
 
 

 1 

Relació d’esmenes vives provisional als Estatuts i Reglament de Règim Intern 
 

Assemblea Territorial:  Arenys de Mar 

Núm. esmena:  1236       Document:  Estatuts        Article: 4 - 2           Tipus: Addició 

Text ponència 

Les persones que vulguin ser membres de l’Associació poden fer llur 
sol·licitud d’adhesió complimentant un formulari al web de l’Associació, 
presencialment a la seu social o mitjançant qualsevol altre mètode que 
s’habiliti. Si no hi ha cap impediment o incompliment estatutari, qui ho 
sol·liciti n’adquirirà la condició. 

Text esmena 

Les persones que vulguin ser membres de l’Associació poden fer llur 
sol·licitud d’adhesió complimentant un formulari al web de l’Associació, 
presencialment a la seu social o mitjançant qualsevol altre mètode que 
s’habiliti.  

Trimestralment es notificarà al secretariat de l'Assemblea Territorial a 
on corresponguin els sol·licitants el llistat de les noves altes, que 
evaluarà si hi ha cap impediment que no permeti l’admissió d’aquestes 
persones i, un cop verificat el compliment dels requisits estatutaris, els 
sol·licitants adquiriran la condició de membre. En cas de resolució 
motivada en contra de l’acceptació, el Secretariat Nacional la posarà en 
coneixement del sol·licitant en el termini del mes següent a la recepció 
de la sol·licitud. 

Justificació 
esmena 

Mantenir, com fins ara, la facultat de que una Territorial pugui evaluar 
la conveniència de l'alta d'un nou membre de l'Associació. Ens basem 
amb el coneixement que es té a nivell local de les persones que es volen 
integrar a l'ANC per tal d'evitar possibles infiltrats. Afegim la notificació 
a les Territorials de les noves altes. 

Justificació 
ponència 

La ponència busca fer més fàcil fer-se soci. Si s'aprova el text de 
l'esmena, es complica tot el procés per fer-se soci, fent-lo més llarg, lent 
i feixuc. 

 

Assemblea Territorial:  Arenys de Mar 

Núm. esmena:  1240    Document:  Estatuts   Article:   22 - 1(i)   Tipus: Modificació 

Text ponència Establir i suprimir Assemblees de Base, i fixar els criteris per establir-les 
i suprimir-les. 

Text esmena Establir Assemblees de Base i regular-ne l'establiment. 

Justificació 
esmena 

Eliminar "SUPRIMIR". Considerem que s'atorga al Secretariat Nacional 
unes facultats que són contràries a l'esperit assembleari fundacional de 
l'Associació. En tot cas considerem que abans de donar aquesta facultat 
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al SN primer s'hauria de regular i establir en quins casos concrets es 
podria aplicar. 

Justificació 
ponència 

El Secretariat Nacional ha de vetllar perquè les AB siguin actives i 
realitzin les funcions per les quals han estat creades. Si no compleixen 
amb aquest objectius i com a última instància després de l'indispensable 
procés per activar-les, ha de ser el Secretariat com a òrgan de govern de 
l'Associació qui ha de tenir, també, la potestat de suprimir-les segons els 
criteris que hagi fixat.  

 

Assemblea Territorial:  Badalona 

Núm. esmena:   1058      Document:  RRI       Article:   3-12 1        Tipus esmena: Modificació 

Text ponència 

Amb caràcter general, correspondrà a cadascuna de les Assemblees 
Territorials percebre trimestralment en el seu subcompte una tercera 
part de les quotes ordinàries que hagin estat satisfetes efectivament 
pels membres de l’Associació que hi estiguin adscrits, d’acord amb els 
criteris que establirà el Secretariat Nacional. Amb caràcter especial, les 
Assemblees Territorials que ho demanin dins els dos primers mesos de 
cada trimestre, podran rebre la quantitat superior que sol·licitin, 
sempre i quan no superi el 50% de les quotes. L’abonament serà a final 
de cada trimestre. 

Text esmena 

Amb caràcter general, correspondrà a cadascuna de les Assemblees 
Territorials percebre en el seu subcompte un percentatge dels ingressos 
per quotes ordinàries que hagin estat satisfetes efectivament pels 
membres de l'Associació que hi estiguin adscrits, segons el següent 
esglaonat: 

Les Territorials amb fins a 149  socis, el 75% 

Les Territorials amb 150 socis i fins a 499, el 50% 

Les Territorials amb 500 socis i fins a 749, el 45% 

Les Territorials amb 750 socis i fins a 999, el 40% 

Les Territorials amb 1.000 socis o més, el 33%. 

L'abonament serà a final de cada trimestre. 

Justificació 
esmena 

S'ha de tenir molta cura a l'hora de variar l'equilibri entre la capacitat 
econòmica de Nacional i les Territorials. Per una banda, una ANC amb 
unes territorials febles, es podria convertir en una entitat amb una base 
afeblida i sense capacitat de producció i/o adaptació al territori. 
Tanmateix, una ANC amb una Nacional sense capacitat econòmica ens 
podria portar a convertir-nos en una organització atomitzada mancada 
de la necessària fortalesa i coherència interna. 

Així, doncs, si bé és perfectament comprensible la necessitat d'adaptar 
la gestió econòmica de l'ANC als escenaris canviants derivats de 
l'objectiu últim de l'entitat com recull el text de la ponència, no és 
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menys cert que una disminució lineal d'un 34% dels seus ingressos fixos 
suposaria un afebliment de moltes Territorials, que en alguns casos 
podria ser molt greu. 

Cal tenir en compte que els ingressos fixos de les Territorials petites (en 
termes de nombre de membres de ple dret), que fins ara han estat molt 
minsos, passarien a ser ridículs. Això pràcticament anul·laria la seva 
capacitat de produir materials i activitats i, en conseqüència, anul·laria 
la seva capacitat d'acció. També cal tenir en compte que això en molts 
casos succeiria en territoris molt refractaris a l'objectiu de l'ANC. 

Un altre fet que obvia el text de la ponència és que les Territorials 
mitjanes, sovint,  també tenen despeses d'estructura, que es poden 
veure compromeses per aquesta reducció tan dràstica dels seus 
ingressos fixos. Com en el cas de les territorials petites, això pot 
comprometre la seva acció i en conseqüència la capacitat de 
mobilització general de l'ANC. 

Justificació 
ponència 

L’esmena no és realista. La distribució esglaonada que fa l’esmena no té 
en compte la situació real de les Assemblees Territorials de l’ANC. 
Aquesta distribució que fa pressuposa que hi ha moltes AT amb més de 
150 socis i que les de menys de 150 són poques. La realitat és el contrari! 

 

Assemblea Territorial:  Badalona 

Núm. esmena:     1059     Document:    RRI       Article: 3-12 1 (bis)   Tipus esmena: Addició 
 
Text ponència  

Text esmena 

Anualment es revisaran els saldos dels subcomptes de les ATS, i en 
aquelles en les que el saldo mitjà de l'últim any sigui superior als 
ingressos per qualsevol concepte del mateix període, es traspassarà la 
diferència a la tresoreria del Secretariat Nacional. 

Justificació 
esmena 

L'objectiu d'aquesta esmena és dotar al Secretariat Nacional d'una eina 
per poder desbloquejar, de forma automàtica, els possibles saldos 
immobilitzats que poguessin haver-hi en els subcomptes de les 
Territorials. 

Justificació 
ponència 

Hi ha moltes casuístiques a tenir en compte i necessitats molt variades. 
Aplicar això generaria situacions no desitjades. 

 

Assemblea Territorial:  Badalona 

Núm. esmena: 1060     Document: RRI         Article: 6-1 3         Tipus esmena: Modificació 

Text ponència 
Amb caràcter general, un màxim d'una tercera part de les quotes 
ordinàries, que hagin estat satisfetes efectivament pels membres de 
l'Associació que hi estiguin adscrits, d'acord amb els criteris que 
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establirà el Secretariat Nacional, es destinaran a les despeses fixes de 
la seu social (per exemple lloguer, manteniment i salaris). Una altra 
tercera part, també com a màxim, es destinaran als projectes que 
aprovi el Secretariat Nacional. Amb caràcter especial, d'aquesta 
darrera part es deduiran les quantitats superiors a la tercera part de 
les quotes, que hagin pogut demanar les Assemblees Territorials 
segons l'apartat 1 de l'article 3.12 d'aquest Reglament. 

Text esmena 

Amb caràcter general, correspondrà a les despeses fixes de la seu 
social Nacional (manteniments i salaris) el mínim necessari per garantir 
la seva funcionalitat, amb un màxim del 33% de les quotes ordinàries, 
que hagin estat satisfetes efectivament pels membres de l'Associació. 

Justificació 
esmena 

El text de la ponència no indica que es tracti d'un màxim, ni explicita 
què succeiria si l'import realment gastat en aquest concepte fos 
inferior o superior al 33%. Per tant indica l'import que obligatòriament 
s'ha d'emprar en despeses d'estructura de Nacional. Això és absurd 
des del punt de vista econòmic. Si no es modifica aquest apartat, el fet 
d’augmentar el nombre de socis portaria a l’obligació sense sentit 
d’haver d’incrementar la despesa en estructura.  

Com entenem que, per determinar el percentatge que s'indica, 
prèviament s'han estudiat les necessitats funcionals i s'ha quantificat 
el seu cost, creiem que és un mer defecte de redacció que es pot 
corregir fàcilment indicant la intenció de mantenir aquest tipus de 
despesa el més baix possible, i posant-hi un topall per dotar al 
Secretariat Nacional de l'eina necessària per corregir possibles 
desviacions. 

Justificació 
ponència 

L’esmena no té sentit tal com està redactada. Les despeses fixes de 
l’Associació s’han de poder finançar amb altres recursos més enllà del 
percentatge de les quotes corresponent. 

 

Assemblea Territorial:  Barceloneta 

Núm. esmena:  1146     Document: RRI      Article:   3-12 1     Tipus esmena: Modificació 

Text ponència 

Amb caràcter general, correspondrà a cadascuna de les Assemblees 
Territorials percebre trimestralment en el seu subcompte una tercerca 
part de les quotes ordinàries que hagin estat satisfetes efectivament 
pels membres de l’Associació que hi estiguin adscrits, d’acord amb els 
criteris que establirà el Secretariat Nacional. Amb caràcter especial, les 
Assemblees Territorials que ho demanin dins els dos primers mesos de 
cada trimestre, podran rebre la quantitat superior que sol·licitin, 
sempre i quan no superi el 50% de les quotes. L’abonament serà a final 
de cada trimestre. 

Text esmena 
Amb independència del saldo acumulat fins al moment, a partir d'ara 
cada territorial disposarà d'un termini d'un any per gastar-se el saldo 
positiu generat durant l'exercici anterior. Havent passat un any, el 
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romanent del saldo generat durant l'exercici anterior es transferirà al 
Secretariat Nacional. 

Justificació 
esmena 

Es vols impulsar que l'activitat de les territorials i l'ús dels recursos 
disponibles. Si així no fos, havent passat un any, es transferiria només 
el romanent del saldo positiu de l'exercici anterior per les despeses al 
Secretariat Nacional per fer-ne l'ús que consideri més adient, evitant 
així romanents excessius en els subcomptes i enfortint l'acció de l'ANC 
sense afectar les despeses reals de les territorials. 

Exemple pràctic: Una territorial té un saldo total acumulat de 7.000 €, 
2.500 dels quals sumen el superàvit del 2018 (exercici tancat). Per 
tant, disposaria d'un any per gastar els 2.500 acumulat durant el 2018. 
El que quedés d'aquest 2.500 € al 31 de desembre de 2019 passaria a 
Nacional 

El saldo total fins al moment (7.000 - 2.500 = 4.500 €) quedarien fora 
de l'esmena i seguiria en el subcompte de la territorial. 

La territorial segueix percebent les quotes amb el sistema de 
repartiment actualment vigent i genera un nou dipòsit per al proper 
any. 

Justificació 
ponència 

Si hi ha Assemblees Territorials amb romanents positius de grans 
quantitats, ja els hi demanarem que siguin solidàries i aportin al fons de 
solidaritat entre regions per finançar projectes d’Assemblees 
Territorials més necessitades. No cal forçar-les! 

 

Assemblea Territorial:  Barceloneta 

Núm. esmena:      1147        Document: RRI     Article: 6-1 3   Tipus esmena: Supressió 

Text ponència 

Amb caràcter general, un màxim d'una tercera part de les quotes 
ordinàries, que hagin estat satisfetes efectivament pels membres de 
l'Associació que hi estiguin adscrits, d'acord amb els criteris que 
establirà el Secretariat Nacional, es destinaran a les despeses fixes de 
la seu social (per exemple lloguer, manteniment i salaris). Una altra 
tercera part, també com a màxim, es destinaran als projectes que 
aprovi el Secretariat Nacional. Amb caràcter especial, d'aquesta 
darrera part es deduiran les quantitats superiors a la tercera part de 
les quotes, que hagin pogut demanar les Assemblees Territorials 
segons l'apartat 1 de l'article 3.12 d'aquest Reglament. 

Text esmena  

Justificació 
esmena 

D'acord amb l'esmena 1146 sobre el repartiment de quotes, proposem 
la supressió d'aquest apartat. 

Justificació 
ponència 

Suprimir aquest apartat no té res a veure amb l’esmena 1146. Aquest 
apartat defineix com es reparteixen les quotes ordinàries per finançar 
les despeses fixes de l’Associació i els projectes del Secretariat. 
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Assemblea Territorial:  Gironès 

Núm. esmena:   1315    Document:  Estatuts   Article:  22 – 3(d)   Tipus esmena: Modificació 

Text ponència 

Respectar els posicionaments polítics i els projectes aprovats en el ple 
del Secretariat Nacional. En el cas de pronunciaments públics, tot 
respectant la llibertat d’expressió, si són contraris a aquests 
posicionaments s’haurà de manifestar que són opinions personals 
diferents de les de l’ANC. 

Text esmena Respectar els posicionaments polítics i els projectes aprovats en el ple 
del Secretariat Nacional. 

Justificació 
esmena 

La segona frase del text de la ponència és sobrer i pot obrir la porta a 
no respectar els acords. La llibertat d'expressió s'ha de donar per 
descomptada. 

Justificació 
ponència 

La segona frase no obre la porta a no respectar els acords. El que fa és 
permetre l'exercici de la llibertat d'expressió però sempre exigint que, 
quan aquesta opinió no estigui en sintonia amb l'acord pres, llavors 
calgui donar una major informació a l’oient perquè sàpiga que aquella 
opinió no és la decisió de l'ANC sinó una opinió personal, i per tant s’eviti 
possibles confusions. 

 

Assemblea Territorial:  Gironès 

Núm. esmena: 1319      Document:  RRI     Article: 5-2 3     Tipus esmena: Modificació 

Text ponència 

Un cop aprovades les comissions de treball, cada comissió escollirà un 
dels seus membres adscrits per tal que actuï com a coordinador o 
coordinadora de la seva activitat i com a portaveu davant la resta del 
Secretariat Nacional. Els membres designats com a coordinadors/es de 
cada comissió, juntament amb els càrrecs orgànics esmentats a 
l’apartat 1 d’aquest article, constituiran el Comitè Permanent. 

Text esmena 

Un cop aprovades les comissions de treball, es presentaran candidats 
per ocupar els càrrecs de coordinador de cadascuna de les comissions. 
El ple del SN escollirà per majoria simple qui haurà de fer-se càrrec de 
la coordinació de les respectives comissions que, a més, actuarà com a 
portaveu davant la resta del Secretariat Nacional. Els membres 
designats com a coordinadors/es de cada comissió, juntament amb els 
càrrecs orgànics esmentats a l’apartat 1 d’aquest article, constituiran el 
Comitè Permanent. 

Justificació 
esmena 

És molt més transparent i democràtic que la coordinació sigui escollida 
per una majoria del SN.  Assegura que la persona escollida sigui la més 
idònia i adequada i s'eviten i es desmunten determinades maniobres 
internes per ocupar el càrrec. 
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Justificació 
ponència 

Aquesta proposta es va tractar en reunió del Secretariat i es va decidir 
mantenir l’actual sistema, de que siguin els propis membres de la 
comissió qui votin la persona que ha de coordinar la comissió. 

 

Assemblea Territorial:  Gironès 

Núm. esmena: 1320         Document:  RRI     Article: 5-17.1     Tipus esmena: Modificació 

Text ponència 
Per l’elecció de coordinadors i coordinadores de les comissions caldrà 
la majoria absoluta dels membres presents en la reunió de la comissió, 
prèvia presentació de les corresponents propostes de pla de treball. 

Text esmena 
Per l’elecció de coordinadors i coordinadores de les comissions caldrà 
la majoria simple del ple del Secretariat Nacional, prèvia presentació de 
les corresponents propostes de pla de treball. 

Justificació 
esmena 

És molt més transparent i democràtic que la coordinació sigui escollida 
per una majoria del Secretariat Nacional. Assegura que la persona 
escollida sigui la més idònia i adequada i s'eviten i es desmunten 
determinades maniobres internes per ocupar el càrrec. 

Justificació 
ponència 

Aquesta proposta es va tractar en reunió del Secretariat i es va decidir 
mantenir l’actual sistema, de que siguin els propis membres de la 
comissió qui votin la persona que ha de coordinar la comissió. 

 

Assemblea Territorial:  Gràcia 

Núm. esmena:  1335 i 1337   Document:  Estatuts i RRI  Tipus esmena: de retorn 

Text ponència Les ponències senceres. 

Text esmena Els textos vigents. 

Justificació 
esmena 

Voldríem la publicació dels mateixos documents, tan aviat com sigui 
possible, d'una versió detallada (amb indicació dels canvis) i justificada 
(amb argumentació del motiu de cada canvi) de les modificacions. 

També voldríem que es garanteixi un procés de debat amb un calendari 
suficient, que permeti un intercanvi ric d'arguments entre els 
esmenants i la Ponència i una mecànica de votacions que no obligui a 
votar-ho tot junt, sense temps per a la reflexió. 

Justificació 
ponència 

Per una banda, la ponència inclou molts petits canvis, molts fruits d’una 
millora de redactat o de correcció lingüística de gènere, i ha sigut 
impracticable posar a disposició dels socis els documents de la ponència 
marcant amb un color els canvis. Per això va posar a disposició dels socis 
un document anomenat “Resum de canvis en els documents de la 
ponència”. 
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Per altra banda, creiem que els i les sòcies de l’ANC no haurien d’estar 
invertint els seus temps en la renovació dels Estatuts i el RRI durant un 
període excessivament llarg. És possible que el calendari hagi sigut 
curt (ha sigut com sempre), però això no depèn de la ponència, depèn 
del Secretariat Nacional que és qui aprova el RAG. 

 

Assemblea Territorial:  Gràcia 

Núm. esmena:   1341     Document: RRI     Article:  3-12 1      Tipus esmena: Modificació 

Text ponència 

Amb caràcter general, correspondrà a cadascuna de les Assemblees 
Territorials percebre trimestralment en el seu subcompte una tercera 
part de les quotes ordinàries que hagin estat satisfetes efectivament 
pels membres de l’Associació que hi estiguin adscrits, d’acord amb els 
criteris que establirà el Secretariat Nacional. Amb caràcter especial, les 
Assemblees Territorials que ho demanin dins els dos primers mesos de 
cada trimestre, podran rebre la quantitat superior que sol·licitin, 
sempre i quan no superi el 50% de les quotes. L’abonament serà a final 
de cada trimestre. 

Text esmena 

Amb caràcter general, correspondrà a cadascuna de les Assemblees 
Territorials percebre trimestralment en el seu subcompte un 50% de 
les quotes ordinàries que hagin estat satisfetes efectivament pels 
membres de l’Associació que hi estiguin adscrits, d’acord amb els 
criteris que establirà el Secretariat Nacional. 

Justificació 
esmena 

Proposem tornar a la distribució vigent actualment, per tal que des del 
SN es promogui un debat a les assemblees a partir d’una proposta més 
detallada i argumentada. 

Cal replantejar tot el sistema de distribució de quotes: 

- Solidaritat entre territoris o sistema de compensació  

- Finançament de totes les assemblees de base 

- Despeses fixes de la seu social 

- Despeses fixes de les assemblees? 

- Campanyes  de nacional 

Justificació 
ponència 

La solidaritat entre territoris vindria regulada per l’apart 3 del mateix 
article. I els apartats 2 i 4 també aporten altres mecanismes de 
finançament. Les Assemblees de Base en principi no tenen perquè tenir 
despeses fixes, ja que en general no lloguen cap local ni han de pagar 
cap sou. 

 

Assemblea Territorial:  Gràcia 

Núm. esmena:    1342     Document: RRI     Article:  6-1 3     Tipus esmena: Modificació 
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Text ponència 

Amb caràcter general, un màxim d'una tercera part de les quotes 
ordinàries, que hagin estat satisfetes efectivament pels membres de 
l'Associació que hi estiguin adscrits, d'acord amb els criteris que 
establirà el Secretariat Nacional, es destinaran a les despeses fixes de 
la seu social (per exemple lloguer, manteniment i salaris). Una altra 
tercera part, també com a màxim, es destinaran als projectes que 
aprovi el Secretariat Nacional. Amb caràcter especial, d'aquesta 
darrera part es deduiran les quantitats superiors a la tercera part de 
les quotes, que hagin pogut demanar les Assemblees Territorials 
segons l'apartat 1 de l'article 3.12 d'aquest Reglament. 

Text esmena 

Amb caràcter general, un màxim d'un 50% de les quotes ordinàries, que 
hagin estat satisfetes efectivament pels membres de l'Associació que hi 
estiguin adscrits, d'acord amb els criteris que establirà el Secretariat 
Nacional, es destinaran a les despeses fixes de la seu social (per exemple 
lloguer, manteniment i salaris). 

Justificació 
esmena 

Proposem tornar a la distribució vigent actualment, per tal que des del 
SN es promogui un debat a les assemblees a partir d’una proposta més 
detallada i argumentada. 

Cal replantejar tot el sistema de distribució de quotes: 

- Solidaritat entre territoris o sistema de compensació  

- Finançament de totes les assemblees de base 

- Despeses fixes de la seu social 

- Despeses fixes de les assemblees? 

- Campanyes  de nacional 

Justificació 
ponència 

La solidaritat entre territoris vindria regulada per l’apart 3 del mateix 
article. I els apartats 2 i 4 també aporten altres mecanismes de 
finançament. Les Assemblees de Base en principi no tenen perquè tenir 
despeses fixes, ja que en general no lloguen cap local ni han de pagar 
cap sou. 

 

Assemblea Territorial:  Gràcia 

Núm. esmena:  1393      Document:  RRI       Article:  3-1.2       Tipus esmena: Modificació                

Text ponència 

Amb caràcter general, correspondrà a cadascuna de les Assemblees 
Territorials percebre trimestralment en el seu subcompte una tercera 
part de les quotes ordinàries que hagin estat satisfetes efectivament 
pels membres de l’Associació que hi estiguin adscrits, d’acord amb els 
criteris que establirà el Secretariat Nacional. Amb caràcter especial, les 
Assemblees Territorials que ho demanin dins els dos primers mesos de 
cada trimestre, podran rebre la quantitat superior que sol·licitin, 
sempre i quan no superi el 50% de les quotes. L’abonament serà a final 
de cada trimestre. 
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Text esmena 

Amb caràcter general, correspondrà a cadascuna de les Assemblees 
Territorials percebre en el seu subcompte entre un 40% i un 50% de les 
quotes ordinàries que hagin estat satisfetes efectivament pels membres 
de l’Associació que hi estiguin adscrits, d’acord amb els criteris que 
establirà el Secretariat Nacional seguint una proporció inversa a la 
relació entre el nombre de socis i els habitants de la territorial. 
L’abonament serà a final de cada trimestre. 

Justificació 
esmena 

1. Sembla clar, tot i que no ho expliquen en els documents, que és 
necessària una ampliació del pressupost per a despeses fixes de la seu 
social, donat l’augment de plantilla i despeses fixes, com a resultat de 
l’increment considerable d’activitats des de “Nacional”, del darrer any. 
Això explica el 33% de les quotes ordinàries que proposen destinar a 
aquest concepte (Art 6.1, 3). 

2. També ens han explicat (tot i que el RRI no en diu res, cosa que no 
ens sembla correcte) que des de “Nacional” els és imprescindible 
disposar d’un pressupost fix i definit per a poder preparar amb 
seguretat aquestes activitats. 

3. Per tant, sembla ser necessària la re-definició del repartiment de les 
quotes (abans era 50% AT i 50% Nacional). 

4. Però un 33% (cosa que implica una rebaixa d’un 17%) ens sembla 
excessiu. Per això proposem un màxim del 40%. 

5. A més, una rebaixa lineal de les quotes de totes les ATs penalitza les 
més petites i amb menys persones associades. 

6. Això ens porta a proposar una rebaixa de quotes inversament 
proporcional al nombre d’associats. És evident que com més socis tingui 
una AT, major és el pressupost del que disposa i, per tant, major pot ser 
la rebaixa que pot suportar sense que li sigui un prejudici irreparable. 

6. Però encara proposem un ajustament més: que el càlcul no sigui 
directament amb les quotes, sinó que es faci amb una proporció entre 
els socis i la població de la territorial. Així, una territorial amb molts 
socis, però amb molta població disposaria de la mateixa proporció que 
una amb pocs socis però poca població. Podríem dir que es tracta d’una 
correcció relativa a la “feina per fer” que té la territorial. 

Justificació 
ponència 

Primer, una biaix entre un 40% i un 50% és una variació massa petita 
com per ser significatiu. I segon, una AT pot tenir pocs socis i tenir un 
saldo molt gran acumulat o bé molt necessitada, o també una AT pot 
estar en municipis petits o grans, i que poden majoritàriament indepes 
o unionistes. Hi ha una gran diversitat, i per tant, el criteri de l’esmena 
no satisfà totes les casuístiques. 

 

Assemblea Territorial:  Gràcia 

Núm. esmena:     1394         Document:  RRI       Article:  6-1.3       Tipus esmena: Modificació                
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Text ponència 

Amb caràcter general, un màxim d'una tercera part de les quotes 
ordinàries, que hagin estat satisfetes efectivament pels membres de 
l'Associació que hi estiguin adscrits, d'acord amb els criteris que 
establirà el Secretariat Nacional, es destinaran a les despeses fixes de la 
seu social (per exemple lloguer, manteniment i salaris). Una altra 
tercera part, també com a màxim, es destinaran als projectes que aprovi 
el Secretariat Nacional. Amb caràcter especial, d'aquesta darrera part 
es deduiran les quantitats superiors a la tercera part de les quotes, que 
hagin pogut demanar les Assemblees Territorials segons l'apartat 1 de 
l'article 3.12 d'aquest Reglament. 

Text esmena 

Amb caràcter general, correspondrà a les despeses fixes de la seu social 
(manteniment i salaris) com a màxim d’un 30% de les quotes ordinàries 
que hagin estat satisfetes efectivament pels membres de l’Associació 
que hi estiguin adscrits, d’acord amb els criteris que establirà el 
Secretariat Nacional. 

Justificació 
esmena 

A partir de l’esmena 1393, creiem que les despeses fixes de la seu social 
s’haurien d’ajustar a un màxim d’un 30%. 

Justificació 
ponència 

L’esmena no té sentit tal com està redactada. Les despeses fixes de 
l’Associació s’han de poder finançar amb altres recursos més enllà del 
percentatge de les quotes corresponent. 

 

Assemblea Territorial:  Gràcia  

Núm. esmena:   1396        Document: RRI         Article:  5-5.4       Tipus esmena: Supressió 

Text ponència 

En cas d’un ple ordinari, es convidaran dues Assemblees Sectorials, 
triades de forma rotatòria, les quals podran proposar temes a debatre. 
Almenys un punt de l’ordre del dia d’aquestes reunions tractarà sobre 
aquests temes proposats. Els coordinadors i les coordinadores presents 
d’aquestes Assemblees Sectorials tindran dret de veu en els punts de 
l’ordre del dia abans esmentats. 

Text esmena  

Justificació 
esmena 

Aquesta esmena està vinculada a l’esmena 1398 sobre la composició del 
SN. Si part de la representació de la llista nacional passa a ser de 
representació sectorial, aquest apartat no cal. 

Justificació 
ponència 

L'objectiu de la ponència és integrar a les Assemblees Sectorials de 
forma molt més completa en el funcionament ordinari del Secretariat. 
Alhora tindran l’oportunitat de presentar i defensar les seves propostes, 
amb l'efecte de fer-les molt més dinàmiques. 

 

Assemblea Territorial:  Gràcia 
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Núm. esmena:    1397    Document: RRI    Article: 5-19.2       Tipus esmena: Modificació 

Text ponència 

Per constituir un grup de treball caldrà un mínim de tres (3) membres 
del Secretariat Nacional. A part de membres del Secretariat Nacional, 
els grups de treball podran incloure membres que no siguin del 
Secretariat Nacional. La inclusió s’ha d’aprovar per majoria absoluta del 
grup de treball. 

Text esmena 

Per constituir un grup de treball caldrà un mínim de tres (3) membres 
del Secretariat Nacional. A part de membres del Secretariat Nacional, 
els grups de treball podran incloure membres que no siguin del 
Secretariat Nacional, proposats pels membres del SN del grup de treball 
(com a màxim una persona per cadascú). 

Justificació 
esmena 

Els grups de treball tenen un principi i un final i sorgeixen a proposta del 
SN per abordar un tema concret, amb un principi i final determinat. 
Membres del secretariat nacional poden proposar persones externes 
que consideren poden aportar expertesa, coneixements, 
transversalitat, etc per la feina a fer del grup de treball i, la incorporació 
hauria de ser directa si es fa des de l’inici del grup de treball (sempre i 
quan les persones proposades tinguin disponibilitat). 

Justificació 
ponència 

Se’ls hi va oferir la transacció “Per constituir un grup de treball caldrà 
un mínim de tres (3) membres del Secretariat Nacional. Als grups de 
treball també hi podran participar membres de l'Associació, encara que 
no siguin membres del Secretariat Nacional; en aquests casos els socis 
que vulguin formar part del grup, han d'estar proposats per un membre 
del Secretariat Nacional i la inclusió s’ha d’aprovar per majoria absoluta 
del grup de treball.” i no la van acceptar. L’oferta de transacció està 
fonamentada en que millora el redactat evitant repetir SN, i alhora dona 
la possibilitat que sigui qualsevol membre del SN qui pugui fer la 
proposta de nous membres, no només els membres adscrits al grup. 

 

Assemblea Sectorial:  Informàtics 

Núm. esmena: 1086             Document:  RRI       Article:  4-4.4       Tipus esmena: Modificació                

Text ponència 

El mandat del Secretariat Sectorial serà per un període de dos anys, 
renovable per un període més de la mateixa durada. En casos rellevants 
en què no sigui possible la substitució, el Secretariat Nacional podrà 
autoritzar allargar el mandat. 

Text esmena 

El mandat del Secretariat Sectorial serà per un període dos anys, sens 
perjudici de la seva possible reelecció, amb un màxim de 4 anys 
consecutius i  6 d'alterns.  En casos rellevants en què no sigui possible 
la substitució, el Secretariat Nacional podrà autoritzar allargar el 
mandat. 

Justificació 
esmena 

En el cas de les assemblees de Base, es fa molts cops difícil trobar 
persones adients per substituir els càrrecs que ja han esgotat tots els 
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mandats per persones que encara puguin ser escollides, per el que 
sembla oportú permetre presentar-se a un darrer tercer mandat a 
antics càrrecs que ja han sigut substituïts anteriorment i que després de 
uns anys poden decidir tornar. 

Justificació 
ponència 

El supòsit que afegeix l'esmena entra en contradicció amb la voluntat 
d'alternança tant com sigui possible dins els càrrecs de l'Assemblea. 
Introduir major temporalitat si hi ha alternança ho trenca. 

 

Assemblea Sectorial:  Informàtics 

Núm. esmena:   1087     Document:  RRI       Article:  3-9.3       Tipus esmena: Modificació                

Text ponència 

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 el mandat. 

Text esmena 

La durada del mandat dels càrrecs del Secretariat Territorial serà de dos 
(2) anys, sens perjudici de la seva possible reelecció, amb un màxim de 
4 anys consecutius i  6 d'alterns. En casos rellevants on no sigui possible 
la substitució, el Secretariat Nacional podrà autoritzar allargar el 
mandat. 

Justificació 
esmena 

(Per coherència amb la esmena 1086) De vegades es molt difícil, 
sobretot a les assemblees de Base, trobar persones vàlides per 
substituir carracs que han esgotat el seu mandat per altres que ho 
puguin fer, per el que semble adient permetre a antics càrrecs que 
varen esgotar el màxim de permanència i que ja varen ser substituïts 
durant un temps, tornar a presentar-se per un darrer període. 

Justificació 
ponència 

El supòsit que afegeix l'esmena entra en contradicció amb la voluntat 
d'alternança tant com sigui possible dels càrrecs dins l'Assemblea. 
Introduir major temporalitat si hi ha alternança ho trenca. 

 

Assemblea Sectorial:  Informàtics 

Núm. esmena:   1088       Document:  RRI           Article: 4-7.4         Tipus esmena: Addició 

Text ponència 4. Qualsevol altre tipus d’ingrés que aprovi el Secretariat Nacional. 

Text esmena 

4. En caràcter general hi haurà una assignació bàsica (o bestreta), per 
assemblea que ho demani, basada en els criteris que s'acordin amb el 
SN i que es liquidarà trimestralment reposant la quantitat 
corresponent a les despeses efectuades i justificades del anterior 
trimestre. 

5. Qualsevol altre tipus d’ingrés que aprovi el Secretariat Nacional. 
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Justificació 
esmena 

Es tracta de simplificar la gestió econòmica actual corresponent a les 
despeses bàsiques de les sectorials. No es pretén fer majors despeses 
de les que es fan actualment, sinó agilitzar els procediments actuals que 
són massa lents, donat el cas que en les Sectorials, es disposarà de la 
figura del tresorer al igual que la resta d'assemblees de Base   

Justificació 
ponència 

El text que es vol afegir no aporta res de nou, és redundant, ja que 
l'apartat 4 inclou aquest supòsit. Tota assignació bàsica (o bestreta) són 
ingressos que aprova el Secretariat Nacional. 

 

Assemblea Territorial:  Rubí 

Núm. esmena:  1426    Document:  RRI         Article: 3-10 (bis)        Tipus esmena: Addició 

Text ponència  

Text esmena 

1. Si es considera necessari, els representants de les Assemblees 
Territorials podran presentar una moció de censura en relació al 
Secretaris Nacionals representants del seu Territori 

2. La moció de censura requerirà: 

a) La petició per escrit d'incloure aquesta moció a la següent reunió del 
Comitè Comarcal amb còpia al Secretariat Nacional. 

b) La petició haurà de ser signada per un nombre de adscrits a 
Assemblees Territorials que representi almenys el 10% del seu nombre 
total. 

c) La persona que substituirà serà la que correspongui per llista. Si no 
n'hi ha cap es proposarà una persona com a alternativa. 

3. Quan es compleixin els requisits anteriors, el Secretariat Territorial 
haurà de convocar reunió del Comitè Comarcal per ser celebrada en el 
termini màxim de trenta (30) dies des de la recepció de la moció de 
censura. 

4. La moció de censura prosperarà si obté la majoria simple dels vots 
vàlids emesos. En el cas contrari, la moció s'entendrà fracassada i els 
proponents no podran tornar a proposar-la durant el mateix mandat. 

Justificació 
esmena 

Costa de comprendre que el grup redactor que ha pensat en mocions 
de censura, ho hagi fet practicant allò que col·loquialment en diem la 
llei de l'embut. 

El membres del Secretariat Territorial han estat elegits per votació. 
Amb la mateixa qualitat democràtica que els membres del Secretariat 
Nacional. Aquests últims són tan susceptibles de rebre mocions de 
censura com ho poden ser els membres d'un Secretariat Territorial. 

En cas de no ser acceptada la modificació per ampliació es demana 
l'eliminació de l'article 3.10 
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Justificació 
ponència 

Primer, la censura de l’article 3.10 ja hi és en el RRI vigent, per tant, no 
és cap aportació nova d’aquesta reforma. I segon, la censura als SN per 
part dels socis està recollida als Estatuts, article 16.2, que diu que cal 
votar-ho en AGE. Seria il·lògic que s’aprovés aquest nou article, ja que 
entraria en contradicció amb els Estatuts. 

 

Assemblea Territorial:  Sant Joan Despí 

Núm. esmena:   1293       Document:  RRI       Article: 3-12 1      Tipus esmena: Addició 

Text ponència 

Amb caràcter general, correspondrà a cadascuna de les Assemblees 
Territorials percebre trimestralment en el seu subcompte una tercera 
part de les quotes ordinàries que hagin estat satisfetes efectivament 
pels membres de l’Associació que hi estiguin adscrits, d’acord amb els 
criteris que establirà el Secretariat Nacional. Amb caràcter especial, les 
Assemblees Territorials que ho demanin dins els dos primers mesos de 
cada trimestre, podran rebre la quantitat superior que sol·licitin, 
sempre i quan no superi el 50% de les quotes. L’abonament serà a final 
de cada trimestre. 

Text esmena 

Amb caràcter general, correspondrà a cadascuna de les Assemblees 
Territorials percebre en el seu subcompte un 33% de les quotes 
ordinàries que hagin estat satisfetes efectivament pels membres de 
l’Associació que hi estiguin adscrits, d’acord amb els criteris que 
establirà el Secretariat Nacional. Amb caràcter específic, aquest 
percentatge serà un 50% en aquelles Assemblees Territorials amb 
menys de 150 membres de ple dret al corrent de pagament i que 
estiguin ubicades en territoris prioritaris. Aquests territoris prioritaris 
els establirà el Secretariat Nacional segons els objectius estratègics que 
tingui l’Associació en cada moment. L’abonament serà sempre a final 
de cada trimestre. 

Justificació 
esmena 

Hi ha Assemblees Territorials que només amb rebre un 33% no podran 
dur a terme les accions que es deriven dels objectius estratègics de 
l’Associació. Hi ha territoris complicats on cal fer unes activitats més 
continuades que suposen una major despesa que en altres territoris 
més proclius a la Independència. 

Justificació 
ponència 

Les Assemblees Territorials amb més de 150 socis o situades en 
territoris no prioritaris també han de poder rebre un 50% de les quotes. 

 

Assemblea Territorial:  Sant Martí 

Núm. esmena:   1030    Document:  RRI       Article:  5-4.2      Tipus esmena: Modificació 

Text ponència 
El Comitè Permanent prendrà els seus acords per majoria simple dels 
membres presents. En cas d’empat, Presidència exercirà el vot de 
qualitat. 
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Text esmena 
El Comitè Permanent prendrà els seus acords per majoria simple dels 
membres presents. En cas d’empat, els membres presents decidiran la 
manera de resoldre-ho en cada cas concret. 

Justificació 
esmena 

La presidència no ha d'exercir vot de qualitat. 

En un sistema assembleari els desempats no s’han de decidir per un vot 
de qualitat; cap membre del SN escollit per la base social ha de tenir 
més pes que un altre, de manera permanent, en les decisions preses. 
Quan les decisions a prendre pel CP permetin un cert marge de temps 
(24-48h), es pot passar consulta per mitjans telemàtics al SN o bé via 
coordinadors a les comissions. En cas contrari (serà poques vegades) els 
membres presents decidiran la millor opció. 

Justificació 
ponència 

El vot de desempat és un mecanisme per a resoldre un hipotètic cas 
d'empat que quasi no es dona mai. El president de l’ANC és votat pel 
Secretariat Nacional per exercir la representació de l’entitat, i això 
sempre pressuposa que també inclou els guiatges i l’arbitratge. 

 

Assemblea Territorial:   Sant Martí 

Núm. esmena:  1045  Document: Estatuts i RRI       Tipus esmena: de retorn 

Text ponència Les ponències senceres. 

Text esmena Els textos vigents. 

Justificació 
esmena 

Voldríem la publicació dels mateixos documents, tan aviat com sigui 
possible, d'una versió detallada (amb indicació dels canvis) i justificada 
(amb argumentació del motiu de cada canvi) de les modificacions. 

També voldríem que es garanteixi un procés de debat amb un calendari 
suficient, que permeti un intercanvi ric d'arguments entre els 
esmenants i la Ponència i una mecànica de votacions que no obligui a 
votar a preu fet. 

Justificació 
ponència 

Per una banda, la ponència inclou molts petits canvis, molts fruits d’una 
millora de redactat o de correcció lingüística de gènere, i ha sigut 
impracticable posar a disposició dels socis els documents de la ponència 
marcant amb un color els canvis. Per això va posar a disposició dels socis 
un document anomenat “Resum de canvis en els documents de la 
ponència”. 

Per altra banda, creiem que els i les sòcies de l’ANC no haurien d’estar 
invertint els seus temps en la renovació dels Estatuts i el RRI durant un 
període excessivament llarg. És possible que el calendari hagi sigut curt 
(ha sigut com sempre), però això no depèn de la ponència, depèn del 
Secretariat Nacional que és qui aprova el RAG. 
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Assemblea Territorial:  Sants Montjuïc 

Núm. esmena:   1102     Document: Estatuts     Article: 9 - 2(c)     Tipus esmena: Modificació 

Text ponència Qualsevol altra funció administrativa que se li delegui des de Secretaria. 

Text esmena Qualsevol altra funció administrativa que se li delegui des del Comitè 
Permanent amb la ratificació del Secretariat Nacional. 

Justificació 
esmena 

La Secretaria és una única persona i no hauria de poder servir-se de la 
gerència sense un consens dels òrgans directius. Per tant, caldria que 
les tasques de gerència fossin aprovades pel Comitè Permanent i  
ratificades pel Secretariat Nacional. 

Justificació 
ponència 

Se’ls hi ha ofert la transacció “Qualsevol altra funció administrativa que 
se li delegui des dels òrgans directius.” però no l’han acceptada. La 
ponència creu que no cal especificar òrgans i ratificacions, ja que els 
òrgans directius estan regulats i no és necessari especificar-ho en 
aquest apartat. Hem de ser simples en els redactats i evitar textos 
repetitius o prescindibles. 

 

Assemblea Territorial:  Sants Montjuïc 

Núm. esmena: 1105     Document: Estatuts      Article: 27 - 1(c)     Tipus esmena: Supressió 

Text ponència 
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat, llevat de les 
Assemblees Generals i altres excepcions regulades, on el vot de qualitat 
decisori, si escau, l’exercirà el president de la mesa. 

Text esmena  

Justificació 
esmena 

Tenint en compte el caire assembleari de l'associació, un vot de qualitat 
del president li atorga un poder que no pertoca, i convertiria 
l’assemblea en una entitat presidencialista. En el cas que es donés el cas 
d'aquest empat, voldria dir que es tractaria d'un tema on hi ha una forta 
discrepància i, per tant, no seria de consens dins l'entitat. Donat el cas, 
doncs, el que caldria és treballar propostes alternatives de consens i no 
decisions de caire presidencialista. 

Justificació 
ponència 

És un mecanisme per a resoldre un hipotètic cas d'empat que no es 
dona mai. A més, hi ha un acord del Secretariat Nacional perquè així 
sigui. El vot de desempat en l’òrgan de govern d’una entitat sempre 
correspon al president de l’entitat. El president de l’ANC és votat pel 
Secretariat Nacional per exercir la representació de l’entitat, i això 
sempre pressuposa que també inclou els guiatges i l’arbitratge. 

 

Assemblea Territorial:  Sants Montjuïc 

Núm. esmena:   1111       Document: RRI          Article: 4-7 4         Tipus esmena: Addició 
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Text ponència 4. Qualsevol altre tipus d’ingrés que aprovi el Secretariat Nacional. 

Text esmena 

4. Amb caràcter general hi haurà una assignació bàsica (o bestreta), per 
assemblea que ho demani, basada en els criteris que s'acordin amb el 
SN i que es liquidarà trimestralment reposant les despeses efectuades i 
justificades del anterior trimestre 

5. Qualsevol altre tipus d’ingrés que aprovi el Secretariat Nacional. 

Justificació 
esmena 

Es tracta de simplificar la gestió econòmica de les despeses bàsiques de 
les sectorials. No es pretén fer majors despeses de les actuals, sinó 
agilitzar els procediments actuals que són massa lents, donat el cas que 
es disposarà de la figura del tresorer al igual que la resta d'assemblees 
de Base. 

Justificació 
ponència 

El text que es vol afegir no aporta res de nou, és redundant, ja que 
l'apartat 4 inclou aquest supòsit. Tota assignació bàsica (o bestreta) són 
ingressos que aprova el Secretariat Nacional. 

 

Assemblea Territorial:  Sants Montjuïc 

Núm. esmena:  1112       Document: RRI          Article: 5-4 2            Tipus esmena: Supressió 

Text ponència 
El Comitè Permanent prendrà els seus acords per majoria simple dels 
membres presents. En cas d’empat, Presidència exercirà el vot de 
qualitat. 

Text esmena El Comitè Permanent prendrà els seus acords per majoria simple dels 
membres presents. 

Justificació 
esmena 

Tenint en compte el caire assembleari de l'associació un vot de qualitat 
del president li atorga un poder que no pertoca, i convertiria 
l’assemblea en una entitat presidencialista. En el cas que es donés el cas 
d'aquest empat, voldria dir que es tractaria d'un tema on hi ha una forta 
discrepància i, per tant, no seria de consens dins l'entitat. Donat el cas, 
doncs, el que caldria és treballar propostes alternatives de consens i no 
decisions de caire presidencialista. 

Justificació 
ponència 

El vot de desempat és un mecanisme per a resoldre un hipotètic cas 
d'empat que quasi no es dona mai. El president de l’ANC és votat pel 
Secretariat Nacional per exercir la representació de l’entitat, i això 
sempre pressuposa que també inclou els guiatges i l’arbitratge. 

 

Assemblea Territorial:  Sants Montjuïc 

Núm. esmena:   1113      Document: RRI          Article: 5-17 1      Tipus esmena: Modificació 
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Text ponència 
Per l’elecció de coordinadors i coordinadores de les comissions caldrà 
la majoria absoluta dels membres presents en la reunió de la comissió, 
prèvia presentació de les corresponents propostes de pla de treball. 

Text esmena 
Per l’elecció de coordinadors i coordinadores de les comissions caldrà 
la majoria simple dels membres presents en la reunió de la comissió, 
prèvia presentació de les corresponents propostes de pla de treball. 

Justificació 
esmena 

Les votacions dins del Secretariat Nacional i del Comitè Permanent són 
per majoria simple. Per tant, s’hauria de fer servir el mateix criteri i no 
ser restrictius en aquest cas. 

Justificació 
ponència 

Quan es trien càrrecs el més normal es requerir majories absolutes o 
majories superiors, però no pas majories simples. El càrrec triat s’ha de 
sentir legitimat, i això passa quan rep vot a favor de més de la meitat 
dels presents. Amb majoria simple, podria passar que el candidat es 
votés a ell mateix, i la resta s’abstingués, i això poca legitimitat tindria. 

 

Assemblea Territorial:  Sarrià Sant Gervasi 

Núm. esmena: 1133 i 1189  Document:  Estatuts   Article:   17 - 3   Tipus esmena: Supressió 

Text ponència El Reglament de Règim Intern establirà el procediment per a l’exercici 
del vot delegat a l’Assemblea General de l’Associació. 

Text esmena  

Justificació 
esmena 

Millor eliminar el vot delegat a qualsevol assemblea de l'Associació, per 
evitar possibles manipulacions interessades. Qui vulgui votar, que 
participi i assisteixi a l'Assemblea, o faci servir els mitjans de vot 
telemàtic. 

Justificació 
ponència 

La Llei ho permet si els estatuts ho preveuen. La delegació de vot és un 
dret personal. 

 

Assemblea Territorial:  Sarrià Sant Gervasi 

Núm. esmena: 1140 i 1141 Document: Estatuts Article: 25 - 3/4  Tipus esmena: Modificació 

Text ponència 

3. Per a la delegació de noves facultats executives en el Comitè 
Permanent, així com per a la creació de noves comissions, caldrà el vot 
favorable de dos terços (2/3) dels membres presents en la reunió del 
Secretariat, i establir-ne les pautes de control i seguiment. No seran 
delegables les funcions relatives a la formulació dels comptes anuals per 
a la seva presentació a l'Assemblea General, la confecció dels 
pressupostos anuals d'ingressos i despeses ni la fixació de les quotes de 
membre de l'Associació. 
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4. Per a la creació de grups de treball caldrà el vot favorable de dos 
terços (2/3) dels membres presents en la reunió del Secretariat, i 
establir-ne les pautes de control i seguiment. 

Text esmena 

3. Per a la delegació de noves facultats executives en el Comitè 
Permanent, caldrà el vot favorable de la majoria simple dels membres 
presents en la reunió del Secretariat. No seran delegables les funcions 
relatives a la formulació dels comptes anuals per a la seva presentació 
a l'Assemblea General, la confecció dels pressupostos anuals 
d'ingressos i despeses ni la fixació de les quotes de membre de 
l'Associació. 

4. Per a la creació, modificació o supressió de comissions o de grups de 
treball, caldrà el vot favorable de la majoria simple dels membres 
presents en la reunió del Secretariat, i establir-ne els objectius, 
funcionament, número de membres, les pautes de control i seguiment. 

Justificació 
esmena 

S'han ordenat els dos apartats. Al primer la informació referent a la 
delegació de funcions al SN, i al segon a les comissions i grups de treball. 

Al segon apartat s'ha afegit alguna dada més sobre el que s'haurà 
d'establir quan es creï o modifiqui una comissió o grup de treball. 

A tots dos apartats s'ha variat la majoria necessària a les votacions, 
reduint-la a una majoria simple; per un funcionament més democràtic i 
participatiu a l'Associació. 

Justificació 
ponència 

La proposta d’eliminar la majoria de 2/3 es va tractar en reunió del 
Secretariat i es va decidir mantenir l’actual sistema. 

 

Assemblea Territorial:  Sarrià Sant Gervasi 

Núm. esmena:  1145 Document:  Estatuts    Article: 24 - 4    Tipus esmena: Modificació 

Text ponència 

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 presents en la reunió del 
Secretariat. En aquests casos la votació serà secreta si així ho demanen 
almenys cinc (5) membres del Secretariat. 

Text esmena 

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 majoria simple dels membres presents en la reunió de 
Secretariat. En aquets casos la votació serà secreta si així ho demanen 
almenys cinc (5) membres del Secretariat. 

Justificació 
esmena 

S’ha variat la majoria necessària a les votacions d’aquets casos, reduint-
la a una majoria simple. D’aquesta manera s’uniformitzen amb la resta 
de votacions del Secretariat Nacional; per un funcionament més 
democràtic i participatiu a l’Associació. 
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Justificació 
ponència 

La proposta d’eliminar la majoria de 2/3 es va tractar en reunió del 
Secretariat i es va decidir mantenir l’actual sistema. 

 

Assemblea Territorial:  Sarrià Sant Gervasi 

Núm. esmena: 1148    Document: RRI          Article:  6-1.3       Tipus esmena: Modificació 

Text ponència 

Amb caràcter general, un màxim d'una tercera part de les quotes 
ordinàries, que hagin estat satisfetes efectivament pels membres de 
l'Associació que hi estiguin adscrits, d'acord amb els criteris que 
establirà el Secretariat Nacional, es destinaran a les despeses fixes de la 
seu social (per exemple lloguer, manteniment i salaris). Una altra 
tercera part, també com a màxim, es destinaran als projectes que aprovi 
el Secretariat Nacional. Amb caràcter especial, d'aquesta darrera part 
es deduiran les quantitats superiors a la tercera part de les quotes, que 
hagin pogut demanar les Assemblees Territorials segons l'apartat 1 de 
l'article 3.12 d'aquest Reglament. 

Text esmena 

Amb caràcter general i per tal de garantir la viabilitat de l’Assemblea, 
les despeses fixes de la seu social (manteniment i salaris) no podran 
superar un 33% de les quotes ordinàries que hagin estat satisfetes 
efectivament pels membres de l’Associació que hi estiguin adscrits, 
d’acord amb els criteris que establirà el Secretariat Nacional. 

Justificació 
esmena 

Les despeses fixes de la seu social (manteniment i salaris) tenen que 
estar definides en cada moment per el Secretariat Nacional i aquestes 
evolucionar en funció de les necessitats i dels recursos ordinaris 
aportats per els socis, però no poden posar en perill la viabilitat de 
l’Assemblea, per tant creiem convenient posar un topall que garanteixi 
que no es posa en risc econòmic l’Assemblea. 

Justificació 
ponència 

L’esmena no té sentit tal com està redactada. Les despeses fixes de 
l’Associació s’han de poder finançar amb altres recursos més enllà del 
percentatge de les quotes corresponent. 

 

Assemblea Territorial:  Sarrià Sant Gervasi 

Núm. esmena: 1149     Document: RRI        Article: 3-12.1        Tipus esmena: Modificació 

Text ponència 

Amb caràcter general, correspondrà a cadascuna de les Assemblees 
Territorials percebre trimestralment en el seu subcompte una tercera 
part de les quotes ordinàries que hagin estat satisfetes efectivament 
pels membres de l’Associació que hi estiguin adscrits, d’acord amb els 
criteris que establirà el Secretariat Nacional. Amb caràcter especial, les 
Assemblees Territorials que ho demanin dins els dos primers mesos de 
cada trimestre, podran rebre la quantitat superior que sol·licitin, 
sempre i quan no superi el 50% de les quotes. L’abonament serà a final 
de cada trimestre. 
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Text esmena 

Amb caràcter general, correspondrà a cadascuna de les Assemblees 
Territorials percebre trimestralment en el seu subcompte un 50% de les 
quotes ordinàries que hagin estat satisfetes efectivament pels membres 
de l’Associació que hi estiguin adscrits, d’acord amb els criteris que 
establirà el Secretariat Nacional. 

Justificació 
esmena 

Les AT són el motor i el gran actiu de l’Assemblea que fa que estiguem 
presents a tot el territori i en contacte amb la gent.  Una disminució de 
les quotes del 34% pot fer que moltes AT no tinguin recursos per poder 
desenvolupar la seva activitat, afectant més a les AT petites i de zones 
difícils on és més necessari fer més accions. 

S'hauria d'estudiar en més profunditat un sistema que equilibri entre el 
SN i les AT els recursos i no posi en perill la viabilitat de l’Assemblea, 
valorant el nivell d’estructura que han de tenir els serveis centrals, la 
idoneïtat de les accions proposades per el SN i les accions que fan les 
AT. 

Justificació 
ponència 

Les Assemblees Territorials que no tinguin prou amb el 33%, podran 
rebre el 50% si ho demanen, segons el text de la ponència. No hi ha cap 
necessitat de que tots hagin de rebre el 50% per defecte. 

 

Assemblea Territorial:  Sarrià Sant Gervasi 

Núm. esmena:   1120  Document:   RRI           Article: 3-8.6           Tipus esmena: Supressió 

Text ponència 

Correspondrà al Secretariat Territorial acceptar o denegar la possible 
delegació de vot sol·licitada per un membre que no pugui assistir a una 
determinada reunió de l’Assemblea Territorial on es prevegi fer alguna 
votació que no sigui d’elecció de càrrecs. 

Text esmena  

Justificació 
esmena 

Millor unes normes fixes per tothom, que estiguin definides als Estatuts 
i RRI, en comptes de personalitzar en funció de cada AT si es permet o 
no fer delegació de vot; ja que pot produir tensions innecessàries o 
utilització interessada (permetent-lo, o no). 

Justificació 
ponència 

Entenem que és rebutjable un excés de normativització en un tema en 
el que si hi ha acord dels afectats tots en surten beneficiats. L’existència 
de vot delegat evita que no es porti a votació temes en funció dels 
assistents. 

 

Assemblea Territorial:  Sarrià Sant Gervasi 

Núm. esmena:  1123    Document:  RRI              Article: 4-4.8          Tipus esmena: Supressió 

Text ponència Correspondrà al Secretariat Sectorial acceptar o denegar la possible 
delegació de vot sol·licitada per un membre que no pugui assistir a una 
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determinada reunió de l’Assemblea Sectorial on es prevegi fer alguna 
votació que no sigui d’elecció de càrrecs. 

Text esmena  

Justificació 
esmena 

Millor unes normes fixes per tothom, que estiguin definides als 
Estatuts i RRI, en comptes de personalitzar en funció de cada AT si es 
permet o no fer delegació de vot; ja que pot produir tensions 
innecessàries o utilització interessada (permetent-lo, o no). 

Justificació 
ponència 

Entenem que és rebutjable un excés de normativització en un tema en 
el que si hi ha acord dels afectats tots en surten beneficiats. L’existència 
de vot delegat evita que no es porti a votació temes en funció dels 
assistents. 

 

Assemblea Territorial:  Sarrià Sant Gervasi 

Núm. esmena: 1124     Document: RRI      Article: 5-4.4        Tipus esmena: Modificació 

Text ponència 

Qui incompleixi sense justificació raonable les obligacions establertes 
en l’apartat anterior i en l’article 5.17 d’aquest Reglament, 
especialment pel que fa a l’assistència a les reunions, podrà ser rellevat 
del Comitè Permanent pel Secretariat Nacional, amb el vot favorable de 
dos terços (2/3) dels membres presents en una reunió degudament 
convocada i després d’escoltar l’interessat, si hi és present. Aquesta 
votació serà secreta si ho demanen almenys cinc (5) membres del 
Secretariat Nacional. En la mateixa reunió el Secretariat Nacional podrà 
escollir un substitut en el cas de càrrec orgànic, seguint els 
procediments establerts en el present Reglament. 

Text esmena 

Qui incompleixi les obligacions i responsabilitats a que s'ha compromès, 
especialment pel que fa a l'assistència a les reunions, podrà ser rellevat 
del Comitè Permanent pel Secretariat Nacional, amb el vot favorable de 
la majoria simple dels membres presents en una reunió degudament 
convocada i després d'escoltar l'interessat, si hi és present. Aquesta 
votació serà secreta si ho demanen almenys cinc (5) membres del 
Secretariat Nacional. En la mateixa reunió el Secretariat Nacional podrà 
escollir un substitut en el cas de càrrec orgànic, seguint els 
procediments establerts en el present Reglament. 

Justificació 
esmena 

S'ha simplificat el redactat, parlant de les obligacions i responsabilitats 
compromeses, traient el mot ambigu de la justificació raonable. 

S'ha variat la majoria necessària a les votacions d'aquests cassos, 
reduint-la a una majoria simple. D'aquesta manera s'uniformitzen amb 
la resta de votacions del Secretariat Nacional; per un funcionament 
més democràtic i participatiu a l'Associació. 

Justificació 
ponència 

La primera part no es pot acceptar perquè elimina la limitació de que es 
basa en articles anteriors i per tant elimina l’especificació dels supòsits. 
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I el canvi de majoria va en contra del posicionament del Secretariat 
sobre aquesta qüestió. 

 

Assemblea Territorial:  Sarrià Sant Gervasi 

Núm. esmena:  1226   Document: RRI        Article: 5-17.6        Tipus esmena: Supressió 

Text ponència 

Quan es compleixin els requisits anteriors, s’haurà d’incloure a l’ordre 
del dia de la propera reunió de comissió que es convoqui un punt per 
tractar la moció. La moció de censura prosperarà si obté la majoria 
absoluta dels vots vàlids expressats. En el cas contrari, s’entendrà 
fracassada i els qui l’han proposada no podran tornar a presentar-la fins 
passats sis (6) mesos o fins tenir nous elements o constatació de faltes 
que aconsellin presentar-la de nou. 

Text esmena 

Quan es compleixin els requisits anteriors, s'haurà d'incloure a l'ordre 
del dia de la propera reunió de comissió que es convoqui un punt per 
tractar la moció. La moció de censura prosperarà si obté la majoria 
simple dels vots dels membres presents a la reunió, després d'escoltar 
al membre afectada si hi és present. En el cas contrari, s'entendrà 
fracassada i els qui l'han proposada no podran tornar a presentar-la fins 
passats sis (6) mesos o fins tenir nous elements o constatacions de faltes 
que aconsellin presentar-la de nou. 

Justificació 
esmena 

S'ha variat la majoria necessària a les votacions d'aquests cassos, 
reduint-la a una majoria simple. D'aquesta manera s'uniformitzen amb 
la resta de votacions del l'Associació; per un funcionament més 
democràtic i participatiu a l'Associació. 

Justificació 
ponència 

La ponència defensa que per escollir càrrecs cal que hi hagi com a mínim 
una majoria absoluta perquè el càrrec se senti legitimat. En coherència, 
creiem que per cessar un càrrec també cal com a mínim una majoria 
absoluta. 

 

Assemblea Territorial:  Sarrià Sant Gervasi 

Núm. esmena:  1230   Document:  RRI         Article: 7-4.1(e)       Tipus esmena: Modificació 

Text ponència Els sistemes de votació i si s'escau de delegació de vot. 

Text esmena Els sistemes de votació. 

Justificació 
esmena 

Es treu la referència a la delegació de vot, ja que es proposa que no es 
pugui fer cap votació amb aquest sistema, les votacions seran 
presencialment o telemàticament, per evitar qualsevol manipulació del 
vot. 

Justificació 
ponència 

Hem d'adaptar-nos a la realitat social. En altre àmbits, la delegació de 
vot està prevista. La delegació de vot és un dret personal. 
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Assemblea Territorial:  Sarrià Sant Gervasi 

Núm. esmena:  1245 Document:  Estatuts      Article:  39 - 3     Tipus esmena: Modificació 

Text ponència 

A petició de la majoria del Secretariat Nacional, o per acord de 
l’Assemblea General, es crearà un comitè independent que supervisi els 
comptes de l’Associació. Les persones que facin aquesta funció hauran 
de ser membres de l’entitat i tenir coneixements comptables acreditats. 

Text esmena 

A petició de la majoria del Secretariat Nacional, o per acord de 
l’Assemblea General, es crearà un comitè independent que supervisi els 
comptes de l’Associació. Les persones que facin aquesta funció hauran 
de ser membres de l’entitat i tenir coneixements comptables acreditats. 

La creació d’aquest comitè, amb un màxim de 15 i mínim de 7, serà 
proposat i auditat pels membres del CAB que vulguin participar-hi. Si es 
creu convenient el comitè pot ser substituït per una empresa auditora, 
que sigui del territori i no es degui a interessos aliens als objectius de 
l’entitat. 

Justificació 
esmena 

Donar l’oportunitat al CAB és enfortir l’entitat i és més fàcil trobar bons 
auditors entre un nombre més gran de membres (2 per AB), dona més 
opcions. 

Justificació 
ponència 

Massa específic tractant-se dels Estatuts. I a més, el CAB és un 
esdeveniment, no pas un òrgan i per tant no té membres. 

 

Assemblea Territorial:  Sarrià Sant Gervasi 

Núm. esmena:   1268    Document:  RRI         Article: 8-10.4        Tipus esmena: Supressió 

Text ponència 
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. 

Text esmena  

Justificació 
esmena 

Es proposa la supressió del vot delegat i només permetre el vot 
presencial o telemàtic ja que obre la porta i valida que la Comissió 
electoral, per una elecció en concret faci servir unes normes, i en una 
altra, perquè interessi, es canviïn i siguin unes altres. 

Millor unes normes clares, vàlides per tots els cassos, aprovades per 
l'Assemblea General. 

Justificació 
ponència 

Hem d'adaptar-nos a la realitat social. En altres àmbits, la delegació de 
vot està prevista. La delegació de vot és un dret personal. 
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Assemblea Territorial:  Sant Vicens dels Horts 

Núm. esmena: 1050   Document: Estatuts           Tipus esmena: a la totalitat 

Text ponència Tot el document. 

Text esmena Caldria definir primer els termes i després les funcions dels òrgans de 
l’ANC. 

Justificació 
esmena 

Ens sembla que l’ordre de presentació dels articles pot confondre. 

Justificació 
ponència 

La ponència ha seguit els mateixos criteris que ja hi havia, només cal 
mirar l'índex. I són criteris que molts documents estatutaris segueixen. 
Només a les lleis es fa això de definir abans els termes, però els Estatuts 
no són una llei. 

 

Assemblea Territorial:  Sant Vicens dels Horts 

Núm. esmena:  1052     Document: Estatuts      Article: 2-4      Tipus esmena: Modificació 

Text ponència 
L’Assemblea Nacional Catalana es mantindrà totalment independent de 
qualsevol partit polític, coalició electoral o grup d’electors i no es 
presentarà a cap tipus d’eleccions. 

Text esmena 
L’Assemblea Nacional Catalana no formarà part de qualsevol partit 
polític, coalició electoral o grup d’electors i no es presentarà a cap tipus 
d’eleccions. 

Justificació 
esmena 

Considerem que, en el moment que recolzem la celebració de primàries 
ja no ens mantenim “totalment independents” dels grups d’electors. 

Justificació 
ponència 

La idea fonamental és la mateixa tant a la ponència com a l'esmena. 
Mantenir-se totalment independent dels partits és idèntic a no forma-
ne part. Considerem que el redactat de la ponència és el més acurat. 

 

Assemblea Territorial:  Banyoles 

Núm. esmena: 1403, 1404, 1405, 1406 i 1407 

Document: Estatuts i RRI Tipus esmena: Modificació 

Text ponència 

Estatuts (art. 20.4): 

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 hagin obtingut més vots. 



 
 

 27 

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 hi hagin obtingut més vots. 

RRI (art. 8.1): 

2. Cinquanta-dos (52) membres del Secretariat Nacional tindran la 
consideració de membres de representació territorial, i 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. 

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 
són els següents: 

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 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 aquells que hagin obtingut més vots. 

Text esmena 

Estatuts (art. 20.4): 

c) Cinquanta-cinc (55) 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 hagin obtingut més vots. 

d) Vint-i-dos (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 hi hagin obtingut més vots. 
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RRI (art. 8.1): 

2. Cinquanta-cinc (55) membres del Secretariat Nacional tindran la 
consideració de membres de representació territorial, i 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. 

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 
són els següents: 

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 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 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-dos (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 aquells que hagin obtingut més vots. 

Justificació 
esmena 

Actualment les sis comarques que conformen Regió 2, Alt Empordà, 
Baix Empordà, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany i Selva estan 
representades per tres Secretaris. Es proposa augmentar en tres més 
els membres del Secretariat de representació territorial per addicionar-
los a R2, basant-nos en quatre dades objectives: 

1. Catalunya té una població total el 2018 (font Idescat) de 7.600.065 
persones, 722.464 (9,51%) de les quals resideixen dins les comarques 
de R2. 

2. La totalitat del territori de Catalunya és de 32.108 km2, dels que 
4.627,27 (14,41%) dins R2. 

3. Els Membres de Ple Dret a 05-05-2019 son en total 47.416, del que 
5.378 (11,34%) dins R2. 

4. El nombre actual d’AT és de 559, de les que 123 (22,00%) estan dins 
R2. 
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Dels cinquanta-dos (52) membres del Secretariat de representació 
territorial, 2 estan escollits per les Assemblees Exteriors, 3 per 
Catalunya Nord i 47 dins l’actual territori de Catalunya. Si a aquests 
darrers 47 els hi apliquem el promig dels percentatges del quatre punts 
anteriors (14,32%), a R2 li correspondrien 7 Secretaris (6,73). 

Per tant, demanem augmentar en tres més fins a sis el nombre de 
Secretaris de R2, per compensar el desequilibri actual en la 
representació territorial. Per no augmentar el nombre total de 
Secretaris, proposem compensar aquest augment amb la reducció del 
nombre de Secretaris de representació nacional, que passarien de 25 a 
22. 

Justificació 
ponència 

El càlcul que fa l’esmena en la justificació s’hauria d’haver fet en cada 
una de les regions. L’esmena només es preocupa per una regió en 
concret. 

 

Assemblea Territorial:  Arbúcies, Cadaqués, Corca, Crumosa, Gironès, Guíxols, La Bisbal 
d’Empordà, Vidreres 

Núm. esmena: (diverses)   Document: Estatuts  i RRI    Tipus esmena: Modificació 

Text ponència 

Estatuts (art. 20.4): 

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 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 hi hagin obtingut més vots. 

RRI (art. 8.1): 

2. Cinquanta-dos (52) membres del Secretariat Nacional tindran la 
consideració de membres de representació territorial, i 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. 

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 
són els següents: 

1a1 Ciutat de Barcelona 7 

1a2 Barcelonès Nord (Sant Adrià de Besòs, Badalona i Santa Coloma de 
Gramenet) 2 
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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 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 aquells que hagin obtingut més vots. 

Text esmena 

Estatuts (art. 20.4): 

c) Seixanta (60) 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 
hagin obtingut més vots. 

d) Disset (17) 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 hi hagin obtingut més vots. 

RRI (art. 8.1): 

2. Seixanta (60) membres del Secretariat Nacional tindran la 
consideració de membres de representació territorial, i 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. 

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 
són els següents: 

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 5 
1e Vallès Oriental 3 
2 Gironès, Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Pla de l’Estany i Selva 6 
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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 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. Disset (17) 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 aquells que hagin obtingut més vots. 

Justificació 
esmena 

(que les ATs agrupades consensuïn un text) 

Justificació 
ponència 

El Secretariat en reunió va decidir que no s'havien de canviar les regions 
ni la composició del Secretariat. 

 

Assemblea Territorial:  La Llacuna-Miralles, Vilafranca del Penedès, Dreta-Eixample 

Núm. esmena:  (diverses) Document:  Estatuts i RRI     Tipus esmena: Modificació 

Text ponència 

Estatuts (art. 20.4): 

El Secretariat Nacional estarà integrat per setanta-set (77) persones, 
que exerciran les seves funcions i responsabilitats de forma col·legiada. 

Estatuts (art. 20.4): 

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 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 hi hagin obtingut més vots. 

RRI (art. 8.1): 

2. Cinquanta-dos (52) membres del Secretariat Nacional tindran la 
consideració de membres de representació territorial, i 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. 
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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 
són els següents: 

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 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 aquells que hagin obtingut més vots. 

Text esmena 

Estatuts (art. 20.4): 

El Secretariat Nacional estarà integrat per seixanta-set (67) persones, 
que exerciran les seves funcions i responsabilitats de forma col·legiada. 

Estatuts (art. 20.4): 

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 hagin obtingut més vots. 

d) Quinze (15) 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 hi hagin obtingut més vots. 

RRI (art. 8.1): 

2. Cinquanta-dos (52) membres del Secretariat Nacional tindran la 
consideració de membres de representació territorial, i 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. 
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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 
són els següents: 

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 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 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. Quinze (15) 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 aquells que hagin obtingut més vots. 

Justificació 
esmena 

(que les ATs agrupades consensuïn un text) 

Justificació 
ponència 

El Secretariat en reunió va decidir que no s'havien de canviar les regions 
ni la composició del Secretariat. 

 

Assemblea Territorial:  Gràcia  

Núm. esmena: 1398 i 1399   Document:  Estatuts i RRI     Tipus esmena: Modificació 

Text ponència 

Estatuts (art. 20.4): 

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 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 hi hagin obtingut més vots. 

RRI (art. 8.1): 
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2. Cinquanta-dos (52) membres del Secretariat Nacional tindran la 
consideració de membres de representació territorial, i 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. 

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 
són els següents: 

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 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 aquells que hagin obtingut més vots. 

Text esmena 

Estatuts (art. 20.4): 

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 hagin obtingut més vots. 

d) Quinze (15) 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 hi hagin obtingut més vots. 

d bis) Deu (10) dels membres del Secretariat tindran la consideració de 
membres de representació sectorial i seran escollits per recompte del 
vot total de tots els membres de l’Associació, i resultaran escollits els 
candidats i les candidates que hi hagin obtingut més vots. 

RRI (art. 8.1): 
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2. Cinquanta-dos (52) membres del Secretariat Nacional tindran la 
consideració de membres de representació territorial, i 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. 

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 
són els següents: 

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 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 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. Quinze (15) 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 aquells que hagin obtingut més vots. 

4 bis. Deu (10) dels membres del Secretariat tindran la consideració de 
membres de representació sectorial i seran escollits per recompte del 
vot total de tots els membres de l’Associació, i resultaran escollits els 
candidats i les candidates que hi hagin obtingut més vots. 

Justificació 
esmena 

La proposta és destinar 10 membres dels 25 nacionals actuals, a 
representació de sectorials. La reivindicació de les assembles sectorials 
per tenir representació directa resultant d’eleccions al SN és històrica. 

Les mateixes assemblees sectorials donarien els avals necessaris  o 
combinats amb avals territorials, segons s’estableixi en el reglament 
intern. 

Si es pot confeccionar una llista per representació nacional que conviu 
sense problemes tècnics ni de cap altra mena amb llista de designació 
territorial, quan aquestes persones també estan inscrites a una 
assemblea territorial, la representació sectorial no ha de tenir cap 
impediment per ser una realitat. 
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Justificació 
ponència 

Per incloure membres al Secretariat de representació sectorial, caldria 
canviar molts més articles a part d’aquest. Les sectorials o bé no haurien 
de ser opcionals, o bé les adscripcions a les AT i a les AS haurien de ser 
excloents. Sinó, passaria que qui estigués en una (o més d’una) AS 
podria votar tant per representació territorial com per representació 
sectorial, i això generaria discriminació per aquells que només 
poguessin o volguessin votar per representació territorial.  

 

Assemblea Territorial/Sectorial:  Sants-Montjuïc, Informàtics, Universitats  

Núm. esmena: (diverses) Document: Estatuts  Article: 20 – 4(d) Tipus esmena: Modificació 

Text ponència 

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 hi hagin obtingut més vots. 

Text esmena 

d) Vint-un (21) 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 hi hagin obtingut més vots. 

d bis) Quatre (4) dels membres del Secretariat tindran la consideració 
de membres de representació sectorial i seran escollits per recompte 
del vot total de tots els membres de l’Associació, i resultaran escollits 
els candidats que hi hagin obtingut més vots del presentats avalats per 
un mínim de dues assemblees Sectorials. 

Justificació 
esmena 

(que consensuïn justificació) 

Justificació 
ponència 

Per incloure membres al Secretariat de representació sectorial, caldria 
canviar molts més articles a part d’aquest. Les sectorials o bé no haurien 
de ser opcionals, o bé les adscripcions a les AT i a les AS haurien de ser 
excloents. Sinó, passaria que qui estigués en una (o més d’una) AS 
podria votar tant per representació territorial com per representació 
sectorial, i això generaria discriminació per aquells que només 
poguessin o volguessin votar per representació territorial.  

 

Assemblea Territorial:  Sant Antoni, Sarrià Sant Gervasi 

Núm. esmena:  (diverses)  Document:  Estatuts i RRI     Tipus esmena: Modificació 

Text ponència 

Estatuts (art. 20.4): 

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 
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conjunt dels membres de cada Regió, de manera que resultaran escollits 
els candidats que 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 hi hagin obtingut més vots. 

RRI (art. 8.1): 

2. Cinquanta-dos (52) membres del Secretariat Nacional tindran la 
consideració de membres de representació territorial, i 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. 

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 
són els següents: 

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 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 aquells que hagin obtingut més vots. 

Text esmena 

Estatuts (art. 20.4): 

c) Seixanta-set (67) 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 hagin obtingut més vots. 

d) Deu (10) dels membres del Secretariat tindran la consideració de 
membres de representació nacional i seran escollits per recompte del 
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vot total de tots els membres de l’Associació, i resultaran escollits els 
candidats que hi hagin obtingut més vots. 

RRI (art. 8.1): 

2. Seixanta-set (67) membres del Secretariat Nacional tindran la 
consideració de membres de representació territorial, i 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. 

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 
són els següents: 

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 4 
1c Baix Llobregat 4 
1d Vallès Occidental 4 
1e Vallès Oriental 4 
2 Gironès, Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Pla de l’Estany i Selva 5 
3 Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf 4 
4 Tarragonès, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp i Priorat 4 
5 Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Montsià i Matarranya 4 

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

Cinca 4 

7 Bages, Anoia, Berguedà i Solsonès i Moianès 4 

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

4 

9 Osona i Ripollès 4 
10 Rosselló, Vallespir, Fenolleda, Capcir, Alta Cerdanya i Conflent 4 
11 Conjunt de les Assemblees Exteriors 3 

4. Deu (10) 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 aquells que hagin obtingut més vots. 

Justificació 
esmena 

(que les ATs agrupades consensuïn un text) 

Justificació 
ponència 

El Secretariat en reunió va decidir que no s'havien de canviar les regions 
ni la composició del Secretariat. 

 

Assemblea Territorial:  Sarrià Sant Gervasi 

Núm. esmena:  1191, 1237 i 1253  Document:  Estatuts i RRI     Tipus esmena: Modificació 

Text ponència Estatuts (art. 20.4): 
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El Secretariat Nacional estarà integrat per setanta-set (77) persones, 
que exerciran les seves funcions i responsabilitats de forma col·legiada. 

Estatuts (art. 20.4): 

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 hi hagin obtingut més vots. 

RRI (art. 8.1): 

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 aquells que hagin obtingut més vots. 

Text esmena 

Estatuts (art. 20.4): 

El Secretariat Nacional estarà integrat per seixanta-una (61) persones, 
que exerciran les seves funcions i responsabilitats de forma col·legiada. 

Estatuts (art. 20.4): 

d) Nou (9) 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 hi hagin obtingut més vots. 

RRI (art. 8.1): 

4. Nou (9) 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 
aquells que hagin obtingut més vots. 

Justificació 
esmena 

El nombre de 77 SN és desproporcionada i no cal ser tanta gent per fer 
la feina que cal, el problema és quan resulta que dels 77 sols fan feina 
50. 

No per posar més secretaris és farà més feina, el que hem d’aconseguir 
és que els 61 siguin efectius, l’efectivitat va renyida amb la quantitat, i 
en canvi premia la qualitat. 

Està més que demostrat que la majoria de SN que venen del territori 
són els que més feina fan, ja que venen de les bases reals pencaires i 
estar al SN no els hi suposa un premi, si no un major compromís que 
realitzen amb ganes i determinació. Per aquest motiu proposem reduir 
les places dels SN per la part de vot Nacional. 

Justificació 
ponència 

Els “efectius” (usant nomenclatura de l’esmenant) poden ser tan de 
Nacional com Territorial, de la mateixa que els “inefectius” també 
poden ser de Nacional com Territorial. Per tant, reduir el nombre de 
Nacional no farà que hi hagi més “efectius” o menys “inefectius”. 

 


