
Convocatòria de Congrés Comarcal/Regional Extraordinari 
Elecció dels candidats i candidates 
a les eleccions al Parlament de Catalunya 2012

Benvolgut company, benvolguda companya,

Em plau convocar-vos al Congrés Comarcal/Regional d’elecció dels candidats i candidates a les 
eleccions al Parlament de Catalunya, que celebrarem 

amb la següent proposta d’ordre del dia:

1. Elecció de la Mesa.
2. Aprovació de l’ordre del dia.
3. Presentació de les candidatures a la primera persona candidata de la comarca.
4. Elecció de la primera persona candidata de la comarca.
5. Presentació de la resta de candidats/es de la comarca.
6. Elecció de la resta de candidats/es de la comarca.
7. Torn obert de paraules.

Us recordem que per poder participar heu d’estar al corrent de pagament una setmana abans 
del dia de celebració del Congrés, així com haver passat el termini de tres mesos a comptar des 
de la data de registre de la butlleta de sol·licitud a la Seu Nacional el dia de la celebració d’aquest 
Congrés. 

Tenen dret a presentar candidatura la militància al corrent de pagament, que hagi adquirit la plena 
condició de militant abans de la finalització del període de presentació de candidatures.

Amb aquesta convocatòria, us fem saber que les candidatures hauran de presentar-se per escrit 
a la Comissió Organitzadora, com a màxim dos dies abans de la celebració del Congrés Comarcal 
i que s’inicia el període de recollida de signatures per presentar-se com a primer candidat/a de la 
comarca. 

el  d’octubre, 

a les a

OSONA

divendres dia 5

20 hores  la Casa de Cultura de "Can Puget" (c/Baixada de la Fidela 1-3) Manlleu

Data de finalització del període de presentació de candidatures dia 3 d'octubre a les 20h



En aquest cas, s’haurà de comunicar mitjançant una carta a la Comissió Organitzadora, on haurà de 
constar que presenteu candidatura per aquest lloc acompanyada de l’aval de                                   
signatures (3% de la militància de la comarca). Els fulls de recollida de signatures es poden dema-
nar a la seu de la Federació Comarcal/Regional, a la Comissió Organitzadora, o bé descarregar-los 
de l’Esquerra en xarxa (https://xarxa.esquerra.cat, a Arxius>Eleccions Parlament). 

Per altra banda, les persones que vulguin presentar candidatura a la resta de la llista per la comar-
ca, hauran de presentar una carta manifestant aquesta circumstància.

Juntament amb la presentació de la candidatura, cada candidat/a pot entregar un currículum, sem-
pre i quan no superi 1 DIN A4 a dues cares, i també en format electrònic. La Comissió Organitzadora 
del Congrés Comarcal/Regional es farà càrrec de lliurar el currículum a les persones assistents al 
Congrés.

En cas de qualsevol dubte o aclariment podeu adreçar-vos a qualsevol dels membres de la Comis-
sió Organitzadora:

Cordialment,
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Pere Prat manlleu@esquerra.org

Josep Sallent sallentj@gmail.com

Lluís Argemí osona@esquerra.org. 93.889.56.28

Pere Prat i Boix. President d'Esquerra Osona

Vic, 27 de setembre de 2012


