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Els Secretaris d’Organització de la intercomarcal de Tarragona i del Sp 
Confederal de Catalunya  hem constituït la comissió organitzadora del Ple 
Extraordinari a celebrar el 2 de Febrer del 2013 a Tarragona.

Agraïm per endavant la col·laboració que diversos companys i companyes de 
Tarragona ens donaran per portar a terme la celebració del Congrés.

Us podeu comunicar amb la comissió a través de la adreça electrònica creada 
per l’esdeveniment que és: PleRuesta@cgtcatalunya.cat 

El Ple es celebrarà als locals de la Federació Intercomarcal de Tarragona a la 
plaça Imperial Tàrraco nº1 edifici 2 3ªplanta el dia 2 de Febrer.

L’horari de recepció de delegacions serà a partir de les 9 i mitja tenint previst el 
començament del Ple a les 10 i mitja del matí. Es prega puntualitat

Es preveu una pausa per dinar a les 14hores i continuarà la sessió, si s’escau a 
partir de les 16hores tenint com hora de finalització les 17hores 30minuts.

Per poder agilitzar les tasques organitzatives es demana que el dia 30 de Gener 
ens lliureu els acords i delegacions que assistiran al Ple. En referència expressa 
de si són delegats, observadors i/o convidats.

Es precís que ens indiqueu quants es quedaran a dinar per garantir la 
infraestructura corresponent.

Per la constitució de Mesa de Congrés, comissió de credencials i escrutini us 
demanem que fins el 30 de Gener a les 24hores ens feu arribar complimentades 
les paperetes que us adjuntem. 

Tarragona a 10 de Gener del 2013
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