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Les Comissions Executives de les Seccions Sindicals Estatals de CCOO al BANC 

SANTANDER i BANC POPULAR, han aprovat la convocatòria del Plenari Extraordinari 

d’integració que es celebrarà a Madrid el pròxim 13 i 14 de juny del 2018, així com les 

normes de funcionament del mateix. 

En conseqüència, correspon convocar el Plenari Extraordinari de renovació e integració a 

CATALUNYA d’aquestes Seccions Sindicals per al dia 05 de juny a Barcelona. Les 

presents normes han sigut aprovades per la Comissió Executiva de la Federació de 

Serveis de CCOO en la reunió del 16 d’abril de 2018. Tot això, conforme a les normes 

orgàniques vigents, i en particular amb el reglament intern de Seccions Sindicals 

aprovades pel Comitè Federal el dia 04 d’octubre de 2017 

 

NORMES DEL PLENARI DE CATALUNYA 

OBJECTIUS: 

Potenciar la participació dels afiliats i afiliades en el procés. 

Debatre, votar i presentar les esmenes si s’estima al document del Plenari Estatal. 

Elecció de les delegacions als plenaris de nivell superior (en el cas dels plens provincials) 

i elecció de  la delegació del territori al Plenari Estatal (plenaris territorials)  

Elecció dels òrgans de direcció de la Secció Sindical de Catalunya (Secretaria General i 

Comissió Executiva). 

CALENDARI: 

20 de març de 2018 Aprovació de les normes per l’Executiva de la Federació. 

Del 7 al 11 

de maig de 2017 

Plenari afiliats i afiliades de Barcelona. 

Plenari afiliats i afiliades de Girona. 

Plenari afiliats i afiliades de Tarragona. 
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Plenari afiliats i afiliades de Lleida. 

5 de juny de 2018 
Plenari de la Secció Sindical del Banco Santander a Catalunya i 

Integració de la Secció Sindical de Banco Popular a Catalunya. 

 

DISTRIBUCIÓ DE DELEGATS I DELEGADES 

 

El Plenari de Catalunya estarà composat per 40 delegats i delegades. Seguint el criteri de 

les normes realitzades per al  Plenari Estatal, i el previst en el art. 5.3.3. del Reglament 

Intern de Seccions Sindicals es triaran de la següent manera: 

Per tant, en les assemblees d’afiliats i afiliades es discutiran les esmenes als documents i 

seran escollits els delegats o delegades al Plenari de Catalunya, d’acord amb la següent 

distribució: 

 

 

  
Afiliació Percentatge Delegats / Delegades 

Barcelona 1903 75,64 30,26 30 

Girona 307 12,20 4,88 5 

Lleida 160 6,36 2,54 3 

Tarragona 146 5,80 2,32 2 

 2516 100  40 

 

Es convocaran directament als afiliats i afiliades, d’acord a les normes del sindicat. 

NORMES DEL PLENARI 

El Plenari començarà a les 10,30 hores del mati. 

La mesa del Plenari estarà composada per 5 persones (La Secretària de l’Agrupació del 

Sector Financer a Catalunya, 3 persones de la Secció Sindical del Banc Santander i 1 

persona de la Secció Sindical del Popular a Catalunya). 
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La Mesa assumirà les funcions de la comissió de credencials i la comissió de 

candidatures. 

Funcions: 

 Presidir el plenari, ordenar i dirigir els debats. 

 Fixar els horaris. 

 Interpretar les normes. 

El Plenari discutirà les esmenes presentades per l’afiliació en les diferents assemblees. 

Les mateixes seran considerades majoritàries i minoritàries en funció del nombre de vots 

que obtinguin (10% com mínim per passar al plenari estatal). 

 

El Plenari escollirà Secretari/a General i l’Executiva de la Secció Sindical a Catalunya. 

La candidatura o candidatures presentades tindran en compte la proporcionalitat de 

gènere. 

El Plenari escollirà a les 11 persones que assistiran al Plenari de la Secció Sindical 

Estatal.  

Seguint els Estatuts Federals i Confederals respecte la proporcionalitat de gènere en la 

composició de les delegacions i òrgans, i donat que l’afiliació de la Secció sindical a 

Catalunya la composen un total de 2516 persones, de les quals el 68,16% (1715) són 

homes i el 31,84% (801) dones, la present delegació ha de complir la quota del 40% 

garantit per el gènere menys representat, per tant, del total de 11 persones, com a mínim 

4 hauran de ser dones.  

La presentació i votacions de candidatura o candidatures es regiran per les normes 

congressuals del sindicat. 

Totes les votacions es faran a mà alçada, excepte els òrgans de direcció que es faran en 

urna.   

Les candidatures a la Comissió Executiva i al Plenari de la Secció Sindical Estatal es 

votaran per sistema de llistes tancades, bloquejades i es completaran amb base a la 

proporció de resultats. 

La normativa a aplicar serà segons les disposicions dels Estatuts i Reglaments d’àmbit 

superior. 
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Ordre del dia 

 

10,00 h Acreditacions 

10,30 h Inici del Plenari, lectura i aprovació de l’Ordre del dia i Reglament. Constitució 

de la Mesa del Plenari. 

10,40 h Intervenció del Secretari General de Serveis-Catalunya. 

11,00 h Presentació i debat dels Documents.  

 Discussió de les esmenes. 

 Votacions. 

12,00h  Presentació informe acreditacions. 

12,10h Descans.  

12,30h Elecció dels delegats i delegades al Plenari Estatal de la Secció Sindical, 

Secretari/a General i l’Executiva de la Secció Sindical de Catalunya  

13.15 h  Intervenció de la Secretaria General Estatal. 

13.30 h Intervenció de Secretari/a electe. 

 

Barcelona, a 16 d’abril de 2018. 
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PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA 

Secció Sindical Banc Santander 

Nº Ordre Nom Cognom 1 Cognom 2 Signatura 

     

     

     

     

     

     

     

     

SUPLENTS 

Nº Ordre Nom Cognom 1 Cognom 2 Signatura 

     

     

     

     

 

 

Presentada per:___________________ Lloc: ____________Data:___de_______2018 


