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HORARI DEL 9è CONGRÉS DE LA CONC 
 
 
 
DIA 3 DE DESEMBRE DE 2008 
 
 
9.00 a 
12.00  

Lliurament de credencials, aparells de votació i carpetes als /les 
congressistes 

9.30 Obertura del Congrés a càrrec del Secretari d’Organització de la 
CONC 

 Proposta i votació del Reglament i horari del Congrés 
 Proposta i votació de Mesa i presidència del Congrés 

 
Constitució de la Mesa del Congrés 
 
Dimissió de la Comissió Executiva sortint 
 
Anunci de la Presidència del dia i hora de tancament del termini 
de presentació de candidatures per a la Comissió Executiva, 
Secretari/Secretària general, Comissió de Control d’Administració 
i Finances, Comissió de Garanties i Arbitratge i Quota lliure del 
Consell Nacional 
 
Intervenció de l’Alcalde de Barcelona 

10.30 Presentació davant del Plenari de l’Informe General a càrrec del 
Secretari general sortint 

11.15 Intervenció de convidats 
11.55 Intervenció dels portaveus de les diferents delegacions en 

referència a l’Informe general 
14.30 Dinar 
  
16.00 Continuació del debat sobre l’Informe general 
17.15 Lectura de l’Informe de la Comissió de Credencials i votació 
17.25 Conclusions del debat a càrrec del Secretari general sortint i 

votació 
18.15 Presentació del Programa d’Acció i inici del procés de votació 

d’esmenes 
20.00 Fi de la sessió 
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HORARI DEL 9è CONGRÉS DE LA CONC 
 
 
 
DIA 4 DE DESEMBRE DE 2008 
 
 
9.00 Continuació del debat i votació de les esmenes al Programa d’Acció 

 
Votació del Programa d’Acció 

10.35 Presentació del portaveu de la Comissió de Candidatures de la /les 
proposta/es per a la Comissió Executiva, Secretari/Secretària 
general, Comissió de Control d’Administració i Finances, Comissió 
de Garanties i Arbitratge i Quota lliure al Consell Nacional 

11.05 Presentació de la proposta de modificació d’Estatuts de la CONC 
11.35 Debat i votació de les esmenes a la proposta de modificació 

d’Estatuts de la CONC 
 
Votació dels Estatuts de la CONC 

12.40 Presentació de la candidatura o candidatures 
13.05 Votació 
14.15 Dinar 
  
16.00 Inici de la sessió de la tarda 

 
Lectura de l’Informe de la Comissió de Garanties i Arbitratge i 
votació 
 
Lectura de l’Informe de la Comissió de Control d’Administració i 
Finances i votació 
 
Lectura de l’Informe del Síndic de l’Afiliat i votació 

17.30 Resultat de la votació de la candidatura o candidatures 
 
Intervenció del President de la Generalitat de Catalunya 
 
Intervenció del Secretari general de la CS de CCOO 
 
Clausura a càrrec del Secretari/ària general de la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya 

19.25 Cloenda 
 


