AL·LEGAGIONS AL SECRETARIAT NACIONAL EN RELACIÓ A
LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN COM A CONSEQÜÈNCIA
DE LES VOTACIONS DE L’A.G.O. DEL 17 D’ABRIL DE 2016

1.

ANTECEDENTS I EXPOSICIÓ PRELIMINAR DE LA QÜESTIÓ

Hem constatat que la versió modificada del Reglament de Règim Intern (en endavant, “RRI”)
que ha estat publicada al web assemblea.cat no incorpora algunes de les esmenes que van
ser adoptades per una clara majoria a l’A.G.O. del passat 17 d’abril (en endavant, “l’A.G.O.”).
Concretament, les esmenes contingudes a la 
votació 9, bloc 2 (art. 8.2 paràgrafs 1 i 2) i
votació 22, bloc 4 (art. 8.3 paràgraf 2, art. 8.8 paràgrafs 2 i 3) NO HAN ESTAT
INCORPORADES.
En constatar aquest fet hem contactat amb la Comissió Jurídica que ens ha informat sobre
l’existència d’un informe elaborat per ella mateixa en el qual es defensa que aquestes
esmenes no han estat incorporades per una presumpta incompatibilitat amb altres esmenes
sobre els mateixos articles que haurien obtingut un major nombre de vots.
Aquestes al·legacions es presenten en base a la informació verbal que, si bé no compartim
en absolut des d’un punt de vista jurídic ni democràtic, hem de dir que ens ha estat
amablement facilitada per la Comissió Jurídica.
La decisió final sobre aquestes esmenes, segons hem estat informats, l’haurà d’adoptar el
SN, si bé desconeixem la data en la qual s’haurà de prendre aquesta decisió.
Des d’aquest mateix moment volem posar de manifest la nostra incomprensió davant el fet
que no s’hagin incorporat unes esmenes que han estat votades favorablement segons els
requisits que marquen els Estatuts (en endavant, “EE”) i que recullen el sentiment majoritari
dels socis presents a la referida A.G.O.

2.

2.1.

INEXISTÈNCIA D’INCOMPATIBILITAT

CRITERIS APROVATS A L’A.G.O. PER A L’APROVACIÓ D’ESMENES. CONCEPTE
D’INCOMPATIBILITAT

La 
votació 1, bloc 1 de l’A.G.O. establia els requisits per a què les esmenes fossin adoptades,
concretament:
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“MODIFICACIÓ ESTATUTS (EE) I REGLAMENT DE RÈGIM INTERN (RRI)
Nota: per a ser aprovada qualsevol modificació dels EE cal el 65% de vots
afirmatius dels membres amb dret a vot presents. Per a la modificació del RRI és
suficient la majoria simple, si bé prevaldran sempre els EE sobre el 
RRI. Cas que
superin aquest llindar dues o més 
propostes incompatibles entre sí
, es
considerarà aprovada la que hagi aconseguit el major nombre de vots
favorables”

Com veiem, el text que hem reproduït fa referència a “
PROPOSTES incompatibles
”, per tant,
no podem entendre que el criteri aplicat sigui una pretesa incompatibilitat formal basada en
el fet que si el mateix article és objecte de dues propostes només s’incorpori la més votada,
encara que l’objecte d’ambdues esmenes sigui perfectament compatible.
Així, per exemple, les esmenes que pretenien establir el nombre de representants en el SN
provinents de les Assemblees Exteriors són, per definició, materialment incompatibles: una
esmena que estableix que el nombre de representants ha de ser 2 i una altra que estableix
que n’han de ser 3 s’exclouen mútuament. Tanmateix, aquest no és el cas de les esmenes 9 i
22 que no presenten cap incompatibilitat amb les esmenes 10 i 25, respectivament, tal i com
exposem a continuació.

2.2.

COMPATIBILITAT DE LES ESMENES 9 I 10 (BLOC 2) – RRI ART. 8.2

Les dues propostes, que regulen les incompatibilitats per a ser elegible com a membre del
SN (votacions 9 i 10), són clarament compatibles perquè aquests criteris són clarament
acumulables i no s’exclouen materialment en la mesura en què recullen diferents supòsits,
no excloents entre si, d’incompatibilitats per a ser membre del SN.
A
l’Annex I
hi fem constar el text d’ambdues esmenes.
Així, una proposta de redacció que respectaria l’aprovació per part de l’A.G. d’ambdues
esmenes seria la següent (consisteix en el text de l’esmena 9 al qual s’hi ha afegit, com a
lletra d), l’única incompatibilitat de l’esmena 10 en blau i majúscules:

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.
2

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 cal, a més de complir les condicions per a ser elector:
a) Ser membre de l'Associació, inscrit amb almenys trescents seixantacinc
(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.
D) NO PERCEBRE RETRIBUCIÓ O SOU DE CAP PARTIT POLÍTIC

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 trescents seixantacinc (365) dies per a ser elegits
, com a membres
de l'Associació.

2.3.

COMPATIBILITAT DE LES ESMENES 22 (BLOC 4) I 25 (BLOC 5) – RRI ART. 8.3 PAR. 2 I
ART. 8.8 PAR. 2 I 3

Són igualment compatibles les votacions 22 i 25, la primera en relació a la presentació (o no)
de candidatures al SN en equip i la segona en relació a la publicitat de les candidatures.
A
l’Annex II
hi fem constar el text d’ambdues esmenes.
La votació 22, concretament, pel que fa a 
l’art. 8.3, 
par. 2 
estableix que “
no s’admetran
noms d’equip ni altres indicadors de grup
” i de la justificació de l’esmena i del seu títol
s’infereix clarament que 
l’objecte de la mateixa és que tots els candidats es presentin de
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manera individual
. En conseqüència amb l’anterior, aquesta esmena recull la modificació
d’altres articles que fan alguna referència als equips (entre ells l’art. 8.8 par. 3).
D’altra banda, la 
votació 25
,
es refereix exclusivament a 
l’art. 8.8 
par. 3 que és el que 
fa
referència a la publicitat de les candidatures
. El títol, la negreta i la justificació de la mateixa
fan referència, clarament, a quin tipus de publicitat poden fer els candidats que es presenten
al SN. El fet que hi hagi una al·lusió, totalment tangencial, als equips, no obsta per a invalidar
la votació de l’esmena 22, que és la que modifica l’article que regula els requisits materials
que ha de complir el candidat (art. 8.3, par. 2). No existeix, per tant, una incompatibilitat
material entre les mateixes.
Si observem el text del RRI anterior a les modificacions de l’AG veiem clarament que l’art. 8.3
1
2
forma part de la secció titulada “
Els electors i els elegibles
” mentre que l’art. 8.8 és part de
la secció “
De la publicitat de les candidatures
”, així doncs, l’article que regula QUI I SOTA
QUINES CONDICIONS pot ser candidat és el 8.3 mentre que l’art. 8.8 fa referència,
simplement, al tipus de publicitat de les candidatures.
PER TANT, ESTEM PARLANT D’UNA REFERÈNCIA AILLADA I TANGENCIAL EN UN ARTICLE (EL
8.8 RRI) QUE NO REGULA LA QÜESTIÓ DE FONS SINO QUE NOMÉS FA REFERÈNCIA ALS
EQUIPS PER COHERÈNCIA AMB LA VERSIÓ, VIGENT EN AQUELL MOMENT, DE L’ARTICLE 8.3
QUE REGULA MATERIALMENT QUI I SOTA QUINES CONDICIONS ES POT PRESENTAR ÉS A
DIR, LA QÜESTIÓ DELS EQUIPS.
ÉS MANIFESTAMENT IL·LÒGIC I CONTRARI A DRET QUE EN BASE A UN ARTICLE QUE
SIMPLEMENT REGULA COM ES POT FER CAMPANYA S’IMPEDEIXI L’APLICACIÓ DE L’ARTICLE
QUE MATERIALMENT REGULA QUINS SÓN EL REQUISITS QUE HAN DE COMPLIR ELS
CANDIDATS PER A PRESENTARSE. LA REDACCIÓ DE L’ART. 8.8 ESTÀ NECESSARIAMENT
Secció 2a: Els electors i els elegibles

Article 8.3
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.
2. Els candidats que es postulin per al Secretariat Nacional, també podran ferho 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.
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Secció 6a: De la publicitat de les candidatures


Article 8.8
1.El Secretariat Nacional habilitarà un espai web, amb accés restringit als membres de l’Associació, on es penjarà una
fitxa tècnica amb les dades de cadascun dels candidats, especificant si opten al Secretariat pel bloc territorial o pel
nacional.
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.
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.
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SUBORDINADA ALS REQUISITS QUE ESTABLEIX L’ART. 8.3 PER A PRESENTARSE COM A
CANDIDAT, PERQUÈ ÉS EN AQUEST ARTICLE ON ES REGULA MATERIALMENT LA QÜESTIÓ.

Per tant, les esmenes 22 i 25 poden perfectament integrarse, en aquest sentit, proposem el
següent redactat (es parteix del text de l’esmena 22 i s’hi incorpora la part en negreta de
l’esmena 25 al final del par. 3 de l’art. 8.8. en blau i majúscules):

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 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. 
PER TAL DE
MILLORAR EL CONEIXEMENT DELS CANDIDATS, AQUESTS PODRAN RESPONDRE
PÚBLICAMENT PREGUNTES DELS ELECTORS TANT A TRAVÉS D'AQUESTA WEB O
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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.

3.

VULNERACIÓ MANIFESTA DELS EE I DELS ACORDS ADOPTATS PER L’A.G.

L’únic òrgan competent per a la modificació dels EE i RRI és l’Assemblea General (art. 11,
par. 1, lletra a dels EE) i, per tant, 
el SN ha de fer els màxims esforços per incorporar totes les
esmenes que han estat aprovades per l’AG no podent, en cap cas, empararse en criteris
formalistes que pretenen una interpretació restrictiva i suposarien una clara vulneració dels
EE que podria portar a la impugnació de tots els actes derivats dels mateixos, incloent
l’adopció del RELEC així com la celebració de les properes eleccions al SN.
La no adopció dels acords aprovats en Assemblea General és, per definició, excepcional, en
la mesura en què suposa una restricció als principis democràtics i assemblearis que regeixen
l’ANC i que suposa restar facultats a l’AG en favor del SN, contràriament al que disposen els
EE.
Per tant, la referència a “PROPOSTES incompatibles” (votació 1) s’ha d’interpretar:
a) Atenent a la seva literalitat, tal i com va ser votada. És a dir, el text parla clarament
de “PROPOSTES” i, per tant, de contingut. No es fa referència en cap moment a que
en cas que es votin dues esmenes que fan referència a un mateix article es tindran,
automàticament, per incompatibles. Aquest és el criteri que s’està aplicant
actualment i no és acceptable.
És impensable que el soci interpretés aquest article en el sentit que no podia votar
propostes diferents però que podien ser acumulades en un mateix article sota pena
que una d’elles fos exclosa per l’altra.
És igualment impensable que el soci pogués arribar a la conclusió, completament
il·lògica d’altra banda, que al decidir sobre els requisits de publicitat en campanya
electoral, estava votant en contra de l’esmena que materialment regula la
possibilitat que les candidatures al SN puguin presentarse en equips.
b) La incompatibilitat entre les esmenes aprovades suposa no adoptar esmenes que
han estat aprovades per l’AG. Per tant, com a excepció que suposa a les
competències exclusives de l’AG, i segons els principis més bàsics d’interpretació del
Dret, s’ha d’aplicar de la manera més restrictiva possible per evitar conculcar els
drets dels socis i els EE. Aplicar aquest criteri en relació amb esmenes que
materialment són clarament compatibles i/o pretenen regular supòsits diferents NO
ÉS ACCEPTABLE.
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Per tot l’anterior, SOL·LICITEM al SN:

1. Que no adopti el criteri ni el contingut de l’informe de la Comissió Jurídica per no ser
conforme a Dret ni als EE.
2. Que acordi incorporar les esmenes de les votacions 9 i 22 de l’A.G.O. del passat 17
d’abril de 2017 al RRI, en els termes exposats en aquest escrit.
3. Que modifiqui el RELEC en conseqüència amb el sol·licitat en el punt 2, anterior.
4. Que se’ns informi de la data en la qual el SN prendrà una resolució sobre la
incorporació de les esmenes de les votacions 9 i 22 i que, tal com s’indica en els EE i
RRI vigents
, es faci arribar l’Acta a totes les Assemblees Territorials en un termini de 3
dies, en la qual hi haurà de constar el vot de cada un dels membres del SN sobre
aquesta qüestió.

ALTRESSÍ DIC, que em reservo expressament l’exercici de totes les accions legals que en
Justícia em poguessin correspondre en cas que aquest assumpte no es resolgués de manera
satisfactòria.
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ANNEX I – ESMENES 9 I 10 (BLOC 2) – ART. 8.2 PAR. 1 I 2 RRI

VOTACIÓ 9 BLOC 2

TEMA REQUISITS PER FORMAR PART DEL SN: ANTIGUITAT I INCOMPATIBILITATS
TEXT ACTUAL RRI; CAPÍTOL VIII  SECCIÓ 2A  DELS ELECTORS I ELS ELEGIBLES; ARTICLE 8.2,
PARÀGRAFS 1 I 2: PROCEDIMENT ELECTORAL PER ESCOLLIR EL SECRETARIAT NACIONAL
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 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:
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a) Ser membre de l'Associació, inscrit amb almenys trescents seixantacinc (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 trescents seixantacinc (365) dies per a
ser elegits
, com a membres de l'Associació.
JUSTIFICACIÓ
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 10 BLOC 2
TEMA: 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
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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 políti
c, 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.

[NO HI HA JUSTIFICACIÓ]

ANNEX II – ESMENES 22 I 25 (BLOC 2) – ART. 8.2 PAR. 1 I 2 RRI

VOTACIÓ 22 BLOC 4

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 ferho 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.
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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 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.

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

VOTACIÓ 25 BLOC 4

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.
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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.

JUSTIFICACIÓ
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.
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