
Convocatòria d’assemblea local

A la següent pàgina d’aquest document trobareu un model de convocatòria d’assemblea local editable. 
Aquestes notes us ajudaran a l’hora d’adaptar-ne el contingut per a convocar una assemblea.

Tipus d’assemblea local
Al títol de la convocatòria, heu d’afegir la paraula «ordinària» si es tracta d’una assemblea local ordinària 
o bé «extraordinària» si es tracta d’una assemblea extraordinària.

Ordre del dia
Si es tracta d’una assemblea local ordinària, a partir del punt 3 de l’ordre del dia heu d’afegir els punts 
necessaris per tractar els temes que calgui i obviar els punts que van del 4 al 6. En el cas que hi hagi 
renovació de la Presidència Local i de l’Executiva Local, caldrà incloure tots els punts de l’ordre del dia
que es detallen per defecte al formulari pdf.

Presentació de candidatures a l’Executiva local
Sempre que sigui possible, la Comisssió organitzadora de l’assemblea local es farà càrrec, si s’escau, 
de trametre tota la informació a la militància en format electrònic o en paper.
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NOTES PER OMPLIR EL FORMULARI DE CONVOCATÒRIA



1 Elecció de la Mesa.

2 Aprovació de l’Ordre del dia.

3 Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea Local anterior.

4

5

6

7 Torn de paraules.
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Convocatòria d’assemblea local

Benvolgut company, benvolguda companya, 

D’acord amb els Estatuts i la Normativa bàsica de funcionament de les Seccions Locals, 
Federacions Comarcals i Federacions Regionals, em plau convocar-vos a l’Assemblea Local 
d’Esquerra –  que celebrarem

el de 

a les , a

amb la següent proposta d’ordre del dia:

Us recordem que per poder tenir dret a sufragi actiu i passiu heu d’estar al corrent de pagament en el 
moment d’inici de l’Assemblea Local, així com haver passat tres mesos des de l’entrada de la sol·licitud 
d’afiliació a la Secretaria Nacional de Finances i Administració al dia de la celebració d’aquesta
Assemblea Local. 
 
Amb aquesta convocatòria, us fem saber que les candidatures a l’Executiva Local s’hauran de lliurar per 
escrit a la Comissió Organitzadora de l’Assemblea Local, amb la signatura de conformitat de totes les 
persones integrants. El termini de recepció de les candidatures es tancarà abans de l’elecció de la Mesa 
de l’Assemblea Local (primer punt de l’ordre del dia). La presentació de la candidatura a l’Assemblea Local 
haurà d’incloure un programa d’actuació, així com les persones que formaran part de l’Executiva Local.

Per a dubtes o aclariments podeu adreçar-vos a qualsevol dels membres de la Comissió organitzadora:

Cordialment,
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