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REGLAMENT DE REGULACIÓ DE REFERÈNDUMS
Art.1.- El conjunt dels/de les militants del Partit podran ser convocats/convocades a
decidir en referèndum l’adopció de determinades decisions polítiques de fonamental
importància.
Art. 2.- Els referèndums seran convocats pel Congrés del Partit, pel Consell Nacional o
per la Comissió Executiva del Partit, per decisió pròpia o a instància, bé del 15% dels i
les militants a través de petició escrita, bé de la meitat més una de les Federacions o de
la meitat més una de les Agrupacions, sempre que, en aquests casos, representin com a
mínim un 40% dels i les militants.
Art. 3.- Acordada pel Consell Nacional la convocatòria del referèndum, aquest
determinarà en la mateixa sessió l’objecte i la data de realització del mateix, i ho
comunicarà al conjunt dels/de les afiliats/afiliades, així com a les Comissions Executives
d’Agrupació i Federació.
Art. 4.- Rebuda la comunicació amb l’objecte i data del referèndum, les Comissions
Executives d’Agrupació convocaran als/a les seus/seves militants a participar en el
mateix, detallant en la convocatòria l’horari de celebració de la consulta que prèviament
hauran determinat. Es podran celebrar reunions informatives amb anterioritat a la
consulta si així es cregués convenient.
Art. 5.- El dia de la convocatòria i durant l’horari fixat per la Comissió Executiva de
l’Agrupació, es constituirà una Mesa formada per dos/dues militants, el/la de major i el/la
de menor edat, així com pel/per la secretari/secretària d’Organització de l’Agrupació.
Art. 6.- Podran participar en la consulta tots/totes els/les afiliats/afiliades que figurin en
el cens d’afiliats/afiliades facilitat per la Secretaria d’Organització i Finances de la
Comissió Executiva del Partit.
Art. 7.-

L’emissió del vot serà individual, directa i secreta.

Art. 8.- Finalitzada la consulta, la Mesa subscriurà una Acta amb el resultat de la
mateixa.
Art. 9.- La decisió resultant de la consulta serà vinculant pel conjunt d’afiliats/afiliades
del Partit.
Art. 10.- El Consell Nacional, a l’efectuar la convocatòria, podrà acordar fer-la extensiva
als/a les simpatitzants, els/les quals hauran de figurar en el registre de simpatitzants de
la corresponent Agrupació.
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