HORARI III CONGRÉS DEL SINDICAT INTERCOMARCAL
DEL VALLÈS ORIENTAL, MARESME I OSONA DE LA FSC
17 de març de 2021
9h a 10h 30m •

Lliurament de documentació i credencials als delegats i delegades

9h 30m a 9h 45m
•

Reunió de les delegacions per nomenar el seu representant a la Mesa del Congrés, a la
Comissió de candidatures, la presidència de la delegació i la portaveu o portaveus per als debats.

9h 50m - Obertura del Congrés per un membre de la Comissió executiva
10h •
•
•
•

Constitució de la Mesa presidencial
Informació a les delegacions sobre el Reglament i funcionament del Congres
Anunci per la Presidència de l’horari de tancament del termini de presentació de candidatures i
resolucions
Salutacions
10h 20m -

•

Presentació de l’Informe balanç pel Secretari general sortint
10h 35m -

•

Intervenció dels portaveus de les delegacions a l’Informe balanç
11h 10m -

•
•

Conclusions del debat sobre l’Informe balanç
Reconeixement de companys sindicalistes
11h 25m

•
•

Obertura del període de votació telemàtica de l’Informe balanç
Presentació de l’Informe de credencials elaborat per la Comissió Tècnica
11h 30m –

•

Presentació del Pla d’Acció del sindicat intercomarcal FSC VORMAROS
11h 45m –

•
•
•

Debat per delegacions sobre el Pla d’Acció del sindicat intercomarcal
Tancament del període de votació telemàtica de l’Informe balanç
Tancament del termini per a la presentació de candidatures i resolucions
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11h 55m –
•

Intervenció dels portaveus de les delegacions al Pla d’Acció
12h 25m –

•

Conclusions i obertura del període de votació telemàtica del Pla d’Acció
12h 40m –

•
•
•
•

Informació del resultat de les votacions telemàtiques a l’Informe balanç
Presentació de les candidatures/candidatura pel o per la portaveu de la Comissió de
Candidatures. Les candidatures a presentar són a:
Secretari/a general del sindicat intercomarcal
Comissió executiva del sindicat intercomarcal
Membres Consell FSC CCOO-Catalunya
Membres Consell Unió Intercomarcal
Delegació al IV Congrés FSC CCOO-Catalunya
Delegació al III Congrés Unió Intercomarcal VORMAROS
Presentació de la candidatura a la Secretaria general
Obertura de la votació telemàtica de candidatures
12h 45m –

•

Tancament del període de votació telemàtica del Pla d’Acció
12h 55m –

•
•

Presentació del Pla d’Acció de la Unió Intercomarcal VORMAROS
Informació del resultat de les votacions al Pla d’Acció
13h 10m –

•
•

Tancament votació telemàtica de candidatures
Presentació del Pla d’Acció de la FSC de Catalunya
13h 25m –

•
•
•

Presentació de resolucions si n’hi ha
Obertura de la votació de les resolucions si n’hi ha
Informació del resultat de les votacions a les candidatures.
13h 45m –
CLAUSURA DEL CONGRÉS

•
•
•
•
•
•

Tancament del període de votació de les resolucions
Intervenció del Secretari General de la FSC de Catalunya.
Informació del resultat de les votacions a les resolucions.
Presentació de la nova executiva electa.
La Mesa que ha presidit el Congrés s’acomiada del plenari.
Intervenció del Secretari/Secretària General electe del sindicat Intercomarcal.

Canovelles, 17 de març de 2021
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