REGLAMENT
Assemblea
Congressual
COMFIA-CCOO Catalunya

3 d’abril de 2014

PROCÉS DE FUSIÓ

COMFIA-FECOHT

REGLAMENT Assemblea Congressual de Catalunya – PROCÉS DE FUSIÓ COMFIA-FECOHT - 3-abril-2014

REGLAMENT
Assemblea Congressual
Procés de Fusió COMFIA-FECOHT
L’Assemblea Congressual de COMFIA Catalunya se celebrarà el dia 3 d’abril de 2014, en el
Saló d’Actes de Via Laietana, seu del sindicat, dins del procés de reestructuració federativa
entre la nostra Federació i la FECOHT.
Aquest procés es realitzarà d’acord amb les normes aprovades per la Federació Estatal de
COMFIA en el Consejo del dia 27 de gener per al 3r Nivell.
La Secretaria Tècnica de la Assemblea Congressual serà responsabilitat de la Secretaria
d'Organització de COMFIA Catalunya. Es farà càrrec del desenvolupament i organització
interna del procés i facilitarà el resultat de les votacions a la Mesa de la Assemblea.
Aquesta Secretaria podrà incorporar tots aquells companys/es que consideri necessari per
assegurar l'acompliment de les seves funcions.
La composició serà de 158 delegats, escollits en les conferències de 2n nivell

Fusió Federativa
01
02
04
05
14
24
27
17
25
43

2

BAIX LLOBREGAT
BARCELONES
VALLES OCCIDENTAL
VALLES ORIENTAL - MARESME
ALT PENEDES - GARRAF - ANOIA
OSONA
BAGES - BERGUEDA
GIRONA
LLEIDA
TARRAGONA
TOTAL

COMFIA

FECOHT

QM
Del. QM
Del.
1.572,467 10
1741,733
11
13.616,867 84
4971,867
31
2.287,022 14
1504,444
9
1.399,622
9
1265,556
8
716,578
4
829,133
5
287,267
2
205,222
1
483,111
3
265,733
2
1.898,378 12
1902,089
12
1.269,467
8
723,689
4
1.885,600 12
1466,044
9
25.416,379 158
14875,51
92
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1.

Mesa del Congrés

1.1.

La Secretaria d’Organització farà una proposta per formar la presidència de
l’Assemblea Congressual, que serà sotmesa a votació del plenari.
Aquesta proposta serà de 7 persones: 1 persona escollida per la Comissió
Executiva, més una persona per cada una de les delegacions territorials (Girona,
Lleida, Tarragona, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Vallès Oriental-Maresme).
Una vegada aprovada la proposta, la presidència assumeix la direcció de
l’Assemblea, escollint entre els seus components al president/a i al secretari/ària.
La presidència serà l’encarregada de dirigir l’Assemblea, moderar els debats,
establir els temps per a les diferents intervencions, llegir i sotmetre a votació les
propostes, d’acord amb aquest reglament i amb les normes aprovades.
Tant la interpretació de les normes i del reglament com qualsevol situació que no
es reguli en aquestes seran resoltes per la Mesa.

1.2.
1.3.

1.4.

2. Votacions
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2.6.
2.7.

2.8.
2.9.

Les votacions de les esmenes, aportacions i resolucions es faran a mà alçada.
Per tal de garantir un debat fluït i profitós, la Presidència podrà agrupar esmenes
amb el mateix o similar contingut, o per temes o blocs temàtics.
D’acord amb l'horari aprovat, la Presidència fixarà el temps necessari perquè totes
les esmenes puguin ser defensades.
Per cada esmena o grup d'esmenes, la Presidència demanarà la presència d'un
delegat/da perquè la defensi.
La Presidència exposarà clarament l'opció o opcions sobre les quals s'hauran de
pronunciar els delegats/des i sol·licitarà successivament els vots a favor, en contra
i abstencions.
Posteriorment, i sense aturar el desenvolupament del Congrés, s’aniran llegint els
resultats.
S'enviaran tant les esmenes aprovades majoritàriament com aquelles minoritàries
que hagin obtingut, com a mínim, el 10 per 100 dels vots dels delegats/des
assistents amb dret a vot.
L’Assemblea escollirà a la delegació de COMFIA-CCOO Catalunya que assistirà al
4rt Nivell (32 persones).
La votació es realitzarà mitjançant votació secreta.

3. Comissió de Candidatures
Rebrà les propostes de candidatures que cal presentar al Plenari, propostes que hauran de
tenir un nombre de dones equivalent, com a mínim, al nivell d’afiliació d’aquestes en la
Federació de Catalunya (43 %).
Podran presentar-se com a candidats a l’elecció d’òrgans de direcció aquells afiliats/es que
acreditin sis mesos d'antiguitat en l’afiliació.
3.1.

3.2.

Estarà formada pels 5 delegats/des:
1 persona a proposta de la Comissió Executiva sortint
3 persones de les agrupacions sectorials constituïdes (Les secretaries
generals o persones en que deleguin).
1 persona de la Secció Sindical amb més afiliació (CaixaBank).
Dels seus membres es nomenarà un portaveu.
La Comissió de Candidatures presentarà al plenari:
Candidatura/es al Congrés de la Federació Estatal( 32)
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4. Presentació de candidatures i llistes
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

Podrà presentar candidatures a la comissió qualsevol grup de delegats/des que
aporti uns avals, com a mínim, del 10 % de signatures dels delegats/des del
Congrés.
Cada delegat no pot avalar més d'una candidatura.
Les candidatures es votaran pel sistema de llistes tancades, blocades, complertes i
proporcionals.
Cada candidatura haurà de contenir, com a mínim, tants candidats/tes com sigui el
nombre de delegats/des a escollir, més un 20 % de suplents (d’acord amb les
normes federals).
Mitjançant el sistema de llista proporcional, s'atribuirà a cada llista els delegats/des
que corresponguin, de conformitat amb el quocient que resulti de dividir el nombre
de vots vàlids, sense tenir en compte els vots en blanc, pel nombre de delegats a
escollir.
De cada llista resultaran escollits els candidats per l'ordre que figurin a cada
candidatura.

5. Comissió de Credencials
5.1.
5.2.

Es responsabilitzarà del lliurament i el control de les credencials dels delegats/des.
La composen 5 delegats/des:
1 persona de l’Executiva sortint
2 persones de delegacions territorials amb més afiliació (Vallès Occidental i
S.I. Girona).
2 persones de les Sectorials (Sector Financer i Serveis a Empreses)
Dels seus membres es nomenarà un portaveu.

HORARI -

DIA 3 D’ABRIL

09.00 h

Lliurament de credencials dels delegats i delegades, fins a les 12.00 h

09.45 h

Obertura del Congrés
- Proposta i constitució de la Mesa
- Informació sobre la composició de les diverses comissions

10.00 h

Presentació del Document d’integració Sindical i Estatuts

10.30 h

Debat de esmenes, aportacions, etc.
- Votacions

12.00 h

Tancament d’acreditacions, presentació de candidatures.
reunió de les comissions de credencials, candidatures.

12.15 h

Informe de la Comissió de credencials i de candidatures.

12.30 h

Votació de les candidatures.

13.00 h

Tancament per part de la Secretaria General.

Cloenda de la sessió.
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