
Estimada/o delegada ou delegado electo: 

Continuando o proceso congresual para debate e renovación dos órganos de dirección do Sindicato a 

todos os seus niveis e sendo elixido na candidatura do teu sector para a Asemblea Congresual do Nivel II 

pola presente convócote a participar na asemblea de segundo nivel da comarca de Ourense que se 

celebrará o vindeiro mércores 10 de marzo de 2021 no edificio sindical de CCOO sito no Parque de San 

Lázaro nº 12 en Ourense, co seguinte CALENDARIO: 

✓ Período de acreditacións dos delegados/as de 16:00 h a 18:00 h. 

✓ Inicio da asemblea ás 17:00 h. 

Orde do día da Asemblea: 

  

1. Constitución da Mesa da Asemblea e aprobación das normas de funcionamento da mesma. 

2. Informe do Responsable Comarcal de Ensino da Comarca de Ourense. 

3. Constitución das Comisións da Asemblea.  

4. Debate das emendas do I Nivel.  

     Emendas a Ponencia e Estatutos da Federación de Enseñanza de CCOO.   

     Emendas á Proposta de Resolucións e Estatutos do Sindicato Nacional de CCOO.   

     Emendas á Ponencia e Estatutos Da Confederación Sindical de CCOO. 

5.  Elección do/a Coordinador/a. 

6.  Elección dos/as delegados/as ao Congreso da Federación de Ensino de Galicia. 

7.  Elección dos/as delegados/as ao Congreso da Unión Comarcal de Ourense.  

8.  As Resolucións poderán presentarse dende as 18:05 h ata as 18:35 h. 

9.  Votación das Resolucións presentadas. 

10. Clausura. 

Deste Congreso saldrá elexido o Coordinador/a, os 12 delegados/as ao Congreso da Federación de Ensino 

de Galicia, e os 12 delegados/as ao Congreso da U.C. de Ourense. Lembramos que para poder presentar 

candidatura, ésta ten que ser completa e contar co 10% de avais das persoas acreditadas na Asemblea. 

O prazo de presentación de candidaturas será na propia asemblea de 18:05 a 18:35 h.  

Sen máis agardamos a túa presenza e participación. 

Recibe un cordial saúdo. 
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