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NÚMERO ESMENA: 15

AQUESTA ESMENA ES VOTA A MÀ ALÇADA

Assemblea territorial: Gràcia, Sant Martí
Codi esmena: 1045, 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 docu-
ments, tan aviat com sigui possible, d'una ver-
sió detallada (amb indicació dels canvis) i jus-
tificada (amb argumentació del motiu de cada 
canvi) de les modificacions.
També voldríem que es garantís un procés de 
debat amb un calendari suficient que permeti 
un intercanvi ric d'arguments entre els esme-
nants i la ponència i una mecànica de votaci-
ons 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 es-
tat impracticable posar a disposició dels socis 
els documents de la ponència amb els canvis 
marcats en color. Per això va posar a disposi-
ció 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 pos-
sible que el calendari hagi estat curt (ha estat 
com sempre), però això no depèn de la ponèn-
cia, depèn del Secretariat Nacional que és qui 
aprova el RAG.

BLOC 2
NÚMERO ESMENA: 16

Assemblea territorial: Sant Vicens dels Horts
Codi 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 ar-
ticles pot confondre.

Justificació ponència
La ponència ha seguit els mateixos criteris que 
ja hi havia, només cal mirar l'índex. I són cri-
teris que molts documents estatutaris seguei-
xen. Només es fa això a les lleis (definir abans 
els termes) però els Estatuts no són una llei.

NÚMERO ESMENA: 17

Assemblea territorial: Arenys de Mar
Codi esmena: 1236
Document: Estatuts
Article: 4 - 2
Tipus esmena: 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’Asso-
ciació, presencialment a la seu social o mitjan-
çant qualsevol altre mètode que s’habiliti. Si 
no hi ha cap impediment o incompliment es-
tatutari, 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’Asso-
ciació, presencialment a la seu social o mitjan-
çant 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 ava-
luarà si hi ha cap impediment que no permeti 
l’admissió d’aquestes persones i, un cop veri-
ficat el compliment dels requisits estatutaris, 
els sol·licitants adquiriran la condició de mem-
bre. 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 que una ter-
ritorial pugui avaluar 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 notifi-
cació 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 es fa més llarg, lent i feixuc.

NÚMERO ESMENA: 18

Assemblea territorial: Arenys de Mar
Codi esmena: 1240
Document: Estatuts
Article: 22 - 1(i)   
Tipus esmena: 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'es-
tabliment.

Justificació esmena
Eliminar "SUPRIMIR". Considerem que s'ator-
ga al Secretariat Nacional unes facultats que 
són contràries a l'esperit assembleari funda-
cional de l'Associació. En tot cas considerem 
que abans de donar aquesta facultat 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 des-
prés 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 po-
testat de suprimir-les segons els criteris que 
hagi fixat. Tanmateix, la solució passarà sem-
pre per refondre-les amb una de propera, de 
tal manera que el territori de l'AT que no funci-
ona es mantindrà sota el paraigua d’una nova 
AT fruit de la fusió.

NÚMERO ESMENA: 19

Assemblea territorial: Gironès
Codi 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 pú-
blics, tot respectant la llibertat d’expressió, si 
són contraris a aquests posicionaments s’hau-
rà 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 respec-
tar els acords. El que fa és permetre l'exercici 
de la llibertat d'expressió però sempre exigint 
que, quan aquesta opinió no estigui en sinto-
nia amb l'acord pres, llavors calgui donar una 
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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.

NÚMERO ESMENA: 20

Assemblea territorial: Gràcia
Codi 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 Nacio-
nal. La inclusió s’ha d’aprovar per majoria ab-
soluta 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 Nacio-
nal, proposats pels membres del SN del grup 
de treball (com a màxim una persona per ca-
dascú).

Justificació esmena
Els grups de treball tenen un principi i un fi-
nal i sorgeixen a proposta del SN per abordar 
un tema concret, amb un principi i final deter-
minat. Membres del Secretariat Nacional po-
den proposar persones externes que conside-
ren poden aportar expertesa, coneixements, 
transversalitat, etc per la feina a fer del grup 
de treball i, la incorporació hauria de ser di-
recta si es fa des de l’inici del grup de treball 
(sempre que les persones proposades tinguin 
disponibilitat).

Justificació ponència
Se’ls 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 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 Secre-
tariat 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 fona-
mentada que millora el redactat evitant repetir 
SN, i alhora dona la possibilitat que sigui qual-
sevol membre del SN qui pugui fer la propos-
ta de nous membres, no només els membres 
adscrits al grup.

NÚMERO ESMENA: 21

Assemblea territorial: Sants-Montjuïc
Codi 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 rati-
ficació del Secretariat Nacional.

Justificació esmena
La Secretaria és una única persona i no hau-
ria 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 Secre-
tariat Nacional.

Justificació ponència
Se’ls 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 es-
tan regulats i no és necessari especificar-ho 
en aquest apartat. Hem de ser simples en els 
redactats i evitar textos repetitius o prescin-
dibles.

NÚMERO ESMENA: 22

Assemblea territorial: Sarrià-Sant Gervasi
Codi esmena: 1245     
Document: Estatuts
Article: 39 - 3   
Tipus esmena: modificació

Text ponència
3. A petició de la majoria absoluta del Secre-
tariat Nacional, o per acord de l’Assemblea 
General, es crearà un comitè independent que 
supervisi els comptes de l’Associació. Aquest 
comitè estarà integrat per cinc membres amb 
coneixements comptables acreditats.

Text esmena
3. A petició de la majoria absoluta 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’en-
titat i tenir coneixements comptables acreditats.
4. La creació d’aquest comitè, amb un màxim de 
15 i mínim de 7, serà proposat i auditat pels mem-
bres 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’enti-
tat 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 puntual, no 
pas un òrgan i per tant no té membres.

NÚMERO ESMENA: 23

Assemblea territorial: Sarrià-Sant Gervasi
Codi 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 característi-
ques que s’especifiquen en els punts anteriors.

Justificació esmena
Es proposa la supressió del vot delegat i no-
més 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 a tots 
els casos, aprovades per l'Assemblea General.

Justificació ponència
Hem d'adaptar-nos a la realitat social. En al-
tres àmbits, la delegació de vot està prevista. 
La delegació de vot és un dret personal.

NÚMERO ESMENA: 24

Assemblea territorial: Sant Vicenç dels Horts
Codi esmena: 1052              
Document: Estatuts               
Article: 2 - 4   
Tipus esmena: modificació

Text ponència
L’Assemblea Nacional Catalana es mantindrà 
totalment independent de qualsevol partit po-
lític, 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 elec-
toral o grup d’electors i no es presentarà a cap 
tipus d’eleccions.

Justificació esmena
Considerem que, en el moment que donem 
suport a la celebració de primàries ja no ens 
mantenim “totalment independents” dels 
grups d’electors.
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Justificació ponència
La idea fonamental és la mateixa tant a la po-
nència com a l'esmena. Mantenir-se totalment 
independent dels partits és idèntic a no for-
ma-ne part. Considerem que el redactat de la 
ponència és el més acurat.

NÚMERO ESMENA: 25

Assemblea sectorial: Informàtics
Codi 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 Se-
cretariat 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 Se-
cretariat 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 mandats per persones que encara puguin 
ser escollides, per el que sembla oportú per-
metre presentar-se a un darrer tercer mandat 
a antics càrrecs que ja han sigut substituïts an-
teriorment i que després de uns anys poden 
decidir tornar.

Justificació ponència
El supòsit que afegeix l'esmena entra en con-
tradicció amb la voluntat d'alternança tant 
com sigui possible dins els càrrecs de l'Assem-
blea. Introduir major temporalitat si hi ha al-
ternança ho trenca. A més, està redactada en 
anys, quan hauria de referir-se en mandats de 
dos anys.

NÚMERO ESMENA: 26

Assemblea sectorial: Informàtics
Codi esmena: 1087                           
Document: RRI                      
Article: 3 - 9.3          
Tipus esmena: modificació

Text ponència
La durada del mandat dels càrrecs del Secre-
tariat Territorial serà de dos (2) anys, sens per-
judici de la seva possible reelecció per un únic 
període successiu d'igual durada. En casos re-
llevants on no sigui possible la substitució, el 

Secretariat Nacional podrà autoritzar allargar 
el mandat.

Text esmena
La durada del mandat dels càrrecs del Se-
cretariat 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 substi-
tució, el Secretariat Nacional podrà autoritzar 
allargar el mandat.

Justificació esmena
(Per coherència amb la esmena 1086) De ve-
gades es molt difícil, sobretot a les assemble-
es de base, trobar persones vàlides per subs-
tituir carracs que han esgotat el seu mandat 
per altres que ho puguin fer, per el que sembla 
adient permetre a antics càrrecs que varen es-
gotar el màxim de permanència i que ja varen 
ser substituïts durant un temps, tornar a pre-
sentar-se per un darrer període.

Justificació ponència
El supòsit que afegeix l'esmena entra en con-
tradicció amb la voluntat d'alternança tant com 
sigui possible dels càrrecs dins l'Assemblea. 
Introduir major temporalitat si hi ha alternança 
ho trenca. A més, està redactada en anys, quan 
hauria de referir-se en mandats de dos anys.

NÚMERO ESMENA: 27

Assemblea sectorial i territorial: Informàtics, 
Sants-Montjuïc
Codi esmena: 1088 i 1111                           
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 de-
mani, basada en els criteris que s'acordin amb 
el SN i que es liquidarà trimestralment repo-
sant la quantitat corresponent a 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 
actual corresponent a les despeses bàsiques 
de les sectorials. No es pretén fer majors des-
peses de les que es fan actualment, sinó agi-
litzar els procediments actuals que són massa 
lents, donat el cas que en les sectorials, es dis-
posarà 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, el de la po-

nència, inclou aquest supòsit. Tota assignació 
bàsica (o bestreta) són ingressos que aprova 
el Secretariat Nacional.

NÚMERO ESMENA: 28

Assemblea territorial: Rubí
Codi esmena: 1426                               
Document: RRI                      
Article: 3 - 10 (bis)          
Tipus esmena: addició

Text esmena
1. Si es considera necessari, els representants 
de les assemblees territorials podran presen-
tar una moció de censura en relació al Secre-
taris Nacionals representants del seu territori
2. La moció de censura requerirà:
a) La petició per escrit d'incloure aquesta mo-
ció a la següent reunió del Comitè Comarcal 
amb còpia al Secretariat Nacional.
b) La petició haurà de ser signada per un nom-
bre de adscrits a assemblees territorials que 
representi almenys el 10% del seu nombre to-
tal.
c) La persona que substituirà serà la que cor-
respongui per llista. Si no n'hi ha cap es propo-
sarà una persona com a alternativa.
3. Quan es compleixin els requisits anteriors, el 
Secretariat Territorial haurà de convocar reu-
nió 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 es-
tat 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.

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.
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BLOC 3
NÚMERO ESMENA: 29

Assemblea territorial: Gironès, La Llacuna i 
Sta M. de Miralles, Vilassar de Dalt
Codi esmena: 1214, 1215, 1319, 1320, 1450 i 
1451
Document: RRI                      
Article: 5 - 2.3 i 5 - 17.1               
Tipus esmena: modificació

Text ponència
RRI (art. 5.2):
3. 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 por-
taveu davant la resta del Secretariat Nacional. 
Els membres designats com a coordinadors/
es de cada comissió, juntament amb els càr-
recs orgànics esmentats a l’apartat 1 d’aquest 
article, constituiran el Comitè Permanent.
RRI (art. 5.17):
1. Per l’elecció de coordinadors i coordinado-
res de les comissions caldrà la majoria abso-
luta dels membres presents en la reunió de la 
comissió, prèvia presentació de les correspo-
nents propostes de pla de treball.

Text esmena
RRI (art. 5.2):
3. Un cop aprovades les comissions de tre-
ball, es presentaran candidats per ocupar els 
càrrecs de coordinador de cadascuna de les 
comissions. El ple del Secretariat Nacional es-
collirà qui haurà de fer-se càrrec de la coor-
dinació de les respectives comissions que, a 
més, actuarà com a portaveu davant la resta 
del Secretariat Nacional. Els membres desig-
nats com a coordinadors/es de cada comissió, 
juntament amb els càrrecs orgànics esmentats 
a l'apartat 1 d'aquest article, constituiran el Co-
mitè Permanent.
RRI (art. 5.17):
1. Per l'elecció de coordinadors i coordinado-
res de les comissions caldrà la majoria abso-
luta 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 
SN.  Assegura que la persona escollida sigui 
la més idònia i adequada i s'eviten i es des-
munten determinades maniobres internes per 
ocupar el càrrec (que, sovint, provoquen mo-
viments significatius de canvis de comissions 
per part de grups de membres del SN).

Justificació ponència
Aquesta proposta el Grup de Treball de Reforma 
d’Estatuts ja la va presentar al Secretariat Naci-
onal, però el Secretariat no li va donar suport.

NÚMERO ESMENA: 30

Assemblea territorial: Sants Montjuïc
Codi esmena: 1113          
Document: RRI
Article: 5 - 17.1   
Tipus esmena: modificació

Text ponència
Per a l’elecció de coordinadors i coordinado-
res de les comissions caldrà la majoria abso-
luta dels membres presents en la reunió de la 
comissió, prèvia presentació de les correspo-
nents propostes de pla de treball.

Text esmena
Per a 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 pro-
postes 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 fa-
vor 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.

NÚMERO ESMENA: 31

Assemblea territorial: Sarrià-Sant Gervasi
Codi 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, especial-
ment 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 po-
drà escollir un substitut en el cas de càrrec or-
gànic, seguint els procediments establerts en 
el present Reglament.

Text esmena
Qui incompleixi les obligacions i responsabili-
tats 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 
absoluta 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 ma-
teixa reunió el Secretariat Nacional podrà es-
collir un substitut en el cas de càrrec orgànic, 
seguint els procediments establerts en el pre-
sent Reglament.

Justificació esmena
S'ha simplificat el redactat, parlant de les obli-
gacions i responsabilitats compromeses, tra-
ient el mot ambigu de la justificació raonable.
S'ha variat la majoria necessària a les votaci-
ons d'aquests casos, i l'ha reduïda a una majo-
ria absoluta. D'aquesta manera s'uniformitzen 
amb la resta de votacions del Secretariat Na-
cional; per un funcionament més democràtic i 
participatiu a l'Associació.

Justificació ponència
La primera part considerem que no es pot ac-
ceptar perquè elimina la limitació de que es 
basa en articles anteriors i per tant elimina 
l’especificació dels supòsits. I el canvi de ma-
joria el Grup de Treball de Reforma d’Estatuts 
ja ho va presentar al Secretariat Nacional, però 
el Secretariat no li va donar suport.

NÚMERO ESMENA: 32

Assemblea territorial: Sarrià-Sant Gervasi
Codi esmena: 1140 i 1141               
Document: Estatuts 
Article: 25 - 3/4   
Tipus esmena: modificació

Text ponència
3. Per a la delegació de noves facultats execu-
tives 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 esta-
blir-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 confec-
ció dels pressupostos anuals d'ingressos i des-
peses ni la fixació de les quotes de membre de 
l'Associació.
4. Per a la creació de grups de treball caldrà el 
vot favorable de dos terços (2/3) dels mem-
bres presents en la reunió del Secretariat, i es-
tablir-ne les pautes de control i seguiment.

Text esmena
3. Per a la delegació de noves facultats exe-
cutives en el Comitè Permanent, caldrà el vot 
favorable de la majoria absoluta dels membres 
presents en la reunió del Secretariat. No seran 
delegables les funcions relatives a la formula-
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ció dels comptes anuals per a la seva presen-
tació a l'Assemblea General, la confecció dels 
pressupostos anuals d'ingressos i despeses ni 
la fixació de les quotes de membre de l'Asso-
ciació.
4. Per a la creació, modificació o supressió de 
comissions o de grups de treball, caldrà el vot 
favorable de la majoria absoluta dels membres 
presents en la reunió del Secretariat, i esta-
blir-ne els objectius, funcionament, número de 
membres, les pautes de control i seguiment.

Justificació esmena
S'han ordenat els dos apartats. Al primer la in-
formació 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 ne-
cessària a les votacions, i la redueix a una ma-
joria absoluta; per un funcionament més de-
mocràtic i participatiu a l'Associació.

Justificació ponència
La proposta d’eliminar la majoria de 2/3 el 
Grup de Treball de Reforma d’Estatuts ja la va 
presentar al Secretariat Nacional, però el Se-
cretariat no li va donar suport.

NÚMERO ESMENA: 33

Assemblea territorial: Sarrià-Sant Gervasi
Codi esmena: 1145                
Document: Estatuts 
Article: 24 - 4   
Tipus esmena: modificació

Text ponència
En cas de votacions que afectin el nomena-
ment o la separació de persones per a les 
diferents funcions de l’Associació, caldrà el 
vot favorable de dos terços (2/3) dels mem-
bres presents en la reunió del Secretariat. En 
aquests casos la votació serà secreta si així ho 
demanen almenys cinc (5) membres del Se-
cretariat.

Text esmena
En cas de votacions que afectin el nomena-
ment o la separació de persones per a les di-
ferents funcions de l’Associació, caldrà el vot 
favorable de majoria absoluta dels membres 
presents en la reunió de Secretariat. En aquets 
casos la votació serà secreta si així ho dema-
nen almenys cinc (5) membres del Secretariat.

Justificació esmena
S’ha variat la majoria necessària a les votaci-
ons d’aquets casos, l'ha reduïda a una majo-
ria absoluta. D’aquesta manera s’uniformitzen 
amb la resta de votacions del Secretariat Na-
cional; per un funcionament més democràtic i 
participatiu a l’Associació.

Justificació ponència
Aquesta proposta el Grup de Treball de Refor-
ma d’Estatuts ja la va presentar al Secretariat 
Nacional, però el Secretariat no li va donar su-
port.

NÚMERO ESMENA: 34

Assemblea territorial: Sant Martí
Codi 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.

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 per-
manent, en les decisions preses. Quan les deci-
sions 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 re-
soldre un hipotètic cas d'empat que quasi no 
es dona mai. La presidència de l’ANC és votada 
pel Secretariat Nacional per exercir la repre-
sentació de l’entitat, i això sempre pressuposa 
que també inclou els guiatges i l’arbitratge.

NÚMERO ESMENA: 35

Assemblea territorial: Sants-Montjuïc
Codi 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 Ge-
nerals i altres excepcions regulades, on el vot 
de qualitat decisori, si escau, l’exercirà el presi-
dent de la mesa.

Justificació esmena
Tenint en compte el caire assembleari de l'as-
sociació, 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 presidenci-

alista.

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. La presidència de l’ANC és votada 

pel Secretariat Nacional per exercir la repre-

sentació de l’entitat, i això sempre pressuposa 

que també inclou els guiatges i l’arbitratge.

NÚMERO ESMENA: 36

Assemblea territorial: Sants-Montjuïc
Codi 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, la 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'as-

sociació 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 presidenci-

alista.

Justificació ponència
El vot de desempat és un mecanisme per a re-

soldre un hipotètic cas d'empat que quasi no 

es dona mai. La presidència de l’ANC és votada 

pel Secretariat Nacional per exercir la repre-

sentació de l’entitat, i això sempre pressuposa 

que també inclou els guiatges i l’arbitratge.
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NÚMERO ESMENA: 37

Assemblea territorial: Sarrià-Sant Gervasi
Codi esmena: 1120                  
Document: RRI            
Article: 3 - 8.6   
Tipus esmena: supressió

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

Justificació esmena
Millor unes normes fixes per a tothom, que es-
tiguin 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 in-
teressada (permetent-lo, o no).

Justificació ponència
Entenem que és rebutjable un excés de nor-
mativització en un tema en el que si hi ha 
acord dels afectats tots en surten benefici-
ats. L’existència de vot delegat evita que no 
es porti a votació temes en funció dels assis-
tents.

NÚMERO ESMENA: 38

Assemblea territorial: Sarrià-Sant Gervasi
Codi 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·li-
citada per un membre que no pugui assistir a 
una determinada reunió de l’Assemblea Sec-
torial on es prevegi fer alguna votació que no 
sigui d’elecció de càrrecs.

Justificació esmena
Millor unes normes fixes per a tothom, que es-
tiguin 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 in-
teressada (permetent-lo, o no).

Justificació ponència
Entenem que és rebutjable un excés de nor-
mativització en un tema en el que si hi ha 
acord dels afectats tots en surten benefici-
ats. L’existència de vot delegat evita que no 
es porti a votació temes en funció dels assis-
tents.

NÚMERO ESMENA: 39

Assemblea territorial: Sarrià-Sant Gervasi
Codi esmena: 1133 i 1189                    
Document: Estatuts                  
Article: 17 - 3   
Tipus esmena: supressió

Text ponència
El Reglament de Règim Intern establirà el pro-
cediment per a l’exercici del vot delegat a l’As-
semblea General de l’Associació.

Justificació esmena
Millor eliminar el vot delegat a qualsevol as-
semblea 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.

NÚMERO ESMENA: 40

Assemblea territorial: Sarrià-Sant Gervasi
Codi esmena: 1230                  
Document: RRI
Article: 7 - 4.1(e)   
Tipus esmena: modificació

Text ponència
Els sistemes de votació i si s'escau de delega-
ció 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 vo-
tació 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 al-
tres àmbits, la delegació de vot està prevista. 
La delegació de vot és un dret personal.

NÚMERO ESMENA: 41

Assemblea territorial: La Llacuna i Sta M. de 
Miralles, Mataró, Dreta-Eixample
Codi esmena: 1047, 1208, 1210
Document: Estatuts
Article: 20 - 1
Tipus esmena: modificació

Text ponència
Estatuts (art 21):
1. Els membres del Secretariat exerciran el 
càrrec durant un termini de dos anys i podran 
ser reelegits, únicament, per un altre període 
d'igual durada.

Text esmena
Estatuts (art 21):
1. Els membres del Secretariat Nacional seran 
elegits per un mandat de dos anys i podran 
optar a reelecció, amb el benentès que l’exer-
cici del càrrec no es podrà allargar més de tres 
mandats, dels quals com a màxim dos podran 
ser consecutius.

Estatuts (nova disposició addicional):
Primera. Per a les persones que van ser mem-
bres del Secretariat Nacional en els antics 
mandats que duraven un any, se’ls considerarà 
que dos d’aquells antics mandats consecutius 
exercits equivalen a un mandat actual de dos 
anys, segons l’apartat 1 de l’article 21 d’aquests 
Estatuts, per a qualsevol de les properes elec-
cions al Secretariat Nacional.

Justificació esmena
Després de 8 anys ja d'història avaluem que hi 
ha hagut persones molt vàlides que mai més 
podran tornar a ser candidats al Secretariat 
Nacional i això provoca o pot provocar una 
descapitalització humana de lideratge a l'As-
sociació de cara al futur immediat.

L'article 21, tal i com està, afavoreix la fuita de 
gent molt vàlida des d'ANC a altres entitats o 
partits polítics. Cal activar mecanismes per read-
metre SN, després d'un període raonable (consi-
derem 2 anys, és a dir un mandat, suficient).

El procés d'independència no és tant ràpid 
com havíem pensat i desitjat. L'activitat del SN 
és sempre esgotadora i quatre anys seguits és 
temps suficient per esgotar a qualsevol. Cal 
una baixada d'intensitat per recuperar forces. 
No podem deixar d'aprofitar l'experiència que 
dóna haver estat membre del SN i, per tant, 
les persones que vulguin tornar a ser del SN 
després de dos anys mínims d'haver-ho deixat, 
han de poder tornar a ser candidats.

Justificació ponència
La ponència considera que l'òrgan de govern 
de l'Assemblea ha de ser el més estable possi-
ble i que no correspon ara procedir a canviar-lo.
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BLOC 4
NÚMERO ESMENA: 42

Assemblea territorial: Barceloneta
Codi esmena: 1146                       
Document: RRI
Article: 3 - 12.1   
Tipus esmena: modificació

Text ponència
Amb caràcter general, correspondrà a cadas-
cuna de les assemblees territorials percebre tri-
mestralment en el seu subcompte una tercerca 
part de les quotes ordinàries que hagin estat 
satisfetes efectivament pels membres de l’As-
sociació que hi estiguin adscrits, d’acord amb 
els criteris que establirà el Secretariat Nacional. 
Amb caràcter especial, les Assemblees Territo-
rials que ho considerin adient, podran optar a 
una quantitat superior, sempre i quan no superi 
el 50% de les quotes, que es mantindrà fins nova 
indicació per part de les Assemblees Territorials. 
L’abonament serà a final de cada trimestre.

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

Justificació esmena
Es vol 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 ante-
rior per les despeses al Secretariat Nacional 
per fer-ne l'ús que consideri més adient, evi-
tant així romanents excessius en els subcomp-
tes i enfortint l'acció de l'Assemblea 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, dis-
posaria d'un any per gastar els 2.500 acumulats 
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 vi-
gent i genera un nou dipòsit per al proper any.

Justificació ponència
Hi ha moltes casuístiques a tenir en compte i 
necessitats molt variades. Aplicar això genera-
ria situacions no desitjades. Ningú que millor 
que els responsables de les AT per conèixer 
les seves necessitats, no ho hauríem de nor-
mativitzar. Confiem en el bon criteri de la gent 
de les AT.

NÚMERO ESMENA: 43

Assemblea territorial: Barceloneta
Codi 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'As-
sociació que hi estiguin adscrits, d'acord amb 
els criteris que establirà el Secretariat Naci-
onal, 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 quan-
titats superiors a la tercera part de les quo-
tes, que hagin pogut demanar les Assemblees 
Territorials segons l'apartat 1 de l'article 3.12 
d'aquest Reglament.

Justificació esmena
D'acord amb l'esmena 1146 sobre el repar-
timent 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 projec-
tes del Secretariat. Es fa imprescindible definir 
el destí de la resta de les quotes.

NÚMERO ESMENA: 44

Assemblea territorial: Gràcia
Codi esmena: 1341                       
Document: RRI
Article: 3 - 12.1   
Tipus esmena: modificació

Text ponència
Amb caràcter general, correspondrà a cadas-
cuna de les assemblees territorials percebre 
trimestralment en el seu subcompte una ter-
cera 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 Na-
cional. Amb caràcter especial, les assemblees 
territorials que ho considerin adient, podran 
optar a una quantitat superior, sempre que no 
superi el 50% de les quotes, que es mantindrà 
fins nova indicació per part de les assemblees 
territorials. L’abonament serà a final de cada 
trimestre.

Text esmena
Amb caràcter general, correspondrà a cadas-
cuna de les assemblees territorials percebre 
trimestralment en el seu subcompte un 50% 

de les quotes ordinàries que hagin estat satis-
fetes efectivament pels membres de l’Associ-
ació que hi estiguin adscrits, d’acord amb els 
criteris que establirà el Secretariat Nacional.

Justificació esmena
Proposem tornar a la distribució vigent actu-
alment, 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 com-
pensació 
- Finançament de totes les assemblees de base
- Despeses fixes de la seu social
- Despeses fixes de les assemblees?
- Campanyes de nacional

Justificació ponència
Considerem que no cal tornar al text vigent 
perquè el text de la ponència diu que les as-
semblees territorials que ho considerin adient, 
podran optar fins al 50% de les quotes. Per 
tant, no considerem necessari fer un replan-
tejament del sistema de distribució de quotes, 
entenent que ningú millor que els responsa-
bles de les AT per conèixer les seves necessi-
tats. Confiem en el bon criteri de la gent de les 
AT. La solidaritat entre territoris està regulada 
per l’apartat 3 del mateix article. I els apartats 
2 i 4 també aporten altres mecanismes de fi-
nançament.

NÚMERO ESMENA: 45

Assemblea territorial: Gràcia
Codi esmena: 1342                            
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'As-
sociació que hi estiguin adscrits, d'acord amb 
els criteris que establirà el Secretariat Naci-
onal, 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 quan-
titats superiors a la tercera part de les quo-
tes, 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 satisfe-
tes efectivament pels membres de l'Associa-
ció que hi estiguin adscrits, d'acord amb els 
criteris que establirà el Secretariat Nacional, es 
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destinaran a les despeses fixes de la seu social 
(per exemple lloguer, manteniment i salaris).

Justificació esmena
Proposem tornar a la distribució vigent actu-
alment, 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 com-
pensació 
- Finançament de totes les assemblees de base
- Despeses fixes de la seu social
- Despeses fixes de les assemblees?
- Campanyes  de nacional

Justificació ponència
Considerem que no cal tornar al text vigent 
perquè el text de la ponència diu que les as-
semblees territorials que ho considerin adient, 
podran optar fins al 50% de les quotes. Per 
tant, no considerem necessari fer un replan-
tejament del sistema de distribució de quotes, 
entenent que ningú millor que els responsa-
bles de les AT per conèixer les seves necessi-
tats. Confiem en el bon criteri de la gent de les 
AT. La solidaritat entre territoris vindria regula-
da per l’apartat 3 del mateix article. I els apar-
tats 2 i 4 també aporten altres mecanismes de 
finançament.

NÚMERO ESMENA: 46

Assemblea territorial: Gràcia
Codi esmena: 1393                                  
Document: RRI
Article: 3 - 12.1   
Tipus esmena: modificació

Text ponència
Amb caràcter general, correspondrà a cadas-
cuna de les assemblees territorials percebre 
trimestralment en el seu subcompte una ter-
cera 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 Na-
cional. Amb caràcter especial, les assemblees 
territorials que ho considerin adient, podran 
optar a una quantitat superior, sempre que no 
superi el 50% de les quotes, que es mantindrà 
fins nova indicació per part de les Assemblees 
Territorials. L’abonament serà a final de cada 
trimestre.

Text esmena
Amb caràcter general, correspondrà a cadas-
cuna de les assemblees territorials percebre 
en el seu subcompte entre un 40% i un 50% de 

les quotes ordinàries que hagin estat satisfe-
tes efectivament pels membres de l’Associació 
que hi estiguin adscrits, d’acord amb els cri-
teris que establirà el Secretariat Nacional se-
guint 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 considera-
ble d’activitats des de “Nacional”, del darrer 
any. Això explica el 33% de les quotes ordinà-
ries 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 correcta) 
que des de “Nacional” els és imprescindible 
disposar d’un pressupost fix i definit per poder 
preparar amb seguretat aquestes activitats.
3. Per tant, sembla necessària la redefinició 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 propo-
sem un màxim del 40%.
5. A més, una rebaixa lineal de les quotes de 
totes les AT 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 tin-
gui una AT, major és el pressupost del que dis-
posa i, per tant, major pot ser la rebaixa que 
pot suportar sense que li sigui un prejudici ir-
reparable.
6. Però encara proposem un ajustament més: 
que el càlcul no sigui directament amb les 
quotes, sinó que es faci amb una proporció en-
tre els socis i la població de la territorial. Així, 
una territorial amb molts socis, però amb mol-
ta població disposaria de la mateixa proporció 
que una amb pocs socis però poca població. 
Podríem dir que es tracta d’una correcció rela-
tiva a la “feina per fer” que té la territorial.

Justificació ponència
Una AT pot tenir pocs socis i tenir un saldo 
molt gran acumulat o bé estar molt necessita-
da, o també una AT pot estar en municipis pe-
tits o grans, i que poden ser majoritàriament 
indepes o unionistes. Hi ha una gran diversitat, 
i per tant, el criteri de l’esmena no satisfà totes 
les casuístiques. Confiem en el bon criteri de la 
gent de les AT.

NÚMERO ESMENA: 47

Assemblea territorial: Gràcia
Codi esmena: 1394                                           
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'As-
sociació que hi estiguin adscrits, d'acord amb 
els criteris que establirà el Secretariat Naci-
onal, 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 quan-
titats superiors a la tercera part de les quo-
tes, 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 des-
peses fixes de la seu social (manteniment i 
salaris) com a màxim d’un 30% de les quotes 
ordinàries que hagin estat satisfetes efecti-
vament 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 des-
peses fixes de la seu social s’haurien d’ajustar 
a un màxim d’un 30%.

Justificació ponència
Si bé pot semblar lògic perseguir la fita de 
que les despeses estructurals de la seu social 
no superin el 30 o 33% de les quotes dels so-
cis, avui per avui no tenim prou nombre d’as-
sociats com per fer-ho possible. Per tant, de 
moment, cal acceptar que les despeses fixes 
de l’Associació s’han de poder finançar amb 
altres recursos més enllà del percentatge de 
les quotes corresponents. L’esmena entra en 
contradicció amb l’article 6.5.3 del RRI.

NÚMERO ESMENA: 48

Assemblea territorial: Sant Joan Despí
Codi esmena: 1293                                                  
Document: RRI
Article: 3 - 12.1   
Tipus esmena: addició

Text ponència
Amb caràcter general, correspondrà a cadas-
cuna de les Assemblees Territorials percebre 
trimestralment en el seu subcompte una ter-
cera part de les quotes ordinàries que hagin 
estat satisfetes efectivament pels membres de 
l’Associació que hi estiguin adscrits, d’acord 
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amb els criteris que establirà el Secretariat Na-
cional. Amb caràcter especial, les assemblees 
territorials que ho considerin adient, podran 
optar a una quantitat superior, sempre que no 
superi el 50% de les quotes, que es mantindrà 
fins nova indicació per part de les assemblees 
territorials. L’abonament serà a final de cada 
trimestre.

Text esmena
Amb caràcter general, correspondrà a cadas-
cuna de les assemblees territorials percebre 
en el seu subcompte un 33% de les quotes 
ordinàries que hagin estat satisfetes efecti-
vament 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 paga-
ment i que estiguin ubicades en territoris prio-
ritaris. Aquests territoris prioritaris els establi-
rà 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 si reben no-
més 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 supo-
sen 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 tam-
bé han de poder rebre un 50% de les quotes si 
volen, en funció de les necessitats que valorin 
els responsables de cada AT.

NÚMERO ESMENA: 49

Assemblea territorial: Sants-Montjuïc
Codi esmena: 1108                                                        
Document: RRI
Article: 3 - 12.1   
Tipus esmena: modificació

Text ponència
Amb caràcter general, correspondrà a cadas-
cuna de les assemblees territorials percebre tri-
mestralment en el seu subcompte una tercera 
part de les quotes ordinàries que hagin estat 
satisfetes efectivament pels membres de l’As-
sociació que hi estiguin adscrits, d’acord amb 
els criteris que establirà el Secretariat Nacional. 
Amb caràcter especial, les assemblees territo-
rials que ho considerin adient, podran optar a 
una quantitat superior, sempre que no superi el 
50% de les quotes, que es mantindrà fins nova 
indicació per part de les assemblees territorials. 
L’abonament serà a final de cada trimestre.

Text esmena
Amb caràcter provisional, correspondrà a ca-
dascuna de les assemblees territorials perce-
bre en el seu subcompte un percentatge entre 
el 33% i el 50% de les quotes ordinàries que 
hagin estat satisfetes efectivament pels  mem-
bres de l’Associació que hi estiguin adscrits. 
Una comissió s’encarregarà d’estudiar  l’assig-
nació dels recursos provinents de les quotes a 
les AT amb altres criteris objectivables a més 
del nombre de membres adscrits. Les seves 
conclusions hauran de ser aprovades pel SN 
i sotmeses a consulta de les AT. L’abonament 
serà a final de cada trimestre.

Justificació esmena
No és acceptable passar d’un 50% a un 33% de 
manera general. A més, si l’única condició de 
revertir-ho és que ho demanin les AT, què fa 
pensar que no ho demanin la majoria? A més, 
fer servir com fins ara el criteri únic de nombre 
de socis és revisable. Cal valorar altres crite-
ris objectivables: població general del territori 
de cada AT, potencialitat de creixement, nivell 
econòmic, nivell d’activitat, romanent econò-
mic no utilitzat de manera persistent, etc. I 
potenciar la solidaritat entre AT amb caràcter 
permanent o esporàdic. Hi ha un bon marge 
de millora en aquest camp i es podria arribar 
a uns criteris consensuables. Cal treballar-ho 
amb membres de les AT i del SN.

Justificació ponència
El text de la ponència diu que les assemblees 
territorials que ho considerin adient, podran 
optar des del 30% fins al 50% de les quotes. 
Per tant, no considerem necessari fer un re-
plantejament del sistema de distribució de 
quotes, entenent que ningú que millor que els 
responsables de les AT per conèixer les se-
ves necessitats. Confiem en el bon criteri de 
la gent de les AT. La solidaritat entre territoris 
està regulada per l’apartat 3 del mateix article. 
I els apartats 2 i 4 també aporten altres meca-
nismes de finançament.

NÚMERO ESMENA: 50

Assemblea territorial: Sants-Montjuïc
Codi esmena: 1114                                                             
Document: Estatuts     
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'As-
sociació que hi estiguin adscrits, d'acord amb 
els criteris que establirà el Secretariat Naci-
onal, 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 quan-
titats superiors a la tercera part de les quo-
tes, 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 de dues ter-
ceres parts 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 Na-
cional, es destinaran a les despeses fixes de la 
seu social (per exemple lloguer, manteniment i 
salaris) i als projectes i campanyes que aprovi 
el Secretariat Nacional. Entre un 33% i un 50% 
del total de les quotes correspondran a les as-
semblees territorials segons l'apartat 1 de l'ar-
ticle 3.12 d'aquest Reglament.

Justificació esmena
No cal especificar la despesa en terços. Si aug-
menta significativament el nombre de socis i 
de quotes, les despeses fixes no tenen perquè 
augmentar en la mateixa proporció.  Es propo-
sa aquesta modificació del redactat també en 
coherència amb la proposta de transacció de 
l’esmena 1108.

Justificació ponència
Si unim els dos conceptes (despeses estructu-
rals i despeses variables) en un sol concepte, 
diluïm la fita que volem aconseguir, que és que 
les despeses estructurals de la seu social no 
superin la tercera part de les quotes dels so-
cis, malgrat que avui per avui encara no tenim 
prou nombre d’associats com per fer-ho pos-
sible i calgui finançar-ho amb altres recursos 
més enllà del percentatge de les quotes cor-
responents.
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