
EQUO OURENSE
Convocatoria de Asemblea de persoas afiliadas e 

simpatizantes
Sábado, 15 de setembro do 2012 ás 18:00 (en primeira convocatoria), 

18:30 (en segunda convocatoria).

Lugar: AA.VV Parque Barbaña, na dirección: Rúa Tras Avenida de 
Portugal, 53. 32002 Ourense

Benqueridas equoamigas e benqueridos equoamigos:

En EQUO Galicia estamos en proceso de primarias. Nesta ligazón 
http://votaciones.partidoequo.es
poderás votar ás candidaturas do pdf que adxuntamos seguindo as instruccións, 
tamén adxuntas. O proceso de votacións en línea está aberto ata mañá venres 
14 ás 20:00 da noite. 

Aproveitamos para indicar que, aínda que nas instruccións achegadas 
menciónase que poden votar exclusivamente as persoas afiliadas, as primarias 
están abertas a socios e simpatizantes, como xa indicaramos previamente.

E para ampliar o acceso ao voto, as persoas afiliadas e simpatizantes que o 
desexen poderán votar presencialmente na asemblea convocada para o sábado 
15 de setembro ás 18:00 en primeira convocatoria, 18:30 en segunda 
convocatoria, na AA.VV Parque Barbaña, na dirección: Rúa Tras Avenida de 
Portugal, 53. 32002 Ourense.

A orde do día é a seguinte: 

1. Votación presencial nas primarias de Equo Ourense para as eleccións 
autonómicas do 21 de outubro.

2. Presentación e ratificación das listas de EQUO pola provincia de Ourense. No 
caso de non seren completadas no proceso de primarias, os postos vacantes 
serán cumplimentados pola propia asemblea.

Debido a temas de índole legal recórdase aos candidatos que deben asinar 
un impreso de ratificación de candidatura, co DNI etc.

Polo tanto  deben  personarse nas súas asembleas provinciais correspondentes 
do próximo sábado 15, ou ben comunicar onde van estar localizables esta fin de 
semana ( abaixo temos uns teléfonos de contacto ) para que podamos dirixirnos 
a eles .  

En definitiva, hai que :  

1º Firmar o documento oficial de aceptación de candidatura.(Requisito 
imprescindible porque así o dí a Lei ), e ademais

2º Firmar un documento no que se indique que non se está imputado e/ou 

http://votaciones.partidoequo.es/index.php


condenado en ningún caso de corrupción  ou delitos contrarios aos principios de 
EQUO, de adhesión ao manifesto de EQUO "É o momento", e de 
non pertenencia a ningún outro partido político.

Nota: Para resolver calquera dúbida ou para que nos acerquemos onde 
esteades, podedes acudir aos seguintes teléfonos : 

697375684 ( Xesús Fernández Neira ), 668845303 ( Serafín Valencia Triviño )

Agradecemos a vosa paciencia neste proceso. Contamos coa túa presencia e 
agardamos pola túa colaboración.

Ti es EQUO! Xuntos somos máis EQUO!

tel:668845303
tel:697375684

