
 

Reglament i horari 
Congrés d’Unitat Comunista

Comunistes de Catalunya



Reglament 
Proposta d’acord 

Composició 
Serà delegat/ada de Congres d'Unitat tota aquella 
persona que signi la Crida  a la contrucció d'un nou 
partit comunista a Catalunya i s'acrediti. Una part de 
les despeses del Congrés es finançaran mitjançant la 
quota d'acreditació, que serà de 10 euros (inclou el 
dinar i aparcament gratuït a la mateixa Farga)


Mesa 
El plenari del Congrés escollirà una Mesa de 8 
persones, a proposta de la Comissió D'unitat. La 
Mesa es reunirà i escollirà d'entre els seus membres 
un/a president/a, i dos secretaris/es. La mesa 
presentarà el reglament i horari, i moderarà els treballs 
del Congrès. Tindrà potestat per modificar l'horari per 
adaptar-lo a les necessitats del Congrés. 


Candidatures al CC 
La Comissió d'Unitat és l'encarregada de fer una 
proposta consensuada de Comitè Central. La 
Comissió d'Unitat es constituirà en comissió de 
candidatures i recollirà propostes per a la llista de 
consens fins les 11:00. Es podran presentar altres 
candidatures sempre que siguin complertes i amb 
acceptació signada. El nombre de membres a escollir 
el proposarà la mesa del Congrés. 


Debat i aprovació de la Crida i els Estatuts 
La Crida a la construcció d'un nou partit comunista a 
Catalunya i la proposta d'Estatuts provisionals es 
presentaran al plenari i es votaran en bloc, amb una 
sola votació per a la Crida i una altra per als estatuts. 


Votació del Comitè Central 
Les votacions al Comitè Central es fara mitjançant vot 
secret i en urna. En cas d'haver-hi diverses 
candidatures, la distribució de membres al Comitè 
Central es farà pel sistema proporcional pur. 


 


Horari 
1 de novembre de 2014 

9:00 	 Acreditacions


10:00 	 Salutació i obertura del Congrés


10:15 	 Lectura i aprovació del Reglament i Horari


10: 30 	 Proposta i aprovació de la mesa del Congrés. 
	 Reunió de la Mesa


10:45 	 Exposició i votació de la Crida a la contrucció 
	 d'un nou partit comunista a Catalunya


11:45 	 Exposició dels treballs de la Trobada d'unitat 
	 Comunista del 25 d'octubre


12.30 	 Límit de presentació de candidatures al CC 


12:45 	 Exposició i votació dels Estatuts


13:30 	 Exposició i votació de la candidatura/es al CC


14:00 	 Dinar


15:00  	 Reunió del CC i elecció del SG


16:00 	 Cloenda


Congrés d’Unitat Comunista


