CONVOCATÒRIA D'ASSEMBLEA LOCAL PRESENCIAL PER LA TRIA DE CAP DE
LLISTA A LES ELECCIONS MUNICIPALS DE 2023

Benvolgut company, benvolguda companya,
D’acord amb els Estatuts, la normativa que se’n deriva i el Reglament de les Eleccions
Municipals 2023, em plau convocar-te a l’Assemblea Local d’Esquerra Republicana - Nom
municipi que celebrarem el dia del mes de any a la hora a l'espai/lloc i adreça de municipi.
L’assemblea local se celebrarà de forma presencial amb la següent proposta d’ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Elecció de la Mesa
Aprovació de l’ordre del dia
Aprovació, si escau, de l’acta de l’assemblea anterior
Presentació de les candidatures a cap de llista per a les Eleccions Municipals 2023
Elecció de la persona cap de llista per a les Eleccions Municipals 2023
Aprovació, si escau, de les persones integrants de la Comissió Electoral Local.
Torn obert de paraules

Poden participar amb dret a vot les persones militants adscrites a la secció local que resideixi
en el municipi al corrent de pagament i que hagi adquirit la plena condició de militant el dia de
la convocatòria de l’assemblea. La data màxima per posar-se al corrent de pagament és d’una
setmana abans de l’inici de l’assemblea, és a dir el dia.
Si alguna persona militant que de forma motivada no pot exercir el seu dret de vot
personalment com a conseqüència de la repressió política, d’un permís de maternitat o
paternitat acreditat o de problemes de salut acreditats pot delegar el vot en una altra persona
militant de la mateixa secció local. La persona militant que vulgui delegar el seu vot ho ha de
sol·licitar a la Comissió Organitzadora fins a 72 hores abans de la celebració de l’assemblea,
indicant-hi el nom de la persona militant en qui delega.
Tenen dret a presentar candidatura a cap de llista totes les persones vinculades a
l’organització, militants, simpatitzants o amigues avalades per un 20% de la militància de la
secció local al corrent de pagament amb residència al municipi, és a dir XX avals. L’executiva
local també pot presentar una proposta de candidatura.
Totes les persones candidates, si ja han estat càrrecs públics en anteriors mandats municipals
han d’haver complert la Carta Financera d’acord amb allò que s’estableix al Títol II del Llibre
VI. Règim econòmic, administratiu i jurídic aprovat pel Consell Nacional d’Esquerra
Republicana el 24 d’octubre de 2020.

Podeu trobar els fulls per recollir els avals al SharePoint d’Esquerra Republicana o adjuntats
en aquesta comunicació. La presentació de les precandidatures s’ha de fer tal com indiqui la
Comissió Organitzadora, (com a màxim dos dies abans de la celebració de l’assemblea),
Cada persona militant resident al municipi que hagi adquirit la plena condició el dia del procés
electoral només podrà avalar amb la seva signatura una sola persona candidata

Per a dubtes o aclariments podeu adreçar-vos a qualsevol dels membres de la Comissió
Organitzadora:
Membre 1. Nom, cognoms, telèfon i/o adreça de correu electrònic.
Membre 2. Nom, cognoms, telèfon i/o adreça de correu electrònic.
Membre 3. Nom, cognoms, telèfon i/o adreça de correu electrònic.

Nom, cognom i signatura de la Presidència Local
Lloc i data
(la convocatòria ha de ser tramesa amb una antelació mínima de 15 dies naturals

