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Proposta per escollir excepcionalment les integrants del Secretariat 1 

Municipal durant el mes de juliol de 2015  2 

 3 

Introducció 4 

Segons la ponència organitzativa, els càrrecs electes i les persones alliberades han de ser escollides 5 

en Assemblea General Municipal. No obstant això, trobant-nos a principis de juliol, resulta difícil 6 

convocar una Assemblea General Municipal abans del mes d’agost. Per tal d’evitar funcionar durant 7 

els primers mesos amb una estructura política i organitzativa provisional, es proposa un procediment 8 

per tal d’escollir durant el mes de juliol les persones integrants del Secretariat Municipal. 9 

 10 

Factors a considerar 11 

1. La Mesa Política, en tant que òrgan polític provisional abans de la definició de l’estructura 12 

organitzativa, ha considerat que la prioritat de la CUP Capgirem Barcelona ha de centrar-se 13 

en enfortir l’estructura política. Cal evitar convertir les alliberades en un pilar indispensable 14 

de la tasca de la organització.  15 

 16 

2. Endarrerir l’elecció del Secretariat Municipal al setembre (previsiblement octubre) 17 

comportaria funcionar amb una estructura provisional durant els primers mesos d’entrada a 18 

l’Ajuntament.  19 

 20 

Proposta 21 

1. Realitzar l’elecció de les persones integrants del Secretariat Municipal al mes de juliol de 22 

2015, seguint la Metodologia d’elecció en casos excepcionalitat política, és a dir, mitjançant 23 

Mesa Política.  24 

2. Realitzar l’elecció de les persones alliberades entre setembre i octubre, en el marc d’una 25 

Assemblea General Municipal extraordinària. 26 

 27 

 28 
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Calendari 29 

● 4 de juliol:  Aprovació de la ponència organitzativa. 30 

● 4 de juliol: Aprovació de la “Proposta per escollir excepcionalment les integrants del 31 

Secretariat Municipal durant el mes de juliol de 2015”en Assemblea General Municipal. 32 

● Del 4 al 7 de juliol: Obertura de la convocatòria per part de l’equip de Coordinació en 33 

funcions.  34 

● Del 8 de juliol al 14 de juliol: Presentació de les candidatures  35 

● Del 15 al 22 de juliol: Deliberació a les assemblees locals 36 

● 23 de juliol: Proclamació del Secretariat Municipal a la Mesa de Candidatura i de les 37 

persones suplents 38 

 39 

Presentació de les candidatures 40 

Les persones que decideixin presentar-se hauran d’enviar un document [el document ha de tenir 41 

una extensió màxima de dues pàgines] a assembleaciutat@capgirembcn.cat en el qual consti la 42 

informació que s’especifica en l’annex 1.  43 

 44 
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