
REGLAMENT i CALENDARI DE LA 6a ASSEMBLEA NACIONAL D’EUiA

Els dies 26 i 27 de maig o 3 i 4 de juny (depenent de la disponibilitat de l’espai) 
se celebrarà la 6a Assemblea Nacional d’Esquerra Unida i Alternativa (EUiA) 
constituïda pels delegats/des de les assemblees de base. En aquesta 
assemblea, s’aprovaran tots els documents i s’elegirà la nova direcció nacional 
d’EUiA. 

Calendari:

El 21 de gener, el Consell Nacional aprova el reglament i el calendari que ha 
de regir la 6a Assemblea Nacional. 

En la setmana del 30 de gener al 3 de febrer es constitueixen les comissions 
d’elaboració  dels documents assemblearis que es dotaran de:

Una mínima estructura de coordinació: coordinador/a/s, secretaris/es, etc.

Un calendari de reunions que es farà públic a la fi que hi puguin participar el 
màxim de persones interessades.

Un mètode de treball que faciliti la participació -tant presencial com a 
telemàtica- de les persones que s’hagin adscrit a les respectives comissions, al 
mateix temps que garanteixi un mínim ordre que permeti tenir els documents 
elaborats en el termini necessari.   

La suma dels equips coordinadors es constituirà en una Comissió 
coordinadora que serà la responsable de la direcció i gestió de tot el que 
estigui relacionat amb el procés assembleari: documents, espais, convocatòria, 
pressupost...  

Aquesta Comissió haurà de garantir la pluralitat i farà el possible per a què 
sigui paritària.

El cens es tanca el 24 de febrer.

En el mes de març es convocarà un Consell Nacional que aprovarà els 
documents que se sotmetran a discussió, així com les esmenes als Estatuts si 
fos necessari. El Consell Nacional aprovarà també el cens definitiu i el 
calendari del següent reglament:

Reunions de les Assemblees de base:

Es garantirà la recepció dels materials aprovats per al Consell Nacional a tota 
l’afiliació en el mínim termini possible. 



A partir de ... se celebraran les assemblees per fer el debat dels documents, el 
seu balanç i per a l’elecció dels/les delegats/des. Aquestes assemblees -
malgrat que solament podran elegir i ser elegibles aquells que estiguin al 
cens aprovat per al Consell Nacional- hauran de ser el més obertes 
possible als nostres amics i amigues, i a la gent d’EUiA. 

Les assemblees de base podran fer tantes reunions com considerin necessari, 
amb l’objectiu de facilitar la màxima participació dels afiliats i afiliades i de les 
persones amigues, però com a mínim n’hauran de celebrar una que haurà 
hagut de ser convocada en temps (7 dies abans) i forma (fent constar l’ordre 
del dia, el lloc i hora de celebració).

Les comissions locals i sectorials hauran d’enviar còpia de les cartes de 
convocatòria i el calendari de reunions a la Comissió d’Organització.

Les esmenes i/o aportacions als materials de debat d’EUiA hauran d’obtenir un 
20% dels vots dels/les assistents al plenari per tal que siguin transmeses a la 
ponència.

Les esmenes i/o aportacions s’hauran d’identificar de la manera següent:

Majoritàries o minoritàries.
Apartat, pàgina i número de línia que s’esmena.

Un cop s’hagi acabat el període de discussió i d’elecció de delegats/des, la 
comissió local, de sector o món del treball,  farà arribar una acta a la Comissió 
d’Organització abans del ...

Es procurarà fer arribar a la Comissió d’Organització les esmenes el més aviat 
possible i amb suport informàtic per a facilitar la seva edició. 

Les assemblees de base poden fer arribar propostes de noms de persones per 
al nou Consell Nacional que estarà composat per 132 companys i companyes, 
elegits d’acord amb els Estatuts. 

L’Assemblea podrà acordar un número diferent de membres del Consell 
Nacional.

Materials a debatre a les assemblees de base:

1.- Els documents aprovats pel Consell Nacional del mes de març.

Elecció de delegats i delegades:

L’elecció de delegats/es es farà en base als articles dels Estatuts.



Els/les delegats/des s’escolliran seguint la proporció d’un/a cada 5 afiliats/des 
o fracció de 3. Només podran ser delegats/des així com electors/es les 
persones que constin al cens validat pel Consell Nacional del mes de febrer.

Si no són escollits com a delegats/des per les seves assemblees de base, els 
membres del Consell Nacional podran participar a la 6a Assemblea Nacional 
amb veu però sense vot. El Consell Nacional podrà determinar que un nombre 
que no superi el 10% del Consell Nacional, siguin delegats/des nats/es a 
l’Assemblea Nacional en funció de les seves responsabilitats a la Comissió 
Nacional i a la Permanent. (Article 52 dels Estatuts).

Suplents

Les assemblees de base triaran un 10% de suplents dels/les delegats/des 
escollits.

Convidats i convidades

Les assemblees de base podran convidar fins un 10% del nombre de delegats/
des que els correspongui.

El Consell Nacional podrà convidar les persones, entitats, partits polítics, 
sindicats, plataformes, moviments socials, etc. que consideri necessari.

Impugnacions

Qualsevol afiliat/da podrà impugnar els acords que hagi pres la seva 
assemblea de base si considera que s’han vulnerat els seus drets com afiliat/
da o els Estatuts, durant els 3 dies posteriors a la celebració de la seva 
assemblea. La Comissió de Garanties i Control haurà d’emetre una conclusió 
el mes aviat possible i com a màxim 48 hores abans de la celebració de 6a 
Assemblea Nacional. 

A l’abril, el Consell Nacional aprovarà el horari, el reglament i els criteris per a 
la Mesa de l’Assemblea Nacional.

Entre les convocatòries del Consell, i per tal d'evitar un nombre molt seguit de 
convocatòries del mateix, aquest Consell Nacional delega en la Comissió 
Nacional el seguiment i gestió política de tot allò en el que s'hagi de prendre 
decisions, sobre el procés de la 6a Assemblea: censos, mètodes, horaris, etc.


