
 
 

 

 
 

Calendari i normes de la XIII Assemblea d'EUPV 

Consell Polític Nacional 11/09/2021 
 
 
 
 
 

CALENDARI 

 
⚫ 11/09/2021: Celebració de la reunió del CPN on s'aprova la convocatòria de la XIII 

Assemblea d'EUPV, així com les normes i el calendari d'aquesta. 

Es dona el mandat a la Comissió Executiva de ser la comissió preparatòria de la XIII 

Assemblea d'EUPV, encarregada de la preparació del procés i on haurà d'estar 

representada la pluralitat de l'organització per a intentar buscar el consens en la 

proposta política i l'elaboració de les candidatures. 

Creació dels Censos provisionals A i B: 

⚫ Cens per al debat i votació de document polític (AC, AP, AD, BI de menys 

d'un any i SI). (Cens A) 

⚫ Cens per a l'elecció i votació de delegats/as i candidatures i per al debat i 

votació, de l'informe de gestió, document organitzatiu i estatuts (AC i AD 

amb l'última quota pagada) (Cens B) 

 
 

⚫ Del 13/09/2021 al 28/11/2021: Exposició dels censos (el model d'exposició serà el cens 

generat per la UAR, no es podran exposar cap mena de cens que no tinga el segell de la 

UAR) en les Assemblees de Base per a la seua consulta i comprovació, durant aquest 

període es podran presentar reclamacions al cens. Els censos seran actualitzats 

diàriament, per la UAR. Els censos són elements variables al llarg de tot el procés a 

efecte de votacions per sufragi universal. 

⚫ Del 29/11/2021 al 02/12/2021: Tots dos inclusivament, les Comarques i en última 

instància la comissió preparatòria de l'Assemblea resoldrà les incidències dels censos 

per a la votació per sufragi universal del que corresponga. 

⚫ 11/09/2021: El Consell Polític aprova el reglament de la XIII Assemblea. En aqueix òrgan 

s'aprovarà igualment la distribució de delegats/des per Col·lectius locals prenent com a 

base els AC a 11 de setembre de 2021. A partir d'aquesta data estaran els censos a la 

disposició de les direccions comarcals d'EUPV, per a la seua exposició en les assemblees 



locals. 
 

 

⚫ 01/10/2021: Data límit per al lliurament de documents per a ser aprovats pel CPN i 

presentació dels avals corresponents. 

⚫ 02/10/2021: El CPN aprova, l'informe de gestió, el document polític i la proposta 

d'estatuts que presente la direcció i les propostes alternatives, si n'hi haguera, els 

membres de la comissió de credencials, la proposta de taula i la proposta de comissió 

de resolucions. 

⚫ 03/10/2021: Enviament de la documentació aprovada en el CPN a les Comarques i 

col·lectius d'EUPV i posada en marxa en la UAR i en la web de l'apartat de l'Assemblea, 

on es pujaran tots els documents, el calendari, les normes i la documentació. 

⚫ Des del 04/10/2021 al 21/11/2021: Debat dels documents en les assemblees de base i/ 

o en les assemblees comarcals. Les comarques, en coherència amb aquest calendari i 

normes, regularan els processos dels seus col·lectius locals i acordaran els calendaris 

per als diferents col·lectius i/o comarca. 

⚫ 19/11/2021: Data límit per a la presentació de candidatures als òrgans de direcció 

d'EUPV i dels avals corresponents. Proclamació provisional de les candidatures 

presentades. Es donarà un termini de 48 hores a les candidatures que no reunisquen 

els requisits per a poder esmenar els errors que hi haguera, igualment durant aquest 

període, en el cas que s'haja presentat més d'una candidatura, s'intentarà aconseguir 

un acord per a presentar una candidatura única i unitària. 

⚫ 22/11/2021: Proclamació definitiva de les candidatures presentades. 

⚫ 21/11/2021: Data límit per a la celebració de les assemblees locals i/o comarcals. 

⚫ 22/11/2021 al 28/11/2021: Període per a l'elecció de delegades/ts per part de les 
comarques d'aquells col·lectius que no hagen triat als seus delegats/des corresponents. 

⚫ 30/11/2021: Data límit per al lliurament d'actes on vinguen recollides les delegacions 

de delegades i delegats triats, esmenes i resolucions per part dels col·lectius locals i/o 

comarcals. Les esmenes es remetran en el cas que s'hagen presentat documents 

alternatius i les ponències hagen de treballar els documents. 

⚫ 03/12/2021: Data límit per a la notificació de lloc i components de cada mesa electoral. 

⚫ Des de les 08:00h del 04/12/2021 fins a les 21:00h del 10/12/2021: votació en línia de 

l'informe de gestió, documents (en el cas que s'hagueren presentat documents 

alternatius) i candidatures als òrgans d'EUPV en l'eina UAR. 

⚫ El 12/12/2021 des de les 09:00 h fins a les 20h: Votació presencial de l'informe de 

gestió, documents (en el cas que s'hagueren presentat documents alternatius) i 

candidatures als òrgans de direcció d'EUPV en l'eina UAR. Almenys es posarà una taula 

per comarca per a realitzar la votació presencial, i les mateixes hauran de tindre 

almenys un horari de quatre hores. 

⚫ 12/12/2021: Totes les meses electorals tindran fins a les 21:00h per a enviar la relació 
de NAFs (nombres d’afiliades/ts o simpatitzants), les actes i fotografia del cens.



 
 

 

⚫ 18/12/21: XIII Assemblea d’EUPV. 

 
 
 

NORMES 

 
1) CONVOCATÒRIA 

 

1.1 Segons estableixen els Estatuts en el seu article 36 correspon al Consell Polític 

Nacional d'EUPV convocar l'Assemblea d'EUPV i establir les normes. El CPN de l'11 de 

Setembre acorda la Convocatòria de la XIII Assemblea. 

1.2 El Consell Polític Nacional d'EUPV reunit l'11 de setembre de 2021 acorda la 

celebració de la XIII Assemblea per a el pròxim dia 18 de desembre de 2021, amb els criteris 

de participació i presència que aquestes normes determinen amb el següent ordre del dia: 

1. Aprovació de la taula de la XIII Assemblea d'EUPV. 

2. Debat i votació d'esmenes al document Polític. 

3. Debat i votació d'esmenes al document organitzatiu. 

4. Debat i votació d'esmenes als Estatuts. 

5. En el marc de l'Assemblea es reuniran els membres electes del Consell Polític 
Nacional els qui procediran a l'elecció de la persona que ostentarà la Coordinació 
General d'EUPV. 

La mesa de l'Assemblea, a proposta de la Comissió Executiva, podrà ampliar aquest ordre del 

dia. 

 

2) DEBAT I DISCUSSIÓ DE TEXTOS 
 

2.1 Documents a debat. 

2.1.1 Tesis polítiques. 

2.1.2 Tesis organitzatives i estatutàries. 
 
2.2 De l'organització i format dels debats 

 
2.2.1 La data límit per a la celebració de les Assemblees locals i/o Comarcals serà el 

25 de novembre de 2021. 

2.2.2 A partir del dia 03 d'octubre seran entregades a la Secretaria d'Organització, 

enviant al correu organitzacio@eupv.org i posteriorment pujades a l'eina UAR les tesis o 

documents alternatius aprovats, en el format que es proporcionarà des d'aquesta secretaria, 

a fi de donar-les a conéixer a tota la militància abans de les seues respectives assemblees 

mailto:organitzacio@eupv.org


 

  
 
 

locals i/o comarcals. 

2.2.3 El debat dels documents ha de fer-se, amb el major grau de transparència, 

tant cap a l'interior d'EUPV, com cap a la societat i mitjans de comunicació. El procés de 

debat ha de significar una gran mobilització del conjunt d'Esquerra Unida del País Valencià. 

2.2.4 L'adopció de mesures que afavorisquen la participació és fonamental per a la 

celebració de l'assemblea i garantia que aquesta expressa l'opinió de tota l'organització. A 

causa de la situació generada per la crisi del COVID-19 es podran conjugar sempre dues 

formes de debat, la presencial i la telemàtica. La direcció d'EUPV facilitarà l'ús d'eines 

telemàtiques per a organitzar els debats, sempre que siga necessari. 

2.2.5 Tota l'afiliació d'EUPV té dret a l'accés i al debat dels materials assemblearis 

ratificats per la direcció d'EUPV (CPN) i la Comissió Executiva. La distribució dels materials es 

realitzarà pels mitjans que dispose EUPV, una edició limitada en paper, per correu electrònic 

i allotjats en la web/eina UAR. Les Comarques han de garantir que els documents arriben al 

conjunt de l'afiliació. 

2.2.6 El debat serà organitzat de manera que es garantisca la presentació i 

explicació dels textos que se sotmeten a debat. En aquest procés d'explicació podran 

participar els membres de la Comissió Executiva i/o del CPN i els representants de les tesis 

alternatives, si n'hi haguera, assegurant la major presència possible. Cada Comarca durà a 

terme una proposta de celebració de conferències dels col·lectius locals donant trasllat de 

les dates al responsable d'organització perquè puga organitzar l'assistència de ponents. En 

l'elecció de delegats/es només podran votar els/les militants que es troben en situació 

d'Actius Corrents i Actius Deutors que tinguen l'última quota pagada (Cens B) a la foto fixa a 

11 de setembre de 2021 de la UAR. En el cas que hi haguera documents polítics alternatius, 

la votació del document polític i d'esmenes a aquest document podran participar tots/es els 

inclosos en el Cens A. 

2.2.7 Del resultat dels debats, tant en les Assemblees de base, com en les 

Assemblees que se celebren en els diferents nivells organitzatius d'EUPV, es podran elaborar 

documents alternatius, esmenes, propostes i resolucions que passaran al nivell organitzatiu 

següent per acord majoritari i aquelles minoritàries que obtinguen almenys el 25% dels 

suports. De les Assemblees Comarcals només passaran al debat de la XIII Assemblea d'EUPV 

les esmenes majoritàries (més del 50% de suport). 

 

2.3 Dels documents o esmenes alternatives, esmenes i propostes de resolucions. 

 
2.3.1 S'entendran per documents o esmenes alternatives aquells que es plantegen 

com a alternativa a la totalitat o a parts substancials dels documents de la ponència. Les 

propostes no contradictòries amb la ponència i que puguen ser complementàries, hauran de 

plantejar-se com a comunicacions per a ser tingudes en compte en el moment de la 

publicació de les conclusions. Les observacions sobre la redacció, estil i, en general, aquelles 



 

 
 
 

que no suposen un debat sobre el fons polític del document, poden realitzar-se per escrit i 

remetre's a la mesa de l'Assemblea d'EUPV. 

2.3.2 Resolucions. En les diferents assemblees podran presentar-se propostes de 

Resolució que versen exclusivament sobre qüestions relacionades amb l'actualitat política, 

social o cultural, no admetent-se aquelles que tracten sobre qüestions objecte de debat en 

l'Assemblea. 

 
2.4 Del procés d'elaboració, discussió i votació dels documents a debat 

 
2.4.1 Criteris generals: 

2.4.1.1 L'informe de gestió, després d'un procés de debat i aportacions en la 

Comissió Executiva del 21 de setembre i el resum posterior serà votat per sufragi 

universal per les persones que formen el cens B. 

2.4.1.2 El Document polític, organitzatiu i proposta d'Estatuts seran aprovats 

pel CPN el 2 d'octubre de 2021. Si existira algun document alternatiu al document 

polític i/o a l'organitzatiu, tant els textos acordats en el CPN com els alternatius 

passaran a votació del Cens A. Sobre aquell que siga majoritari, les delegades i 

delegats treballaran les esmenes que arriben de les assemblees de federació. En cas 

que existisca un sol document no serà necessària la votació per sufragi universal del 

mateix i les delegades i delegats a la XII Assemblea procediran al debat i votació de 

les esmenes eixides de les assemblees locals i/o comarcals. Aquest punt es podrà 

modificar si ho requerira la situació a causa de la crisi del COVID-19. 

 
 

2.4.2 De l'informe de gestió 

2.4.2.1 La Comissió Executiva acordarà la realització de l'informe de gestió 

que traslladarà al CPN del 2 d'octubre. El resultat del debat serà sotmés a sufragi 

universal del Cens B. 

2.4.2.2 L'informe haurà de ser enviat als membres del CPN abans del 29 de 

setembre. 

2.4.2.3 Els membres del CPN podran fer esmenes i aportacions al text i 

remetre'ls a la Secretaria d'Organització fins el dia 1 d'octubre. En el CPN després 

del debat es donarà compte de les aportacions que s'assumisquen. 

2.4.2.4 El resultat del debat i la votació formarà l'Informe de gestió 

definitiu que serà traslladat a l'afiliació per a la seua votació. 

2.4.2.5 Finalitzada la fase de debat, s'inclouran en la web del procés/eina 

UAR l'informe amb les propostes que haja recollit el CPN en la reunió del 2 

d'octubre. 



 

2.4.2.6 Del 4 al 10 de desembre en línia i de manera presencial el dia 12 

de desembre, es procedirà a la votació de l'informe de gestió a la qual tindran 

dret totes les persones que figuren en el Cens B. La votació es realitzarà a través 

de l'aplicació de la UAR i de manera presencial. 

2.4.2.7 Es podrà votar a favor, en contra o abstenció a l'informe de 

gestió. 
 

2.4.3 Dels documents, polític, organitzatiu i proposta de reforma d'Estatuts 

2.4.3.1 La Comissió Executiva proposarà, després del debat de l'informe de 

gestió, al Consell Polític Nacional una ponència que constarà de document polític, 

document organitzatiu i proposta d'estatuts. 

2.4.3.2 El Consell Polític Nacional del 2 d'octubre de 2021 debatrà i aprovarà 

els documents que seran remesos abans del 29 de setembre als seus membres que 

podran enviar a la secretaria d'organització aportacions, esmenes i documents 

alternatius fins el dia 01 d'octubre. Es consideraran documents a debat aquells 

aprovats pel CPN i aquells altres que obtinguen almenys el 25% dels suports 

d'aquest. 

2.4.3.3 A més dels documents aprovats pel CPN, es podran elaborar tesis 

alternatives per part de l'afiliació, per a això es compliran els següents requisits: 

2.4.3.3.1 Les ponències hauran d'aconseguir l'aval d'un mínim del 

2% de les persones afiliades en situació d'Actives/us Corrents (AC) 

d'almenys tres comarques diferents. Cada equip ponent nomenarà un 

màxim de dues persones com a representant per a actuar davant la 

comissió organitzadora de la XIII Assemblea. La Comissió Executiva del 21 de 

setembre concretarà el número d'AC necessaris per a completar aqueix 2% 

en funció de les dades de la UAR a 11 de setembre. 

2.4.3.3.2 La Comissió organitzadora de la XIII Assemblea garantirà 

que els avals puguen ser recollits tant a través de la web del procés/eina 

UAR com a través de formularis elaborats a aquest efecte. En tots dos casos 

s'establiran les garanties suficients per a acreditar la pertinença de les 

persones que avalen al cens d'Esquerra Unida. 

2.4.3.4 Durant el temps estipulat en el calendari les assemblees debatran 

sobre els diferents documents i podran secundar qualsevol d'ells o bé fer esmenes a 

aquests. Aquestes assemblees seran obertes i podran participar les persones incloses 

en el Cens A. Per a ser qualificades com a majoritàries i passar com a tals al nivell 

següent hauran d'obtindre més vots favorables que la suma dels vots en contra i les 

abstencions; seran qualificades com a minoritàries aquelles en les quals el 

percentatge de suport a la mateixa arribe almenys al 25% dels vots totals a aqueixa 

esmena. 



 

 
 
 

2.4.3.5 Fins el 25 de novembre de 2021 els col·lectius locals i/o les 

comarques celebraran les seues Assemblees. Aquelles esmenes que 

aconseguisquen el suport majoritari de la seua Assemblea de col·lectiu local i/o 

comarca passaran a la fase de votació a nivell de l'Assemblea de País Valencià. 

2.4.3.6 Finalitzada la fase de debat, si hi haguera més d'un document a 

debat bé perquè fora aprovat com a minoritari en el CPN del 2 d'octubre, bé 

perquè s'hagueren recollit el 2% d'avals, aquests s'inclouran en la web del 

procés/eina UAR i passaran a votació en línia i presencial els dies previstos en 

l'horari, el document que resulte majoritari serà utilitzat en la XIII Assemblea per al 

debat de les esmenes. La ponència podrà assumir en les Assemblees locals i/o 

comarcals les esmenes que valore i totes aquelles que superen el 50% de suports 

aniran a debat a l'Assemblea d'EUPV, de manera presencial. 

 

3) DE LES DELEGACIONS I L'ELECCIÓ DELS DELEGATS I DELEGADES 
 

3.1 Composició de l'Assemblea. L'Assemblea d'EUPV la compondran 170 delegats i 

delegades, assignats/des en funció del que s'estableix en l'article 33 dels Estatuts d'EUPV. 

S'adjunta ANNEX I amb la proposta de delegades/us per col·lectius locals 

3.1.1 L'assignació de delegats/des es farà segons l'estipulat en l'article 33.2 dels 

Estatuts d'EUPV. La UAR realitzarà una "foto fixa” del mateix a l'efecte d'assignació 

de delegades i delegats en els diferents nivells organitzatius amb data 11 de 

setembre, en format PDF a la qual podran accedir tots els usuaris d'aquest. 

3.1.2 En els processos de debat i elecció de delegats/ades el cens facilitat per la 

UAR (Censos A i B) ha d'estar exposat i a la disposició dels afiliats i afiliades de 

l'assemblea que el sol·liciten per a la seua consulta. 

3.1.3 L'Assemblea es compondrà pels 170 delegats i delegades en representació de 

l'afiliació dels diferents col·lectius locals. 

Cas que la situació sanitària generada per la crisi de la pandèmia COVID-19 no 

permetera la celebració de l'Assemblea de manera presencial, es realitzarà de 

manera telemàtica i s'ajustaran els delegats/des sempre de manera proporcional. 

 

 
3.2 Elecció dels delegats i les delegades 

3.2.1 L'elecció de delegats/des es realitzarà mitjançant la cerca de l'acord i el 

consens. Si aquest no es produïra podran presentar-se llistes, tancades i bloquejades. La 

distribució definitiva s'assignarà proporcionalment al nombre de vots obtinguts per cada 

candidatura segons el que s'estableix en els articles 42 i 43 dels nostres estatuts. 

3.2.2 L'òrgan convocant haurà de determinar en les normes que regulen el procés 



 

 
 
 

el nombre total de delegats i delegades. 

3.2.3 Només es distribuiran delegats/des a aquelles organitzacions amb un mínim 

de cinc Actius Corrents. Els/Les afiliats/des que estiguen adscrits/es a col·lectius que no 

complisquen aquests criteris seran incorporats/des a l'assemblea més pròxima per a 

participar amb els mateixos drets en el procés assembleari. El seu número serà tingut en 

compte a l'hora d'assignar delegats/des a aquesta assemblea. 

En aquells col·lectius locals que no hagen triat als seus delegats/des corresponents el 

dia 21 de novembre, la comarca podrà triar-los en el període establit en el calendari 

(del 22 al 28 de novembre). Sempre respectant els percentatges de paritat de la 

comarca. 

3.2.4 En l'elecció de delegats i delegades tindran dret a participar aquells/es 

militants que figuren en el Cens B. 

3.2.5 Les votacions per a les candidatures a delegats/ades es realitzaran sempre 

mitjançant vot secret. 

3.2.6 En la presentació de candidatures haurà de tindre's en compte el principi de 

paritat, les candidatures hauran de ser paritàries i cremallera. 

3.2.7 Amb la finalitat de cobrir les absències justificades de membres electes, es 

triarà un nombre suficient de suplents. 

3.2.8 En les Assemblees dels col·lectius locals es triarà almenys fins a un 10% de 

suplents. Tant els/les delegats/des titulars com els/les suplents han d'estar inclosos en el 

cens B. 

3.2.9 Els components de la Comissió Executiva que no siguen triats/des 

delegats/des en els seus col·lectius podran participar en l'Assemblea com convidats/ades, 

amb veu, però sense vot. 

3.2.10 Els components de la Sindicatura de Greuges i de la Comissió Revisora de 

Comptes participaran en l'Assemblea amb veu i sense vot. 

3.2.11 La Comissió Executiva d'EUPV podrà convidar, a proposta dels col·lectius 

locals, o en el seu propi amb veu i sense vot, a afiliats/des i simpatitzants que per l'interés de 

les seues tasques es considere convenient la seua assistència. El número d'aquestes 

invitacions no serà superior al 15% de la composició triada a la XIII Assemblea d'EUPV. 

 

 
4. DEL DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS DE DEBAT I ELECCIÓ DE DELEGATS I DELEGADES 

 
 

4.1 En les Assemblees dels col·lectius locals i/o comarcals es realitzarà una acta on es 

reflectisca la relació de delegats/des titulars i suplents electes, i s'adjuntaran les esmenes i 

resolucions. 

4.2 L'acta haurà d'anar signada per tres membres de la taula. Les actes es remetran a la 

Secretaria d'Organització d'EUPV, acompanyant la relació dels delegats/des titulars i 

suplents electes. 



 

 

4.3 Igualment es remetran a la direcció d'EUPV les actes i matrius originals d'aquelles 

conferències d'àmbit inferior que trien delegats/des a la XIII Assemblea d'EUPV. Els delegats/ 

des només podran ser suplits pels seus suplents respectius. Per a això s'ha d'entregar a la 

taula de credencials o a la secretaria d'organització (si la renúncia es produeix abans de la 

celebració de l'Assemblea) la renúncia signada per el/la delegat/ada i l'acceptació del 

suplent corresponent. 

4.4 Per a possibilitar la participació dels redactors dels documents a debat els col·lectius 

locals i/o les comarques d'EUPV, hauran d'informar dins del termini i en la forma escaient 

del calendari de reunions de debat i elecció de delegats/des en tots els àmbits. 

 
 

5. COMISSIONS I MESA DE L'ASSEMBLEA 
 

5.1 La Comissió de Credencials estarà integrada per tres membres de la Comissió 

Executiva i un/una per delegació. 

5.2 La Comissió Executiva en la seua reunió del 21 de setembre de 2021 aprovarà la 

proposta de taula que presidirà la XIII Assemblea d'EUPV, els membres de la comissió de 

credencials i la de Resolucions. 

 
 

6. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 
 

6.1 Els diferents conflictes que pogueren suscitar-se seran resolts en primera instància en 

un termini de tres dies naturals per la Sindicatura de Greuges. 

6.2 En segona instància intervindrà la instància federal (CFAGD) sempre que s'impugne 

l'acord de la primera instància o que aquesta no resolga en el termini indicat. 

 
 

7. ELECCIÓ DE CANDIDATURES A LA DIRECCIÓ D'EUPV, SINDICATURA DE GREUGES I 

COMISSIÓ REVISORA DE COMPTES EN LA XIII ASSEMBLEA 

 

NOTA ACLARIDORA: Es proposa que fins al CPN del 2 d'octubre s'avance en la construcció de 

consensos sobre els diferents nivells de direcció i la seua composició. Per tant, en aquest 

apartat que s'aprovaria l'11 de setembre, només s'exposen els criteris generals deixant per al 

CPN del 2 d'octubre, el nombre de membres a triar. 

 

7.1 Criteris generals 

7.1.1 El procés d'elecció de l'òrgan de direcció d'EUPV es regirà pels principis de 

participació, transparència i vinculació entre candidatures i ponències. 

La composició de l'òrgan de direcció d'EUPV serà decidida pel conjunt de la militància 

mitjançant sufragi universal. Tindran dret a participar les persones incloses en el Cens B. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

7.2 Presentació de candidatures a l'òrgan de direcció d'EUPV, Siindicaturua de Greuges i 
Comissió Revisora de Comptes. 

7.2.1 Les precandidatures podran presentar-se a partir del 2 d'octubre. Podran 

presentar a tantes persones com el total de llocs a triar o només una part d'ells. Les 

precandidatures hauran de respectar els criteris establits en els Estatuts de paritat i 

presència de menors de 31 anys com indica l'article 43 dels Estatuts. Cada precandidatura 

designarà a un màxim de dues persones com a representants de la mateixa durant el procés. 

Per a facilitar les votacions, cada candidatura presentarà en una sola llista les seues 

candidates i candidats als tres òrgans a triar. 

7.2.2 Cada precandidatura acompanyarà una breu presentació dels seus 

integrants, una declaració d'intencions sobre les línies de treball que proposaria a la futura 

direcció d'EUPV i una valoració de l'afinitat amb les diferents ponències que s'han sotmés 

a debat. 

7.2.3 Totes les precandidatures presentades seran publicades en la web/eina 

UAR i comunicades a l'afiliació. Les precandidatures hauran d'aconseguir l'aval d'un mínim 

del 3% de les persones en situació AC d'almenys a tres comarques diferents; o bé del 20% 

dels membres del CPN. L'aval no implica necessàriament suport a la candidatura i cada 

persona solament podrà avalar una d'elles. Comptaran per a això amb termini fins al 19 de 

novembre. 

7.2.4 La Comissió organitzadora de la XIII Assemblea garantirà que els avals 

puguen ser recollits tant a través de la web del procés/eina UAR com a través de 

formularis elaborats a aquest efecte. En tots dos casos s'establiran les garanties suficients 

per a acreditar la pertinença de les persones que avalen al Cens B d'Esquerra Unida. 

7.2.5 Aquelles precandidatures que aconseguisquen els avals requerits es 

proclamara provisionalment el 19 de novembre i hi haurà un termini de 48 hores per a 

presentar reclamacions, davant la secretaria d'organització d'EUPV. 

7.2.6 El 22 de novembre es proclamaran les candidatures que hagen aconseguit 

els avals necessaris i reunisquen els requisits estatutaris. En qualsevol cas, la candidatura 

definitiva haurà de ser paritària i estar composta per homes i dones en llocs alterns, 

garantint així mateix la presència d'almenys una persona menor de 31 anys en cada tram 

de 5 llocs. 

7.2.7 La Sindicatura de Greuges, junt amb la secretaria d'organització, vetlarà pel 

correcte desenvolupament del procés. Per al desenvolupament de tasques pràctiques 

d'organització i comunicació serà assistida per la Comissió organitzadora de la XIII 

Assemblea. 
 

7.3 Informació i debat. 

7.3.1 En l'apartat de la web d'EUPV sobre el procés /Eina UAR comptarà amb tota la 



 

 
 
 

informació de les diferents precandidatures i candidatures en condicions d'igualtat amb un 

format accessible. 

7.3.2 La secretaria d'organització remetrà a tots els col·lectius i a tots els contactes 

electrònics dels quals dispose a través de la UAR tota la informació relativa a les 

precandidatures presentades i a l'activitat relacionada amb el procés d'elecció de l'òrgan de 

direcció d'EUPV. Cada candidatura podrà elaborar vídeos i documents explicant les seues 

posicions que seran penjades en l'apartat de la web del procés/eina UAR. 

 
 

7.4 Votació de candidatures. 

7.4.1 Del 04 al 10 de desembre es procedirà a la votació de les candidatures a 

l'òrgan de direcció d'EUPV, Sindicatura de Greuges i Comissió Revisora de Comptes, així com 

els diferents documents que se sotmeten a votació. La votació es realitzarà en línia a través 

de l'aplicació de la UAR, i es garantirà que les persones que no puguen o no vulguen realitzar 

la votació pels seus propis mitjans exercisquen el seu dret al vot de manera presencial el dia 

12 de desembre, en aquest sentit, la Secretaria d'organització proposarà a la Comissió 

executiva la relació de meses electorals per a la votació presencial, garantint almenys una 

per comarca, per a garantir el dret a participar del conjunt del Cens A i del cens B. Cada 

candidatura podrà designar representants per a vetlar pel correcte desenvolupament del 

procés en aquests llocs de votació. 

Podran participar en la votació aquells simpatitzants que en la data d'inici de les votacions 

compten amb una antiguitat d'almenys dos mesos en el cens de simpatitzants. 

Igualment per a tindre dret de vot en el cens B es requereix estar afiliat o afiliada amb 

almenys dos mesos d'antiguitat en el cens i estar AC o AD amb l'última quota pagada. 

7.4.2 En l'aplicació de votació es podran veure totes les candidatures proclamades i 

es podrà consultar la totalitat dels seus components. La votació es realitzarà triant una opció 

de les existents o marcant l'opció de vot en blanc. 

7.4.3 Les persones triades seran proclamades a l'inici de la XIII Assemblea 

d'Esquerra Unida. 
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