
 
 

GUIÓN-CALENDARIO II ASEMBLEA NACIONAL ANOVA – IN 
 
 

XUÑO 

14  de Xuño (CN ordinaria) • Aprobación do Guión-Calendario 
• Aprobación do procedemento de elección 
da Comisión Redactora de Textos. 
• Delegación na Comisión Permanente para 
redactar o Regulamento da Asemblea 

15 de Xuño Comunicación ao conxunto da militancia do 
aprobado na CN 

16 de xuño ao 30 de xuño Cada militante ou grupo de militantes pode facer 
chegar as súas aportacións para a redacción dos 
textos 

 
 
 

XULLO 

1 de Xullo A Permanente envía ao conxunto da militancia a 
proposta de Regulamento e as achegas da militancia 
ao debate 

2 ao 10 de Xullo Período de enmendas ao Regulamento, propostas 
para CRT e propostas para o lema da AN e o lugar de 
celebración do Plenario 

12 de Xullo (CN extraordinaria) Apróbase: 
• Regulamento asemblear 
• Composición da CRT 
• Lema da Asemblea 
• Lugar de celebración do plenario 

13 de Xullo Envíase a documentación aprobada ao conxunto da 
militancia 

14 de Xullo ao 31 de Xullo Elaboración da 1ª proposta de textos por parte da 
CRT 

 
 

AGOSTO 

1 ao 3 de agosto (continúa) Elaboración da 1ª proposta de textos por 
parte da CRT 

4 de agosto  A CRT remite ao conxunto da militancia os textos 
eleborados e os votos particulares se os houber 

5 ao 31 de agosto Período de enmendas individuais: calquera militante 
(ou grupo de militantes) pode facer enmendas aos 
textos remitidos pola CRT 



 
 
 

SETEMBRO 

1 ao 3 de setembro A CRT examina e dictamina as enmendas achegadas 

4 de setembro A CRT remite o dictame das enmendas ao conxunto 
de integrantes da CN 

6 setembro (CN ordinaria) A CN aproba: 
• Textos para o debate 
• Composición da Mesa da AN 
• Orde do Día do Plenario da AN 
• Censo definitivo de asembleístas 

7 de setembro A documentación aprobada é remitida ao conxunto 
da militancia 

8 ao 30 de setembro • Período de celebración de asembleas 
territoriais para o debate das enmendas, tanto as xa 
presentadas como outras novas. Para pasar ao 
pleno, as enmendas requerirán dun apoio mínimo 
fixado no regulamento asemblear. 
• Período de presentación das candidaturas 
para os organismos 

 
 

OUTUBRO 

4 de outubro A CRT remite ao conxunto da militancia as 
enmendas que pasan ao plenario xunto co resto da 
documentación (candidaturas presentadas, etc) 

11 E 12 DE OUTUBRO PLENARIO DA II ASEMBLEA NACIONAL 

 
 
Calendario para a participación: 
 

18 de agosto Data límite para dar de alta novos/as afiliados/as 
que terán dereito a voto no plenario 

19 ao 23 de agosto A Permanente comproba e establece a relación de 
afiliados/as cond dereito a voto 

24 de agosto Comunicación individualizada a cada afiliado/a 

25 de agosto ao 3 de setembro Período de subsanación de erros e actualización de 
cotas 

6 de setembro Aprobación na CN do censo definitivo 

 
 
 


