ELECCIONS 2019

DOCUMENT D'AVAL PER ALS CANDIDATS I CANDIDATES DELS EQUIPS QUE
VOLEN CONCÓRRER A LES ELECCIONS MUNICIPALS 2019
Espai de participació que dóna l’aval
Espai de participació:
Persona i mail de contacte de l’espai:
Data de la reunió en la que s’aprova donar l’aval

Candidat o candidata que rep l’aval
Nom i cognoms de la persona:
Nom de la candidatura d’equip de la que forma part:
* Recordeu que és IMPORTANT que recolliu en l'acta de la reunió corresponent la decisió
d'avalar al candidat o candidata. El comitè electoral podrà fer les consultes que cregui
oportunes i sol·licitar l'acta.
**Cada espai pot donar avals a tantes candidatures com decideixi.
Reglament electoral per a la confecció i elecció de la candidatura que concorrerà a les eleccions
municipals 2019
Article 9.c Presentació d’avals
● Avals per candidat/a (individuals): presentació de mínim 2 avals dels espais de participació de
l’organització (actualment hi ha 41 espais de participació). D’aquests, un aval haurà de ser d’una
assemblea de barri/districte o d’un eix temàtic. La resta d’avals poden ser recollits dels
següents espais: assemblea de barri/districte, eix temàtic, comissió tècnica, grup municipal.
● El procés de petició dels avals de cada candidatura serà presencial en alguna de les reunions
ordinàries o extraordinàries dels espais.
● Els espais de participació podran avalar a tantes persones candidates com vulgui
● La denegació de l’aval haurà de ser adoptada per una majoria simple o per consens de les
persones assistents a la reunió, segons decideixi prèviament l’espai de participació.
● La donació de l’aval a una o vàries candidatures haurà de constar en una de les actes de reunió
de l’espai corresponent, que haurà d’estar a disposició del Comitè Electoral en el cas de ser
necessari.
● Els avals faran servir el mateix document base amb tots els camps requerits complimentats.
Aquest document estarà disponible per totes les persones elegibles a l’inici del període de
recollida d’avals i presentació de candidatures.

