
Benvolguda companya, benvolgut company,

D’acord amb els Estatuts i la normativa que se’n deriva, em plau convocar-te al Congrés d’ERC Nou
Barris que celebrarem el dilluns  06 de juliol de  2020 a les  20h al Casal Republicà Francesc Layret
(Barcelona). 

Amb la següent proposta d’ordre del dia:

1. Elecció de la Mesa.
2. Aprovació de l’ordre del dia.
3. Lectura i aprovació, si escau, de l’acta del congrés anterior.
4. Informe de la Presidència comarcal sortint.
5. Informe econòmic. 
6. Presentació i votació de les candidatures a la Presidència d’ERC Nou Barris.
7. Presentació i votació, de la proposta de Secretaries.
8. Presentació de candidatures de les persones a conselleres nacionals, si escau.
9. Elecció d’una persona consellera de districte.
10. Torn de paraules.

Donades l’actual crisis sanitària serà imprescindible inscriure´s prèviament al Congrés tot enviant un
correu electrònic a l’adreça del Casal (noubarris@esquerra.cat) o a qualsevol membre de la Comissió
Organitzadora abans del 1 de juliol. La Comissió Organitzadora es reserva el dret a canviar de seu el
Congrés per tal de oferir un aforament segur a totes les persones congressistes. Qualsevol canvi serà
comunicat prèviament.

Per poder participar amb dret a vot al Congrés Comarcal cal estar al corrent de pagament una setmana
abans de la  data  de celebració,  és  a  dir,  el  dia  29 de juny de 2020.  Les  persones que rebin  la
convocatòria però no estiguin al corrent de pagament podran assistir sense dret a vot. Així mateix, les
persones militants que no tinguin els tres mesos d’antiguitat podran assistir, però no tindran dret a veu
ni vot. En qualsevol cas i per tal de facilitar un aforament segur als assistents, sempre tindran prioritat
per a ser a la sala del Congrés les persones militants de ple dret. Per últim, us informem que per poder
accedir a un càrrec orgànic o institucional cal estar al corrent del compliment de la Carta Financera.

Les candidatures a formar part de l’Executiva s’hauran de lliurar per escrit a la Comissió Organitzadora
abans del diumenge 5 de juliol de 2020, acompanyades d'un aval del 5% de la militància comarcal, que
en el cas de Nou Barris suposa un mínim de 4 avals. Les persones que avalin una candidatura han de
tenir  els  tres  mesos  d’antiguitat  com  a  militants  perquè  l’aval  sigui  acceptat  per  la  Comissió
Organitzadora. Cada militant pot avalar només una candidatura per formar part de l’executiva comarcal.
Les  candidatures  han  de  tenir  la  signatura  de  conformitat  de  totes  les  persones  integrants  i  han
d’incloure un programa d’actuació.   La candidatura a l’Executiva  hauria de constar de Presidència,
Secretaria d’Organització, Secretaria de Finances i Administració, Secretaria d’Imatge i Comunicació,
Secretaria de la Dona, Secretaria de Política Municipal Secretaria de Política Parlamentària, Secretaria
de ciutadania,  Secretaria  de  transició  ecològica  i  Secretaria  d’acció.  Una mateixa persona militant
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podrà assumir fins a dues secretaries. També es podran nomenar un màxim de sis altres càrrecs més a
criteri del congrés. Les candidatures hauran de ser paritàries. 

Les persones que vulguin presentar candidatura a formar part del Grup Municipal de Districte hauran
de fer  arribar  una  carta  manifestant  la  seva  voluntat  a  ser  Conseller  o  Consellera  a  la  Comissió
Organitzadora  abans del diumenge 5 de juliol de 2020 acompanyada d’un certificat de la Seu Nacional
d’ERC de compliment de la  Carta Financera i  la  signatura d’un document  de compromís amb les
tasques i responsabilitats derivades del càrrec de Conseller o Consellera de Districte (Podeu trobar el
document  de  compromís  aquí:  http://locals.esquerra.cat/documents/arxius/document-de-
compromis.pdf).

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

1. Quim Sangrà / 670465801 / jsangra@bcn.cat 
2. Emma Serra / 617892555  / emmaserrag@gmail.com
3. Joan Miquel Saderra / 618536654 / joansaderra@hotmail.com

Llúcia Cuenca
Presidència
ERC Nou Barris

Barcelona, 26 de juny de 2020

Podeu trobar els fulls de recollida d'avals per a les diverses candidatures, així com altra informació
referida al Congrés, en aquest enllaç:
http://locals.esquerra.cat/noubarris/agenda/congres-derc-nou-barris
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