobarán a convocatoria antes do 12 de                
decembro de 2016. Dita convocatoria deberá remitirse, de maneira inmediata, e en todo             
caso antes de 24 horas, á Dirección Provisional da Federación de Servizos de CCOO de               
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Galicia (direccionprovisional.galicia@servicios.ccoo.es), enviando a acta do órgano da        
sección sindical ou agrupación sectorial no que se tomaron os acordos correspondentes            
para a realización da convocatoria e o seu anexo específico. 
 
No prazo anteriormente indicado procederán a comunicar publicamente o seu aviso de            
convocatoria á afiliación, utilizando a páxina web ou outros medios habituais. Tamén se             
remitirá o aviso de convocatoria mediante correo electrónico, mensaxería instantánea, ou           
na súa falta, carta postal. As seccións sindicais ou agrupacións sectoriais elixirán entre             
estes procedementos aquel ou aqueles que garantan a comunicación chegue ao conxunto            
da afiliación do ámbito correspondente. Estes avisos realizaranse no menor tempo posible,            
coa anterioridade mínima de quince días á data fixada para a súa celebración. 
 
As seccións sindicais e agrupacións sectoriais absteranse de elaborar normas e elaborarán            
soamente un anexo específico de carácter organizativo coas cuestións regulamentarias da           
asemblea, orde do día, lugar e hora de celebración. Este anexo non poderá entrar en               
contradición co reflectido nas normas e no presente anexo específico de carácter            
organizativo. 
 
Ningunha persoa non afiliada poderá participar, en maneira algunha, e en ámbito algún, en              
ningunha das asembleas precongresuais. 
 
No ANEXO 1 do presente documento detállase as diferentes asembleas de NIVEL I a celebrar no                
ámbito de CCOO Servizos Galicia, figurando no ANEXO 2 a repartición correspondente ao NIVEL              
II, realizado de maneira proporcional á afiliación, distribuíndo en primeiro lugar os e as delegadas               
das seccións sindicais que sumen afiliación suficiente para ter un número enteiro, e despois entre               
os sectores, excluíndo dos mesmos a afiliación das seccións sindicais anteriormente indicadas. 
 
 
 

3.- Asembleas NIVEL II 
 

Nas datas abaixo indicadas realizaranse, todas elas entre o 13 e o 25 de febreiro de 2017,                 
ambos inclusive, asembleas de segundo nivel co/s delegado/as electo/as nas asembleas de            
afiliado/as por seccións sindicais e agrupamentos de Nivel I. 
 
As convocatorias serán realizadas pola Dirección Provisional da Federación de Servizos de            
Galicia, indicando lugar, data, horas, e orde do día de cada asemblea. 
 
As datas previstas para a realización das asembleas de segundo nivel en cada provincia son as 
seguintes:  

A Coruña: 14 de febreiro de 2017 
Pontevedra: 15 de febreiro de 2017 
Lugo: 16 de febreiro de 2017 
Ourense: 21 de febreiro de 2017 
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A Dirección Provisional de Galicia aprobará un Regulamento específico para o desenvolvemento            
das asembleas de nivel II, coa orde do día, que terá por obxecto a elección da delegación                 
correspondente e o debate dos documentos congresuais. 
 
 
 
De acordo coa distribución do ANEXO 3 deste documento organizativo, realizada de maneira             
proporcional á cotización media do período 2012-2015, elixiranse delegados/as para: 
 

● Asemblea nivel III Congreso da Federación de Servizos de CCOO de Galicia 
● Asemblea de nivel III ao Congreso Provincial correspondente ao Sindicato          

Nacional de CCOO de Galicia.  
 

 
 

4.-Asembleas NIVEL III 
 
O 13 de marzo de 2017, en Santiago de Compostela, celebrarase o II Congreso da               
Federación de Servizos de CCOO de Galicia. 
 
No devandito Congreso elixiranse, en votación libre e secreta, os órganos de dirección e              
representación da Federación de Servizos de CCOO de Galicia (Comisión Executiva e Secretaría             
Xeral) os criterios de composición do seu Consello, así como as delegacións que asistirán, polo               
devandito ámbito, tanto ao Congreso da Federación Estatal de Servizos de CCOO, como ao              
Congreso do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia, de conformidade ao ANEXO 4 do presente               
documento organizativo. 
 

5- Disposicións  finais. 
 
Primeira. Para o desenvolvemento das Asembleas Congresuais do Primeiro, Segundo e           

Terceiro Nivel estarase ao disposto nas normas congresuais aprobadas polo Consello Federal, o             
Consello do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia, e as normas Congresuais do XI Congreso               
Confederal.  

 
Segunda. Expresamente delégase na Dirección Provisional a realización da repartición          

correspondente das delegacións do ámbito de CCOO Servizos Galicia aos Congresos do ámbito             
do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia, ao non aprobarse aínda as súas Normas Congresuais               
no momento de aprobación do presente Anexo Organizativo. 

 
Terceira. Igualmente delégase na Dirección Provisional as competencias necesarias para          

reaxustar datas e lugares de celebración, dentro do período establecido nas normas confederais,             
de maneira que poida resolver, nas mellores condicións, calquera problema que puidese            
presentarse sobre reservas ou imprevistos similares. 
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ANEXO 1. RELACIÓN DE ASEMBLEAS NIVEL 1 
 

a) Provincia de A Coruña 
 

 

EMPRESAS Y AGRUPADAS Afiliación 

ABANCA S.A. (GRUPO BANESCO) 341 
CAIXABANK 251 
BANCO POPULAR ESPAÑOL + BANCO PASTOR 143 
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, SA 136 
TELEPERFORMANCE ESPAÑA SAU 128 
BANCO SANTANDER S.A. 110 
ALCAMPO, SA 86 
BANCO DE SABADELL SA 75 
CARREFOUR CENTROS COMERCIALES 49 
BANKIA SA. 46 
Agrupación Servizos Técnicos 361 
Agrupadas Comercio A Coruña 348 
Agrupadas Comercio Ferrol 143 
Agrupadas Comercio Santiago-Barbanza 166 
Agrupadas Hostalaría 213 
Agrupadas Servizos Administrativos 96 
Agrupadas Restos A Coruña 831* 

 
 
 
* Debido á presenza maioritaria de persoas afiliadas que non se poden repartir en              
asembleas sectoriais por non ter centro de traballo (desempregados/as, pensionistas,          
autónomos/as, etc) e sendo habitual o seu encadramento nunha única asemblea de restos,             
motívase a superación do límite establecido nas normas confederais, para o que se             
solicitará, pola Dirección Provisional de Galicia, á Comisión Interpretadora de Normas da            
Federación de Servicios de CCOO, que se autorice aumentar o límite de 600 persoas              
afiliadas convocadas por asemblea de agrupamento, para a Asemblea de Restos da            
Coruña, todo iso de conformidade ao disposto nas normas do 2º proceso congresual da              
Federación de Servicios de CCOO. 
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b) Provincia de Pontevedra 
 

EMPRESAS E AGRUPADAS Afiliación 

CAIXABANK 150 

BANCO SANTANDER S.A. 131 

BANCO POPULAR ESPAÑOL + BANCO PASTOR  108 

ABANCA S.A. (GRUPO BANESCO) 94 

BANCO DE SABADELL SA 50 

EL CORTE INGLES SA. 46 

PARADORES DE TURISMO 43 

Agrupadas Comercio  456 

Agrupadas Hostalaría 181 

Agrupación Servizos Técnicos 197 

Agrupadas Servizos Administrativos 84 

Agrupadas Restos Pontevedra 600 
 
 

c) Provincia de Lugo 
 

EMPRESAS E AGRUPADAS Afiliación 

CAIXABANK 60 

BANCO SANTANDER S.A. 49 

Agrupadas Comercio  138 

Agrupadas Hostalaría 72 

Agrupadas Restos Lugo 354 
 
 

d) Provincia de Ourense 
 

EMPRESAS E AGRUPADAS Afiliación 

ABANCA 109 

Agrupadas Sector Financeiro 128 

Agrupadas Comercio  112 
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Agrupadas Hostalaría 45 

Agrupadas Restos Ourense 195 
 
 
ANEXO 2. DISTRIBUCIÓN DE DELEGADOS E DELEGADAS AO NIVEL II 
 
1. De conformidade ao Anexo I das Normas Congresuais correspondentes ao XI Congreso 
Confederal, desenvólvense as seguintes asembleas provinciais de Nivel II, dentro dos 
tramos de afiliación nelas establecidas. 
 
 
A ) PROVINCIA DE A CORUÑA 
 
 

 
 
 
Cociente repartición enteiros: 45,75 
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B) PROVINCIA DE PONTEVEDRA 
 

 
 
Cociente repartición por enteiros 42,80 
 
 
C) PROVINCIA DE LUGO 
 

 
 
Cociente repartición por enteiros: 44,87 
 
 
D) PROVINCIA DE OURENSE 
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Cociente repartición por enteiros: 49,08 
 

2. Número de delegados e delegadas a elixir, en asembleas convocadas pola            
Dirección Provisional ao efecto no ámbito da comarca correspondente, para          
asistir aos congresos das Unións Comarcais no Proceso Congresual do          
Sindicato Nacional de CCOO de Galicia, en función da media de cotas do             
período 2012-2015, de conformidade aos seus anexos específicos. 
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ANEXO 3. DISTRIBUCIÓN DE DELEGADOS E DELEGADAS AO NIVEL III 
 
Número de delegados e delegadas asistentes ao II Congreso da Federación de            
Servizos de CCOO de Galicia en función das cotizacións certificadas, do período            
2012-2015, a elixir nas asembleas de nivel II correspondentes. 
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ANEXO 4. DELEGACIÓNS AO II CONGRESO DA FEDERACIÓN DE SERVIZOS DE 
CCOO, E AO CONGRESO DO SINDICATO NACIONAL DE GALICIA 
 
 
A) Número de asistentes ao II Congreso da Federación de Servizos de CCOO en              
función das cotizacións certificadas, correspondentes ao ámbito de Galicia 
 

 
Media 

cotizantes % 
Deleg. 

Congreso  
 CCOO Servizos Galicia 7.356 3,77 11 
 TOTAL Servicios 
CCOO  194.762 100,00 319 

 
 
 
 
B) Número de asistentes ao Congreso do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia en              
función das cotizacións certificadas, correspondentes ao ámbito da Federación de          
Servizos, de conformidade ás Normas aprobadas no Consello Nacional o          
30/09/2016. 
 
 

 
 Media 

cotizantes % 
Deleg. 

Congreso  
 CCOO Servizos Galicia 7.356 15,42 18 
 TOTAL CCOO Galicia 47.678 100,00 250 
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ANEXO 5. DATA E LUGAR DAS ASEMBLEAS DE NIVEL I CONVOCADAS POLO 
PRESENTE ANEXO ORGANIZATIVO. 
 
A) Provincia de A Coruña :  
 
Asemblea de agrupadas de Comercio de A Coruña . 10 de xaneiro de 2017. Lugar: Local do                
Sindicato Nacional de CCOO en A Coruña. 
 
Asemblea de agrupadas de Hostalaría de A Coruña . 10 de xaneiro de 2017. Lugar: Local do                
Sindicato Nacional de CCOO en A Coruña. 
 
Asemblea de agrupadas de Servizos Administrativos de A Coruña . 10 de xaneiro de 2017.              
Lugar: Local do Sindicato Nacional de CCOO en A Coruña. 
 
Asemblea de agrupadas de Restos de A Coruña . 10 de xaneiro de 2017. Lugar: Local do                
Sindicato Nacional de CCOO en A Coruña. 
 
Asemblea de agrupadas de Comercio de Santiago-Barbanza. 11 de xaneiro de 2017. Lugar:             
Local do Sindicato Nacional de CCOO en Santiago de Compostela. 
 
Asemblea de agrupadas de Comercio de Ferrol. 19 de xaneiro de 2017. Lugar: Local do               
Sindicato Nacional de CCOO en Ferrol. 
 
 
    B) Provincia de Pontevedra: 
 
Asemblea  de agrupadas de Comercio de Pontevedra. 12 de xaneiro  de 2017. Lugar: Local do 
Sindicato Nacional de CCOO en Vigo. 
 
Asemblea de agrupadas de Servizos Administrativos de Pontevedra. 12 de xaneiro de 2017.             
Lugar: Local do Sindicato Nacional de CCOO en Vigo. 
 
Asemblea de agrupadas de Hostalaría de Pontevedra. 12 de xaneiro de 2017. Lugar: Local do               
Sindicato Nacional de CCOO en Vigo. 
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Asemblea de agrupadas de Restos de Pontevedra . 12 de xaneiro de 2017. Lugar: Local do               
Sindicato Nacional de CCOO en Vigo. 
 
 
       C) Provincia de Lugo:  
 
Asemblea de agrupadas de Comercio de Lugo . 17 de xaneiro de 2017. Lugar: Local do               
Sindicato Nacional de CCOO en Lugo. 
 
Asemblea de agrupadas de Hostalaría de Lugo. 17 de xaneiro de 2017. Lugar: Local do               
Sindicato Nacional de CCOO en Lugo. 
 
 
Asemblea de agrupadas de Restos de Lugo. 17 de xaneiro de 2017. Lugar: Local do Sindicato                
Nacional de CCOO en Lugo. 
 
 
D) Provincia de Ourense: 
 
Asemblea de agrupadas de Comercio de Ourense . 18 de xaneiro de 2017. Lugar: Local do               
Sindicato Nacional de CCOO en Ourense 
 
Asemblea de agrupadas de Hostalaría de Ourense . 18 de xaneiro de 2017. Lugar: Local do               
Sindicato Nacional de CCOO en Ourense 
 
Asemblea de agrupadas de Restos de Ourense . 18 de xaneiro de 2017. Lugar: Local do               
Sindicato Nacional de CCOO en Ourense 
 
 
 
 
ANEXO  6. 
 
 
Aceptación expresa de inclusión na candidatura de las asembleas congresuais  
 
Eu, ____________________________________________________ con DNI ________________ acepto  
formar parte da candidatura ENCABEZADA POR:___________________________________________ 
 
Sinatura: 
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