ASSEMBLEA
GENERAL
ORDINÀRIA
DEL 20 AL 26 DE MAIG
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PROPOSTA DE REFORMA
PARCIAL DELS ESTATUTS
I EL REGLAMENT DE
RÈGIM INTERN
TEXT DEFINITIU

Introducció
Aquesta reforma parcial dels Estatuts i del Reglament de Règim Intern es limita exclusivament a la
proposta que fa el Secretariat Nacional a l’Assemblea General Ordinària, la qual respon a:

PROPOSTA DE REFORMA PARCIAL DELS ESTATUTS I EL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

 Corregir les discordances i contradiccions amb els Estatuts que afecten a qüestions referents
al Secretariat Nacional, per harmonitzar i adequar-se a la nova composició del Secretariat nacional, aprovada per l’AGO 2020, composada pels blocs nacional, territorial, exterior, sectorial i
jove.
 La principal discordança es produeix per l’aprovació, a l’AGO 2019 de l’esmena número 29 que
feia referència a l’article 5.17.1 del RRI, quant al nomenament de coordinador/a d’una comissió
per part del ple del SN per majoria absoluta dels assistents. Per concordança i per respectar el
vot d’aquesta esmena en una AGO, cal modificar l’apartat 4 article 24 dels Estatuts que estableix
majoria qualificada de dos terços per tots els càrrecs.
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 Necessitat de clarificar i puntualitzar determinats aspectes del RRI en matèria de confidencialitat, als efectes de desenvolupar l’article 22.3 dels Estatuts. Intentar fer una previsió en cas de
baixa d’un SN per tal d’evitar eleccions parcials freqüents, i llevar rigidesa al procediment electoral, alhora que clarificar i palesar que els membres del Secretariat Nacional pel Bloc territorial
han de ser del territori.
 Correcció de disfuncions pràctiques i necessitat de racionalitzar, agilitzar i dotar d’eficàcia el
procediment sancionador, determinant la competència del Comitè Deontològic per sancionar
determinades conductes i l’establiment de causes de justificació d’absències per evitar, per
exemple, hipotètiques sancions disciplinàries a membres del Secretariat afectats per alguna
malaltia. Tanmateix, per tal de poder fer aquests canvis al RRI, cal reformar l’Art. 42.1 EA referent al règim disciplinari.
 Refosa i Derogació del Reglament de Funcionament del Secretariat Nacional (RFSN) de 29 de
maig de 2014, modificat pel Ple del SN de 13 de febrer de 2016. El Secretariat Nacional ha derogat el RFSN, atès que el RFSN actualment es troba pràcticament subsumit al RRI arran de la
modificació substancial de la normativa interna aprovada per l’AGO 2019, que clarificava, simplificava i importava la majoria dels seus pronunciaments incorporant-ho al RRI. No obstant, el
RRI vigent no preveu les ordres del dia i meses dels plens del Secretariat nacional, ni les esmenes a la propostes de resolució dels plens del Secretariat Nacional; essent convenient que el RRI
contingui una mínima i necessària regulació al respecte.
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Bloc A. Proposta de modificació parcial dels Estatuts
Article 24.4 EA - Proposta de modificació:
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Punt 4 - Justificació: per adequació als acords de l’AGO 2019 i harmonització amb l’article 5.17.1 RRI.
Article 24.4. (relacionat amb l’article 5.17.1 del Reglament de Règim Intern) En cas de votacions
que afectin el nomenament o la separació de persones per a les diferents funcions de l’Associació,
caldrà el vot favorable de dos terços (2/3) dels membres i les membres presents en la reunió del
Secretariat, tret de l’elecció de coordinadors i coordinadores de les comissions, en què només es
requerirà la majoria absoluta dels presents dels ple del Secretariat. En aquests casos la votació
serà secreta si així ho demanen almenys cinc (5) membres del Secretariat.
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Article 42.1 EA - Proposta de modificació:

Punt 1 - Justificació: per adequació a disfuncions sorgides a la pràctica i la necessitat d’agilitzar i
dotar d’eficàcia el règim sancionador.
Article 42.1. El Secretariat pot sancionar les infraccions greus i molt greus comeses pels membres
i les membres de l’Associació, menys les comeses pels secretaris i secretàries nacionals, en funció
de les responsabilitats que tinguin. El Comitè Deontològic podrà sancionar les infraccions lleus de
tots els membres i les membres de l’Associació, així com també les greus o molts greus dels membres i les membres del Secretariat.
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Bloc B. Modificació parcial del RRI:
Article 2.3.4 RRI - Proposta de modificació:
Justificació: per harmonització a la nova composició del SN aprovada a l’AGO 2020.
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Article 2.3.4. Les persones simpatitzants no són elegibles ni electores per a cap càrrec territorial,
del bloc jove, sectorial ni nacional de l’Assemblea Nacional Catalana.
Article 3.9 RRI - Proposta de modificació:
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Justificació: per harmonització a la nova composició del SN aprovada a l’AGO 2020.
Article 3.9.1. Els càrrecs de cada Secretariat Territorial seran escollits per votació de les persones
adscrites a aquella assemblea territorial. Els càrrecs dels Secretariats Territorials hauran de signar
l’acord de confidencialitat de l’associació, així com ho fan els secretaris i secretàries nacionals, un
cop surtin escollits.
Article 3.9.3. La durada del mandat dels càrrecs del Secretariat Territorial serà de dos (2) anys,
sens perjudici de la seva possible reelecció per un únic període successiu d’igual durada. En casos
rellevants on no sigui possible la substitució, el Secretariat Nacional podrà autoritzar allargar-los
el mandat. Quan un o una membre del Secretariat Territorial s’incorpora a mig mandat, aquest
membre pot continuar el seu mandat fins a complir els seus dos (2) anys i/o, si escau, prorrogar-lo
dos (2) anys més.
Article 3.9.5. En el supòsit de dimissió de tots els membres i les membres del Secretariat Territorial, caldrà convocar eleccions al Secretariat Territorial. En aquest cas, qualsevol membre del Secretariat Nacional del territori podrà convocar eleccions al Secretariat Territorial, prèvia comunicació
a la resta de secretaris i secretàries del territori.
Article 3.14 RRI - Proposta de modificació:

Addenda punt 4 - Justificació: per qüestions de representativitat i d’organització interna.
Article 3.14.4. Cap membre amb càrrec del Secretariat Nacional ni dels Secretariats o juntes de
les Assemblees de Base podrà utilitzar el seu càrrec o denominació de l’Assemblea per signar o
adherir-se a documents que no siguin generats per la pròpia Assemblea. Només podran fer-ho
com a Assemblea de Base, amb un acord previ favorable de l’Assemblea General de socis i sòcies
de l’Assemblea de Base o del Secretariat de l’Assemblea de Base, si no fos possible convocar-la amb
temps suficient, i per a assumptes de l’abast propi de l’Assemblea de Base (municipis, comarques
o regions per a les assemblees territorials i assemblees exteriors; i sectors per a les assembles sectorials i assembles de joves). Aquestes signatures o adhesions per part de les assemblees de base a
documents externs no podran contravenir la normativa interna ni ser contràries a les campanyes,
directrius nacionals i línies estratègiques de l’Assemblea Nacional Catalana.
Article 4.1 RRI - Proposta de modificació:
Addenda al text de compromís de confidencialitat – Justificació: per raons de confidencialitat.
Article 4.1.1. Les assemblees sectorials i les assemblees de joves estaran conformades pels membres i les membres de l’Assemblea Nacional Catalana que lliurement s’hi adscriguin. Les assemblees sectorials estaran organitzades d’acord amb àrees d’interès professional, social, cultural o
d’aficions comunes de qualsevol mena. L’àmbit juvenil serà exclusiu de les assemblees de joves i
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cadascuna estarà vinculada a un àmbit territorial diferent.
Els càrrecs dels Secretariats de les assemblees sectorials i de joves hauran d’haver signat l’acord de
confidencialitat de l’associació, així com ho fan els secretaris i secretàries nacionals, un cop surtin
escollits.
Article 5.1 RRI - Proposta de modificació:
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Punt 2 per adequació a la nova composició del SN arran de l’AGO 2020 i en previsió de supòsit de
llista nacional exhaurida.
Article 5.1.2. Les vacants que es produeixin en el Secretariat Nacional s’hauran de cobrir amb els
candidats i les candidates que correspongui, seguint l’ordre de vots obtinguts en el moment de
l’elecció del Secretariat Nacional. En cas de vacants per representació territorial, sectorial i jove,
i en absència de candidats i candidates per aquests blocs, la Junta Electoral haurà d’establir un
procediment per cobrir la vacant convocant noves eleccions en la regió i/o bloc de la vacant. En
cas que no es presenti cap candidat o candidata per representació territorial, sectorial i jove, les
vacants podran ser cobertes, seguint l’ordre de vots obtinguts, amb candidats i candidates que
s’haguessin presentat pel bloc nacional, que pertanyin a la regió i/o bloc de la vacant que cal cobrir
i que haguessin obtingut vots en la regió i/o bloc en qüestió seguint l’ordre que resulti comptant
exclusivament els vots de la regió i/o bloc de la vacant.
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En cas de vacants al Secretariat Nacional per la llista nacional i en absència de candidats i candidates per aquesta llista nacional, la Junta Electoral haurà d’establir un procediment per cobrir la
vacant convocant noves eleccions al bloc nacional.
Article 5.3 RRI - Proposta de modificació:

Punt 1 – Justificació: per fer palès que la feina dels membres del SN no només es fa al Ple i a les
comissions, sinó que es treballa des d’altres àmbits tant o més que en plens o comissions.
Article 5.3.1. El Secretariat Nacional desenvoluparà les seves funcions en reunions plenàries o
plens, en comissions, i/o en grups i equips de treball.
Article 5.7 RRI - Proposta de modificació:
Justificació: refosa del RFSN – Punt 2.

Article 5.7.2. El Comitè Permanent farà la proposta de composició de la Mesa. Per fer les propostes
s’aplicaran criteris de rotació entre els membres i les membres del Secretariat Nacional, que estan
obligats a formar part de la Mesa en cas de ser proposats o proposades pel Comitè Permanent.
Article 5.8 RRI - Proposta de modificació:
Refosa del RFSN – Punt 1 addenda.
Article 5.8.1. Un cop constituïda la Mesa, es procedirà a l’aprovació de l’ordre del dia proposat per
a la sessió.
L’ordre del dia serà proposat pel Comitè Permanent en base a les propostes que hagin arribat de
temes per a ser tractats, o dels que aquest òrgan consideri convenients.
Article 5.10 RRI - Proposta de modificació:
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Refosa del RFSN – Desenvolupament de regulació d’esmenes. Desenvolupament punt 3 i addenda
punts 4 i 5.
Article 5.10.3. Les esmenes a les propostes de resolució es faran seguint els mateixos procediments i terminis previstos per a la modificació dels punts de l’ordre del dia. Qualsevol membre
del Secretariat Nacional podrà presentar les esmenes que consideri convenients a les propostes
de resolució incloses a l’ordre del dia, com a màxim 48 hores abans de l’inici de la sessió plenària,
directament al correu electrònic mesa@assemblea.cat . Passat aquest temps, el termini per proposar esmenes o modificar l’ordre del dia quedarà tancat, i el Secretari o Secretària de l’entitat s’encarregarà de remetre totes aquelles que s’hagin pogut presentar, en el termini més breu possible,
als membres del Secretariat Nacional.
Les esmenes poden ser d’addició, de modificació, de supressió o a la totalitat. En tots els casos
hauran d’anar acompanyades d’un text que justifiqui la proposta d’esmena:
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 Si són a la totalitat, hauran d’anar acompanyades d’un text alternatiu al de ponència.
 Si són d’addició, modificació o supressió, hauran d’especificar clarament de quin tipus són i,
a continuació, hauran de proposar la part concreta del text de la ponència inicial que es vol
modificar, suprimir o a partir de la qual es vol inserir el nou text, acompanyant, en el seu cas,
el text nou proposat.
Article 5.10.4. En tot cas, les propostes de resolució i les esmenes poden ser autoesmenades, així
com retirades fins al moment previ a la votació en la reunió plenària del Secretariat Nacional.
Article 5.10.5. No es pot traslladar a tercers, per cap mitjà, cap tipus de documentació interna, ni els
documents que els secretaris i secretàries nacionals rebin abans del ple, com les propostes de resolució,
de debat, punts informatius, etc. Els secretaris i secretàries nacionals podran informar oralment, si escau,
a les assemblees de base del contingut del ple per tal de demanar-ne l’opinió i reportar-ne els resultats.
Article 5.12 RRI - Proposta de modificació:

Addenda al punt inicial i als punts 1, 2 i 3 passen als correlatius 2, 3 i 4 - Justificació: refosa RFSN.
Article 5.12.1. El president o presidenta de la Mesa s’encarregarà de dirigir els debats i les votacions, mentre que el secretari o secretària de paraules ordenarà el torn d’intervencions i el secretari o secretària d’actes s’encarregarà de redactar l’acta de la sessió plenària, prenent nota breu de
cada intervenció i anotant de manera clara els acords presos i els resultats de les eventuals votacions, així com el text concret que hagi estat, en el seu cas, votat pel Secretariat Nacional.
2. Un cop iniciada la reunió plenària, els membres i les membres que hi assisteixin podran, per
raons d’urgència o d’extraordinària importància, proposar punts addicionals a l’ordre del dia.
3. En cas que algú proposi algun punt addicional o el canvi d’ordenació dels punts inclosos, tindrà
dos (2) minuts de temps per justificar-ne el motiu.
4. Un cop feta l’exposició, es procedirà a la votació de les propostes d’addició o alteració d’ordre
presentades.
Article 5.14 RRI - Proposta de modificació:
Addenda punt 10 – Justificació: refosa RFSN.
Article 5.14.10. La Mesa no tindrà la potestat de decidir que un tema no sigui votat pel Secretariat
Nacional, si així es dedueix de la intervenció dels membres i les membres de la sessió plenària.
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Article 5.17.1 RRI - Proposta de modificació:
Justificació: aclariment de l’adequació AGO 2019.
Article 5.17.1 (relacionat amb l’article 24.4 dels Estatuts). Per a l’elecció de coordinadors i coordinadores de les comissions caldrà la majoria absoluta dels assistents i les assistents al ple del
Secretariat Nacional.

PROPOSTA DE REFORMA PARCIAL DELS ESTATUTS I EL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

Article 8.1 RRI - Proposta de modificació:
Punt 2, 5 i 6 – Justificació: mitigar la rigidesa de la campanya electoral al SN i clarificar que els
secretaris del bloc de representació territorial han de ser del territori.

T
Ó
I
N
C
E
A
D
1
V
2
N
O
0
E
P PR O 2
A G
’
D A

Article 8.1.2. Cinquanta-set (57) membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de representació territorial, també anomenat bloc territorial. Les persones que es presentin a
elecció com a representants de la seva regió seran escollides per recompte del vot del conjunt dels
membres d’aquella regió, de manera que resultaran escollides les que hagin obtingut més vots.
Els membres i les membres de representació Territorial només es podran presentar per una regió
si estan inscrits a una assemblea territorial d’aquesta regió com a mínim dos mesos abans de la
data en què es convoquin les eleccions.
Article 8.1.5. Cinc (5) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres
de representació sectorial, també anomenat bloc sectorial, i seran escollits i escollides per recompte del vot total de totes les persones inscrites a les assemblees sectorials, com a mínim dos
mesos abans de la data en què es convoquin les eleccions al Secretariat Nacional, i de manera que
resultaran escollits i escollides aquells i aquelles que hi hagin obtingut més vots.
Article 8.1.6. Dos (2) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres
de representació jove, també anomenat bloc jove, i seran escollits i escollides per recompte del vot
total de totes les persones de l’Associació amb una edat que no superi els 35 anys en la data de la
convocatòria, i que hagin adquirit la condició de socis i sòcies com a mínim dos mesos abans de la
data en què es convoquin les eleccions al Secretariat Nacional, de manera que resultaran escollits
i escollides aquells i aquelles que hi hagin obtingut més vots.
Article 8.2.1 RRI - Proposta de modificació:

Punt A – Justificació: flexibilització del règim electoral del Secretariat nacional.

Article 8.2.1. Per poder participar en l’elecció dels membres i les membres del Secretariat Nacional, cal:
Ser membre de l’Associació, inscrit o inscrita amb almenys seixanta (60) dies d’antelació a la
data de convocatòria de les eleccions convocades per l’Assemblea General.
Per votar en el bloc territorial, caldrà estar inscrit o inscrita en una assemblea territorial de la
regió de referència amb almenys seixanta (60) dies d’antelació a la data de convocatòria de les
eleccions convocades per l’Assemblea General.
Per votar en el bloc sectorial, caldrà estar inscrit o inscrita en una assemblea sectorial amb almenys seixanta (60) dies d’antelació a la data de convocatòria de les eleccions convocades per
l’Assemblea General.
Per votar en el bloc jove, caldrà tenir 35 anys o menys en la data de la convocatòria de les eleccions.

-7-

Article 8.2.2 RRI - Proposta de modificació:
Punts A i B – Justificació: flexibilització del règim electoral del Secretariat Nacional.
Article 8.2.2.
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a) Ser membre de l’Associació inscrit o inscrita 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 de cap partit polític ni ocupar llocs de responsabilitat en àmbits polítics des de sis (6) mesos abans 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 en unes eleccions, ésser càrrec electe, ocupar un càrrec orgànic en la direcció d’un partit polític, o ocupar un càrrec de designació política en una administració pública.
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Article 8.9 RRI - Proposta de modificació:

Reduir el text punt 3, punt 4 i 6 – Justificació: flexibilització del règim electoral del Secretariat
nacional i llevar rigidesa a la campanya electoral.
Article 8.9.3. Des de Secretaria s’enviarà un correu electrònic a tots els membres de l’Associació comunicant, com a mínim, el nom de totes les persones que es presenten com a candidates i l’enllaç
per accedir a les candidatures. La informació que facilitarà l’Assemblea serà homogènia per totes
les candidatures.
Article 8.9.4. Per donar-se a conèixer, els candidats i les candidates podran respondre preguntes
dels i les possibles votants. Podran fer-ho de manera telemàtica, a través de l’espai web habilitat,
o públicament, de manera presencial o telemàtica, en un acte central de cada regió i/o en actes
de les assemblees de base. En aquests actes presencials es convidarà tots els candidats i totes les
candidates, tant de representació territorial de la regió on es convoqui l’acte, com dels blocs nacional, sectorial o jove; seran gravats i els vídeos publicats al web abans esmentat.
Article 8.9.6. Els candidats i les candidates no podran fer entrevistes en mitjans de comunicació ni
participar en programes de TV, ràdio o publicar articles d’opinió en mitjans de comunicació durant
la campanya electoral. Els candidats i les candidates només podran participar en mitjans de comunicació quan existeixi una relació laboral o professional que ho justifiqui i sempre que no s’utilitzi
com a propaganda de la candidatura. S’exclourà automàticament qui incompleixi aquest requisit.
Article 9.2.2 RRI - Proposta de modificació:

Infraccions molt greus: Addenda lletra H – Justificació: per detallar i concretar més la infracció dels
deures de confidencialitat i de divulgació de documentació interna.
Article 9.2.2.

h) Incomplir el previst a l’article 5.10.5 d’aquest Reglament de Règim Intern.
Article 9.2.2 RRI - Proposta de modificació:
Infraccions molt greus: addenda lletra F – Justificació: per detallar i concretar més la infracció i els motius de justificació de les absències dels membres del Secretariat Nacionals als plens del Secretariat.
Article 9.2.3.
f) En cas de membres del Secretariat Nacional, no assistir sense una justificació fefaent a tres (3)
sessions plenàries ordinàries del Secretariat Nacional.
A aquests efectes, es considerarà justificació fefaent la que s’acrediti per causa de malaltia pròpia,
d’un o una convivent habitual, o d’un o una familiar fins al primer grau de consanguinitat o afini-8-
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tat, per mort d’un o una convivent habitual o d’un o una familiar fins al segon grau de consanguinitat o d’afinitat, per causa extraordinària o de força major, o per dedicació concreta i/o inexcusable
per a l’Assemblea Nacional Catalana.
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