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CONSULTA ALS MEMBRES DE L´ANC: 
 

L´actual art. 19.1 dels Estatuts estableix “Els membres del Secretariat exerciran el càrrec 
durant un termini d’un any i podran ser reelegits, únicament, per dos períodes successius 
d’igual durada.”  

Aquest text dona peu a dues interpretacions. Una primera en el sentit que únicament es pot 
ser Secretari Nacional durant tres anys successius, sense cap altra possibilitat de reelecció 
futura o una segona segons la qual un cop passats tres anys d´exercici com a Secretari 
Nacional, quedant un any fora del Secretariat Nacional, es pot tornar a presentar per ser 
escollit. En aquest sentit, per tal de donar seguretat jurídica a la Junta Electoral, es considera 
escaient que sigui la totalitat dels socis qui defineixin i delimitin quina és la interpretació 
correcta del text actual, pel cas que l´Assemblea General no aprovi una proposta de 
modificació del mateix article que explícitament aclareixi el dubte. 

En conseqüència es demana als membres de ple dret de l´ANC estableixin la 
interpretació de l´art. 19.1 dels Estatuts, escollint entre les dues opcions següents  

a) Cap Secretari Nacional podrà, en cap cas, exercir el 
càrrec més de tres mandats.  SI 
b) Els membres del Secretariat Nacional que hagin exercit el 
càrrec durant tres mandats, podran tornar-se a presentar 
com a candidats després de deixar-ne transcorre un sense 
fer-ho. SI 
 

Nota: La interpretació que resulti majoritària serà d`aplicació en cas que l´art. 19.1 quedi 
modificat per acord de l´Assemblea General, un cop esgotats els mandats que s´hi prevegin, 
excepte si el seu redactat regula explícitament la qüestió.  

VOTACIÓ (encercleu l’opció que escolliu):   

A	   B	  
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MODIFICACIONS ESTATUTS (EE) I 
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN (RRI) 
Nota: per a ser aprovada qualsevol modificació dels EE o del RRI cal el 65% de vots 
afirmatius dels membres amb dret a vot presents. Cas que superin aquest llindar dues o més 
propostes mútuament excloents es considerarà aprovada la que hagi aconseguit el major 
nombre de vots favorables. 

La votació de les modificacions no és excloent. Per tant, poden ser votades afirmativament  
totes o algunes, sense limitació. 

A) Proposta de modificació dels EE i del RRI sobre 
reconeixement de les Assemblees Exteriors, a iniciativa del 
Secretariat Nacional: 
 

1.- 
ESTATUTS 

REDACCIÓ ACTUAL: 

Article 9. 

Els òrgans de l’Assemblea Nacional Catalana són: 

1. L’Assemblea General de l’Associació, que està constituïda per tots els membres i n’és 
l’òrgan sobirà col·lectiu. 

2. El Secretariat Nacional, que fa les funcions de la Junta Directiva de l’Associació i la 
representa entre dues Assemblees Generals. 

3. Les Assemblees Territorials, que són organismes sobirans en el seu àmbit i tenen la 
consideració de Seus Territorials de l’Associació, i són una de les dues unitats de base de 
l’Associació. 

4. Les Assemblees Sectorials, que estan dedicades a les activitats i a la promoció de les 
finalitats de l’Associació, organitzades per àmbits professionals, socials o culturals, i que són 
l’altra de les unitats de base. 

REDACCIÓ QUE ES PROPOSA 

Article 9 

Els òrgans de l’Assemblea Nacional Catalana són: 

1. L’Assemblea General de l’Associació, que està constituïda per tots els membres i n’és 
l’òrgan sobirà col·lectiu. 
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2. El Secretariat Nacional, que fa les funcions de la Junta Directiva de l’Associació i la 
representa entre dues Assemblees Generals. 

3. Les Assemblees Territorials i Exteriors, que són organismes sobirans en el seu àmbit i 
tenen la consideració de seus territorials de l’Associació, i són dues de les tres unitats de 
base de l'Associació.  

4. Les Assemblees Sectorials, que estan dedicades a les activitats i a la promoció de les 
finalitats de l’Associació, organitzades per àmbits professionals, socials o culturals, i són l'altra 
de les unitats de base.  

 

REDACCIÓ ACTUAL 

Capítol IX. Les Assemblees Territorials. 
 
 
REDACCIÓ QUE ES PROPOSA 

Capítol IX. Les Assemblees Territorials i Exteriors. 
 

REDACCIÓ ACTUAL 

Article 18. 

1. El Secretariat Nacional (o “Secretariat”) és l’òrgan de govern executiu, que regeix, 
administra i representa l’Associació entre dues Assemblees Generals, fa un seguiment de les 
tasques dels òrgans que en depenen i dóna suport a les Assemblees Territorials i a les 
Assemblees Sectorials. 

2. El Secretariat Nacional estarà integrat per setanta-cinc (75) persones, que exerciran les 
seves funcions de forma col·legiada. 

3. El Secretariat nomenarà, d’entre els seus membres, les diferents persones que ocuparan 
els càrrecs de Presidència, Vicepresidència, Secretaria i Tresoreria, així com un Comitè 
Permanent. 

4. A l’empara del que estableixen els articles 321-4.1 lletra i) i 322-12 del Llibre Tercer del 
Codi Civil de Catalunya, l’elecció dels membres del Secretariat, que han de ser 
necessàriament membres de l’Associació, es farà d’acord amb el procediment electoral definit 
en aquest article i desenvolupat en el Reglament de Règim Intern i, si escau, per un 
Reglament Electoral. 

El procediment electoral es fonamentarà en la següent regulació: 

a.- L’Assemblea Nacional Catalana, per a la seva operativa, té dividit territorialment el 
seu àmbit d’acció en Regions. Les Regions es determinen en el Reglament de Règim 
Intern de l’Associació. Dintre de cada Regió operaran les Assemblees Territorials 
corresponents. 
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b.- Correspondrà al Secretariat Nacional, per delegació de l'Assemblea General, 
acordar la convocatòria del procediment electoral, fixant la data per a la celebració de 
les eleccions i els càrrecs que s’hauran de proveir. 

c.- Dues terceres parts dels membres del Secretariat tindran la consideració de 
membres de representació territorial. A tal fi, en el Reglament de Règim Intern es 
definirà quants membres corresponen a cada Regió, i aquests membres seran escollits 
per recompte del vot del conjunt dels membres de cada Regió, de manera que 
resultaran escollits els candidats que hi hagin obtingut més vots. 

d.- Una tercera part dels membres del Secretariat tindran la consideració de membres 
de representació nacional i seran escollits per recompte del vot total de tots els 
membres de l’Associació, i resultaran escollits els candidats que hagin obtingut més 
vots. 

e.- Les Assemblees Territorials actuaran com a seus electorals, sense perjudici de la 
seva possible agrupació de cara a les votacions, i les seves meses aixecaran acta de 
l’escrutini, que serà comunicat al Secretariat Nacional per a l’agregació dels resultats. 

f.- El procediment electoral haurà de garantir el seu rigor democràtic, així com la igualtat 
de drets dels candidats que es presentin a elecció, i el respecte a les disposicions del 
Codi Civil de Catalunya. 

5. Les persones elegides entraran en funcions després d'haver acceptat el càrrec. 

6. Els membres del Secretariat exerciran el seu càrrec gratuïtament, i no rebran cap retribució, 
sens perjudici del possible rescabalament de les despeses produïdes en exercici de la seva 
funció, que hauran de ser raonables i degudament justificades. Serà incompatible ser membre 
del Secretariat Nacional i estar contractat laboralment per l'Associació mentre s'exerceixi el 
càrrec. 

7. És incompatible ser membre del Secretariat i tenir un càrrec públic o polític rellevant, 
d’acord amb el que s’estableixi en el Reglament de Règim Intern. 

8. En el cas que l'Associació nomeni un secretari administratiu, aquest haurà de participar, 
amb veu i sense vot, en les reunions del Secretariat Nacional, excepte quan, aquest, per la 
naturalesa del tema a tractar, no consideri oportuna la seva presència. 

 

REDACCIÓ QUE ES PROPOSA 

Article 18 

1. El Secretariat Nacional (o “Secretariat”) és l’òrgan de govern executiu, que regeix, 
administra i representa l’Associació entre dues Assemblees Generals, fa un seguiment de les 
tasques dels òrgans que en depenen i dóna suport a les Assemblees Territorials i Exteriors i 
a les Assemblees Sectorials. 

2. El Secretariat Nacional estarà integrat per setanta-set (77) persones, que exerciran les 
seves funcions de forma col·legiada. 
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3. El Secretariat nomenarà, d’entre els seus membres, les diferents persones que ocuparan 
els càrrecs de Presidència, Vicepresidència, Secretaria i Tresoreria, així com un Comitè 
Permanent. 

4. A l’empara del que estableixen els articles 321-4.1 lletra i) i 322-12 del Llibre Tercer del 
Codi Civil de Catalunya, l’elecció dels membres del Secretariat, que han de ser 
necessàriament membres de l’Associació, es farà d’acord amb el procediment electoral definit 
en aquest article i desenvolupat en el Reglament de Règim Intern i, si escau, per un 
Reglament Electoral. 

El procediment electoral es fonamentarà en la següent regulació: 

a.- L’Assemblea Nacional Catalana, per a la seva operativa, té dividit territorialment el 
seu àmbit d’acció en Regions. Les Regions es determinen en el Reglament de Règim 
Intern de l’Associació. Dintre de cada Regió operaran les Assemblees Territorials i 
Exteriors corresponents. 

b.- Correspondrà al Secretariat Nacional, per delegació de l'Assemblea General, 
acordar la convocatòria del procediment electoral, fixant la data per a la celebració de 
les eleccions i els càrrecs que s’hauran de proveir. 

c.- Cinquanta-dos (52) dels membres del Secretariat tindran la consideració de 
membres de representació territorial. A tal fi, en el Reglament de Règim Intern es 
definirà quants membres corresponen a cada Regió, i aquests membres seran escollits 
per recompte del vot del conjunt dels membres de cada Regió, de manera que 
resultaran escollits els candidats que hi hagin obtingut més vots. 

d.- Vint-i-cinc (25) dels membres del Secretariat tindran la consideració de membres 
de representació nacional i seran escollits per recompte del vot total de tots els 
membres de l’Associació, i resultaran escollits els candidats que hagin obtingut més 
vots. 

e.- Les Assemblees Territorials actuaran com a seus electorals, sense perjudici de la 
seva possible agrupació de cara a les votacions, i les seves meses aixecaran acta de 
l’escrutini, que serà comunicat al Secretariat Nacional per a l’agregació dels resultats. 
Pel que fa als socis que pertanyin a les Assemblees Exteriors, es facilitaran els 
mecanismes necessaris perquè aquests puguin exercir el seu dret de vot de 
manera telemàtica i sense prèvia sol·licitud. 

g.- El procediment electoral haurà de garantir el seu rigor democràtic, així com la 
igualtat de drets dels candidats que es presentin a elecció, i el respecte a les 
disposicions del Codi Civil de Catalunya. 

5. Les persones elegides entraran en funcions després d'haver acceptat el càrrec. 

6. Els membres del Secretariat exerciran el seu càrrec gratuïtament, i no rebran cap retribució, 
sens perjudici del possible rescabalament de les despeses produïdes en exercici de la seva 
funció, que hauran de ser raonables i degudament justificades. Serà incompatible ser membre 
del Secretariat Nacional i estar contractat laboralment per l'Associació mentre s'exerceixi el 
càrrec. 

7. És incompatible ser membre del Secretariat i tenir un càrrec públic o polític rellevant, 
d’acord amb el que s’estableixi en el Reglament de Règim Intern. 
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8. En el cas que l'Associació nomeni un secretari administratiu, aquest haurà de participar, 
amb veu i sense vot, en les reunions del Secretariat Nacional, excepte quan, aquest, per la 
naturalesa del tema a tractar, no consideri oportuna la seva presència. 

REDACCIÓ ACTUAL 

Article 28. 

1. L’Associació s’estructurarà en Assemblees Territorials. El propòsit de les Assemblees 
Territorials serà promoure en el seu territori les finalitats de l'Assemblea Nacional Catalana. 

2. L’àmbit de les Assembles Territorials generalment serà el municipal. A Barcelona serà el 
districte o el barri, com també podrà ser-ho en alguna altra ciutat gran. Excepcionalment, 
l’àmbit territorial també podrà ser un o més nuclis separats del mateix municipi, l’agrupació de 
diferents municipis d’una comarca, una comarca o una regió, si és el cas. 

3. L’estructura i el funcionament de les Assemblees Territorials seran regulats mitjançant el 
Reglament de Règim Intern. 

4. Les Assemblees Territorials no tindran personalitat jurídica pròpia separada de l’Assemblea 
Nacional Catalana. 

5. Sense un acord previ del Secretariat, les Assemblees Territorials no podran, en cap cas, 
pretendre representar el conjunt de l’Associació, contreure deutes en el seu nom o contractar 
personal. 

6. Les Assemblees Territorials, amb l’efecte de distingir-les, tindran per nom el de l’àmbit 
territorial corresponent al poble, ciutat, barri, districte o àmbit supramunicipal, segons sigui el 
cas, seguit de la frase “per la Independència”. 

7. Les Assemblees Territorials constituïdes podran agrupar-se en una Coordinadora 
Comarcal, corresponent a la comarca a què pertanyen. Aquesta Coordinadora Comarcal 
només tindrà caràcter organitzatiu i coordinador, i les Assemblees Territorials que la integren 
mantindran totes les seves competències. 

8.  Els apartats 2, 6 i 7 d’aquest article no són d’aplicació a les Assemblees Exteriors. 

 

REDACCIÓ QUE ES PROPOSA 

Article 28 

1. L’Associació s’estructurarà en Assemblees Territorials i Exteriors. Els seus propòsits 
seran promoure en el seu territori les finalitats de l'Assemblea Nacional Catalana. 

2. L’àmbit de les Assembles Territorials generalment serà el municipal. A Barcelona serà el 
districte o el barri, com també podrà ser-ho en alguna altra ciutat gran. Excepcionalment, 
l’àmbit territorial també podrà ser un o més nuclis separats del mateix municipi, l’agrupació de 
diferents municipis d’una comarca, una comarca o una regió, si és el cas. 

3. L’estructura i el funcionament de les Assemblees Territorials i Exteriors seran regulats 
mitjançant el Reglament de Règim Intern. 
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4. Les Assemblees Territorials no tindran personalitat jurídica pròpia separada de l’Assemblea 
Nacional Catalana. 

5. Sense un acord previ del Secretariat, les Assemblees Territorials i Exteriors no podran, en 
cap cas, pretendre representar el conjunt de l’Associació, contreure deutes en el seu nom o 
contractar personal. 

6. Les Assemblees Territorials, amb l’efecte de distingir-les, tindran per nom el de l’àmbit 
territorial corresponent al poble, ciutat, barri, districte o àmbit supramunicipal, segons sigui el 
cas, seguit de la frase “per la Independència”. 

7. Les Assemblees Territorials constituïdes podran agrupar-se en una Coordinadora 
Comarcal, corresponent a la comarca a què pertanyen. Aquesta Coordinadora Comarcal 
només tindrà caràcter organitzatiu i coordinador, i les Assemblees Territorials que la integren 
mantindran totes les seves competències. De la mateixa manera les Assemblees Exteriors 
podran agrupar-se a través d´una Coordinadora, de caràcter organitzatiu i coordinador.  

8. Els apartats 2 i 6 d’aquest article no són d’aplicació a les Assemblees Exteriors. 

 

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN 

 

REDACCIÓ ACTUAL 

Capítol III. Les Assemblees Territorials 
 

REDACCIÓ QUE ES PROPOSA 

Capítol III. Les Assemblees Territorials i Exteriors 

 

REDACCIÓ ACTUAL 

Article 3.1 

1. Per a la vertebració de la seva acció en el territori, l’Assemblea Nacional Catalana 
s’organitzarà en Assemblees Territorials. 

2. Les Assemblees Territorials seran preferentment d’àmbit local, si bé quan motius 
demogràfics, geogràfics o d’idiosincràsia del territori ho aconsellin, podran tenir àmbit 
supralocal (agrupar diversos municipis, una comarca, etc.), i informaran el Secretariat 
Nacional sobre l’establiment de convenis de col·laboració amb entitats del seu territori, que 
mai no podran ser partits polítics. 

3. Per a la coordinació de determinades activitats i, en particular, per a l’elecció dels membres 
del Secretariat Nacional que hagin de ser escollits per representació territorial d’acord amb el 
que estableix l’article 8.1 d’aquest Reglament, l’àmbit d’actuació de l’Assemblea Nacional 
Catalana es divideix en deu (10) Regions identificades en l’esmentat article 8.1. 



8 
 

4. Les Assemblees Territorials no tenen naturalesa jurídica pròpia separada de l’Assemblea 
Nacional Catalana. 

5. Correspon a les Assemblees Territorials el desenvolupament de tota classe d’activitats i 
accions per al compliment de les finalitats de l’Associació en el respectiu àmbit territorial. 

6. Les Assemblees Territorials, a més de les funcions estatutàries, tenen les següents: 

• a) Fer de Seu Territorial de l’Associació en el respectiu àmbit. 
• b) Fer de seu per al debat i la proposta al Secretariat Nacional i a l’Assemblea General 

d’acords que s’hagin de sotmetre a la votació en els esmentats òrgans, així com ser seu 
electoral per a l’elecció dels membres del Secretariat. 

• c)Realitzar el debat d’esmenes sobre les ponències proposades, d’acord amb el que prevegi 
el Reglament de l’Assemblea General. 

• d) Fer de seu per al debat i la votació de qualsevol proposta, iniciativa o acord que 
l’Assemblea General o el Secretariat Nacional considerin oportú de sotmetre a la decisió 
conjunta de tots els membres de l’Associació, a l’empara de l’article 312-7 del Codi Civil de 
Catalunya sobre acords adoptats sense reunió. 

7. Els apartat 1, 2 i 3 del present article 3.1 no seran aplicables a les Assemblees Exteriors. 

8. Seran especialitats de les Assemblees Exteriors les següents: 

• a) La iniciativa de crear una Assemblea Exterior correspondrà a un mínim de cinc (5) 
membres de ple dret de l’Associació residents de forma permanent en un estat concret. 

• b) El nom que utilitzaran les Assemblees Exteriors serà “Assemblea Nacional Catalana (o 
ANC), Assemblea Exterior a (estat)”. 

• c) En el cas que almenys cinc membres d’una Assemblea Exterior es vulguin escindir per 
crear-ne una de nova corresponent només a un estat federat, regió o ciutat caldrà que ho 
acordin amb la resta de membres de l’Assemblea Exterior preexistent i, en cas de manca 
d’acord, el Secretariat Nacional resoldrà. 

• d) Fora d’allò que està previst en els Estatuts i en el present Reglament de Règim Intern per 
a les Assemblees Territorials i que pugui ser aplicable a les Assemblees Exteriors, aquestes 
determinaran el seu propi règim d’organització interna i el seu funcionament. 

 

REDACCIÓ QUE ES PROPOSA 

Article 3.1 

1. Per a la vertebració de la seva acció en el territori, l’Assemblea Nacional Catalana 
s’organitzarà en Assemblees Territorials i Exteriors. 

2. Les Assemblees Territorials seran preferentment d’àmbit local, si bé quan motius 
demogràfics, geogràfics o d’idiosincràsia del territori ho aconsellin, podran tenir àmbit 
supralocal (agrupar diversos municipis, una comarca, etc.), i informaran el Secretariat 
Nacional sobre l’establiment de convenis de col·laboració amb entitats del seu territori, que 
mai no podran ser partits polítics. 

3. Per a la coordinació de determinades activitats i, en particular, per a l’elecció dels membres 
del Secretariat Nacional que hagin de ser escollits per representació territorial d’acord amb el 
que estableix l’article 8.1 d’aquest Reglament, l’àmbit d’actuació de l’Assemblea Nacional 
Catalana es divideix en onze (11) Regions identificades en l’esmentat article 8.1. 
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4. Les Assemblees Territorials no tenen naturalesa jurídica pròpia separada de l’Assemblea 
Nacional Catalana. 

5. Correspon a les Assemblees Territorials i Exteriors el desenvolupament de tota classe 
d’activitats i accions per al compliment de les finalitats de l’Associació en el respectiu àmbit 
territorial. 

6. Les Assemblees Territorials i Exteriors, a més de les funcions estatutàries, tenen les 
següents: 

• a) Fer de Seu Territorial de l’Associació en el respectiu àmbit. 
• b) Fer de seu per al debat i la proposta al Secretariat Nacional i a l’Assemblea General 

d’acords que s’hagin de sotmetre a la votació en els esmentats òrgans, així com, en el cas 
de les Assemblees Territorials, ser seu electoral per a l’elecció dels membres del 
Secretariat. 

• c) Realitzar el debat d’esmenes sobre les ponències proposades, d’acord amb el que 
prevegi el Reglament de l’Assemblea General. 

• d) Fer de seu per al debat i la votació de qualsevol proposta, iniciativa o acord que 
l’Assemblea General o el Secretariat Nacional considerin oportú de sotmetre a la decisió 
conjunta de tots els membres de l’Associació, a l’empara de l’article 312-7 del Codi Civil de 
Catalunya sobre acords adoptats sense reunió. 

7. L’apartat 2 del present article 3.1 no seran aplicables a les Assemblees Exteriors. 

8. Seran especialitats de les Assemblees Exteriors les següents: 

• a) La iniciativa de crear una Assemblea Exterior correspondrà a un mínim de cinc (5) 
membres de ple dret de l’Associació residents de forma permanent en un estat concret. 

• b) El nom que utilitzaran les Assemblees Exteriors serà “Assemblea Nacional Catalana (o 
ANC), Assemblea Exterior a (estat)”. 

• c) En el cas que almenys cinc membres d’una Assemblea Exterior es vulguin escindir per 
crear-ne una de nova corresponent només a un estat federat, regió o ciutat caldrà que ho 
acordin amb la resta de membres de l’Assemblea Exterior preexistent i, en cas de manca 
d’acord, el Secretariat Nacional resoldrà. 

• d) Fora d’allò que està previst en els Estatuts i en el present Reglament de Règim Intern per 
a les Assemblees Territorials i que pugui ser aplicable a les Assemblees Exteriors, aquestes 
determinaran el seu propi règim d’organització interna i el seu funcionament. 

 

REDACCIÓ ACTUAL 
 
Article 8.1 

1. El Secretariat Nacional estarà integrat per setanta cinc (75) membres. 

2. Dues terceres parts dels membres del Secretariat Nacional (50 membres) tindran la 
consideració de membres de representació territorial, i els candidats que es presentin a 
elecció com a representants de la seva Regió seran escollits per recompte del vot del conjunt 
dels membres d’aquella Regió, de manera que resultaran escollits els candidats que hagin 
obtingut més vots. 
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3. A fi d’escollir els membres de representació territorial, les Regions en què es divideix l’àrea 
d’acció de l’Assemblea Nacional Catalana i el nombre de membres del Secretariat que seran 
escollits per cada Regió seran els següents: 

Regió Territori que comprèn 
Membres 
de repres. 
Territorial 

1a1 Ciutat de Barcelona 7 

1a2 Barcelonès Nord (Sant Adrià de Besòs, Badalona i Santa 
Coloma de Gramenet) 2 

1a3 Barcelonès Sud (l'Hospitalet de Llobregat) 2 
1b Maresme 3 
1c Baix Llobregat 3 
1d Vallès Occidental 3 
1e Vallès Oriental 3 

2 Gironès, Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Pla de l’Estany 
i Selva 3 

3 Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf 3 
4 Tarragonès, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp i Priorat 3 
5 Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Montsià i Matarranya 3 

6 Segrià, Urgell, Segarra, Garrigues, Pla d’Urgell, Noguera, 
Llitera i Baix Cinca 3 

7 Bages, Anoia, Berguedà i Solsonès 3 

8 Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ribagorça, 
Alta Ribagorça i Vall d’Aran 3 

9 Osona i Ripollès 3 
10 Rosselló, Vallespir, Fenolleda, Capcir, Alta Cerdanya i Conflent 3 

4. Una tercera part dels membres del Secretariat (25) tindran la consideració de membres de 
representació nacional i seran escollits per recompte del vot total de tots els membres de 
l’Associació, de manera que resultaran escollits els candidats que hagin obtingut més vots. 

5. En ambdós casos les candidatures seran uninominals. 

6. Tots els membres electes del Secretariat Nacional tindran els mateixos drets i les mateixes 
obligacions, amb independència del bloc pel qual hagin estat escollits. 

 

REDACCIÓ QUE ES PROPOSA 
 
Article 8.1 

1. El Secretariat Nacional estarà integrat per setanta-set (77) membres. 

2. Cinquanta-dos (52) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de 
membres de representació territorial, i els candidats que es presentin a elecció com a 
representants de la seva Regió seran escollits per recompte del vot del conjunt dels membres 
d’aquella Regió, de manera que resultaran escollits els candidats que hagin obtingut més 
vots. 
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3. A fi d’escollir els membres de representació territorial, les Regions en què es divideix l’àrea 
d’acció de l’Assemblea Nacional Catalana i el nombre de membres del Secretariat que seran 
escollits per cada Regió seran els següents: 

Regió Territori que comprèn 
Membres 
de repres. 
Territorial 

1a1 Ciutat de Barcelona 7 

1a2 Barcelonès Nord (Sant Adrià de Besòs, Badalona i Santa 
Coloma de Gramenet) 2 

1a3 Barcelonès Sud (l'Hospitalet de Llobregat) 2 
1b Maresme 3 
1c Baix Llobregat 3 
1d Vallès Occidental 3 
1e Vallès Oriental 3 

2 Gironès, Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Pla de l’Estany 
i Selva 3 

3 Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf 3 
4 Tarragonès, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp i Priorat 3 
5 Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Montsià i Matarranya 3 

6 Segrià, Urgell, Segarra, Garrigues, Pla d’Urgell, Noguera, 
Llitera i Baix Cinca 3 

7 Bages, Anoia, Berguedà, Solsonès i Moianès 3 

8 Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ribagorça, 
Alta Ribagorça i Vall d’Aran 3 

9 Osona i Ripollès 3 
10 Rosselló, Vallespir, Fenolleda, Capcir, Alta Cerdanya i Conflent 3 
11 Conjunt de les Assemblees Exteriors 2 

4. Vint-i-cinc (25) membres del Secretariat tindran la consideració de membres de 
representació nacional i seran escollits per recompte del vot total de tots els membres de 
l’Associació, de manera que resultaran escollits els candidats que hagin obtingut més vots. 

5. En ambdós casos les candidatures seran uninominals. 

6. Tots els membres electes del Secretariat Nacional tindran els mateixos drets i les mateixes 
obligacions, amb independència del bloc pel qual hagin estat escollits. 

 

REDACCIÓ ACTUAL 

Article 8.9 

1. L’exercici del dret de vot és personal, secret, lliure i directe. 

2. Mentre no es disposi dels mitjans tècnics que assegurin la fiabilitat i no duplicitat del vot no 
presencial dels membres, així com la inalterabilitat del contingut del vot, aquest serà emès 
presencialment. 
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3. Mentre el vot es faci presencialment, els votants hauran d’acreditar a la mesa de votació la 
seva identitat. Tot seguit, la Mesa, després de comprovar la seva inclusió en el cens electoral, 
introduirà la papereta doblegada, sense sobre, a l’urna corresponent. 

4. En el Reglament Electoral específic per a cada elecció es podrà articular un sistema de vot 
per delegació que garanteixi les característiques que s’especifiquen en els punts anteriors. 

 

REDACCIÓ QUE ES PROPOSA 

Article 8.9 

1. L’exercici del dret de vot és personal, secret, lliure i directe. 

2. Mentre no es disposi dels mitjans tècnics que assegurin la fiabilitat i no duplicitat del vot no 
presencial dels membres, així com la inalterabilitat del contingut del vot, aquest serà emès 
presencialment. 

3. Mentre el vot es faci presencialment, els votants hauran d’acreditar a la mesa de votació la 
seva identitat. Tot seguit, la Mesa, després de comprovar la seva inclusió en el cens electoral, 
introduirà la papereta doblegada, sense sobre, a l’urna corresponent. 

4. En el Reglament Electoral específic per a cada elecció es podrà articular un sistema de vot 
per delegació que garanteixi les característiques que s’especifiquen en els punts anteriors.  

5.  En el mateix Reglament es regularà el sistema de vot específic per als membres 
adscrits a les Assemblees Exteriors, el qual haurà de garantir la no discriminació, 
fiabilitat i no duplicitat del vot. A més es facilitaran els mecanismes necessaris perquè 
aquests puguin exercir el seu dret de vot de manera telemàtica i sense prèvia 
sol·licitud. 

VOTACIÓ 

 

Si 
 

No Abstenció 
 

2.- 
ESMENA VIVA 

TEXT PROPOSAT 
ARTICLE 18 ESTATUTS 

(...) 
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2. El Secretariat Nacional estarà integrat per setanta-cinc (75) persones, que 
exerciran les seves funcions de forma col•legiada. 

(...) 

 

c.- 53 dels membres del Secretariat tindran la consideració de membres de 
representació territorial. A tal fi, en el Reglament de Règim Intern es definirà quants 
membres corresponen a cada Regió, i aquests membres seran escollits per recompte 
4 del vot del conjunt dels membres de cada Regió, de manera que resultaran escollits 
els candidats que hi hagin obtingut més vots. 

(...) 

 

d.-22 dels membres del Secretariat tindran la consideració de membres de 
representació nacional i seran escollits per recompte del vot total de tots els membres 
de l'Associació, i resultaran escollits els candidats que hagin obtingut més vots. 

 

ARTICLE 8.1 REGLAMENT DE RÈGIM INTERN 

 

1. El Secretariat Nacional estarà integrat per setanta-cinc (75) membres. 

2. 53 dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de 
representació territorial, i els candidats que es presentin a elecció com a 
representants de la seva Regió seran escollits per recompte del vot del conjunt dels 
membres d'aquella Regió, de manera que resultaran escollits els candidats que hagin 
obtingut més vots. 

(...) 

 

Regió Territori que comprèn Membres de repr. 
Territorial 

1a1 Ciutat de Barcelona 7 

1a2 Barcelonès Nord (Sant Adrià de Besòs, Badalona i Santa 
Coloma de Gramenet) 2 

1a3 Barcelonès Sud (l'Hospitalet de Llobregat) 2 

1b Maresme 3 

1c Baix Llobregat 3 

1d Vallès Occidental 3 
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Regió Territori que comprèn Membres de repr. 
Territorial 

1e Vallès Oriental 3 

2 Gironès, Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Pla de 
l’Estany i Selva 3 

3 Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf 3 

4 Tarragonès, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp i 
Priorat 3 

5 Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Montsià i Matarranya 3 

6 Segrià, Urgell, Segarra, Garrigues, Pla d’Urgell, Noguera, 
Llitera i Baix Cinca 3 

7 Bages, Anoia, Berguedà, Solsonès i Moianès 3 

8 Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, 
Ribagorça, Alta Ribagorça i Vall d’Aran 3 

9 Osona i Ripollès 3 

10 Rosselló, Vallespir, Fenolleda, Capcir, Alta Cerdanya i 
Conflent 3 

11 Conjunt de les Assemblees Exteriors 3 

 

4. 22 membres del Secretariat tindran la consideració de membres de representació 
nacional i seran escollits per recompte del vot total de tots els membres de 
l'Associació, de manera que resultaran escollits els candidats que hagin obtingut més 
vots. 

(...) 

 

 

Si 
 

No Abstenció 
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B) Proposta de modificació dels EE i del RRI a iniciativa de 
diverses Assemblees: 
 

1.- 
TEMA Canvi de domicili social 
TEXT 
ACTUAL 

Estatuts; Capítol I - La denominació, les finalitats i el domicili; 
article 3, paràgraf 1: 

L’Assemblea Nacional Catalana té el seu domicili social al carrer de 
Paris 189, entresòl, de Barcelona, tot i que el lloc de reunió dels seus 
òrgans socials podrà ser qualsevol altre degudament anunciat. Per acord 
del Secretariat Nacional es podrà modificar el domicili social de 
l'Associació. 

TEXT 
PROPOSAT 

Estatuts; Capítol I - La denominació, les finalitats i el domicili; 
article 3, paràgraf 1: 

L'Assemblea Nacional Catalana té el seu domicili social al carrer de la 
Marina, 315, de Barcelona, tot i que el lloc de reunió dels seus òrgans 
socials podrà ser qualsevol altre degudament anunciat. Per acord del 
Secretariat Nacional es podrà modificar el domicili social de l'Associació. 

JUSTIFICACI
Ó 

Actualitzar el domicili social actual als estatuts. 

 

 

VOTACIÓ 

 

Si 
 

No Abstenció 
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COMPOSICIÓ SN, REPRESENTANTS TERRITORIALS I 
EXTERIORS (4 PROPOSTES  de la 2 a la 5) 

2.- 
TEMA Composició del SN: bloc nacional, 

representants territorials i d'exteriors 
TEXT 
ACTUAL 

Estatuts; Capítol VI. El Secretariat Nacional; Article 18; paràgrafs 
4-c i 4-d: 

c.- Dues terceres parts dels membres del Secretariat tindran la consideració 
de membres de representació territorial. A tal fi, en el Reglament de Règim 
Intern es definirà quants membres corresponen a cada Regió, i aquests 
membres seran escollits per recompte del vot del conjunt dels membres de 
cada Regió, de manera que resultaran escollits els candidats que hi hagin 
obtingut més vots. 

d.- Una tercera part dels membres del Secretariat tindran la consideració de 
membres de representació nacional i seran escollits per recompte del vot 
total de tots els membres de l’Associació, i resultaran escollits els candidats 
que hagin obtingut més vots. 

RRI; Capítol VIII - Procediment electoral per escollir el 
Secretariat Nacional; article 8.1, paràgrafs 2 a 4: 

2.  Dues terceres parts dels membres del Secretariat Nacional (50 
membres) tindran la consideració de membres de representació territorial, i 
els candidats que es presentin a elecció com a representants de la seva 
Regió seran escollits per recompte del vot del conjunt dels membres 
d’aquella Regió, de manera que resultaran escollits els candidats que hagin 
obtingut més vots. 

3.  A fi d’escollir els membres de representació territorial, les Regions en 
què es divideix l’àrea d’acció de l’Assemblea Nacional Catalana i el nombre 
de membres del Secretariat que seran escollits per cada Regió seran els 
següents: 

Re
gió 

Territori que comprèn Membres 
de repres. 
Territorial 

1a1 Ciutat de Barcelona 7 

1a2 Barcelonès Nord (Sant Adrià de Besòs, 
Badalona i Santa Coloma de Gramenet) 

2 

1a3 Barcelonès Sud (l'Hospitalet de Llobregat) 2 

1b Maresme 3 

1c Baix Llobregat 3 
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1d Vallès Occidental 3 

1e Vallès Oriental 3 

2 Gironès, Alt Empordà, Baix Empordà, 
Garrotxa, Pla de l’Estany i Selva 

3 

3 Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf 3 

4 Tarragonès, Conca de Barberà, Alt Camp, 
Baix Camp i Priorat 

3 

5 Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Montsià i 
Matarranya 

3 

6 Segrià, Urgell, Segarra, Garrigues, Pla 
d’Urgell, Noguera, Llitera i Baix Cinca 

3 

7 Bages, Anoia, Berguedà i Solsonès 3 

8 Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars 
Sobirà, Ribagorça, Alta Ribagorça i Vall 
d’Aran 

3 

9 Osona i Ripollès 3 

10 Rosselló, Vallespir, Fenolleda, Capcir, Alta 
Cerdanya i Conflent 

3 

 

4.  Una tercera part dels membres del Secretariat (25) tindran la 
consideració de membres de representació nacional i seran escollits per 
recompte del vot total de tots els membres de l’Associació, de manera que 
resultaran escollits els candidats que hagin obtingut més vots. 

TEXT 
PROPOSAT 

Estatuts; Capítol VI. El Secretariat Nacional; Article 18; paràgrafs 4-c i 
4-d: 

c.- Seixanta-un dels membres del Secretariat tindran la consideració de 
membres de representació territorial. A tal fi, en el Reglament de Règim 
Intern es definirà quants membres corresponen a cada Regió, i aquests 
membres seran escollits per recompte del vot del conjunt dels membres de 
cada Regió, de manera que resultaran escollits els candidats que hi hagin 
obtingut més vots. 

d.- Catorze dels membres del Secretariat tindran la consideració de 
membres de representació nacional i seran escollits per recompte del vot 
total de tots els membres de l’Associació, i resultaran escollits els candidats 
que hagin obtingut més vots. 

RRI; Capítol VIII - Procediment electoral per escollir el Secretariat 
Nacional; article 8.1, paràgrafs 2 a 4: 

2. Seixanta-un membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de 
membres de representació territorial, i els candidats que es presentin a 
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elecció com a representants de la seva Regió seran escollits per recompte 
del vot del conjunt dels membres d’aquella Regió, de manera que resultaran 
escollits els candidats que hagin obtingut més vots. 

3.  A fi d’escollir els membres de representació territorial, les Regions en 
què es divideix l’àrea d’acció de l’Assemblea Nacional Catalana i el nombre 
de membres del Secretariat que seran escollits per cada Regió seran els 
següents: 

Regió Territori que comprèn Membres 
de repres. 
Territorial 

1a1 Ciutat de Barcelona 10 

1a2 Barcelonès Nord (Sant Adrià de Besòs, 
Badalona i Santa Coloma de Gramenet) 

2 

1a3 Barcelonès Sud (l'Hospitalet de Llobregat) 2 

1b Maresme 3 

1c Baix Llobregat 3 

1d Vallès Occidental 5 

1e Vallès Oriental 3 

2 Gironès, Alt Empordà, Baix Empordà, 
Garrotxa, Pla de l’Estany i Selva 

6 

3 Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf 3 

4 Tarragonès, Conca de Barberà, Alt Camp, 
Baix Camp i Priorat 

3 

5 Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta, 
Montsià i Matarranya 

3 

6 Segrià, Urgell, Segarra, Garrigues, Pla 
d’Urgell, Noguera, Llitera i Baix Cinca 

3 

7 Bages, Anoia, Berguedà i Solsonès 3 

8 Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars 
Sobirà, Ribagorça, Alta Ribagorça i Vall 
d’Aran 

3 

9 Osona i Ripollès 3 

10 Rosselló, Vallespir, Fenolleda, Capcir, Alta 
Cerdanya i Conflent 

3 

11 Conjunt de les Assemblees Exteriors 3 

4. Catorze dels membres del Secretariat tindran la consideració de 
membres de representació nacional i seran escollits per recompte del vot 
total de tots els membres de l’Associació, de manera que resultaran 
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escollits els candidats que hagin obtingut més vots. 

JUSTIFICACI
Ó 

Actualment existeix un important desequilibri en la representació territorial al 
SN, i en la mateixa configuració de les demarcacions regionals. L’estructura 
creada en el moment fundacional avui no s’ajusta a la realitat: les dades 
que es presenten en l’annex sobre nombre de socis i nombre d’ATs no es 
poden deixar de tenir en compte. 

 

S’observa que les regions 1a1 (Ciutat de Barcelona), 1d (Vallès Occidental) 
i 2 (Gironès, Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Pla de l’Estany i Selva) 
pateixen una clara infrarepresentació en comparació amb el conjunt. Això 
significa que existeixen, correlativament, àrees sobrerepresentades; malgrat 
això, no es considera positiu que cap de les regions perdi representants per 
compensar l’esmentat desequilibri, i per això, es proposa la compensació 
mitjançant l’increment dels representants al Secretariat Nacional pel bloc 
territorial i la disminució corresponent dels del bloc nacional. Tots els 
territoris mantenen un mínim de 3 representants, i les regions 
infrarepresentades incrementen el seu nombre, en base a una ponderació 
de població i nombre d’associats. Es manté el nombre de 75 secretaris 
nacionals, que ja es considera prou nombrós, i s’incorpora la representació 
de les assemblees exteriors. S’entén que l’augment dels representants 
territorials ha de comportar una vinculació més estreta amb el territori i una 
interlocució més fàcil d’aquests amb les estructures centrals, en la línia de 
les conclusions del CTSE de novembre de 2015. 

ANNEX
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VOTACIÓ 

 

Si 
 

No Abstenció 
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3.- 

TEMA Nombre de membres del Secretariat 
Nacional i procediment electoral 

TEXT ACTUAL 

Estatuts, art. 18, paràgrafs 2 i 4 lletres c i d 
 
2. El Secretariat Nacional estarà integrat per setanta-cinc (75) 
persones, que exerciran les seves funcions de forma col·legiada. 
4.  [...] 
c.- Dues terceres parts dels membres del Secretariat tindran la 
consideració de membres de representació territorial. A tal fi, en el 
Reglament de Règim Intern es definirà quants membres corresponen 
a cada Regió, i aquests membres seran escollits per recompte del vot 
del conjunt dels membres de cada Regió, de manera que resultaran 
escollits els candidats que hi hagin obtingut més vots. 
 d.- Una tercera part dels membres del Secretariat tindran la 
consideració de membres de representació nacional i seran escollits 
per recompte del vot total de tots els membres de l’Associació, i 
resultaran escollits els candidats que hagin obtingut més vots. 
 

TEXT 
PROPOSAT 

2. El Secretariat Nacional estarà integrat per cinquanta-tres (53) 
persones, que exerciran les seves funcions de forma col·legiada. 
 
4. [...] 
 
c.- En el Reglament de Règim Intern es definirà quants membres 
corresponen a cada Regió, i aquests membres seran escollits per 
recompte del vot del conjunt dels membres de cada Regió, de 
manera que resultaran escollits els candidats que hi hagin 
obtingut més vots. 
(supressió lletra d) 
 

JUSTIFICACIÓ 

Es proposa eliminar la distinció entre membres nacionals i territorial 
del SN, de manera que tots els membres siguin territorials per garantir 
un contacte real amb el territori. Reducció del nombre de membres del 
Secretariat Nacional resultant de la supressió de la distinció entre 
membres del bloc nacional i del bloc regional. Això permetrà 
simplificar les eleccions de manera que l’electorat pugui tenir un millor 
coneixement dels candidats i simplificar el funcionament del 
Secretariat Nacional. El nombre de membres és el resultat de 50 
membres de les Regions i 3 provinents de les Assemblees exteriors. 

	   	  

TEMA Nombre de membres del Secretariat Nacional per 
Regió 

  

TEXT 
ACTUAL 

RRI, art. 8.1 
 
1. El Secretariat Nacional estarà integrat per setanta cinc (75) membres. 
2. Dues terceres parts dels membres del Secretariat Nacional (50 membres) 
tindran la consideració de membres de representació territorial, i els candidats que 
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es presentin a elecció com a representants de la seva Regió seran escollits per 
recompte del vot del conjunt dels membres d’aquella Regió, de manera que 
resultaran escollits els candidats que hagin obtingut més vots. 
3. A fi d’escollir els membres de representació territorial, les Regions en què es 
divideix l’àrea d’acció de l’Assemblea Nacional Catalana i el nombre de membres 
del Secretariat que seran escollits per cada Regió seran els següents: 
Reg
ió Territori que comprèn Membres de repr. Territorial 

1a1 Ciutat de Barcelona 7 

1a2 Barcelonès Nord (Sant Adrià de Besòs, Badalona i Santa 
Coloma de Gramenet) 2 

1a3 Barcelonès Sud (l'Hospitalet de Llobregat) 2 
1b Maresme 3 
1c Baix Llobregat 3 
1d Vallès Occidental 3 
1e Vallès Oriental 3 

2 Gironès, Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Pla de 
l’Estany i Selva 3 

3 Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf 3 

4 Tarragonès, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp i 
Priorat 3 

5 Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Montsià i 
Matarranya 3 

6 Segrià, Urgell, Segarra, Garrigues, Pla d’Urgell, 
Noguera, Llitera i Baix Cinca 3 

7 Bages, Anoia, Berguedà i Solsonès 3 

8 Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, 
Ribagorça, Alta Ribagorça i Vall d’Aran 3 

9 Osona i Ripollès 3 

10 Rosselló, Vallespir, Fenolleda, Capcir, Alta Cerdanya i 
Conflent 3 

4. Una tercera part dels membres del Secretariat (25) tindran la consideració de 
membres de representació nacional i seran escollits per recompte del vot total de 
tots els membres de l’Associació, de manera que resultaran escollits els candidats 
que hagin obtingut més vots. 
5. En ambdós casos les candidatures seran uninominals. 
6. Tots els membres electes del Secretariat Nacional tindran els mateixos drets i 
les mateixes obligacions, amb independència del bloc pel qual hagin estat escollits. 
 

TEXT 
PROPOS

AT 

1. El Secretariat Nacional estarà integrat per cinquanta-tres (53) membres. 
2. Els membres del Secretariat Nacional (53 membres) tindran la consideració 
de membres de representació territorial, i seran escollits per recompte del vot del 
conjunt dels membres d’aquella Regió, de manera que resultaran escollits els 
candidats que hagin obtingut més vots. 
3. Les Regions en què es divideix l’àrea d’acció de l’Assemblea Nacional Catalana 
i el nombre de membres del Secretariat que seran escollits per cada Regió seran 
els següents: 
Reg
ió Territori que comprèn Membres de repr. Territorial 

1a1 Ciutat de Barcelona 7 

1a2 Barcelonès Nord (Sant Adrià de Besòs, Badalona 
i Santa Coloma de Gramenet) 2 

1a3 Barcelonès Sud (l'Hospitalet de Llobregat) 2 
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1b Maresme 3 
1c Baix Llobregat 3 
1d Vallès Occidental 3 
1e Vallès Oriental 3 

2 Gironès, Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, 
Pla de l’Estany i Selva 3 

3 Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf 3 

4 Tarragonès, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix 
Camp i Priorat 3 

5 Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Montsià i 
Matarranya 3 

6 Segrià, Urgell, Segarra, Garrigues, Pla d’Urgell, 
Noguera, Llitera i Baix Cinca 3 

7 Bages, Anoia, Berguedà i Solsonès 3 

8 Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars 
Sobirà, Ribagorça, Alta Ribagorça i Vall d’Aran 3 

9 Osona i Ripollès 3 

10 Rosselló, Vallespir, Fenolleda, Capcir, Alta 
Cerdanya i Conflent 3 

11 Exteriors 3 

4. En tots els casos les candidatures seran uninominals. 

5. Tots els membres electes del Secretariat Nacional tindran els mateixos drets i 
les mateixes obligacions.  
 
(l’anterior paràgraf 4 queda suprimit) 

JUSTIFIC
ACIÓ 

En coherència amb la modificació introduïda a l’article 18 dels Estatuts. 
 

	   	  

TEMA 
Procediment electoral membres del Secretariat 
Nacional (eliminar distinció membres del bloc 
territorial/nacional) 

TEXT 
ACTUAL 

RRI, art. 5.1, paràgraf 2 
 
1. El Secretariat Nacional serà escollit d’acord amb les regles que es determinen 
en els Estatuts de l’Associació i en el Capítol VIII del present Reglament de Règim 
Intern, relatiu al règim electoral. 
2. Malgrat el que determina el punt anterior, les vacants produïdes podran proveir-
se per cooptació del Secretariat Nacional,  fins a un màxim de cinc per ordre de 
producció: 

• a. En el cas de vacants de membres provinents del bloc territorial, es farà d’acord 
amb les propostes de les assemblees  territorials de la Regió on s'hagi produït la 
vacant. 

• b. En el cas de vacants de membres provinents del bloc nacional, es farà seguint 
l'ordre de les persones més votades en el  procediment electoral que hagi donat 
lloc a l'elecció en què s'ha produït la vacant. 

 

TEXT 
PROPOS

AT 

1.  El Secretariat Nacional serà escollit d’acord amb les regles que es determinen 
en els Estatuts de l’Associació i en el Capítol VIII del present Reglament de Règim 
Intern, relatiu al règim electoral. 
2.  Malgrat el que determina el punt anterior, les vacants produïdes podran 
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proveir-se per cooptació del Secretariat Nacional, fins a un màxim de cinc per 
ordre de producció, d’acord amb les propostes de lesassemblees territorials 
de la Regió on s'hagi produït la vacant. 

JUSTIFIC
ACIÓ 

Per coherència amb la modificació art. 18 dels Estatuts que estableix que tots els  
membres del Secretariat Nacional seran de caràcter territorial. 

	   	  

TEMA Presentació de candidatures individuals, sense 
indicadors pertinença a un grup o equip 

TEXT 
ACTUAL 

RRI, art. 8.3, paràgrafs 1 i 2   
1. Els membres que vulguin concórrer als llocs del Secretariat Nacional, ja sigui pel 
bloc de representació territorial o bé pel bloc nacional, presentaran les seves 
postulacions en forma d’autocandidatura individual. 
2. Els candidats que es postulin per al Secretariat Nacional, també podran fer-ho 
indicant la voluntat de formar un equip amb altres candidats. No obstant això, 
l’elecció serà sempre oberta i individualitzada per candidats, i no s’admetran llistes 
tancades que s’hagin de votar en bloc. 

 

TEXT 
PROPOS

AT 

1. Els membres que vulguin concórrer als llocs del Secretariat Nacional, han de 
presentar la seva postulació avalada per majoria simple d’una Assemblea 
Territorial, preferentment la seva, i sempre de la Regió per a la qual es 
presentin. 
2. L’elecció serà sempre oberta i individualitzada per candidats, i no s’admetran 
llistes tancades que s’hagin de votar en bloc ni noms d’equip ni altres indicadors 
de grup. 
 

JUSTIFIC
ACIÓ 

Garantir que els membres del Secretariat Nacionals són escollits pels seus mèrits 
 i vàlua personal. Eliminar la distinció entre membres del bloc nacional/regional en 
coherència amb la modificació proposada de l’article 18 del Estatuts. 

 

VOTACIÓ 

 

Si 
 

No Abstenció 
 

 

 

 

 

 



25 
 

4.- 
TEMA Nombre de membres del Secretariat Nacional per 

Regió 
TEXT ACTUAL RRI, art. 8.1 

2.  Dues terceres parts dels membres del Secretariat Nacional (50 
membres) tindran la consideració de membres de representació territorial, i 
els candidats que es presentin a elecció com a representants de la seva 
Regió seran escollits per recompte del vot del conjunt dels membres 
d’aquella Regió, de manera que resultaran escollits els candidats que hagin 
obtingut més vots. 

 

3.  A fi d’escollir els membres de representació territorial, les Regions en què 
es divideix l’àrea d’acció de l’Assemblea Nacional Catalana i el nombre de 
membres del Secretariat que seran escollits per cada Regió seran els 
següents: 

Regió Territori que comprèn Membres de 

repr.Territorial 

1a1 Ciutat de Barcelona 7 

1a2 Barcelonès Nord (Sant Adrià de Besòs, 
Badalona i Santa Coloma de Gramenet) 

2 

1a3 Barcelonès Sud (l'Hospitalet de Llobregat) 2 

1b Maresme 3 

1c Baix Llobregat 3 

1d Vallès Occidental 3 

1e Vallès Oriental 3 

2 Gironès, Alt Empordà, Baix Empordà, 
Garrotxa, Pla de l’Estany i Selva 

3 

3 Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf 3 

4 Tarragonès, Conca de Barberà, Alt Camp, 
Baix Camp i Priorat 

3 

5 Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Montsià 
i Matarranya 

3 

6 Segrià, Urgell, Segarra, Garrigues, Pla 
d’Urgell, Noguera, Llitera i Baix Cinca 

3 

7 Bages, Anoia, Berguedà i Solsonès 3 
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8 Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars 
Sobirà, Ribagorça, Alta Ribagorça i Vall 
d’Aran 

3 

9 Osona i Ripollès 3 

10 Rosselló, Vallespir, Fenolleda, Capcir, Alta 
Cerdanya i Conflent 

3 

 

TEXT 
PROPOSAT 

2.  Dues terceres parts dels membres del Secretariat Nacional (50 
membres) tindran la consideració de membres de representació territorial, i 
els candidats que es presentin a elecció com a representants de la seva 
Regió seran escollits per recompte del vot del conjunt dels membres 
d’aquella Regió, de manera que resultaran escollits els candidats que hagin 
obtingut més vots. 

 

3.  A fi d’escollir els membres de representació territorial, les Regions en què 
es divideix l’àrea d’acció de l’Assemblea Nacional Catalana i el nombre de 
membres del Secretariat que seran escollits per cada Regió seran els 
següents: 

 

S´ASSIGNARÀ A CADA REGIÓ UN NÚMERO DE SECRETARIS 
NACIONALS EN PROPORCIÓ AL SEU NOMBRE D´ADHERITS 

JUSTIFICACIÓ Es proposa que la distribució de representants territorials es faci en 
proporció al nombre d´adherits de cada Regió. 

 

VOTACIÓ 

 

Si 
 

No Abstenció 
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5.- 
TEMA  DISTRIBUCIÓ MEMBRES SN ENTRE TERRITORI 

I NACIONAL 
TEXT ACTUAL  Estatuts rt. 18.4 

4. A l’empara del que estableixen els articles 321-4.1 lletra i) i 
322-12 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, l’elecció dels 
membres del Secretariat, que han de ser necessàriament 
membres de l’Associació, es farà d’acord amb el procediment 
electoral definit en aquest article i desenvolupat en el Reglament 
de Règim Intern i, si escau, per un Reglament Electoral. 

El procediment electoral es fonamentarà en la següent regulació: 

a.- L’Assemblea Nacional Catalana, per a la seva operativa, 
té dividit territorialment el seu àmbit d’acció en Regions. Les 
Regions es determinen en el Reglament de Règim Intern de 
l’Associació. Dintre de cada Regió operaran les Assemblees 
Territorials corresponents. 

b.- Correspondrà al Secretariat Nacional, per delegació de 
l'Assemblea General, acordar la convocatòria del procediment 
electoral, fixant la data per a la celebració de les eleccions i 
els càrrecs que s’hauran de proveir. 

c.- Dues terceres parts dels membres del Secretariat tindran 
la consideració de membres de representació territorial. A tal 
fi, en el Reglament de Règim Intern es definirà quants 
membres corresponen a cada Regió, i aquests membres 
seran escollits per recompte del vot del conjunt dels 
membres de cada Regió, de manera que resultaran escollits 
els candidats que hi hagin obtingut més vots. 

d.- Una tercera part dels membres del Secretariat tindran la 
consideració de membres de representació nacional i seran 
escollits per recompte del vot total de tots els membres de 
l’Associació, i resultaran escollits els candidats que hagin 
obtingut més vots. 

 
TEXT 
PROPOSAT 

Estatuts art. 18.4 

4. A l’empara del que estableixen els articles 321-4.1 lletra i) i 
322-12 del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya, l’elecció dels 
membres del Secretariat, que han de ser necessàriament 
membres de l’Associació, es farà d’acord amb el procediment 
electoral definit en aquest article i desenvolupat en el Reglament 
de Règim Intern i, si escau, per un Reglament Electoral. 

El procediment electoral es fonamentarà en la següent regulació: 
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a.- L’Assemblea Nacional Catalana, per a la seva operativa, 
té dividit territorialment el seu àmbit d’acció en Regions. Les 
Regions es determinen en el Reglament de Règim Intern de 
l’Associació. Dintre de cada Regió operaran les Assemblees 
Territorials corresponents. 

b.- Correspondrà al Secretariat Nacional, per delegació de 
l'Assemblea General, acordar la convocatòria del procediment 
electoral, fixant la data per a la celebració de les eleccions i 
els càrrecs que s’hauran de proveir. 

c.- El 80% dels membres del Secretariat tindran la 
consideració de membres de representació territorial. A tal fi, 
en el Reglament de Règim Intern es definirà quants membres 
corresponen a cada Regió, i aquests membres seran 
escollits per recompte del vot del conjunt dels membres de 
cada Regió, de manera que resultaran escollits els candidats 
que hi hagin obtingut més vots. 

d.- El 20% dels membres del Secretariat tindran la 
consideració de membres de representació nacional i seran 
escollits per recompte del vot total de tots els membres de 
l’Associació, i resultaran escollits els candidats que hagin 
obtingut més vots. 

 
JUSTIFICACIÓ  Justificació (vinculada amb modificació art. 8.1 RRI) 

Actualment existeix un important desequilibri en la representació 
territorial al SN, i en la mateixa configuració de les demarcacions 
regionals. L’estructura creada en el moment fundacional avui no 
s’ajusta a la realitat, ja que existeixen dades sobre nombre de 
socis i nombre d’ATs que no es poden deixar de tenir en 
compte. El següent quadre reflecteix la situació actual: 
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S’observa que les regions 1a1 (Ciutat de Barcelona), 1d (Vallès Occidental) 
i 2 (Gironès, Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Pla de l’Estany i Selva) 
pateixen una clara infrarepresentació en comparació amb el conjunt. Això 
significa que existeixen, correlativament; àrees sobrerepresentades; 
malgrat això, no es considera positiu que cap de les regions perdi 
representants per compensar l’esmentat desequilibri. Es proposa modificar 
el nombre de representants al SN que marquen els Estatuts per cadascun 
dels blocs, tot mantenint el nombre total de 75 membres, incrementant els 
representants del bloc territorial i la disminució corresponent dels del bloc 
nacional. Això, de rebot, ha de comportar una vinculació més estreta amb el 
territori i una interlocució més fàcil d’aquests amb les estructures centrals, 
en la línia de les conclusions del CTSE de novembre de 2015. 

 

TEMA  DISTRIBUCIÓ MEMBRES SN ENTRE 
TERRITORI I NACIONAL 

TEXT ACTUAL  RRI Article 8.1 

1.  El Secretariat Nacional estarà integrat per setanta cinc (75) membres. 
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2.  Dues terceres parts dels membres del Secretariat Nacional (50 
membres) tindran la consideració de membres de representació territorial, 
i els candidats que es presentin a elecció com a representants de la seva 
Regió seran escollits per recompte del vot del conjunt dels membres 
d’aquella Regió, de manera que resultaran escollits els candidats que 
hagin obtingut més vots. 

3.  A fi d’escollir els membres de representació territorial, les 
Regions en què es divideix l’àrea d’acció de l’Assemblea 
Nacional Catalana i el nombre de membres del Secretariat que 
seran escollits per cada Regió seran els següents: 

Regió Territori  Membres de 
repres. 
territorial 

1a1 Ciutat de Barcelona 7 
1a2 Barcelonès Nord (Sant Adrià de Besòs, 

Badalona i Santa Coloma de Gramenet) 
2 

1a3 Barcelonès Sud (l'Hospitalet 
de Llobregat) 

2 

1b Maresme 3 
1c Baix Llobregat 3 
1d Vallès Occidental 3 
1e Vallès Oriental 3 
2 Gironès, Alt Empordà, Baix Empordà, 

Garrotxa, Pla de l’Estany i Selva 
3 

3 Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf 3 
4 Tarragonès, Conca de Barberà, Alt 

Camp, Baix Camp i Priorat 
3 

5 Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta, 
Montsià i Matarranya 

3 

6 Segrià, Urgell, Segarra, Garrigues, Pla 
d’Urgell, Noguera, Llitera i Baix Cinca 

3 

7 Bages, Anoia, Berguedà i Solsonès 3 
8 Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, 

Pallars Sobirà, Ribagorça, Alta Ribagorça 
i Vall d’Aran 

3 

9 Osona i Ripollès 3 
10 Rosselló, Vallespir, Fenolleda, Capcir, 

Alta Cerdanya i Conflent 
3 

4. Una tercera part dels membres del Secretariat (25) tindran la 
consideració de membres de representació nacional i seran escollits per 
recompte del vot total de tots els membres de l’Associació, de manera 
que resultaran escollits els candidats que hagin obtingut més vots. 

5. En ambdós casos les candidatures seran uninominals. 

6. Tots els membres electes del Secretariat Nacional tindran els 
mateixos drets i les mateixes obligacions, amb independència del bloc 
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pel qual hagin estat escollits. 

 
TEXT 
PROPOSAT 

RRI Article 8.1  

1. El Secretariat Nacional estarà integrat per setanta cinc (75) membres. 

2.  El 80% dels membres del Secretariat Nacional (60 membres) tindran 
la consideració de membres de representació territorial, i els candidats 
que es presentin a elecció com a representants de la seva Regió seran 
escollits per recompte del vot del conjunt dels membres d’aquella Regió, 
de manera que resultaran escollits els candidats que hagin obtingut més 
vots. 

3.  A fi d’escollir els membres de representació territorial, les Regions en 
què es divideix l’àrea d’acció de l’Assemblea Nacional Catalana i el 
nombre de membres del Secretariat que seran escollits per cada Regió 
seran els següents: 

Regió Territori  Membres 
de repres. 
territorial 

1a1 Ciutat de Barcelona 10 
1a2 Barcelonès Nord (Sant Adrià de 

Besòs, Badalona i Santa Coloma 
de Gramenet) 

2 

1a3 Barcelonès Sud (l'Hospitalet de 
Llobregat) 

2 

1b Maresme 3 
1c Baix Llobregat 3 
1d Vallès Occidental 5 
1e Vallès Oriental 3 
2 Gironès, Alt Empordà, Baix 

Empordà, Garrotxa, Pla de 
l’Estany i Selva 

6 

3 Alt Penedès, Baix Penedès i 
Garraf 

3 

4 Tarragonès, Conca de Barberà, 
Alt Camp, Baix Camp i Priorat 

3 

5 Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra 
Alta, Montsià i Matarranya 

3 

6 Segrià, Urgell, Segarra, 
Garrigues, Pla d’Urgell, 
Noguera, Llitera i Baix Cinca 

3 

7 Bages, Anoia, Berguedà i 
Solsonès 

3 

8 Cerdanya, Alt Urgell, Pallars 
Jussà, Pallars Sobirà, 
Ribagorça, Alta Ribagorça i Vall 
d’Aran 

3 
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9 Osona i Ripollès 3 
10 Rosselló, Vallespir, Fenolleda, 

Capcir, Alta Cerdanya i Conflent 
3 

11 Conjunt de les 
Assemblees Exteriors 

2 

4.  El 20% dels membres del Secretariat (15) tindran la consideració de 
membres de representació nacional i seran escollits per recompte del vot 
total de tots els membres de l’Associació, de manera que resultaran 
escollits els candidats que hagin obtingut més vots. 

5.  En ambdós casos les candidatures seran uninominals. 

6.  Tots els membres electes del Secretariat Nacional tindran els 
mateixos drets i les mateixes obligacions, amb independència del bloc 
pel qual hagin estat escollits. 

 
JUSTIFICACIÓ  La mateixa que l´anterior. 

 

 

 

VOTACIÓ 

 

Si 
 

No Abstenció 
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6.- 
TEMA  Elecció directa per a la Presidència i 

Vicepresidència 
TEXT 
ACTUAL (text nou) 

TEXT 
PROPOSAT 

Estatuts; Capítol VII - La Presidència; 

Canvi de títol del capítol: La Presidència i la Vicepresidència 

Article 25; paràgrafs nous: 

3. El procediment per la seva elecció serà d’acord amb el que 
s’estableixi en el Reglament de Règim Intern. 

4. Les persones elegides entraran en funcions després d'haver 
acceptat el càrrec i són membres nats del Secretariat. 

5. Els membres que ocupin la Presidència i la Vicepresidència 
exerciran el seu càrrec de manera gratuïta ja que no rebran cap 
retribució, sens perjudici del possible rescabalament de les 
despeses produïdes en exercici de la seva funció, que hauran de ser 
raonables i degudament justificades. 

6. Serà incompatible ocupar la Presidència o la Vicepresidència i 
estar contractat laboralment per l'Associació mentre s'exerceixi el 
càrrec. 

 

RRI; nou Capítol V - la Presidència i la Vicepresidència (caldrà tornar 
a numerar els capítols i els articles): 

 

Secció 1a: Procediment electoral per escollir la Presidència i la 
Vicepresidència 

Article 5 

1.  La Presidència i la Vicepresidència seran escollides d’acord amb 
el que determinen els Estatuts de l’Associació i en aquest Capítol, 
relatiu al règim electoral. 

2. Per a ser elegible per als càrrecs de Presidència i Vicepresidència, 
cal complir amb els requisits per a ésser elegible establerts en el 
capítol VIII, Secció 2ª. 
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3. Els membres que vulguin ocupar les càrrecs de Presidència o 
Vicepresidència, hauran d’indicar per quin càrrec presenten la seva 
candidatura. No s’acceptarà la candidatura d’una mateixa persona 
per als dos càrrecs alhora. 

 

4. Les persones que hauran d’ocupar la Presidència o la 
Vicepresidència hauran de ser elegides directament pels membres 
de l’Associació. 

 

5. Els candidats a la Presidència o Vicepresidència estaran 
sotmesos a les mateixes obligacions i incompatibilitats que els 
candidats al Secretariat Nacional i tindran les mateixes  possibilitats 
i mecanismes de promoció de la seva candidatura. 

JUSTIFICACI
Ó 

El sistema actual no garanteix que el president elegit sigui aquell que 
volen els membres de l´Assemblea. L’elecció directa garanteix una major 
democràcia en el nomenament dels càrrecs. 

Evidentment en el Reglament de Règim Electoral s’hauria de 
desenvolupar el sistema d’elecció del la Presidència. 

 

VOTACIÓ 

Si 
 

No Abstenció 
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7.- 
TEMA Requisits per formar part del SN: antiguitat i 

incompatibilitats 
TEXT 
ACTUAL 

RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat 
Nacional; Secció 2a - Dels electors i els elegibles; article 8.2, 
paràgrafs 1 i 2: 

 
1. Per a ser elector i elegible per als càrrecs del Secretariat Nacional, cal: 
a) Ser membre de l'Associació inscrit amb almenys trenta (30) dies 
d'antelació a la data de celebració de les eleccions convocades per 
l'Assemblea General. 

b) Estar al corrent de pagament de les quotes establertes en la data que 
s'assenyali en el Reglament que reguli el procediment electoral a què es 
refereix l'article 8.4. 

c) No estar afectat per cap incompatibilitat estatutària o reglamentària. 
 
2. Per a ser elegible, a més, cal no tenir càrrecs orgànics nacionals de cap 
partit polític ni ocupar llocs de responsabilitat en àmbits polítics de rang 
nacional des de la presentació de la candidatura fins a la finalització del 
mandat. S'entendrà com a lloc de responsabilitat en àmbits polítics de rang 
nacional el fet de formar part d'una candidatura a unes eleccions, ésser 
càrrec electe o ocupar un alt càrrec de designació política. 

 
Estatuts; Capítol II - Els membres de l'Assemblea Nacional 
Catalana. Drets i obligacions; article 5, paràgraf 2: 

 
2.  Elegir i ser elegits per als llocs de representació o executius que es 
determinen en els presents Estatuts o els que es puguin establir en el futur, 
sempre que estiguin al corrent del pagament de les aportacions econòmiques 
a què s’hagin compromès, i tinguin una antiguitat mínima de trenta dies com 
a membres de l’Associació. 

TEXT 
PROPOSAT 

RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat 
Nacional; Secció 2a - Dels electors i els elegibles; article 8.2, 
paràgrafs 1 i 2: 

 
1. Per a ser elector per als càrrecs del Secretariat Nacional, cal: 
a) Ser membre de l'Associació inscrit amb almenys noranta (90) dies 
d'antelació a la data de celebració de les eleccions convocades per 
l'Assemblea General. 

b) Estar al corrent de pagament de les quotes establertes en la data que 
s'assenyali en el Reglament que reguli el procediment electoral a què es 
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refereix l'article 8.4. 

c) No estar afectat per cap incompatibilitat estatutària o reglamentària. 
 
2. Per a ser elegible cal, a més de complir les condicions per a ser 
elector: 
a) Ser membre de l'Associació, inscrit amb almenys tres-cents seixanta-
cinc (365) dies d'antelació a la data de celebració de les eleccions 
convocades per l'Assemblea General. 

b) No ostentar càrrecs orgànics nacionals de cap partit polític ni ocupar 
llocs de responsabilitat en àmbits polítics des de la presentació de la 
candidatura fins a la finalització del mandat. S'entendrà com a lloc de 
responsabilitat en àmbits polítics el fet de formar part d'una candidatura 
a unes eleccions, ésser càrrec electe o ocupar un càrrec de designació 
política. 

c) No estar investigat per temes de corrupció econòmica. 

 
Estatuts; Capítol II - Els membres de l'Assemblea Nacional 
Catalana. Drets i obligacions; article 5, paràgraf 2: 

 
2. Elegir i ser elegits per als llocs de representació o executius que es 
determinen en els presents Estatuts o en els que es puguin establir en el 
futur, sempre que estiguin al corrent del pagament de les aportacions 
econòmiques a què s'hagin compromès, i tinguin una antiguitat mínima de 
noranta (90) dies, per elegir, o tres-cents seixanta-cinc (365) dies per a 
ser elegits, com a membres de l'Associació. 

JUSTIFICACI
Ó 

Garantir que els candidats elegibles tenen una vinculació real i duradora amb 
l'Associació. 

Garantir la independència de l'Associació, mitjançant la incompatibilitat de 
càrrecs públics, pels membres del Secretariat Nacional. Entenem que la 
prohibició d'exercir un càrrec públic ha de fer referència a qualsevol àmbit 
(nacional, regional o local) i no únicament nacional. 

 

VOTACIÓ 

Si 
 

No Abstenció 
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8.- 
TÍTOL Incompatibilitats 
TEXT ACTUAL RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat 

Nacional; Secció 2a - Dels electors i els elegibles; article 8.2, 
paràgrafs 1 i 2: 

 
1. Per a ser elector i elegible per als càrrecs del Secretariat Nacional, 
cal: 
a) Ser membre de l'Associació inscrit amb almenys trenta (30) dies 
d'antelació a la data de celebració de les eleccions convocades per 
l'Assemblea General. 

b) Estar al corrent de pagament de les quotes establertes en la data 
que s'assenyali en el Reglament que reguli el procediment electoral a 
què es refereix l'article 8.4. 

c) No estar afectat per cap incompatibilitat estatutària o reglamentària. 

 
2. Per a ser elegible, a més, cal no tenir càrrecs orgànics nacionals de 
cap partit polític ni ocupar llocs de responsabilitat en àmbits polítics de 
rang nacional des de la presentació de la candidatura fins a la 
finalització del mandat. S'entendrà com a lloc de responsabilitat en 
àmbits polítics de rang nacional el fet de formar part d'una candidatura 
a unes eleccions, ésser càrrec electe o ocupar un alt càrrec de 
designació política. 

 

TEXT 
PROPOSAT 

RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat 
Nacional; Secció 2a - Dels electors i els elegibles; article 8.2, 
paràgrafs 1 i 2: 
 
1. Per a ser elector i elegible per als càrrecs del Secretariat Nacional, cal: 
a) Ser membre de l'Associació inscrit amb almenys trenta (30) dies 
d'antelació a la data de celebració de les eleccions convocades per 
l'Assemblea General. 
b) Estar al corrent de pagament de les quotes establertes en la data que 
s'assenyali en el Reglament que reguli el procediment electoral a què es 
refereix l'article 8.4. 
c) No estar afectat per cap incompatibilitat estatutària o reglamentària. 
 
2. Per a ser elegible, a més, cal no tenir càrrecs orgànics nacionals de cap 
partit polític ni ocupar llocs de responsabilitat en àmbits polítics de rang 
nacional ni percebre retribució o sou de cap partit polític, des de la 
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presentació de la candidatura fins a la finalització del mandat. 
S'entendrà com a lloc de responsabilitat en àmbits polítics de rang 
nacional el fet de formar part d'una candidatura a unes eleccions, 
ésser càrrec electe o ocupar un alt càrrec de designació política. 
 

JUSTIFICACIÓ NO N´HI HA 

 

VOTACIÓ 

 

Si 
 

No Abstenció 
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DURADA DELS MANDATS (2 PROPOSTES ....9 i 10) 

9.- 
TEMA Durada dels mandats del SN i reelegibilitat 
TEXT 
ACTUAL 

Estatuts; Capítol VI - El Secretariat Nacional; Article 19; paràgraf 1: 

1.  Els membres del Secretariat exerciran el càrrec durant un termini d’un any i 
podran ser reelegits, únicament, per dos períodes successius d’igual durada. 

TEXT 
PROPOSA
T 

Estatuts; Capítol VI - El Secretariat Nacional; Article 19; paràgraf 1: 

1. Els membres del Secretariat exerciran el càrrec durant un termini de dos anys i 
podran ser reelegits, únicament, per un altre període d’igual durada.  

Estatuts; nova disposició transitòria: 

Tercera. En les eleccions al Secretariat Nacional i als Secretariats Territorials 
previstes per a 2016, els secretaris que hagin esgotat els tres mandats 
consecutius que s’hi preveuen no podran formalitzar la seva candidatura, en 
virtut de la limitació de mandats establerta per l’article 19, paràgraf 1, vigent en 
el moment de la seva elecció. Els secretaris que hagin complert un o dos 
mandats anuals consecutius podran formalitzar candidatura per un sol mandat 
més, de dos anys de durada, tal com estableix l’article 19, paràgraf 1.  

JUSTIFICA
CIÓ La celebració d’eleccions anuals, que ve precedida a més per l’Assemblea General 

Ordinària, suposa que cada any, des del mes de febrer fins al maig, la majoria 
d’esforços de la nostra entitat es dediquen a l’organització d’aquestes tasques 
internes. La previsió inicial, i la il·lusió, que la independència s’esdevingués en un 
temps molt ràpid, no s’ha complert, i, a dia d’avui, s’ha de considerar negatiu que 
una tercera part de la durada del mandat estigui tan focalitzat i s’hagin de restar 
esforços i recursos a la principal finalitat de l’ANC, que és promoure les condicions 
per aconseguir una majoria social favorable a la independència. 

Per això, es proposa que el mandat dels secretaris que resultin elegits en les 
properes eleccions d’abril-maig 2016 tingui una durada de dos anys, i que els 
candidats es presentin amb aquesta perspectiva. La possibilitat de reelecció es 
proposa per a un sol període més, és a dir, per un termini màxim de 4 anys. 

VOTACIÓ 

Si 
 

No Abstenció 
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10.- 
TEMA  DURADA MANDATS, REELECCIÓ I COBRIMENT 

VACANTS 
TEXT ACTUAL  Estatuts Art. 19.1 i 3 

1.  Els membres del Secretariat exerciran el càrrec durant un termini d’un any i 
podran ser reelegits, únicament, per dos períodes successius d’igual durada. 

3.  Les vacants que es produeixin en el Secretariat s'hauran de cobrir a la 
primera reunió de l’Assemblea General. Mentrestant, un altre membre de 
l'Associació podrà ocupar, provisionalment, el càrrec vacant per cooptació del 
Secretariat fins a un màxim de cinc membres de conformitat amb allò que 
s’estableix en el Reglament de Règim Intern. 

 
TEXT 
PROPOSAT 

1. Els membres del Secretariat exerciran el càrrec durant un termini de dos 
anys i podran ser reelegits, únicament, per un altre període d’igual durada. 

3.  Les vacants que es produeixin en el Secretariat s'hauran de cobrir a la 
primera reunió de l’Assemblea General. Mentrestant, un altre membre de 
l'Associació podrà ocupar, provisionalment, el càrrec vacant per cooptació del 
Secretariat fins a un màxim de deu membres de conformitat amb allò que 
s’estableix en el Reglament de Règim Intern. 

Disposició transitòria 3ª (NOVA) 

 

En les eleccions al Secretariat Nacional i als Secretariats Territorials 
previstes per a l’abril-maig de 2016, els secretaris que hagin esgotat tres 
mandats consecutius no podran formalitzar la seva candidatura, en virtut 
de la limitació de mandats establerta per l’article 19.1 dels Estatuts vigent 
en el moment de la seva elecció. Els secretaris que hagin complert un o 
dos mandats anuals consecutius podran formalitzar candidatura per un 
sol mandat més, de dos anys de durada, tal com estableix el text 
modificat de l’article 19.1 dels Estatuts.  
 

JUSTIFICACIÓ  La celebració d’eleccions cada any, que ve precedida a més per  l’Assemblea 
General Ordinària, suposa que cada any, des del mes de febrer fins al maig, la 
majoria d’esforços de la nostra entitat es dediquen a l’organització d’aquestes 
tasques internes. La previsió inicial, i la  il·lusió, que la independència 
s’esdevingués en un temps molt ràpid, no s’ha complert, i, a dia d’avui, s’ha de 
considerar negatiu que una tercera part de la durada del mandat estigui tan 
focalitzat i s’hagin de restar esforços i recursos a la principal finalitat de l’ANC, 
que és promoure les condicions per aconseguir una majoria social favorable a 
la independència. Per això, es proposa que el mandat dels secretaris que 
resultin elegits en les properes eleccions d’abril-maig 2016 tingui una durada de 
dos anys, i que els candidats es presentin amb aquesta perspectiva. La 
possibilitat de reelecció es proposa per a un sol període més, és a dir, per un 
termini màxim de 4 anys. 
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TEMA  DURADA MANDATS, REELECCIÓ 
SECRETARIATS  TERRITORIALS 

TEXT ACTUAL RRI Article 3.10 

1. (..) 

2. (..) 

3.  La durada del mandat dels càrrecs del Secretariat Territorial serà d’un 
any, sense perjudici de la seva possible reelecció per un màxim de dos 
períodes anuals més. 

4.  (..) 

  
TEXT 
PROPOSAT 

RRI  Article 3.10 

1. (..) 

2. (..) 

3.  La durada del mandat dels càrrecs del Secretariat Territorial serà de dos 
anys, sense perjudici de la seva possible reelecció per un altre període 
més d’igual durada. 
4.  (..) 

JUSTIFICACIÓ  La mateixa 

  
 

TEMA  COBRIMENT VACANTS 
TEXT ACTUAL RRI Article 5.1     

1. El Secretariat Nacional serà escollit d’acord amb les regles que es 
determinen en els Estatuts de l’Associació i en el Capítol VIII del present 
Reglament de Règim Intern, relatiu al règim electoral. 

2. Malgrat el que determina el punt anterior, les vacants produïdes podran 
proveir-se per cooptació del Secretariat Nacional, fins a un màxim de cinc 
per ordre de producció: 

• a. En el cas de vacants de membres provinents del bloc territorial, es 
farà  
d’acord amb les propostes de les assemblees territorials de la Regió 
on s'hagi produït la vacant. 

• b. En el cas de vacants de membres provinents del bloc nacional, es 
farà seguint l'ordre de les persones més votades en el procediment 
electoral que hagi donat lloc a l'elecció en què s'ha produït la vacant. 
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TEXT 
PROPOSAT 

RRI Article 5.1     

1. El Secretariat Nacional serà escollit d’acord amb les regles que es 
determinen en els Estatuts de l’Associació i en el Capítol VIII del present 
Reglament de Règim Intern, relatiu al règim electoral. 

2. Malgrat el que determina el punt anterior, les vacants produïdes podran 
proveir-se per cooptació del Secretariat Nacional, fins a un màxim de deu 
per ordre de producció: 

• a.  En el cas de vacants de membres provinents del bloc territorial, 
es farà d’acord amb les propostes de les assemblees territorials de la 
Regió on s'hagi produït la vacant. 

• b.  En el cas de vacants de membres provinents del bloc nacional, es 
farà  
seguint l'ordre de les persones més votades en el procediment 
electoral que hagi donat lloc a l'elecció en què s'ha produït la vacant. 

 

JUSTIFICACIÓ   

 

 

 

VOTACIÓ 

Si 
 

No Abstenció 
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11.- 
TEMA Substitució de vacants al SN 
TEXT 
ACTUAL 

Estatuts; Capítol VI - El Secretariat Nacional; Article 19; 
paràgrafs 3 i 4: 

 

3.  Les vacants que es produeixin en el Secretariat s'hauran de cobrir a 
la primera reunió de l’Assemblea General. Mentrestant, un altre membre 
de l'Associació podrà ocupar, provisionalment, el càrrec vacant per 
cooptació del Secretariat fins a un màxim de cinc membres de 
conformitat amb allò que s’estableix en el Reglament de Règim Intern. 

 

4.  Qualsevol canvi en la composició de membres del Secretariat serà 
comunicat a tots els socis de l’Associació en el termini màxim d’una 
setmana. 

 

RRI; Capítol V - El Secretariat Nacional; Secció 1a: Qüestions 
generals; Article 5.1; paràgraf 2: 

 

2. Malgrat el que determina el punt anterior, les vacants produïdes 
podran proveir-se per cooptació del Secretariat Nacional, fins a un 
màxim de cinc per ordre de producció: 

a. En el cas de vacants de membres provinents del bloc 
territorial, es farà d’acord amb les propostes de les assemblees 
territorials de la Regió on s'hagi produït la vacant. 

b. En el cas de vacants de membres provinents del bloc nacional, 
es farà seguint l'ordre de les persones més votades en el 
procediment electoral que hagi donat lloc a l'elecció en què s'ha 
produït la vacant. 

TEXT 
PROPOSAT 

Estatuts; Capítol VI - El Secretariat Nacional; Article 19; 
paràgrafs 3 i 4: 

 

3. Les vacants que es produeixin en el Secretariat s'hauran de cobrir 
amb els candidats que correspongui, seguint l’ordre de vots 
obtinguts en el moment de l’elecció del SN. 

 

4. Qualsevol canvi en la composició de membres del Secretariat 



44 
 

Nacional serà comunicat pel Secretari de l'Assemblea Nacional 
Catalana a tots els socis de l’Associació en el termini màxim d’una 
setmana. En cas que el membre a substituir fos el Secretari, la 
comunicació es durà a terme pel Vicepresident en el mateix termini.  

     

RRI; Capítol V - El Secretariat Nacional; Secció 1a: Qüestions 
generals; Article 5.1; paràgraf 2: 

 

2. En el cas de vacants de membres es farà seguint l'ordre de les 
persones més votades en el procediment electoral que hagi donat 
lloc a l'elecció en què s'ha produït la vacant. 

JUSTIFICACI
Ó 

No és admissible que hi pugui haver un substitut no escollit en el si del 
SN, ni que sigui de manera provisional. 

 

Un cop fet aquest canvi, no hi ha cap motiu per a limitar el nombre de 
substitucions - que són ja insuficients i que caldria ampliar més si 
s’augmenta el mandat a 2 anys. 

S'ha d'identificar i especificar la responsabilitat de la comunicació 
d'aquests casos. 

 

 

 

VOTACIÓ 

 

Si 
 

No Abstenció 
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12.- 
TEMA Causes del cessament dels Secretaris Nacionals 
TEXT 
ACTUAL 

Estatuts; Capítol VI - El Secretariat Nacional; Article 19; paràgraf 2: 

2. El cessament dels càrrecs del Secretariat abans d'extingir-se el termini del 
seu mandat podrà esdevenir-se per: 

a) Dimissió voluntària presentada per escrit. 

b) Mort o declaració d'absència. 

c) Incapacitat o incompatibilitat sobrevinguda. 

d) Baixa com a membre de l'Associació. 

e) Separació acordada per l’Assemblea General. 

f) Qualsevol altra que estableixin la Llei o els Estatuts. 

TEXT 
PROPOSAT 

Estatuts; Capítol VI - El Secretariat Nacional; Article 19; paràgraf 2: 

2. El cessament dels càrrecs del Secretariat abans d'extingir-se el termini del 
seu mandat podrà esdevenir-se per: 

a) Dimissió voluntària presentada per escrit. 

b) Mort o declaració d'absència. 

c) Incapacitat o incompatibilitat sobrevinguda. 

d) Baixa com a membre de l'Associació. 

e) Separació acordada per l’Assemblea General. 

f) Haver detectat que alguna de les dades de l'autocandidatura és 
falsa. 

g) Qualsevol altra que estableixin la Llei o els Estatuts. 

JUSTIFICACI
Ó 

Podria ser que un candidat no hagués declarat a la seva candidatura que és 
militant d'un partit. Si s'acaba descobrint que ho era (o ho és) se'l podria 
expulsar del SN. També si hagués mentit en qualsevol altra informació donada 
a l'auto-candidatura. 

 

VOTACIÓ 

Si 
 

No Abstenció 
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DURADA DELS CÀRRECS DELS SECRETARIATS 
TERRITORIALS (2 propostes.... 13 i 14) 
 

13.- 
TEMA Durada del mandat dels càrrecs dels 

Secretariats Territorials 
TEXT 
ACTUAL 

RRI; Capítol III - Les Assemblees Territorials; Secció 5a - 
Organització Interna; Article 3.10; paràgraf 3: 

 

3.  La durada del mandat dels càrrecs del Secretariat Territorial serà d’un 
any, sense perjudici de la seva possible reelecció per un màxim de dos 
períodes anuals més. 

TEXT 
PROPOSAT 

RRI; Capítol III - Les Assemblees Territorials; Secció 5a - 
Organització Interna; Article 3.10; paràgraf 3: 

 

3.  La durada del mandat dels càrrecs del Secretariat Territorial serà de 
dos anys, sense perjudici de la seva possible reelecció per un únic 
període successiu d’igual durada. 

JUSTIFICACI
Ó  

 

 

VOTACIÓ 

 

Si 
 

No Abstenció 
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14.- 
TEMA  Durada del mandat dels càrrecs dels Secretariats 

Territorials 
TEXT ACTUAL  RRI; Capítol III - Les Assemblees Territorials; Secció 5a - 

Organització  
Interna; Article 3.10; paràgraf 3: 
 

3.  La durada del mandat dels càrrecs del Secretariat Territorial serà d’un any,  
sense perjudici de la seva possible reelecció per un màxim de dos períodes 
anuals més. 

TEXT 
PROPOSAT 

 RRI; Capítol III - Les Assemblees Territorials; Secció 5a – 
Organització 
 Interna; Article 3.10; paràgraf 3: 
 

3.  La durada del mandat dels càrrecs del Secretariat Territorial serà de dos 
anys, sense perjudici de la seva possible reelecció per un altre període més 
d´igual durada. 

JUSTIFICACIÓ La celebració d’eleccions cada any, que ve precedida a més per l’Assemblea 
General Ordinària, suposa que cada any, des del mes de febrer fins al maig, la 
majoria d’esforços de la nostra entitat es dediquen a l’organització d’aquestes 
tasques internes. 
La previsió inicial, i la il·lusió, que la independència s’esdevingués en un temps 
molt ràpid, no s’ha complert, i, a dia d’avui, s’ha de considerar negatiu que una 
tercera part de la durada del mandat estigui tan focalitzat i s’hagin de restar 
esforços i recursos a la principal finalitat de l’ANC, que és promoure les 
condicions per aconseguir una majoria social favorable a la independència. 
Per això, es proposa que el mandat dels secretaris que resultin elegits en les  
properes eleccions d’abril-maig 2016 tingui una durada de dos anys, i que els  
candidats es presentin amb aquesta perspectiva. La possibilitat de reelecció es 
proposa per a un sol període més, és a dir, per un termini màxim de 4 anys.  

 

VOTACIÓ 

Si 
 

No Abstenció 
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15.- 
TEMA Durada del mandat dels càrrecs dels 

Secretariats Sectorials 
TEXT 
ACTUAL 

RRI; Capítol IV - Les Assemblees Sectorials; Secció 3a - 
Organització Interna; Article 4.4; paràgraf 4: 

4. El mandat del Secretariat Sectorial serà d’un any, sense perjudici de la 
seva possible reelecció. 

TEXT 
PROPOSAT 

RRI; Capítol IV - Les Assemblees Sectorials; Secció 3a - 
Organització Interna; Article 4.4; paràgraf 4: 

4. El mandat del Secretariat Sectorial serà de dos anys, sense perjudici 
de la seva possible reelecció. 

JUSTIFICACI
Ó  

 

 

VOTACIÓ 

Si 
 

No Abstenció 
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16.- 
TEMA Requisit que les actes del Secretariat Nacional 

reflecteixin les votacions i siguin públiques 
TEXT 
ACTUAL 

RRI; Capítol V - El Secretariat Nacional; Secció 4a - De les 
reunions plenàries del Secretariat Nacional; article 5.14, 
paràgraf 1: 

1. L’acta de la reunió inclourà únicament les resolucions aprovades i el 
resultat de les votacions fetes sobre cadascuna d’elles. 

TEXT 
PROPOSAT 

RRI; Capítol V - El Secretariat Nacional; Secció 4a - De les 
reunions plenàries del Secretariat Nacional; article 5.14, 
paràgraf 1 i inserir nou paràgraf 3: 

1. L’acta de la reunió inclourà totes les resolucions sotmeses a votació i 
el resultat de les votacions fetes sobre cadascuna d’elles, i indicarà 
nominalment el sentit del vot de cada membre del Secretariat 
Nacional. 

[...] 

3. El Secretariat facilitarà una còpia de l’acta a les Assemblees 
Territorials en un termini no superior a 3 dies des de la celebració 
del Plenari. 

JUSTIFICACI
Ó 

Augmentar la transparència en les votacions.  

 

 

VOTACIÓ 

Si 
 

No Abstenció 
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17.- 
TEMA Votacions nominals en el Secretariat Nacional 
TEXT 
ACTUAL 

RRI; Capítol V - El Secretariat Nacional; Secció 4a - De les 
reunions Plenàries del Secretariat Nacional; article 5.15, 
paràgraf 2: 

 

2. Les votacions es faran a mà alçada, llevat que almenys cinc (5) 
membres dels presents demanin que la votació es faci de forma secreta. 

TEXT 
PROPOSAT 

RRI; Capítol V - El Secretariat Nacional; Secció 4a - De les 
reunions Plenàries del Secretariat Nacional; article 5.15, 
paràgraf 2: 

 

2. Les votacions seran sempre públiques i nominals excepte en el 
cas que es tracti de temes sobre membres del Secretariat Nacional, 
per exemple, en l’elecció de càrrecs o mesures disciplinàries. Per 
facilitar l'elaboració de les actes, es facilitarà un document de vot 
en el qual constarà l’objecte de la votació així com el nom de tots 
els membres del Secretariat Nacional. Aquests hauran d’indicar el 
sentit del seu vot i signar-lo. El secretari farà constar, en el 
document de vot, el nom dels membres del Secretariat Nacional que 
no participin en la votació així com el sentit del vot d’aquells 
membres que hi participin de forma no presencial.  

JUSTIFICACI
Ó 

Per tal d’establir mecanismes eficients de control sobre el SN 
considerem que el vot ha de ser nominal i limitar al màxim el vot secret, 
ha de constar en acta i les Assemblees territorials han de tenir-hi accés. 
D’aquesta manera, les Assemblees territorials podran tenir coneixement 
del signe del vot dels membres del Secretariat Nacional.  

 

 

VOTACIÓ 

Si 
 

No Abstenció 
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18.- 
TEMA Responsabilitzar els membres del SN de la 

comunicació amb les regions i territoris 
TEXT 
ACTUAL (text nou) 

TEXT 
PROPOSAT 

Estatuts; Capítol VI - El Secretariat Nacional; article 20, 
paràgraf 2: 

 

2. Tots els membres del SN han d'assistir a les reunions de les 
coordinadores del seu territori i/o regió, demanar l'opinió sobre els 
punts a tractar al SN i reportar-ne els resultats. 

JUSTIFICACI
Ó 

Apropar el SN a les AT de manera que aquestes puguin fer arribar les 
seves demandes a les reunions del Secretariat, rebre les respectives 
respostes i, a la vegada, dotar de major transparència les reunions del 
SN. 

 

 

VOTACIÓ 

Si 
 

No Abstenció 
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19.- 
TEMA Requisits per a postular candidatures al SN 
TEXT 
ACTUAL 

RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el 
Secretariat Nacional; Secció 2a - Dels electors i els elegibles; 
article 8.3, paràgraf 1: 

 

1. Els membres que vulguin concórrer als llocs del Secretariat Nacional, 
ja sigui pel bloc de representació territorial o bé pel bloc nacional, 
presentaran les seves postulacions en forma d’autocandidatura 
individual. 

TEXT 
PROPOSAT 

RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el 
Secretariat Nacional; Secció 2a - Dels electors i els elegibles; 
article 8.3, paràgraf 1: 

1. Els membres que vulguin concórrer als llocs del Secretariat 
Nacional, ja sigui pel bloc de representació territorial o bé pel bloc 
nacional, han de presentar la seva postulació avalada per majoria 
simple d'una Assemblea Territorial, preferentment la seva. En el cas 
de les postulacions de representació territorial, l’aval ha de ser 
d'una Assemblea Territorial de la Regió. 

 

RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat 
Nacional; secció 5a - Presentació de les candidatures; article 8.6, 
paràgraf 4 (text nou): 

4. Les candidatures han d'adjuntar certificació de la coordinació i 
secretaria de l'Assemblea Territorial que els avala, en compliment 
de l'article 8.3. 

JUSTIFICACI
Ó 

Evitar candidatures de persones totalment desconegudes entre 
l’activisme de l’organització. 

Tot i que és desitjable que cada candidat sigui avalat per la seva AT, per 
evitar problemes de cens i prevenir possibles vetos, es permet que l'avali 
qualsevol AT. 

Nota tècnica: les Assemblees Exteriors, en el reglament, estan tractades 
com a Territorials. 

VOTACIÓ 

Si 
 

No Abstenció 
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20.- 
TEMA Eliminació del concepte d'equip en les 

eleccions al SN 
TEXT 
ACTUAL 

RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el 
Secretariat Nacional; Secció 2a - Dels electors i els elegibles; 
article 8.3, paràgraf 2: 

 

2. Els candidats que es postulin per al Secretariat Nacional, també 
podran fer-ho indicant la voluntat de formar un equip amb altres 
candidats. No obstant això, l’elecció serà sempre oberta i individualitzada 
per candidats, i no s’admetran llistes tancades que s’hagin de votar en 
bloc. 

Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat 
Nacional; Secció 6a - De la publicitat de les candidatures; 
article 8.8, paràgraf 2: 

 

2. En la fitxa tècnica cada candidat podrà introduir, en l'espai que es 
determini, una fotografia i un text amb les motivacions i mèrits que 
considera que l'avalen. Si s'integra en un equip ho haurà de fer constar 
juntament amb el nom complet de la resta de membres de l'equip i el 
programa comú que es comprometen a dur a terme. 

 

RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el 
Secretariat Nacional; Secció 6a - De la publicitat de les 
candidatures; article 8.8, paràgraf 3: 

 

3. Des de Secretaria s'enviarà un correu electrònic a tots els membres 
comunicant, com a mínim, el nom de tots els candidats, la seva 
pertinença o no a un equip i l'enllaç per accedir a les candidatures. Cap 
altra publicitat ni campanya no estarà permesa, i podrà ser exclòs el 
candidat i/o els membres de l'equip que ho incompleixin, si a criteri de la 
Junta Electoral aquest incompliment fos de rellevància significativa. 

TEXT 
PROPOSAT 

RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el 
Secretariat Nacional; Secció 2a - Dels electors i els elegibles; 
article 8.3, paràgraf 2: 

 

2. L’elecció serà sempre oberta i individualitzada per candidats, i no 
s’admetran llistes tancades que s’hagin de votar en bloc ni noms 
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d’equips o altres indicadors de grup.  

 

Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat 
Nacional; Secció 6a - De la publicitat de les candidatures; 
article 8.8, paràgraf 2 (supressió de la 2a frase): 

 

2. En la fitxa tècnica cada candidat podrà introduir, en l'espai que es 
determini, una fotografia i un text amb les motivacions i mèrits que 
considera que l'avalen. 

 

RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el 
Secretariat Nacional; Secció 6a - De la publicitat de les 
candidatures; article 8.8, paràgraf 3: 

 

3. Des de Secretaria s'enviarà un correu electrònic a tots els membres 
comunicant, com a mínim, el nom de tots els candidats i l'enllaç per 
accedir a les candidatures. Només estarà permesa la publicitat i/o 
campanya que s’estableix al Capítol VIII i podrà ser exclòs el candidat 
que ho incompleixi, si a criteri de la Junta Electoral, aquest 
incompliment fos de rellevància significativa. 

JUSTIFICACI
Ó 

Els equips es poden considerar com un mecanisme generador de "blocs" 
i que elimina incentius per als votants per conèixer individualment els 
candidats. 

 

 

VOTACIÓ 

Si 
 

No Abstenció 
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21.- 
TEMA Que els candidats territorials actuïn com a 

interventors en una altra regió 
TEXT 
ACTUAL (text nou) 

TEXT 
PROPOSAT 

RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el 
Secretariat Nacional; Secció 4a: De la supervisió electoral; 
article 8.5, paràgraf 4: 

 

4. És obligació dels candidats territorials posar-se a disposició de 
la Junta Electoral per fer tasques d'interventors en col·legis on no 
s'hi presentin. Els candidats exerciran el seu vot per anticipat. 

JUSTIFICACI
Ó 

Amb aquesta obligació es pretén: 

1r. Facilitar una feina que han de fer voluntaris. 

2n. Treure del col·legi, i de fet del costat de l'urna el candidat per tal 
d'evitar així coacció visual de la seva candidatura. 

3r. Si cada candidat fa d'interventor en un col·legi aliè a la seva 
postulació, podem suposar transparència de tots els col·legis i facilitem 
també aquesta feina a la Junta Electoral que evita haver de cercar 
voluntaris. 

4t. És una manera que el candidat com a tal comenci a demostrar la 
seva dedicació al Secretariat Nacional. 

5è. Es permet als candidats votar per anticipat per tal que puguin 
participar també de les eleccions de manera democràtica i plena. 

 

 

VOTACIÓ 

Si 
 

No Abstenció 
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22.- 
TEMA Obligació dels candidats d'informar 

exhaustivament de la seva relació amb partits 
TEXT 
ACTUAL 

Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat 
Nacional; Secció 6a - De la publicitat de les candidatures; article 8.8, 
paràgraf 2: 

2. En la fitxa tècnica cada candidat podrà introduir, en l'espai que es determini, 
una fotografia i un text amb les motivacions i mèrits que considera que l'avalen. 
Si s'integra en un equip ho haurà de fer constar juntament amb el nom complet 
de la resta de membres de l'equip i el programa comú que es comprometen a 
dur a terme. 

TEXT 
PROPOSAT 

Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat 
Nacional; Secció 6a - De la publicitat de les candidatures; article 8.8, 
paràgraf 2: 

2. En la fitxa tècnica cada candidat ha d'introduir, en l'espai que es 
determini, una fotografia i un text amb les motivacions i mèrits que 
considera que l'avalen, el pla de treball que vol dur a terme i una 
descripció detallada de la vinculació que hagi pogut tenir amb partits 
polítics i organitzacions afins durant els últims quatre anys, inclosa la 
simple militància i, per descomptat, els càrrecs públics de designació 
política que hagi pogut ocupar, així com qualsevol col·laboració com a 
militant o simpatitzant, amb indicació dels períodes. Serà tasca de la Junta 
Electoral vetllar per la veracitat d'aquestes informacions proporcionades 
pels candidats i informar els electors de qualsevol incorrecció. Si s'integra 
en un equip ho haurà de fer constar juntament amb el nom complet de la resta 
de membres de l'equip i el programa comú que es comprometen a dur a terme. 

JUSTIFICACI
Ó 

Es prefereix aquest mecanisme - imperatiu de transparència total respecte a la 
vinculació amb partits- als possibles mecanismes reglamentaris (e.g. exigir un 
període de no militància o similar) perquè cada cas és un món i perquè "feta la 
llei, feta la trampa". 

Nota tècnica: En cas que l’esmena que vol eliminar la possibilitat de presentar 
candidatures per equip sigui aprovada, caldrà  eliminar l’última frase de l’art. 
8.8.2. 

 

VOTACIÓ 

Si 
 

No Abstenció 
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23.- 
TEMA Introduir una campanya electoral amb 

garanties d'igualtat 
TEXT 
ACTUAL 

RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el 
Secretariat Nacional; Secció 6a - De la publicitat de les 
candidatures; article 8.8, paràgraf 3: 

3. Des de Secretaria s'enviarà un correu electrònic a tots els membres 
comunicant, com a mínim, el nom de tots els candidats, la seva 
pertinença o no a un equip i l'enllaç per accedir a les candidatures. Cap 
altra publicitat ni campanya no estarà permesa, i podrà ser exclòs el 
candidat i/o els membres de l'equip que ho incompleixin, si a criteri de la 
Junta Electoral aquest incompliment fos de rellevància significativa. 

TEXT 
PROPOSAT 

RRI, Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el 
Secretariat Nacional; Secció 6a - De la publicitat de les 
candidatures; article 8.8, paràgraf 3: 

3. Des de Secretaria s'enviarà un correu electrònic a tots els membres 
comunicant, com a mínim, el nom de tots els candidats, la seva 
pertinença o no a un equip i l'enllaç per accedir a les candidatures. Per 
tal de millorar el coneixement dels candidats, aquests podran 
respondre públicament preguntes dels electors tant a través 
d'aquesta web o de manera presencial en un acte central de cada 
regió i/o en actes de les AT. En tots aquests actes presencials es 
convidarà a tots els candidats de representació territorial de la 
regió on es faci l'acte i/o a tots els candidats del bloc nacional, i 
seran gravats i els vídeos publicats a la web abans referida. Cap 
altra publicitat ni campanya no estarà permesa, i podrà ser exclòs el 
candidat i/o els membres de l'equip que ho incompleixin, si a criteri de la 
Junta Electoral aquest incompliment fos de rellevància significativa. 

JUSTIFICACI
Ó 

Es considera una carència clau del procés actual d'elecció la manca de 
coneixement dels candidats per part dels electors. Aquesta proposta té 
com a objectiu millorar aquest aspecte sense comprometre la igualtat 
d'oportunitats, clau per a assegurar que l'elecció es fa per mèrits 
individuals i no per influència de grups organitzats. 

 

VOTACIÓ 

Si 
 

No Abstenció 
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24.- 
TEMA Exigència del vot telemàtic  
TEXT 
ACTUAL 

RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat 
Nacional; Secció 7a - De les Votacions; article 8.9 paràgrafs 2 i 3: 

2. Mentre no es disposi dels mitjans tècnics que assegurin la fiabilitat i no 
duplicitat del vot no presencial dels membres, així com la inalterabilitat del 
contingut del vot, aquest serà emès presencialment. 

3. Mentre el vot es faci presencialment, els votants hauran d’acreditar a la mesa 
de votació la seva identitat. Tot seguit, la Mesa, després de comprovar que 
estan inclosos en el cens electoral, introduirà la papereta doblegada, sense 
sobre, a l’urna corresponent. 

TEXT 
PROPOSAT 

RRI; Capítol VIII - Procediment Electoral per escollir el Secretariat 
Nacional; Secció 7a - De les Votacions; article 8.9 paràgrafs 2 i 3: 

2. L'Assemblea Nacional Catalana garanteix que les votacions es 
realitzaran per procés telemàtic, de forma alternativa o concomitant a les 
votacions presencials, ja sigui el mateix dia de les eleccions o en 
procediment de vot anticipat. 

3. Quan el vot es faci presencialment, els votants hauran d’acreditar a la Mesa 
de votació la seva identitat. Tot seguit, la Mesa, després de comprovar que 
estan inclosos en el cens electoral, introduirà la papereta doblegada, sense 
sobre, a l’urna corresponent. 

RRI, (Nova) Disposició Final:  

El Secretariat Nacional es compromet a instaurar un mecanisme que 
garanteixi que les votacions puguin ser telemàtiques, amb unes garanties 
de seguretat i fiabilitat suficients. Aquest mecanisme de votació telemàtic, 
en el cas que no estigui disponible per a les eleccions al SN del 2016, 
haurà d’estar instaurat en un termini de 3 mesos a comptar des de la 
primera reunió del SN escollit en aquestes eleccions. 

JUSTIFICACI
Ó 

Garantir la possibilitat d’utilització de mitjans telemàtics per tal d’augmentar la 
participació en les votacions, especialment d’aquells que estan a l’exterior o 
tenen impediments físics o personals per a votar presencialment. També 
permetrà garantir la presa de decisions de manera més àgil tenint en compte la 
necessitat que cada cop es fa més palesa de donar respostes i realitzar 
pronunciaments de manera ràpida. 

VOTACIÓ 

Si 
 

No Abstenció 
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25.- 
TEMA 

Tipificar la infracció d’ometre la pertinença a un partit 
TEXT 
ACTUAL 

RRI; Capítol IX - De les infraccions i el règim sancionador; Secció 2a - Les 
infraccions; article 9.2 paràgraf 2: 

2.  Són infraccions molt greus: 

a)  Apropiar-se de dades personals dels membres de l’Associació per a ús propi o per a 
facilitar-les a tercers, encara que aquesta conducta no suposi la pèrdua de les dades per 
part de l’Associació. 

b)  Cometre actes que constitueixin delictes o faltes en perjudici de l’Associació o dels 
seus membres. 

c)  Dur a terme qualsevol tipus d’actuacions amb l’ànim de perjudicar els interessos de 
l’Assemblea Nacional Catalana o d’impedir l’acompliment de les seves finalitats 

d)  La comissió de tres infraccions greus en un termini de tres anys. 

TEXT 
PROPOSA
T 

RRI; Capítol IX - De les infraccions i el règim sancionador; Secció 2a - Les 
infraccions; article 9.2 paràgraf 3: 

2.  Són infraccions molt greus: 

a)  Apropiar-se de dades personals dels membres de l’Associació per a ús propi o per a 
facilitar-les a tercers, encara que aquesta conducta no suposi la pèrdua de les dades per 
part de l’Associació. 

b)  Cometre actes que constitueixin delictes o faltes en perjudici de l’Associació o dels 
seus membres. 

c)  Dur a terme qualsevol tipus d’actuacions amb l’ànim de perjudicar els interessos de 
l’Assemblea Nacional Catalana o d’impedir l’acompliment de les seves finalitats 

d)  La comissió de tres infraccions greus en un termini de tres anys. 

e) Estar afiliat o militar en un partit sense haver-ho dit a la candidatura per presentar-
se a les eleccions 

JUSTIFIC
ACIÓ 

Si bé una persona no està obligada a declarar la seva militància política, ocultar aquesta 
informació quan es presenta la candidatura tindrà consideració de falta molt greu en cas de 
que es detecti que s'ha falsejat aquesta dada. 

VOTACIÓ 

Si No Abstenció 
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26.- 
TEMA Adopció d'un Codi Ètic 
TEXT 
ACTUAL 

RRI; Capítol IX - De les infraccions i el règim sancionador; 
Secció 1a - Qüestions generals; article 9.1, paràgraf 1: 

1. El Secretariat Nacional és l’òrgan competent per sancionar les 
infraccions comeses pels membres de l’Associació, d’acord amb els 
Estatuts i amb aquest Reglament. 

TEXT 
PROPOSAT 

RRI; Capítol IX - De les infraccions i el règim sancionador; 
Secció 1a - Qüestions generals; article 9.1, paràgraf 1: 

1. El Secretariat Nacional és l’òrgan competent per sancionar les 
infraccions comeses pels membres de l’Associació, d’acord amb els 
Estatuts, amb aquest Reglament i amb el Codi Ètic. 

 
RRI; (Nova) Disposició final:: 

 
El secretariat Nacional haurà de redactar i aprovar un Codi Ètic en 
un termini de tres mesos des de la seva constitució després de la 
celebració de les eleccions al Secretariat Nacional de l´any 2016. 
Aquest Codi Ètic entrarà en vigor de forma provisional des de la 
seva aprovació pel Secretariat Nacional en tot allò que no 
contradigui els Estatuts i/o el Reglament de Règim Intern, si bé 
s´haurà de ratificar en la següent Assemblea General, juntament 
amb l’aprovació de les modificacions dels Estatuts i del Reglament 
de Règim Intern que siguin necessàries per a la seva adopció 
completa. 

JUSTIFICACI
Ó 

Creiem necessària l'adopció d'un Codi Ètic per l'Associació que eviti tota 
mala praxi (per exemple, la contractació de familiars). Entenem que 
aquesta qüestió no pot demorar-se més i cal doncs establir un termini 
per a la seva adopció. 

 

VOTACIÓ 

Si 
 

No Abstenció 

 


