
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Normes 
del 3r Congrés de la 

Federació de Serveis de CCOO 
de Catalunya 

 
1.- Introducció  ...............................................................................................  2 

2.- Articulació dels processos congressuals  .............................................  2 

3.- Pensionistes i jubilats (PJ)  .....................................................................  6 

4.- Articulació del debat  ................................................................................  6 

5.- Garantir la participació de dones  ...........................................................  8 

6.- Afavorir la participació de joves i persones migrades  .........................  8  

7.- Conferència del Barcelonès ....................................................................  9 

8.- Conferència de les Terres de Lleida  ......................................................  9 

9.- Funcionament i ordre del dia dels congressos intercomarcals i 
conferències  ..................................................................................................  9 

10.- Mesa dels congressos i conferències  .................................................  10 

11.- Debat i votacions  ...................................................................................  10 

Annex. Dates previstes dels congressos intercomarcals, conferències del 
Barcelonès i Terres de Lleida  ......................................................................  11 

 

 

Aprovades pel CONSELL federal del 02/12/20 

 

 

  



 

2 
 

 

1.- Introducció 
 
El 3r 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 5 de novembre del 2020, així com les aprovades per la Federació 
de Serveis de CCOO estatal en el seu Consell del dia 12 de novembre del 2020, 
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 3n 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. 
 
Així mateix, atenent a la delicada situació tant social com econòmic que estem 
patint derivada de la Covid-19, i les mesures de distanciament social decretades 

per les autoritats sanitàries, tot el procés d’elecció de delegats i delegades al 
Congrés així com aquest mateix (si en el moment de celebració així ho 
determinessin les restriccions existents o la necessària prudència per 
salvaguardar la salut de les persones participants) es podrà articular mitjançant 
un format presencial o de forma telemàtica utilitzant els mitjans tècnics que a 
aquest efecte s’implementin per la CONC.  
 
 

2.- Articulació dels processos congressuals 
 

Primer nivell: assemblees d’afiliats i afiliades, del 9 de desembre del 2020 

al 27 de febrer del 2021 

Són les assemblees congressuals d’empresa, d’agrupació d’empreses per sectors i 
assemblees transversals, determinades a les normes del 12è Congrés de la CS de la 
CONC. 
 
Han d’escollir els afiliats  i afiliades que participaran als congressos dels Sindicats 
Intercomarcals del segon nivell, Conferència del Barcelonès i Conferència de Terres de 
Lleida. Aquests afiliats  i afiliades participen a les assemblees d’acord amb el següent 
quadre: 

 
 



Normes del 3r Congrés de la Federació de Serveis de CCOO de Catalunya 

3 
 

Cens definitiu a 15 d’octubre de 2020 

TERRITORI AFILIACIÓ DONES % HOMES % 
DELEGATS/ 
DES 

DIRECTES TRANSVERSALS 

BLLAPAG 5.334 3.053 57,24 2.281 42,76 100 57 43 

BARCELONÈS 17.577 9.389 53,42 8.188 46,58 175 102 73 

VALLÈS OCC. - CAT. 
CENTRAL 4.969 2.662 53,57 2.307 46,43 100 67 33 

VORMAROS 2.786 1.601 57,47 1.185 42,53 50 25 25 

GIRONA 3.285 1.918 58,39 1.367 41,61 100 56 44 

LLEIDA 1.760 1.026 58,30 734 41,70 50 29 21 

TARRAGONA 3.166 1.912 60,39 1.254 39,61 100 51 49 

 TOTAL 38.887 21.561 55,44 17.316 44,54 675 387 288 

 
Composició de les assemblees transversals  

Les assemblees transversals estan formades per tota l’afiliació d’empreses de l’àmbit 
d’elecció que atenent al seu volum d’afiliació no fan elecció de forma directa.  
 

L’univers de la convocatòria per a una mateixa assemblea no superarà els 1.000 afiliats 
i afiliades. 
 

Assemblees transversals de primer nivell - Federació de Serveis 
TERRITORI DIES MES MODALITAT 

BLLAPAG 11,12,13,14,15,16 GENER TELEMÁTICA 

BARCELONÈS 8,9,10,11,12 FEBRER TELEMÁTICA 

VALLÈS OCC. - CAT. CENTRAL 2,3,4 FEBRER TELEMÁTICA 

VORMAROS 16,18 FEBRER TELEMÁTICA 

GIRONA 25,29 GENER TELEMÁTICA 

LLEIDA 20 GENER TELEMÁTICA 

TARRAGONA 23,24,25,26 FEBRER TELEMÁTICA 

 
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 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 6 de les normes de la CONC com a empreses directes al 
Consell de la CONC escolliran al primer nivell, la persona que correspongui, que 
preferentment hauria de ser aquella que estigui al càrrec de la secretaria general. 
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 Empresa Afiliació NIF SSE Quota 

SERVEIS CaixaBank 5.664 A08663619 Sí 1 

 Banc Sabadell 2.345 A08000143 Sí 1 

 BBVA 2.414 A48265169 Sí 1 

 

Resta SSE Banco Santander 1.716 A39000013 Sí 1 

 Caprabo 758 A08115032 (centres prov. BCN)  1 

 Mercadona 817 A46103834               No 1 

 Condis Supermercats 443 A14010342 Sí 1 

 

Ordre del dia de les assemblees transversals i de les SSE (primer nivell) 

1. Presentació documents CS CONC 
2. Documents confederals i federals, si escau. Esmenes 
3. Estatuts. Esmenes 
4. Elecció de delegades i delegats per: 
 a) Assistència al congrés del sindicat intercomarcal. 

b) Assistència a la conferència del Barcelonès i Terres de Lleida (vegeu annex 1). 
 

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

 
Períodes de votació que facilitin la participació  

Atenent a la situació de crisi sanitària que estem patint i per garantir la  participació dels 
afiliats i afiliades, totes les assemblees d’empresa i assemblees transversals  es podran fer 
presencialment, si es poden garantir les mesures sanitàries necessàries per salvaguardar 
la salut dels i les assistents o bé telemàticament. En aquest últim cas s’utilitzaran els 
mitjans digitals i/o telemàtics que la  CS CONC posi a disposició a tal efecte. 
 

Les dates de les diferents assemblees congressuals de les empreses amb elecció 
directa s’han de comunicar a la Secretaria d’Organització de la federació abans del dia 

09 de desembre del 2020. 
 

Les assemblees virtuals del primer nivell, tindran una durada mínima de 24 hores, per 
tal de fomentar i garantir la participació del conjunt d l’afiliació. 
  

L’organització posarà els seus locals territorials i les eines informàtiques necessàries 
per garantir la participació dels afiliats i afiliades que no disposin de dispositius 
electrònics per poder participar-hi. 
 

Els afiliats i afiliades rebran la convocatòria de la seva assemblea d’empresa mitjançant, 
preferentment, un correu electrònic o missatge de text al telèfon mòbil o, si això no és 
possible, mitjançant correu postal. 
 

La convocatòria a les empreses amb elecció directes anirà a càrrec de la SSE. Les SSE que 
no puguin garantir la convocatòria al trobar-se la seva empresa en situació d’ERTE podran 
sol·licitar que la Secretaria d’Organització de la Federació es faci càrrec de la mateixa.  
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En les assembles transversals la convocatòria serà efectuada per la Secretaria 
d’Organització de la federació. 
 
Assemblees presencials  (Lliurament i custòdia de candidatures en el 
primer nivell ) 
 

Les candidatures es lliuraran presencialment a un membre de la mesa de l’assemblea 
corresponent o bé a la Secretaria d’Organització de la Federació, al Sindicat 
Intercomarcal del territori on es celebri l’assemblea o a qualsevol de les seus de la 

Unió Intercomarcal corresponent, amb una antelació mínima de 30 minuts abans de 
l’inici de l’assemblea. 
 
Assemblees Telemàtiques (Lliurament i custòdia de candidatures en el 
primer nivell ) 
 

Les candidatures es lliuraran presencialment a un membre de la mesa de l’assemblea 
corresponent o bé a la Secretaria d’Organització de la Federació, al Sindicat 
Intercomarcal del territori on es celebri l’assemblea o a qualsevol de les seus de la 
Unió Intercomarcal corresponent, amb una antelació mínima de 24 abans de l’inici de 
l’assemblea. 

 
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 com a mínim trenta minuts abans de l’inici de 
l’assemblea. 
 
La mesa estarà formada per tres persones escollides d’entre les persones convocades a 
l’assemblea o de l’organisme convocant, que seran nomenades per l’òrgan responsable de 
la convocatòria. 
 

A les empreses que hagin de celebrar assemblees directes en més d’un territori es 
podrà nomenar una mesa central d’entre els afiliats i afiliades convocats, per articular i 
vehicular totes les seves assemblees d’empresa. 
 
Regulació d’interventors i interventores  

A les assemblees telemàtiques les candidatures podran nomenar un interventor/a que 
tindrà accés amb drets de consulta a tots els elements d’administració de l’assemblea 
telemàtica. 
 
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. 
 



 

6 
 

3.- Pensionistes i jubilats (PJ)  
 

Les persones afiliades i que tenen la condició de pensionistes, per acord del 10è 
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 10è Congrés de la CONC. 
 
Les assemblees de nivell ll de Pensionistes i Jubilats escolliran les següents delegacions:  
 
TERRITORI 

Baix Llobregat – Alt Penedès – Anoia - Garraf 4 

Barcelonès 5 

Vallés Occidental – Catalunya Central 4 

Vallés Oriental – Maresme - Osona 3 

Comarques Gironines 3 

Terres de Lleida 2 

Comarques Tarragonines 3 

 
 

4.- Articulació del debat  
 

Assemblees deliberatives 

La CS CONC ha elaborat un document amb sis eixos temàtics que resumeixen les línees 

estratègiques de la seva proposta sindical per al proper mandat. Amb aquest model de 
document i la forma en que es produirà el seu debat mitjançant assemblees deliberatives 
multirams en el marc de tot el territori de Catalunya es vol superar la clàssica discussió en 
format d’esmenes concretes substituint-la per un model que permeti les reflexions de 
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caràcter més general, aportacions que enriqueixin el text i/o per la presa de posició sobre 
elements centrals situats als diferents eixos basats en les conclusions de la segona 
Assemblea Sindical Oberta de CCOO de Catalunya. 
 
Aquest procés de debat serà presencial i les Unions Intercomarcals son les encarregades 
de convocar i dinamitzar aquestes trobades deliberatives i de fomentar el debat i la 
reflexió col·lectiva. 
 
Si a causa de les situació de pandèmia que estem patint no es poguessin garantir les 
necessàries mesures de seguretat per la salut, la Comissió d’Interpretació de Normes de 

la CS CONC, a proposta del convocant, pot autoritzar-ne la realització per mitjà telemàtic. 
 
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. 
 

A partir del segon nivell, les aportacions als documents d’àmbit superior, passaran a 
debat com a majoritàries si tenen la majoria simple de vots de les persones 
participants a l'assemblea i com a minoritàries si reuneixen el 20% dels vots dels 
participants, amb un mínim de 10 vots.  

 
CONFIGURACIÓ DE CANDIDATURES NIVELLS l, ll i lll 
 
El requisits per a  la presentació de candidatures al diferents nivells, van subjectes al que  
l’estableix l’article 38 de les normes del 12è Congrés de la  CS CONC. 
 
A les conferències o assembles congressuals de nivell l , els afiliats i afiliades poden 
presentar candidatures per a l’elecció de les corresponents delegacions als congressos o a 
les assembles congressuals de nivell ll, així com per totes les altres eleccions que figurin a 
l’ordre del dia. 
 
Les candidatures  al nivell l, han de complir, obligatòriament, en el moment de la 
presentació, els requisits establerts al article 26 de les normes de la CS CONC i les 
candidatures als nivells ll i lll els establerts al article 39 de les mateixes normes. 
 
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 
Comissió d'Interpretació de Normes de la CS 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.  
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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. 
 
 

5.- 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). 

 
 

6.- 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.  
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Assemblees de segon nivell: congressos dels sindicats intercomarcals i 
conferències 
 

7.- 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 transversal, sectorials i 
territorials de nivell II. 
 

A la conferència de nivell II del Barcelonès, no  s’escolliran 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. 
 

8.- Conferència de les Terres de Lleida 
 

La Unió Intercomarcal de CCOO de les Terres de Lleida, en virtut dels acords organitzatius 
aprovats i sancionats als òrgans de direcció intercomarcals i confederals, decideix apostar 
pel treball sindical a través d’àrees de treball transversals. 
 

Per això s’estableix que les conferències de nivell ll no han d’escollir òrgans de direcció, i 
només s’escollirà la persona que ostentarà la responsabilitat territorial de la Federació de 
Serveis a les Terres de Lleida. 
 

9.- Funcionament i ordre del dia dels congressos 
intercomarcals i conferències  
 

La convocatòria i l’organització correspon a l’òrgan de direcció del territori. La 
convocatòria a les terres Lleida i Barcelonès serà responsabilitat de la Comissió Executiva 
de la Federació de Serveis. 
 

L’horari, l’ordre del dia i la composició de la mesa serà establert per l’òrgan convocant. 
 

ORDRE DEL DIA: 
 

1. Presentació del balanç de treball. 
2. Presentació dels documents (pla de treball de la federació). 
3. Debat d’esmenes de documents congressuals. 
4. 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 

(en el cas de Terres de Lleida l’elecció de la persona responsable de la Federació de 
Serveis al territori). 
 

* Només es podran presentar esmenes al document de la CONC, al document de la 
federació estatal i al document confederal. 
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10.- Mesa dels congressos i conferències 
 

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. 
 

Les persones membres de la mesa tenen la funció de dirigir i moderar els debats, llegir les 
propostes de resolució, si s’escau, establir el temps per a les diferents intervencions i 
sotmetre-les a votació, rebre i justificar la recepció de candidatures i de tota mena 
d’esmenes que s’hagin de realitzar així com d’omplir les actes corresponents.  El seu 
portaveu és el president o presidenta del congrés o de la conferència. 
 

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 i conferències. 

 

11.- Debat i votacions 
 

Per garantir un debat fluït i profitós, la presidència pot agrupar esmenes amb el mateix 
contingut o un de similar. 
 

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. 
 
Tercer nivell: congrés de la Federació de Serveis de Catalunya. 
 

El Congrés de la Federació de Serveis de CCOO es celebrarà els dies 22 i 23 d’abril del 

2021 a Barcelona. 
 

La composició del congrés, segons s’estableix  a les Normes del 12è Congrés de CCOO de 
Catalunya, serà de 200 persones, escollides proporcionalment a la seva afiliació als 
Congressos dels Sindicats Intercomarcals i a les conferències de nivell II del Barcelonès i 
Terres de Lleida, d’acord amb el quadre anterior. 
 

La Comissió Executiva de la Federació de Serveis de Catalunya haurà d’aprovar el reglament, 
l’horari i l’ordre del dia del Congrés federal, d’acord amb les normes aprovades. 
 
Comissió Tècnica del Congrés 
 

La comissió executiva de la Federació de Serveis nomenarà una comissió tècnica, que ha 
de comptar amb l’assistència necessària de la Secretaria d’Organització, de la qual 
dependrà fins a la constitució de la mesa del congrés. 
 

Les seves funcions, s’estableixen a l’article 36 de les normes del 12è congrés de la CS CONC. 
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Annex. Dates previstes dels congressos intercomarcals, 
conferències del Barcelonès i Terres de Lleida 
 

TERRITORI Segon nivell   DELEGATS/DES DIRECTES TRANSVERSALS 

Baix Llobregat – Alt Penedès – Anoia - Garraf 12/03/2021 100 57 43 

Barcelonès 23/03/2021 175 102 73 

Vallès Occidental – Catalunya Central 17/03/2021 100 67 23 

Vallès Oriental – Maresme - Osona 24/03/2021 50 25 25 

Comarques Gironines 19/03/2021 100 56 44 

Terres de Lleida 16/03/2021 50 29 21 

Comarques Tarragonines 18/03/2021 100 51 49 

  

Els delegats i delegades escollits en el primer nivell, que conformen els congressos i 
conferències territorials de segon nivell, escolliran els delegats i delegades per assistir al 
congrés de la Federació de Serveis de Catalunya i la representació als diferents 
congressos de les unions intercomarcals i a les conferències del Barcelonès i Terres de 
Lleida, d’acord amb el quadre següent: 
 

TERRITORI DELEGATS/ES FEDERACIÓ 
DELEGATS/ADES 

UNIÓ 
INTERCOMARCAL 

Baix Llobregat – Alt Penedès – Anoia - Garraf 28 26 

Barcelonès 90 88 

Vallès Occidental – Catalunya Central 26 36 

Vallès Oriental – Maresme - Osona 14 22 

Comarques Gironines 17 31 

Terres de Lleida 9 25 

Comarques Tarragonines 16 25 

TOTAL 200  
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