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SECRETARIAT TERRITORIAL SANTS-MONTJUÏC PER LA INDEPENDÈNCIA  

REGLAMENT ELECTORAL 2022 

 

PREÀMBUL 

Aquest reglament està inspirat en el Reglament Electoral de l'ANC pel que fa a l'elecció del seu 

Secretariat Nacional, i hi coincideix en tot allò que li és aplicable. 

 

 1.  CONVOCATÒRIA DE LES ELECCIONS  

1.1. Les eleccions es realitzaran del 3 al 8 d'octubre de 2022 ambdós inclosos. 

1.2. Per participar cal ser membre de ple dret i està inscrit amb anterioritat al 25 d'agost de 2022  

(45 dies abans). 

 

2.  SISTEMA I MODALITAT I LLOC DE CELEBRACIÓ  

2.1.  La votació o renovació per elegir l'equip de Sants-Montjuïc per la Independència es dura a 

terme per procés electrònic a través del sistema de consultes de les assemblees de base 

(SCAB). 

2.2.  Serà a partir de les 00.00 hores del 3 d'octubre fins a les 14.00 hores del 8 d'octubre de 

2022, ambdós inclosos.  

2.3.   S’oferirà un suport assistencial (ordinador i acompanyament de connexió) per exercir el 

dret de vot a la seu de la Territorial (carrer d’Alcolea, 75) els dies i horaris següents: 

- Dilluns 3 i dimecres 5 d’octubre, de les 18 a les 20 hores. 

 - Dissabte 8 d'octubre, de les 11 a les 14 hores. 

 

3.  NÚMERO DE MEMBRES A ESCOLLIR  

3.1. El Secretariat de SMxI estarà integrat per un màxim de 6 membres i un mínim de 3 

(coordinador, secretari, tresorer i fins a 3 vocals) sense cap càrrec orgànic en organització 

política alguna. 

 

4.  SUPERVISIÓ DEL PROCÉS: LA JUNTA ELECTORAL  

4.1. Es crea formalment una Junta Electoral encarregada de garantir la imparcialitat i el rigor del 

procés electoral. S'hi podrà contactar a través de l'adreça electrònica sants-

montjuic@assemblea.cat 

4.2 Estarà integrada per 3 membres de SMxI,  proposats per l'equip de coordinació. 

4.3. Els membres de la Junta Electoral no podran presentar-se a les eleccions.  

4.4. Les funcions de la Junta Electoral seran:  

A. Comprovar que els candidats reuneixen les condicions estatutàries i reglamentàries per 

presentar-se a les eleccions.  

B. Resoldre les impugnacions que es puguin presentar contra les candidatures. 

C. Proclamar les candidatures vàlides.  

D. Posar a disposició dels membres associats els formularis de les candidatures vàlides a fi 

de donar a conèixer els candidats i els seus projectes. 

E. Excloure, si escaigués, els candidats que infringeixin aquest reglament.  
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F. Comprovar la correcta disposició, per ordre alfabètic, de les candidatures vàlides a la 

papereta de votació. 

G. Resoldre els recursos que es puguin plantejar per les candidatures eliminades.  

H. Proclamar el resultat provisional i el definitiu de les votacions, així com el nom dels 

candidats electes.  

I. Interpretar o suplir la present Normativa Electoral i dur a terme qualsevol altra tasca 

prevista en aquest document o que es dedueix de les anteriors funcions. 

 

5.  CENS D'ELECTORS  

5.1. Es podrà consultar el cens d'electors a partir del 13 al 21 de setembre de 2022  a través de 

l'aplicació https://registre.votacionsanc.cat/acces/index 

5.2.  Els interessats podran presentar reclamació contra la seva no inclusió en el cens fins el dia 

23 de setembre de 2022 (10è dia abans de l'inici de les votacions) enviant un correu a 

sants-montjuic@assemblea.cat 

5.3.  La Junta Electoral haurà de resoldre les reclamacions presentades com a molt tard el 26 de 

setembre de 2022 (7è dia abans de l'inici de les votacions). 

 

6.  CANDIDATURES 

6.1.  Podran proposar-se com a candidats tots els membres de SMxI que estiguin degudament 

inscrits des del dia 2 d'octubre de 2021 (365 dies abans), siguin majors d'edat, es trobin al 

corrent de pagament i no estiguin afectats per cap incompatibilitat d'acord amb els Estatuts o 

el Reglament de Règim Intern de l'ANC.  

6.2.  La presentació de la candidatura suposa l'acceptació d'aquesta Normativa Electoral.  

6.3. Totes les candidatures seran uninominals.  

6.4.  Els candidats, pel sol fet de presentar-se, acceptaran la següent restricció, que serà 

aplicable durant tot el mandat:  

 No ocupar càrrecs orgànics de cap partit polític ni llocs de responsabilitat en àmbits polítics 

des de sis (6) mesos abans de la presentació de la candidatura fins a la finalització de 

mandat. S’entén com a lloc de responsabilitat en àmbits polítics el fet de formar part d’una 

candidatura a unes eleccions, ser càrrec electe o ocupar un càrrec de designació política.  

6.5.  El termini de presentació de candidatures començarà el 19è dia abans (el 14 de setembre 

de 2022) i acabarà a les 24 hores del 11è dia abans (el 22 de setembre de 2022).  

6.6.  Les candidatures es presentaran emplenant i enviant el model de formulari de candidatura, 

junt amb una fotografia de tipus carnet, al correu sants-montjuic@assemblea.cat 

6.7.  El formulari de candidatura serà publicat en el lloc web de SMxI com a molt tard el 20è dia 

abans (el 13 de setembre de 2022) 

6.8.   El formulari contindrà uns camps que seran obligatoris d'omplir i d'altres que seran 

potestatius. Les dades marcades amb un asterisc seran obligatòries i hauran de ser 

necessàriament completades pels candidats. Els candidats accepten, als efectes del previst 

en la legislació sobre protecció de dades, que totes les dades que facilitin seran fetes 

públiques, excepció del número de document d'identitat, el número de telèfon, el domicili i 

l'adreça electrònica, que es mantindran reservades per a l'ús exclusiu de la Junta Electoral. 

https://registre.votacionsanc.cat/acces/index
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Els camps que contindrà el formulari de candidatura són:  

a) Nom i cognoms.*  

b) Tipus i número de document d'identitat.*  

c) Número de telèfon.*  

d) Domicili.*  

e) Adreça electrònica.*  

f) Data de naixement.*  

g) Compromís orientatiu d'hores de disponibilitat de mitjana setmanal*  

h) Titulació acadèmica i formació complementària.  

i) Ocupació actual.  

j) Idiomes que parla.  

k) Pertinença a associacions privades i, si escau, càrrecs que hi ocupa o funcions que hi 

fa.  

l)  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, els 

càrrecs públics de designació política que hagi pogut ocupar, així com qualsevol 

col·laboració com a militant o simpatitzant, amb indicació dels períodes.*  

m) Mèrits o trajectòria política, cívica, professional o experiència que el candidat vulgui 

exposar per avalar la seva candidatura.  

n)  Programa d'actuació, si el candidat en proposa algun. 

o)  Enllaç a un vídeo o escrit de presentació del candidat o candidata, d’una durada 

màxima de dos minuts o tres-cents quaranta paraules, respectivament. En adjuntar 

aquest enllaç, el candidat o candidata autoritza que el vídeo pugui ser penjat per ser 

visionat al web de l’Assemblea.  

 

7.  INFORMACIÓ SOBRE LES CANDIDATURES PRESENTADES I ADMESES  

7.1.  El 9è dia abans (el 24 de setembre de 2022), la Junta Electoral posarà en coneixement dels 

membres de SMxI amb dret a vot la informació sobre totes  les candidatures provisionalment 

admeses, contra la qual es podran presentar reclamacions fins al 8è dia abans (el 25 de 

setembre de 2022). La Junta Electoral proclamarà la llista de candidatures definitivament 

admeses el 7è dia abans (el 26 de setembre de 2022).  

7.2.  A partir d'aquesta data es podrà consultar el perfil de les candidatures accedint a la web 

http://smxi.cat/ 

7.3.  Per tal de garantir la igualtat d'oportunitats de les candidatures que es presentin a elecció, 

no s'admetrà cap altra mena de propaganda o publicitat de les candidatures.  

 

8.  SISTEMA DE CONSULTES PER A LES ASSEMBLEES DE BASE  (S.C.A.B.) 

8.1.  A partir del 19 i no més tard del 27 de setembre  de 2022 (3 dies hàbils previs a l'inici de 

les votacions) el Secretari de la Territorial sol·licitarà als Serveis Informàtics de l'Assemblea 

la disponibilitat de l'aplicació S.C.A.B. amb la presentació del formulari inclòs en el protocol 

d'ús del Sistema de Consultes per a les AB (annex 1). 

http://smxi.cat/
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8.2.  La Junta Electoral vetllarà que la disposició dels candidats es presentin per rigorós ordre 

alfabètic de cognoms. 

8.3. El S.C.A.B. permetrà assenyalar fins a un màxim de 6 dels candidats. 

 

9.  CALENDARI ELECTORAL  

9.1.  La votació electrònica es podrà exercir des les 00.00 hores del dia  3 d'octubre de 2022. 

fins a les 14.00 hores del 8 de d'octubre de 2022. 

9.2.  El suport assistencial serà les tardes dels dies 3 i 5 d’octubre de 2022 (de 18 a 20 h) i el 

matí del 8 d'octubre de 2022 (11 a 14 h) hi haurà suport assistencial per exercir el dret de 

vot a la seu de la Territorial (carrer d'Alcolea, 75-77). 

 

10.  ESCRUTINI  

10.1.  A les 14.00 hores del dia 8 d'octubre de 2022 es tancarà la plataforma de votació i es farà 

l’escrutini electrònic dels vots emesos.  

10.2.  Els resultats de l'escrutini seran recollits en una acta que haurà d'anar signada per tots els 

membres de la Junta Electoral.  

 

11.  PROCLAMACIÓ DELS RESULTATS I RECLAMACIONS  

11.1. La Junta Electoral proclamarà els resultats provisionals publicant-los al lloc web de SMxI, si 

és possible, el mateix dia de les eleccions. 

11.2. Els candidats que no hagin estat escollits i que considerin que s'ha produït alguna 

irregularitat que hagi pogut afectar la seva elecció podran reclamar davant la Junta Electoral 

fins el 2n dia després de les eleccions (10 d'octubre de 2022) a les 24 hores indicant els 

motius de la reclamació i proposant, si escau, les proves en què fonamenten la reclamació.  

11.3. La Junta Electoral resoldrà les reclamacions, si n'hi hagués, fins el 3r dia després (11 

d'octubre de 2022) i proclamarà oficialment els resultats definitius. 

 

12.  CONSTITUCIÓ DEL NOU SECRETARIAT TERRITORIAL 

12.1.  El nou Secretariat Territorial es constituirà com a tal i decidirà qui entre els seus membres 

ocupa cada un dels càrrecs indicats.  

12.2.  La constitució del nou secretariat territorial es comunicarà al Secretariat Nacional de 

l'Assemblea en el termini màxim de 10 dies després del dia de les eleccions (12 d'octubre 

de 2022). 

 


