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1. A U.C. de CCOO de FERROL celebrará o seu Congreso, no marco do 12º Congreso da C.S. de 
CCOO e do 12º Congreso do S.N. de CCOO de Galicia, o día 5 de marzo de 2021 en Ferrol 
conforme ao establecido nas Normas Congresuais Confederais e nas do S.N. de CCOO de 
Galicia. 

2. O número de delegados e delegadas será de 72, incluídos os dous membros natos da Executiva 
Comarcal. 

3. A delegación da Federación de Pensionistas estará representada por 13 delegados e 
delegadas, produto de aplicar a porcentaxe do 19,04% do anterior Congreso (segundo se 
establece no último parágrafo do apartado 10 do artigo 17 dos Estatutos Confederais. A 
representación da Federación de Pensionistas e Xubilados fixarase na mesma porcentaxe que 
actualmente ten para o 11º Congreso). 

Os 57 delegados e delegadas restantes serán repartidos entre o resto das ramas de acordo coa 
media de cotizacións, comprendida entre o 1 de xaneiro de 2016 e o 31 de decembro do 2019, 
que certifique a UAR a 31 de maio de 2020. 

4.- As delegacións ao Congreso da U.C. de CCOO de Ferrol serán as seguintes: 

— Construción e Servizos. 
— Ensino. 
— Industria. 
— Pensionistas e Xubilados. 
— Sanidade e Sectores Sociosanitarios. 
— Servizos. 
— Servizos á Cidadanía. 
 

FERROL 12º Congreso 2020 

Distribución 72 delegados e delegadas 12º congreso       
Porcentaxe 

xénero 

Organización 
Media 

cotizacións 
2016-2019 

% 
Delegados 

e 
delegadas 

Enteiros Restos TOTAL 

M
u

ll
e
re

s
 

H
o

m
e
s

 

Construción e Servizos 519 8,90 5,074 5   5 56,36 43,64 

FSC 825 14,15 8,066 8   8 43,24 56,76 

Servizos 553 9,49 5,407 5   5 62,16 37,84 

Ensino 371 6,36 3,627 3 1 4 72,92 27,08 

Industria 3.135 53,77 30,651 30 1 31 9,73 90,27 

PPXX (*)   19,04 13,328 13   13     

Sanidade 427 7,32 4,175 4   4 82,01 17,99 

Total 5.830 100 57 68 2 70 34,22 65,78 

Nº delegados e delegadas a distribuir sen PPeXX 57 

Nº delegados e delegadas excluída a Executiva 70 

Delegados e delegadas natos (CE) 2 

Total 72 

(*) O SC de Pensionistas e Xubilados estará representada por 13 delegados e delegadas (de acordo ao establecido no último 
parágrafo, apartado 10 do artigo 17 dos Estatutos Confederais: "A representación da Federación de Pensionistas e Xubilados 
fixarase no mesmo porcentaxe que actualmente ten para o 11º Congreso"), que é do 19,04%. 

 

5. Participan con plenitude de dereitos neste Congreso todos os afiliados e afiliadas de CCOO que 
fosen elixidos delegados ou delegadas nas respectivas Asembleas Congresuais e/ou Congresos 
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de nivel II ou, no seu defecto, de nivel I. 

 A execución da convocatoria do Congreso da U.C. será efectuada pola Comisión Executiva da 
Unión, de acordo co que dispoñan as normas do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia 

6. O Congreso elixirá os órganos da Unión e a delegación que asistirán ao Congreso do S.N. de 
CCOO de Galicia. Así mesmo, someteranse a debate e emenda os relatorios e estatutos 
confederais e do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia. 

7. A presidencia exporá claramente a opción ou opcións sobre as que haberán de pronunciarse os 
delegados e delegadas, pedirá sucesivamente os votos (a man alzada) a favor, en contra e 
abstencións. 

Posteriormente, e sen paralizar a marcha do congreso, iranse lendo os resultados das 
devanditas votacións. 

No pleno do congreso, os textos dos temas propostos e as propostas de eventuais 
modificacións votaranse globalmente con aquelas da mesma natureza, facéndose a votación por 
separado das de natureza distinta. As resolucións dos congresos votaranse globalmente ou por 
separado e a aprobación será por maioría simple. 

As conclusións, modificacións e resolucións aprobaranse por maioría simple. Enviaranse ás 
organizacións inmediatamente superiores todas aquelas propostas que obteñan maioría, así 
como as minoritarias que obteñan polo menos o 20 %. 

8. Do congreso redactarase a acta xeral que conterá, ademais dos datos identificativos das 
persoas que interviñeron no congreso, o resultado das votacións, os nomes das persoas 
elixidas, a desagregación destas por xénero, e, se for o caso, o nome do presidente ou 
presidenta da delegación e as reclamacións ou incidencias relevantes que se puideren producir. 

Esta acta xeral acompañarase das actas das distintas comisións, un exemplar de cada 
candidatura presentada, os votos nulos e os votos que, despois de lles dar validez, foren 
impugnados. 

As actas deben ser asinadas por todas as persoas que interveñen, incluídas as designadas 
interventoras. Se algunha das persoas obrigadas a asinar non o fixer, farase constar. 

A Secretaría Xeral electa ordenará o necesario para que a acta se rexistre, no prazo máximo de 
dous días hábiles, no Sistema Informático Confederal. 

9. Na sesión de apertura do Congreso constituirase a Mesa Presidencial. A Presidencia do 
Congreso terá a función de dirixir e moderar os debates, no seu caso, ler as propostas de 
resolución, establecer os tempos para as distintas intervencións e sometelas a votación, recibir e 
acusar recibo das candidaturas e de todo tipo de documentos que lle sexan presentados, 
comunicar as subsanacións que se deban realizar, sendo o Presidente ou Presidenta do 
Congreso o seu portavoz. A Presidencia do Congreso contará coa asistencia da Comisión 
Técnica. 

10 Constituiranse as seguintes Comisións: 

 Comisión Técnica do Congreso: nomeada pola Comisión Executiva da U.C. contará coa 
asistencia necesaria da Secretaría de Organización, da que dependerá até a constitución da 
Mesa do Congreso. A Comisión Técnica constituirase en tempo e forma, de acordo ao disposto 
no Regulamento que rexa o Congreso. 

 Terá as funcións recollidas na disposición xeral oitava das Normas do 12 Congreso Confederal e 
nas do 12 Congreso do S.N. 

 Comisión de Candidaturas: formada por 1 persoa de cada delegación ao congreso e 1 da 
Comisión Executiva saínte da Unión. 
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Terá as funcións recollidas na disposición xeral novena das Normas do 12 Congreso Confederal 
e nas do 12 Congreso do S.N. 

 Comisión de Resolucións: formada por 4 persoas (unha da Executiva saínte e tres máis das 
delegacións con maior número de cotizacións). Calquera delegación, delegado ou delegada 
poderá presentar á Comisión unha Resolución se vén referendada polo 10 por 100 das persoas 
delegadas ao Congreso. As solucións, serán votadas polo pleno do congreso. 

11. Todas as reclamacións sobre o desenvolvemento do proceso congresual  terán que formalizarse 
por escrito ante a Comisión de Intepretación de Normas do Sindicato Nacional de CCOO de 
Galicia (NIVEL IV), dentro o prazo de dous días hábiles contados a partir da data do feito 
concreto contra o que se reclama, segundo o establecido no Capítulo VI das normas para o 12 
Congreso do S.N. 

12. Para non disposto neste anexo estarase ao establecido nas normas xerais do S.N. de CCOO de 
Galicia e da Confederación. 

 



 
 
unión intercomarcal santiago-barbanza 

 
 

Rúa Miguel Ferro Caaveiro, 8  
(15707, Santiago de Compostela) 
Tel. 981 55 18 00   
Fax 981 55 18 01 
Móbil 609 347 278 (61023)  

cpardo@galicia.ccoo.es 
ucstgo@galicia.ccoo.es         

www.ccoo.gal/santiagobarbanza  

 

 
 
 

 

 

ANEXO ORGANIZATIVO PARA 

4º CONGRESO DA UNIÓN 

INTERCOMARCAL DE CCOO DE 

SANTIAGO-BARBANZA 

 

(Aprobado na xuntanza da Comisión Executiva do 11 de setembro de 

2020)



 
 
unión intercomarcal santiago-barbanza 

 
 

Rúa Miguel Ferro Caaveiro, 8  
(15707, Santiago de Compostela) 
Tel. 981 55 18 00   
Fax 981 55 18 01 
Móbil 609 347 278 (61023)  

cpardo@galicia.ccoo.es 
ucstgo@galicia.ccoo.es                 

www.ccoo.gal/santiagobarbanza  
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De acordo co regulado nas Normas Congresuais do Sindicato Nacional de 
CCOO de Galicia, proponse este anexo de contido organizativo para o 
desenvolvemento do 4º Congreso da Unión Intercomarcal Santiago-Barbanza de 
CCOO. 

Celebrarase en Santiago de Compostela o día 17 de marzo de 2021, mércores 
no lugar que se acorde máis adiante. 

O número de delegados e delegadas será de 80. Dese total, 72 elixiranos as 
organizacións de rama e 8 serán natos, elixidos entre os membros da Comisión 
Executiva (máximo do 10 %). 

A distribución entre as organizacións sectoriais realizarase en función da media 
de cotización entre 2016 e 2019, certificada pola UAR. No seguinte cadro 
reflíctense os datos do reparto, así como a porcentaxe de homes e mulleres a 
efectos de garantir o establecido nos estatutos en canto a igualdade de sexos. 

Distribución delegados e delegadas        
Porcentaxe 

xénero 
         

Organización 
Media 

cotizacións 
2016-2019 

% 
Delegados 

e 
delegadas 

Enteiros Restos Total 

M
u

lle
re

s 

H
o

m
e

s 

Construción e Servizos 534 10,05 6,93 6 1 7 43,14 56,86 

FSC 1.467 27,61 19,05 19   19 43,65 56,35 

Servizos 1.010 19,01 13,11 13   13 55,51 44,49 

Ensino 746 14,04 9,69 9 1 10 69,48 30,52 

Industria 758 14,26 9,84 9 1 10 33,76 66,24 

PPXX (*) 116 4,44 3,20 3   3     

Sanidade 799 15,04 10,37 10   10 82,31 17,69 

Total 5.314 100 72 69 3 72 54,68 45,32 

Nº delegados e delegadas a distribuir sen PPeXX 69 

Nº delegados e delegadas a distribuir 72 

Delegados e delegadas natos (CEN) 8 

Total 80 
(*) O SC de Pensionistas e Xubilados estará representada por 2 delegados e delegadas (de acordo ao 
establecido no último parágrafo, apartado 6 do artigo 17 dos Estatutos Confederais: "A representación da 
Federación de Pensionistas e Xubilados fixarase no mesmo porcentaxe que actualmente ten para o 10º 
Congreso"), que e do 4,44%. 

 



 
unión comarcal de ccoo de lugo 

 

ANEXO ORGANIZATIVO 
 

12º CONGRESO DA U.C. DE CCOO DE LUGO 
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1. A U.C. de CCOO de Lugo celebrará o seu 12 Congreso, no marco do 12º Congreso da C.S. de 
CCOO e do 12º Congreso do S.N. de CCOO de Galicia, o día 18 de marzo de 2021 en. Lugo, 
conforme ao establecido nas Normas Congresuais Confederais e nas do S.N. de CCOO de 
Galicia. 

2. O número de delegados e delegadas será de 50, incluídos 5  membros da Executiva Comarcal. 

3. A delegación da Federación de Pensionistas estará representada por 2 persoas (último 
parágrafo do apartado 10 do artigo 17 dos Estatutos Confederais. A representación da 
Federación de Pensionistas e Xubilados fixarase na mesma porcentaxe que actualmente ten 
para o 11º Congreso). 

Os 43 delegados e delegadas restantes serán repartidos entre o resto das ramas de acordo coa 
media de cotizacións, comprendida entre o 1 de xaneiro de 2016 e o 31 de decembro do 2019, 
que certifique a UAR a 31 de maio de 2020. 

4.- As delegacións ao Congreso da U.C. de CCOO de Lugo serán as seguintes: 

— Construción e Servizos. 
— Ensino. 
— Industria. 
— Pensionistas e Xubilados. 
— Sanidade e Sectores Sociosanitarios. 
— Servizos. 
— Servizos á Cidadanía. 
 
 

LUGO 12 Congreso 2020 

         Distribución 50 delegados e delegadas 12º 
congreso 

      Porcentaxe 
xénero 

         
Organización 

Media 
cotizacións 
2016-2019 

% 
Delegados 

e 
delegadas 

Enteiros Restos TOTAL 

M
u

ll
e
re

s
 

H
o

m
e
s

 

Construción e 
Servizos 385 11,08 4,764 4 1 5 28,64 71,36 

FSC 971 27,94 12,015 12   12 410,86 59,14 

Servizos 572 16,46 7,078 7   7 58,01 41,99 

Ensino 385 11,08 4,764 4 1 5 75,06 24,94 

Industria 857 24,66 10,605 10   10 18,78 81,22 

PPXX (*)   3,70 1,665 1 1 2     

Sanidade 305 8,78 3,774 3 1 4 77,49 22,51 

Total 3.475 100 43 41 4 45 43,38 56,62 

Nº delegados e delegadas a distribuir sen PPeXX 43 

Nº delegados e delegadas excluída a Executiva 45 

Delegados e delegadas natos (CE) 5 

Total 50 

(*) O SC de Pensionistas e Xubilados estará representada por 2 delegados e/ou delegadas (de acordo ao establecido 
no último parágrafo, apartado 10 do artigo 17 dos Estatutos Confederais: "A representación da Federación de 
Pensionistas e Xubilados fixarase no mesmo porcentaxe que actualmente ten para o 11º Congreso"), que é do 3,7%. 
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5. Participan con plenitude de dereitos neste Congreso todos os afiliados e afiliadas de CCOO que 
fosen elixidos delegados ou delegadas nas respectivas Asembleas Congresuais e/ou Congresos 
de nivel II ou, no seu defecto, de nivel I. 

 A execución da convocatoria do Congreso da U.C. será efectuada pola Comisión Executiva da 
Unión, de acordo co que dispoñan as normas do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia 

6. O Congreso elixirá os órganos da Unión e a delegación que asistirán ao Congreso do S.N. de 
CCOO de Galicia. Así mesmo, someteranse a debate e emenda os relatorios e estatutos 
confederais e do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia. 

7. A presidencia exporá claramente a opción ou opcións sobre as que haberán de pronunciarse os 
delegados e delegadas, pedirá sucesivamente os votos (a man alzada) a favor, en contra e 
abstencións. 

Posteriormente, e sen paralizar a marcha do congreso, iranse lendo os resultados das 
devanditas votacións. 

No pleno do congreso, os textos dos temas propostos e as propostas de eventuais 
modificacións votaranse globalmente con aquelas da mesma natureza, facéndose a votación por 
separado das de natureza distinta. As resolucións dos congresos votaranse globalmente ou por 
separado e a aprobación será por maioría simple. 

As conclusións, modificacións e resolucións aprobaranse por maioría simple. Enviaranse ás 
organizacións inmediatamente superiores todas aquelas propostas que obteñan maioría, así 
como as minoritarias que obteñan polo menos o 20 %. 

8. Do congreso redactarase a acta xeral que conterá, ademais dos datos identificativos das 
persoas que interviñeron no congreso, o resultado das votacións, os nomes das persoas 
elixidas, a desagregación destas por xénero, e, se for o caso, o nome do presidente ou 
presidenta da delegación e as reclamacións ou incidencias relevantes que se puideren producir. 

Esta acta xeral acompañarase das actas das distintas comisións, un exemplar de cada 
candidatura presentada, os votos nulos e os votos que, despois de lles dar validez, foren 
impugnados. 

As actas deben ser asinadas por todas as persoas que interveñen, incluídas as designadas 
interventoras. Se algunha das persoas obrigadas a asinar non o fixer, farase constar. 

A Secretaría Xeral electa ordenará o necesario para que a acta se rexistre, no prazo máximo de 
dous días hábiles, no Sistema Informático Confederal. 

9. Na sesión de apertura do Congreso constituirase a Mesa Presidencial. A Presidencia do 
Congreso terá a función de dirixir e moderar os debates, no seu caso, ler as propostas de 
resolución, establecer os tempos para as distintas intervencións e sometelas a votación, recibir e 
acusar recibo das candidaturas e de todo tipo de documentos que lle sexan presentados, 
comunicar as subsanacións que se deban realizar, sendo o Presidente ou Presidenta do 
Congreso o seu portavoz. A Presidencia do Congreso contará coa asistencia da Comisión 
Técnica. 

10 Constituiranse as seguintes Comisións: 

 Comisión Técnica do Congreso: nomeada pola Comisión Executiva da U.C. contará coa 
asistencia necesaria da Secretaría de Organización, da que dependerá até a constitución da 
Mesa do Congreso. A Comisión Técnica constituirase en tempo e forma, de acordo ao disposto 
no Regulamento que rexa o Congreso. 
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 Terá as funcións recollidas na disposición xeral oitava das Normas do 12 Congreso Confederal e 
nas do 12 Congreso do S.N. 

 Comisión de Candidaturas: formada por 1 persoa de cada delegación ao congreso e 2 da 
Comisión Executiva saínte da Unión. 

Terá as funcións recollidas na disposición xeral novena das Normas do 12 Congreso Confederal 
e nas do 12 Congreso do S.N. 

 Comisión de Resolucións: formada por 4 persoas (unha da Executiva saínte e tres máis das 
delegacións con maior número de cotizacións). Calquera delegación, delegado ou delegada 
poderá presentar á Comisión unha Resolución se vén referendada polo 10 por 100 das persoas 
delegadas ao Congreso. As solucións, serán votadas polo pleno do congreso. 

11. Todas as reclamacións sobre o desenvolvemento do proceso congresual  terán que formalizarse 
por escrito ante a Comisión de Interpretación de Normas do Sindicato Nacional de CCOO de 
Galicia (NIVEL IV), dentro o prazo de dous días hábiles contados a partir da data do feito 
concreto contra o que se reclama, segundo o establecido no Capítulo VI das normas para o 12 
Congreso do S.N. 

12. Para non disposto neste anexo estarase ao establecido nas normas xerais do S.N. de CCOO de 
Galicia e da Confederación. 
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ANEXO ORGANIZATIVO PARA O 10º CONGRESO DA U.C. DE CCOO DE AROUSA 

1. A U.C. de  CCOO de Arousa celebrará o seu 10º Congreso, no marco do 12º Congreso da C.S. 
de CCOO e do 12º Congreso do S.N. de CCOO de Galicia, o día 1 de marzo de 2021 en 
Vilagarcía conforme ao establecido nas Normas Congresuais Confederais e nas do S.N. de 
CCOO de Galicia. 

2. O número de delegados e delegadas será de 30 incluídos 3 membros da Xestora actual. 

3. A delegación da Federación de Pensionistas estará representada por 2 persoas delegadas 
(segundo o establecido no último parágrafo do apartado 10 do artigo 17 dos Estatutos 
Confederais. A representación da Federación de Pensionistas e Xubilados fixarase na mesma 
porcentaxe que actualmente ten para o 11º Congreso). 

Os 25  delegados e delegadas restantes serán repartidos entre o resto das ramas de acordo coa 
media de cotizacións, comprendida entre o 1 de xaneiro de 2016 e o 31 de decembro do 2019, 
que certifique a UAR a 31 de maio de 2020. 

4.- As delegacións ao Congreso da U.C. de CCOO de Arousa serán as seguintes: 

— Construción e Servizos. 
— Ensino. 
— Industria. 
— Pensionistas e Xubilados. 
— Sanidade e Sectores Sociosanitarios. 
— Servizos. 
— Servizos á Cidadanía. 
 

AROUSA 10º Congreso 2020 

Distribución 30 delegados e delegadas 10º congreso       
Porcentaxe 

xénero 

Organización 
Media 

cotizacións 
2016-2019 

% 
Delegados 

e delegadas 
Enteiros Restos TOTAL 

M
u

lle
re

s 

H
o

m
es

 

Construción e Servizos 223 15,29 3,824 3 1 4 42,79 57,21 

FSC 368 25,24 6,310 6   6 39,27 60,73 

Servizos 231 15,84 3,961 3 1 4 57,89 42,11 

Ensino 84 5,76 1,440 1 1 2 77,91 22,09 

Industria 468 32,10 8,025 8   8 41,7 58,3 

PPXX (*)   8,69 2,346 2   2     

Sanidade 84 5,76 1,440 1   1 78,57 21,43 

Total 1.458 100 25 24 3 27 47,37 52,63 

Nº delegados e delegadas a distribuir sen PPeXX 25 

Nº delegados e delegadas excluída a Executiva 27 

Delegados e delegadas natos (CE) 3 

Total 30 

(*) O SC de Pensionistas e Xubilados estará representado por 2 delegados e delegadas (de acordo ao establecido no último 
parágrafo, apartado 10 do artigo 17 dos Estatutos Confederais: "A representación da Federación de Pensionistas e Xubilados 
fixarase na mesma porcentaxe que actualmente ten para o 11º Congreso"), que é do 8,69%. 

Á ENSINO ADXUDÍCASELLE 1 POR RESTOS E NON A SANIDADE PORQUE AS COTIZACIÓNS SON: 

ENSINO: 4055 
SANIDADE: 4041 
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5. Participan con plenitude de dereitos neste Congreso todos os afiliados e afiliadas de CCOO que 
fosen elixidos delegados ou delegadas nas respectivas Asembleas Congresuais e/ou Congresos 
de nivel II ou, no seu defecto, de nivel I. 

 A execución da convocatoria do Congreso da U.C. será efectuada pola Comisión Xestora da 
Unión, de acordo co que dispoñan as normas do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia 

6. O Congreso elixirá os órganos da Unión e a delegación que asistirán ao Congreso do S.N. de 
CCOO de Galicia. Así mesmo, someteranse a debate e emenda os relatorios e estatutos 
confederais e do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia. 

7. A presidencia exporá claramente a opción ou opcións sobre as que haberán de pronunciarse os 
delegados e delegadas, pedirá sucesivamente os votos (a man alzada) a favor, en contra e 
abstencións. 

Posteriormente, e sen paralizar a marcha do congreso, iranse lendo os resultados das 
devanditas votacións. 

No pleno do congreso, os textos dos temas propostos e as propostas de eventuais 
modificacións votaranse globalmente con aquelas da mesma natureza, facéndose a votación por 
separado das de natureza distinta. As resolucións dos congresos votaranse globalmente ou por 
separado e a aprobación será por maioría simple. 

As conclusións, modificacións e resolucións aprobaranse por maioría simple. Enviaranse ás 
organizacións inmediatamente superiores todas aquelas propostas que obteñan maioría, así 
como as minoritarias que obteñan polo menos o 20 %. 

8. Do congreso redactarase a acta xeral que conterá, ademais dos datos identificativos das 
persoas que interviñeron no congreso, o resultado das votacións, os nomes das persoas 
elixidas, a desagregación destas por xénero, e, se for o caso, o nome do presidente ou 
presidenta da delegación e as reclamacións ou incidencias relevantes que se puideren producir. 

Esta acta xeral acompañarase das actas das distintas comisións, un exemplar de cada 
candidatura presentada, os votos nulos e os votos que, despois de lles dar validez, foren 
impugnados. 

As actas deben ser asinadas por todas as persoas que interveñen, incluídas as designadas 
interventoras. Se algunha das persoas obrigadas a asinar non o fixer, farase constar. 

A Secretaría Xeral electa ordenará o necesario para que a acta se rexistre, no prazo máximo de 
dous días hábiles, no Sistema Informático Confederal. 

9. Na sesión de apertura do Congreso constituirase a Mesa Presidencial. A Presidencia do 
Congreso terá a función de dirixir e moderar os debates, no seu caso, ler as propostas de 
resolución, establecer os tempos para as distintas intervencións e sometelas a votación, recibir e 
acusar recibo das candidaturas e de todo tipo de documentos que lle sexan presentados, 
comunicar as subsanacións que se deban realizar, sendo o Presidente ou Presidenta do 
Congreso o seu portavoz. A Presidencia do Congreso contará coa asistencia da Comisión 
Técnica. 

10 Constituiranse as seguintes Comisións: 

 Comisión Técnica do Congreso: nomeada pola Comisión Xestora da U.C. contará coa 
asistencia necesaria da Xestora, da que dependerá até a constitución da Mesa do Congreso. A 
Comisión Técnica constituirase en tempo e forma, de acordo ao disposto no Regulamento que 
rexa o Congreso. 

 Terá as funcións recollidas na disposición xeral oitava das Normas do 12 Congreso Confederal e 
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nas do 12 Congreso do S.N. 

 Comisión de Candidaturas: formada por 1 persoa de cada delegación ao congreso e 2 da 
Comisión Xestora da Unión. 

Terá as funcións recollidas na disposición xeral novena das Normas do 12 Congreso Confederal 
e nas do 12 Congreso do S.N. 

 Comisión de Resolucións: formada por 4 persoas (unha da Comisión Xestora e tres máis das 
delegacións con maior número de cotizacións). Calquera delegación, delegado ou delegada 
poderá presentar á Comisión unha Resolución se vén referendada polo 10 por 100 das persoas 
delegadas ao Congreso. As solucións, serán votadas polo pleno do congreso. 

11. Todas as reclamacións sobre o desenvolvemento do proceso congresual  terán que formalizarse 
por escrito ante a Comisión de Intepretación de Normas do Sindicato Nacional de CCOO de 
Galicia (NIVEL IV), dentro o prazo de dous días hábiles contados a partir da data do feito 
concreto contra o que se reclama, segundo o establecido no Capítulo VI das normas para o 12 
Congreso do S.N. 

12. Para non disposto neste anexo estarase ao establecido nas normas xerais do S.N. de CCOO de 
Galicia e da Confederación. 
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ANEXO PARA O 9º CONGRESO DA U.C. DE CCOO DE VIGO 

1. A U.C. de Vigo CCOO de Vigo celebrará o seu 9º Congreso, no marco do 12º Congreso da C.S. 
de CCOO e do 12º Congreso do S.N. de CCOO de Galicia, o día 18 de marzo de 2021 en Vigo 
conforme ao establecido nas Normas Congresuais Confederais e nas do S.N. de CCOO de 
Galicia. 

2. O número de delegados e delegadas será de 70 incluídos os 7 delegados e delegadas natos 
elixidos pola Executiva Comarcal. 

3. A delegación da Federación de Pensionistas estará representada por 3 delegados e delegadas, 
coma mesma porcentaxe de participación 8º Congreso da Unión (tal e como establece o último 
parágrafo do apartado 10 do artigo 17 dos Estatutos Confederais. A representación da 
Federación de Pensionistas e Xubilados fixarase na mesma porcentaxe que actualmente ten 
para o 11º Congreso). 

Os 60 delegados e delegadas restantes serán repartidos entre o resto das ramas de acordo coa 
media de cotizacións, comprendida entre o 1 de xaneiro de 2016 e o 31 de decembro do 2019, 
que certifique a UAR a 31 de maio de 2020. 

4.- As delegacións ao Congreso da U.C. de CCOO de Vigo serán as seguintes: 

— Construción e Servizos. 
— Ensino. 
— Industria. 
— Pensionistas e Xubilados. 
— Sanidade e Sectores Sociosanitarios. 
— Servizos. 
— Servizos á Cidadanía. 
 

VIGO 9º Congreso 2020 

Distribución 70 delegados e delegadas 9º congreso       
Porcentaxe 

xénero 

Organización 
Media 

cotizacións 
2016-2019 

% 
Delegados 

e 
delegadas 

Enteiros Restos TOTAL 
M

u
lle

re
s 

H
o

m
e

s 

Construción e Servizos 746 7,61 4,563 4 1 5 45,64 54,36 

FSC 2.040 20,80 12,478 12   12 41,35 58,65 

Servizos 1.465 14,94 8,961 8 1 9 55,94 44,06 

Ensino 821 8,37 5,022 5   5 73,29 26,71 

Industria 3.866 39,41 23,648 23 1 24 19,39 80,61 

PPXX (*)   4,80 3,024 3   3     

Sanidade 871 8,88 5,328 5   5 79,12 20,88 

Total 9.809 100 60 60 3 63 42,09 57,91 

Nº delegados e delegadas a distribuir sen PPeXX 60 

Nº delegados e delegadas excluída a Executiva 63 

Delegados e delegadas natos (CE) 7 

Total 70 

(*) O SC de Pensionistas e Xubilados estará representada por 3 delegados e delegadas (de acordo ao establecido no 
último parágrafo, apartado 10 do artigo 17 dos Estatutos Confederais: "A representación da Federación de 
Pensionistas e Xubilados fixarase no mesmo porcentaxe que actualmente ten para o 11º Congreso"), que é do 4,8%. 
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5. Participan con plenitude de dereitos neste Congreso todos os afiliados e afiliadas de CCOO que 
fosen elixidos delegados ou delegadas nas respectivas Asembleas Congresuais e/ou Congresos 
de nivel II ou, no seu defecto, de nivel I. 

 A execución da convocatoria do Congreso da U.C. será efectuada pola Comisión Executiva da 
Unión, de acordo co que dispoñan as normas do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia 

6. O Congreso elixirá os órganos da Unión e a delegación que asistirán ao Congreso do S.N. de 
CCOO de Galicia. Así mesmo, someteranse a debate e emenda os relatorios e estatutos 
confederais e do Sindicato Nacional de CCOO de Galicia. 

7. A presidencia exporá claramente a opción ou opcións sobre as que haberán de pronunciarse os 
delegados e delegadas, pedirá sucesivamente os votos (a man alzada) a favor, en contra e 
abstencións. 

Posteriormente, e sen paralizar a marcha do congreso, iranse lendo os resultados das 
devanditas votacións. 

No pleno do congreso, os textos dos temas propostos e as propostas de eventuais 
modificacións votaranse globalmente con aquelas da mesma natureza, facéndose a votación por 
separado das de natureza distinta. As resolucións dos congresos votaranse globalmente ou por 
separado e a aprobación será por maioría simple. 

As conclusións, modificacións e resolucións aprobaranse por maioría simple. Enviaranse ás 
organizacións inmediatamente superiores todas aquelas propostas que obteñan maioría, así 
como as minoritarias que obteñan polo menos o 20 %. 

8. Do congreso redactarase a acta xeral que conterá, ademais dos datos identificativos das 
persoas que interviñeron no congreso, o resultado das votacións, os nomes das persoas 
elixidas, a desagregación destas por xénero, e, se for o caso, o nome do presidente ou 
presidenta da delegación e as reclamacións ou incidencias relevantes que se puideren producir. 

Esta acta xeral acompañarase das actas das distintas comisións, un exemplar de cada 
candidatura presentada, os votos nulos e os votos que, despois de lles dar validez, foren 
impugnados. 

As actas deben ser asinadas por todas as persoas que interveñen, incluídas as designadas 
interventoras. Se algunha das persoas obrigadas a asinar non o fixer, farase constar. 

A Secretaría Xeral electa ordenará o necesario para que a acta se rexistre, no prazo máximo de 
dous días hábiles, no Sistema Informático Confederal. 

9. Na sesión de apertura do Congreso constituirase a Mesa Presidencial. A Presidencia do 
Congreso terá a función de dirixir e moderar os debates, no seu caso, ler as propostas de 
resolución, establecer os tempos para as distintas intervencións e sometelas a votación, recibir e 
acusar recibo das candidaturas e de todo tipo de documentos que lle sexan presentados, 
comunicar as subsanacións que se deban realizar, sendo o Presidente ou Presidenta do 
Congreso o seu portavoz. A Presidencia do Congreso contará coa asistencia da Comisión 
Técnica. 

10 Constituiranse as seguintes Comisións: 

 Comisión Técnica do Congreso: nomeada pola Comisión Executiva da U.C. contará coa 
asistencia necesaria da Secretaría de Organización, da que dependerá até a constitución da 
Mesa do Congreso. A Comisión Técnica constituirase en tempo e forma, de acordo ao disposto 
no Regulamento que rexa o Congreso. 
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 Terá as funcións recollidas na disposición xeral oitava das Normas do 12 Congreso Confederal e 
nas do 12 Congreso do S.N. 

 Comisión de Candidaturas: formada por 1 persoa de cada delegación ao congreso e 3 da 
Comisión Executiva saínte da Unión. 

Terá as funcións recollidas na disposición xeral novena das Normas do 12 Congreso Confederal 
e nas do 12 Congreso do S.N. 

 Comisión de Resolucións: formada por 5 persoas (dúas da Executiva saínte e tres máis das 
delegacións con maior número de cotizacións). Calquera delegación, delegado ou delegada 
poderá presentar á Comisión unha Resolución se vén referendada polo 10 por 100 das persoas 
delegadas ao Congreso. As solucións, serán votadas polo pleno do congreso. 

11. Todas as reclamacións sobre o desenvolvemento do proceso congresual  terán que formalizarse 
por escrito ante a Comisión de Interpretación de Normas do Sindicato Nacional de CCOO de 
Galicia (NIVEL IV), dentro o prazo de dous días hábiles contados a partir da data do feito 
concreto contra o que se reclama, segundo o establecido no Capítulo VI das normas para o 12 
Congreso do S.N. 

12. Para non disposto neste anexo estarase ao establecido nas normas xerais do S.N. de CCOO de 
Galicia e da Confederación. 

 

 

Comisión Executiva da U.C. de CCOO de Vigo, setembro de 2020 
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