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BLOC 1
NÚMERO:  10

Codi: 1669/1
Assemblea de Base: Rubí
Document: Estatuts
Article: 20.4.c
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Cinquanta-set (57) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres 
de representació territorial, també anomenat bloc 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. 

Text esmena
Cinquanta-sis (56) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres 
de representació territorial, també anomenat bloc 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. 

Justificació esmena
S’elimina de la proposta un Secretari Nacional de representació territorial i s’assigna el mateix a 
l’àmbit nacional. El Secretari Nacional de representació territorial que s’elimina és un de repre-
sentació del conjunt de les Assemblees Exteriors, ja que precisament per la seva residència a 
l’exterior és difícil que pugui assistir amb normalitat a les diferents sessions de treball o reunions 
plenàries del Secretariat Nacional.
Aquest secretari s’assigna al bloc nacional.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.

NÚMERO:  11

Codi: 1668/1
Assemblea de Base: Rubí
Document: Reglament de règim intern
Article: 8.1.2.
Tipus d’esmena: Modificació
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Text ponència
Cinquanta-set (57) membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de 
representació territorial, també anomenat bloc territorial, les persones que es presentin a elec-
ció 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. 

Text esmena
Cinquanta-sis (56) membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de 
representació territorial, també anomenat bloc 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.

Justificació esmena
S’elimina de la proposta un Secretari Nacional de representació territorial i s’assigna el mateix a 
l’àmbit nacional. El Secretari Nacional de representació territorial que s’elimina és un de repre-
sentació del conjunt de les Assemblees Exteriors, ja que precisament per la seva residència a 
l’exterior és difícil que pugui assistir amb normalitat a les diferents sessions de treball o reunions 
plenàries del Secretariat Nacional.
Aquest secretari s’assigna al bloc nacional.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacional de representació territorial, 
13 Secretaris Nacional de representació nacional, 5 Secretaris Nacional de representació sectori-
al i 2 Secretaris Nacional de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacional.

NÚMERO:  12

Codi: 1668/2
Assemblea de Base: Rubí
Document: Reglament de règim intern
Article: 8.1.3.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
A fi d’escollir els membres de representació territorial, les Regions en què es divideix l’àrea d’ac-
ció de l’Assemblea Nacional Catalana i el nombre de membres del Secretariat que seran escollits 
per cada Regió són els següents:

Regió Territori que comprèn

Nombre de Secre-
taris Nacionals de 
representació ter-
ritorial a escollir

1a1 Ciutat de Barcelona 7
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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 i Baix Empordà, la Garrotxa, Pla de l’Estany i la Selva 5
3 Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf 3
4 Tarragonès, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp i Priorat 4
5 Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Montsià i Matarranya 3

6
Segrià, Urgell, Segarra, Les Garrigues, Pla d’Urgell, Noguera, Lli-
tera i Baix Cinca

4

7 Bages, Anoia, Berguedà, Solsonès i Moianès 3

8
Baixa Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ribagor-
ça, Alta Ribagorça i Val d’Aran

3

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

Text esmena
A fi d’escollir els membres de representació territorial, les Regions en què es divideix l’àrea d’ac-
ció de l’Assemblea Nacional Catalana i el nombre de membres del Secretariat Nacional que seran 
escollits per cada Regió són els següents:

Regió Territori que comprèn

Nombre de Secre-
taris Nacionals de 
representació ter-
ritorial a escollir

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 i Baix Empordà, la Garrotxa, Pla de l’Estany i la Selva 5
3 Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf 3
4 Tarragonès, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp i Priorat 4
5 Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Montsià i Matarranya 3

6
Segrià, Urgell, Segarra, Les Garrigues, Pla d’Urgell, Noguera, Lli-
tera i Baix Cinca

4

7 Bages, Anoia, Berguedà, Solsonès i Moianès 3

8
Baixa Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ribagor-
ça, Alta Ribagorça i Val d’Aran

3

9 Osona i Ripollès 3
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10 Rosselló, Vallespir, Fonolleda, Capcir, Alta Cerdanya i Conflent 3
11 Conjunt de les Assemblees Exteriors 2

Justificació esmena
S’elimina de la proposta un Secretari Nacional de representació territorial i s’assigna el mateix a 
l’àmbit nacional. El Secretari Nacional de representació territorial que s’elimina és un de repre-
sentació del conjunt de les Assemblees Exteriors, ja que precisament per la seva residència a 
l’exterior és difícil que pugui assistir amb normalitat a les diferents sessions de treball o reunions 
plenàries del Secretariat Nacional.
Aquest secretari s’assigna al bloc nacional.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.

NÚMERO:  13

Codi: 1966/1
Assemblea de Base: Sarrià-Sant Gervasi
Document: Estatuts
Article: 20.4.c.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Cinquanta-set (57) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres 
de representació territorial, també anomenat bloc 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. 

Text esmena
Seixanta-set (67) membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de re-
presentació 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.

Justificació esmena
Es proposa que hi hagi 67 Secretaris Nacionals, tots únicament de representació territorial. 
En resum, les tres subregions del Barcelonès queden amb els mateixos representants, la regió 2 
augmenta dos representants, i tota la resta de regions i subregions augmenten un representant. 
El que es pretén és potenciar el pes del territori a l’Assemblea, ja que els delegats de les diferents 
Assemblees Territorials i Assemblees Exteriors tenen un contacte més estret amb el territori, co-
neixen millor la casuística concreta de cada zona i treballen estretament amb el carrer; tenen la 
visió global del territori que poden obtenir com a Secretaris Nacionals a les diferents comissions. 
Com que tots els postulants, si volen presentar-se, han de demanar l’aval a la seva territorial, així 
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demostren la seva implicació al territori i a l’Assemblea en general, i poden presentar-se perfec-
tament pel bloc territorial.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.

NÚMERO:  14

Codi: 1966/5
Assemblea de Base: Sarrià-Sant Gervasi
Document: Reglament de règim intern
Article: 8.1.2.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Cinquanta-set (57) membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de 
representació territorial, també anomenat bloc territorial, les persones que es presentin a elec-
ció 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. 

Text esmena
Seixanta-set (67) membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de re-
presentació 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.

Justificació esmena
Es proposa que hi hagi 67 Secretaris Nacionals, tots únicament de representació territorial. En 
resum, les tres subregions del Barcelonès queden amb els mateixos representants, la regió 2 
augmenta dos representants, i tota la resta de regions i subregions augmenten un representant.
El que es pretén és potenciar el pes del territori a l’Assemblea, ja que els delegats de les diferents 
Assemblees Territorials i Assemblees Exteriors tenen un contacte més estret amb el territori, co-
neixen millor la casuística concreta de cada zona i treballen estretament amb el carrer; tenen la 
visió global del territori que poden obtenir com a Secretaris Nacionals a les diferents comissions.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
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sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.

NÚMERO:  15

Codi: 1966/6
Assemblea de Base: Sarrià-Sant Gervasi
Document: Reglament de règim intern
Article: 8.1.3.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
A fi d’escollir els membres de representació territorial, les Regions en què es divideix l’àrea d’ac-
ció de l’Assemblea Nacional Catalana i el nombre de membres del Secretariat que seran escollits 
per cada Regió són els següents:

Regió Territori que comprèn

Nombre de Secre-
taris Nacionals de 
representació ter-
ritorial a escollir

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 i Baix Empordà, la Garrotxa, Pla de l’Estany i la Selva 5
3 Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf 3
4 Tarragonès, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp i Priorat 4
5 Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Montsià i Matarranya 3

6
Segrià, Urgell, Segarra, Les Garrigues, Pla d’Urgell, Noguera, Lli-
tera i Baix Cinca

4

7 Bages, Anoia, Berguedà, Solsonès i Moianès 3

8
Baixa Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ribagor-
ça, Alta Ribagorça i Val d’Aran

3

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

Text esmena
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:

Regió Territori que comprèn

Nombre de Secre-
taris Nacionals de 
representació ter-
ritorial a escollir

1a1 Ciutat de Barcelona 7
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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 i Baix Empordà, la Garrotxa, Pla de l’Estany i la 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, Les Garrigues, Pla d’Urgell, Noguera, Lli-
tera i Baix Cinca

4

7 Bages, Anoia, Berguedà, Solsonès i Moianès 4

8
Baixa Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ribagor-
ça, Alta Ribagorça i Val d’Aran

4

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

Justificació esmena
Es proposa que hi hagi 67 Secretaris Nacionals, tots únicament de representació territorial. En 
resum, les tres subregions del Barcelonès queden amb els mateixos representants, la regió 2 
augmenta dos representants, i tota la resta de regions i subregions augmenten un representant.
El que es pretén és potenciar el pes del territori a l’Assemblea, ja que els delegats de les diferents 
Assemblees Territorials i Assemblees Exteriors tenen un contacte més estret amb el territori, co-
neixen millor la casuística concreta de cada zona i treballen estretament amb el carrer; tenen la 
visió global del territori que poden obtenir com a Secretaris Nacionals a les diferents comissions.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.

NÚMERO:  16

Codi: 1971/2
Assemblea de Base: Sarrià-Sant Gervasi
Document: Estatuts
Article: 20.4.c.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
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Cinquanta-set (57) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres 
de representació territorial, també anomenat bloc 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.

Text esmena
Cinquanta-sis (56) 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.

Justificació esmena
Es proposa que hi hagi 63 Secretaris Nacionals: cinquanta-sis (56) de representació territorial, 
cinc (5) de representació sectorial i dos (2) de joves. 
Per tal de deixar senar el nombre de Secretaris Nacionals, proposem reduir els membres del 
Secretariat Nacional de la subregió 1a1 a sis (6) i totes les altres regions i subregions en la distri-
bució que conforma la proposta de reforma parcial dels Estatuts i el Reglament de Règim Intern 
del 2020.
La supressió dels membres de representació nacional té tota la lògica si pensem que els socis que 
fan feina, la fan a la seva territorial, a la seva sectorial o a joves. 
Tradicionalment, els membres que es postulen pel bloc nacional, acostumen a ser mediàtics i 
famosos que, sense haver destacat per la seva feina al territori, es presenten a ser secretaris 
nacionals.
El que es pretén és potenciar el pes dels membres actius a l’Assemblea, ja que els delegats de 
les diferents Assemblees Territorials i Assemblees Exteriors, Assemblees Sectorials i joves tenen 
un contacte més estret amb els socis, coneixen millor la casuística concreta de cada zona i àrea, 
i treballen estretament amb el carrer; tenen la visió global que poden obtenir com a secretaris 
nacionals a les diferents comissions.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.

NÚMERO:  17

Codi: 1971/3
Assemblea de Base: Sarrià-Sant Gervasi
Document: Reglament de règim intern
Article: 8.1.2.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Cinquanta-set (57) membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de 
representació territorial, també anomenat bloc territorial, les persones que es presentin a elec-
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ció 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. 

Text esmena
Cinquanta-sis (56) 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.

Justificació esmena
Es proposa que hi hagi 63 Secretaris Nacionals: cinquanta-sis (56) de representació territorial, 
cinc (5) de representació sectorial i dos (2) de joves. 
Per tal de deixar senar el nombre de Secretaris Nacionals, proposem reduir els membres del 
Secretariat Nacional de la subregió 1a1 a sis (6) i totes les altres regions i subregions en la distri-
bució que conforma la proposta de reforma parcial dels Estatuts i el Reglament de Règim Intern 
del 2020.
La supressió dels membres de representació nacional té tota la lògica si pensem que els socis que 
fan feina, la fan a la seva territorial, a la seva sectorial o a joves. 
Tradicionalment, els membres que es postulen pel bloc nacional, acostumen a ser mediàtics i 
famosos que, sense haver destacat per la seva feina al territori, es presenten a ser secretaris 
nacionals.
El que es pretén és potenciar el pes dels membres actius a l’Assemblea, ja que els delegats de 
les diferents Assemblees Territorials i Assemblees Exteriors, Assemblees Sectorials i joves tenen 
un contacte més estret amb els socis, coneixen millor la casuística concreta de cada zona i àrea, 
i treballen estretament amb el carrer; tenen la visió global que poden obtenir com a secretaris 
nacionals a les diferents comissions.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.

NÚMERO:  18

Codi: 1971/4
Assemblea de Base: Sarrià-Sant Gervasi
Document: Reglament de règim intern
Article: 8.1.3.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
A fi d’escollir els membres de representació territorial, les Regions en què es divideix l’àrea d’ac-
ció de l’Assemblea Nacional Catalana i el nombre de membres del Secretariat que seran escollits 
per cada Regió són els següents:
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Regió Territori que comprèn

Nombre de Secre-
taris Nacionals de 
representació ter-
ritorial a escollir

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 i Baix Empordà, la Garrotxa, Pla de l’Estany i la Selva 5
3 Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf 3
4 Tarragonès, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp i Priorat 4
5 Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Montsià i Matarranya 3

6
Segrià, Urgell, Segarra, Les Garrigues, Pla d’Urgell, Noguera, Lli-
tera i Baix Cinca

4

7 Bages, Anoia, Berguedà, Solsonès i Moianès 3

8
Baixa Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ribagor-
ça, Alta Ribagorça i Val d’Aran

3

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

Text esmena
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:

Regió Territori que comprèn

Nombre de Secre-
taris Nacionals de 
representació ter-
ritorial a escollir

1a1 Ciutat de Barcelona 6

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 i Baix Empordà, la Garrotxa, Pla de l’Estany i la Selva 5
3 Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf 3
4 Tarragonès, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp i Priorat 4
5 Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Montsià i Matarranya 3



ES
M

EN
ES

 E
ST

AT
U

TS
 I 

RE
G

LA
M

EN
T 

D
E 

RÈ
G

IM
 IN

TE
RN

-12-

6
Segrià, Urgell, Segarra, Les Garrigues, Pla d’Urgell, Noguera, Lli-
tera i Baix Cinca

4

7 Bages, Anoia, Berguedà, Solsonès i Moianès 3

8
Baixa Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ribagor-
ça, Alta Ribagorça i Val d’Aran

3

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

Justificació esmena
Es proposa que hi hagi 63 Secretaris Nacionals: cinquanta-sis (56) de representació territorial, 
cinc (5) de representació sectorial i dos (2) de joves. 
Per tal de deixar senar el nombre de Secretaris Nacionals, proposem reduir els membres del 
Secretariat Nacional de la subregió 1a1 a sis (6) i totes les altres regions i subregions en la distri-
bució que conforma la proposta de reforma parcial dels Estatuts i el Reglament de Règim Intern 
del 2020.
La supressió dels membres de representació nacional té tota la lògica si pensem que els socis que 
fan feina, la fan a la seva territorial, a la seva sectorial o a joves. 
Tradicionalment, els membres que es postulen pel bloc nacional, acostumen a ser mediàtics i 
famosos que, sense haver destacat per la seva feina al territori, es presenten a ser secretaris 
nacionals.
El que es pretén és potenciar el pes dels membres actius a l’Assemblea, ja que els delegats de 
les diferents Assemblees Territorials i Assemblees Exteriors, Assemblees Sectorials i joves tenen 
un contacte més estret amb els socis, coneixen millor la casuística concreta de cada zona i àrea, 
i treballen estretament amb el carrer; tenen la visió global que poden obtenir com a secretaris 
nacionals a les diferents comissions.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.

NÚMERO:  19

Codi: 1975/3
Assemblea de Base: Sarrià-Sant Gervasi
Document: Estatuts
Article: 20.4.c.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Cinquanta-set (57) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres 
de representació territorial, també anomenat bloc territorial. A tal fi, en el Reglament de Règim 
Intern es definirà quants membres corresponen a cada Regió, i aquests membres seran escollits 
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per recompte del vot del conjunt dels membres de cada Regió, de manera que resultaran escollits 
els candidats que hagin obtingut més vots. 

Text esmena
Cinquanta-sis (56) 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.

Justificació esmena
Es proposa que hi hagi seixanta-nou (69) Secretaris Nacionals: cinquanta-sis (56) pel bloc terri-
torial i tretze (13) pel bloc nacional.
Per tal de deixar senar el nombre de Secretaris Nacionals, proposem reduir els membres del 
Secretariat Nacional de la subregió 1a1 a sis (6) i totes les altres regions i subregions en la distri-
bució que conforma la proposta de reforma parcial dels Estatuts i el Reglament del Règim Intern 
del 2020.
Els postulants que vulguin presentar-se pels blocs proposats de sectorials i joves, ho poden fer 
igualment pels blocs de territori o nacional.
La seva inclusió només significaria un privilegi per als membres que estiguin inclosos en una 
sectorial, ja que tindrien més opcions de vot que no pas un altre soci.
També significaria que un soci pot presentar-se a obtenir l’aval a més d’un bloc, i obtenir, així, un 
privilegi que no tenen els altres.
Altrament, és del tot irregular que s’incloguin blocs de vot nous quan no se n’ha fet públic el 
sistema de votació, tant el previ a les mateixes sectorials i joves, com després a les eleccions ja 
generals de l’Assemblea.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.

NÚMERO:  20

Codi: 1975/4
Assemblea de Base: Sarrià-Sant Gervasi
Document: Reglament de règim intern
Article: 8.1.2.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Cinquanta-set (57) membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de 
representació territorial, també anomenat bloc territorial, les persones que es presentin a elec-
ció 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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Text esmena
Cinquanta-sis (56) 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.

Justificació esmena
Es proposa que hi hagi seixanta-nou (69) Secretaris Nacionals: cinquanta-sis (56) pel bloc terri-
torial i tretze (13) pel bloc nacional.
Per tal de deixar senar el nombre de Secretaris Nacionals, proposem reduir els membres del 
Secretariat Nacional de la subregió 1a1 a sis (6) i totes les altres regions i subregions en la distri-
bució que conforma la proposta de reforma parcial dels Estatuts i el Reglament del Règim Intern 
del 2020.
Els postulants que vulguin presentar-se pels blocs proposats de sectorials i joves, ho poden fer 
igualment pels blocs de territori o nacional.
La seva inclusió només significaria un privilegi per als membres que estiguin inclo-
sos en una sectorial, ja que tindrien més opcions de vot que no pas un altre soci. 
També significaria que un soci pot presentar-se a obtenir l’aval a més d’un bloc, i obtenir, així, un 
privilegi que no tenen els altres.
Altrament, és del tot irregular que s’incloguin blocs de vot nous quan no se n’ha fet públic el 
sistema de votació, tant el previ a les mateixes sectorials i joves, com després a les eleccions ja 
generals de l’Assemblea.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.

NÚMERO:  21

Codi: 1975/5
Assemblea de Base: Sarrià-Sant Gervasi
Document: Reglament de règim intern
Article: 8.1.3.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
A fi d’escollir els membres de representació territorial, les Regions en què es divideix l’àrea d’ac-
ció de l’Assemblea Nacional Catalana i el nombre de membres del Secretariat que seran escollits 
per cada Regió són els següents:
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Regió Territori que comprèn

Nombre de Secre-
taris Nacionals de 
representació ter-
ritorial a escollir

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 i Baix Empordà, la Garrotxa, Pla de l’Estany i la Selva 5
3 Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf 3
4 Tarragonès, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp i Priorat 4
5 Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Montsià i Matarranya 3

6
Segrià, Urgell, Segarra, Les Garrigues, Pla d’Urgell, Noguera, Lli-
tera i Baix Cinca

4

7 Bages, Anoia, Berguedà, Solsonès i Moianès 3

8
Baixa Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ribagor-
ça, Alta Ribagorça i Val d’Aran

3

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

Text esmena
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:

Regió Territori que comprèn

Nombre de Secre-
taris Nacionals de 
representació ter-
ritorial a escollir

1a1 Ciutat de Barcelona 6

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 i Baix Empordà, la Garrotxa, Pla de l’Estany i la Selva 5
3 Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf 3
4 Tarragonès, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp i Priorat 4
5 Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Montsià i Matarranya 3
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6
Segrià, Urgell, Segarra, Les Garrigues, Pla d’Urgell, Noguera, Lli-
tera i Baix Cinca

4

7 Bages, Anoia, Berguedà, Solsonès i Moianès 3

8
Baixa Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ribagor-
ça, Alta Ribagorça i Val d’Aran

3

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

Justificació esmena
Es proposa que hi hagi seixanta-nou (69) Secretaris Nacionals: cinquanta-sis (56) pel bloc terri-
torial i tretze (13) pel bloc nacional.
Per tal de deixar senar el nombre de Secretaris Nacionals, proposem reduir els membres del 
Secretariat Nacional de la subregió 1a1 a sis (6) i totes les altres regions i subregions en la distri-
bució que conforma la proposta de reforma parcial dels Estatuts i el Reglament del Règim Intern 
del 2020.
Els postulants que vulguin presentar-se pels blocs proposats de sectorials i joves, ho poden fer 
igualment pels blocs de territori o nacional.
La seva inclusió només significaria un privilegi per als membres que estiguin inclosos en una 
sectorial, ja que tindrien més opcions de vot que no pas un altre soci.
També significaria que un soci pot presentar-se a obtenir l’aval a més d’un bloc, i obtenir, així, un 
privilegi que no tenen els altres.
Altrament, és del tot irregular que s’incloguin blocs de vot nous quan no se n’ha fet públic el 
sistema de votació, tant el previ a les mateixes sectorials i joves, com després a les eleccions ja 
generals de l’Assemblea.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.

NÚMERO:  22

Codi: 1917
Assemblea de Base: La Llacuna i Santa Ma Miralles
Document: Estatuts
Article: 20.4.c.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Cinquanta-set (57) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres 
de representació territorial, també anomenat bloc territorial. A tal fi, en el Reglament de Règim 
Intern es definirà quants membres corresponen a cada Regió, i aquests membres seran escollits 
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per recompte del vot del conjunt dels membres de cada Regió, de manera que resultaran escollits 
els candidats que hagin obtingut més vots. 

Text esmena
Vint (20) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de repre-
sentació territorial, també anomenat bloc 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.

Justificació esmena
L’esperit amb què es va crear la Comissió per a la modificació de la composició del Secretariat 
Nacional responia fonamentalment al criteri de reduir els membres del Secretariat per tal de 
fer-lo molt més àgil i operatiu, i superar una certa burocratització i/o alentiment en la presa de 
decisions de caràcter ràpid.
El resultat del canvi proposat, per la votació a l’Assemblea General Ordinària, no aconseguirà fer-
lo més àgil, sinó que, en tot cas, hi haurà una representació territorial potser proporcionalment 
més compensada que l’actual.
En moments polítics com els actuals, el que cal és organismes molt més àgils per poder respon-
dre ràpidament a les situacions imprevistes, que es plantegen a una velocitat creixent. Per això 
la proposta que es planteja no pot, de cap manera, respondre a aquesta agilitat que el temps 
demana.
A més, l’entrada de representants de sectorials i de joves pot comportar problemes legals, si 
qualsevol soci ho impugna perquè, per escollir-los, es dona doble vot a tots aquells socis que els 
votin per representació sectorial, i inclús triple vot si, a més, tenen una edat inferior a 35 anys. 
Atès que l’única identificació dels socis, actualment, és d’adscripció territorial, segons la propos-
ta, alguns grups de socis, a més de votar per escollir els seus representants territorials, poden es-
collir uns altres representants (sectorials o joves) i influir doblement (o triple) en la composició 
del Secretariat Nacional. En canvi, alguns altres socis només ho podrien fer un cop.
Un Secretariat Nacional d’entre 36 i 43 membres, com fa aquesta esmena, resulta d’una operati-
vitat i agilitat molt millor.
Els Secretaris elegits a cada territori poden fer la feina tal com especifica l’article 22.3 dels Esta-
tuts.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària del 
2019 (Assemblea General Ordinària-2019), indica que es crearà un Grup de treball (GdT) inte-
grat per tres membres del Secretariat Nacional, més una persona delegada de cada regió, dues 
persones delegades del conjunt d’Assemblees Sectorials i una persona delegada del conjunt d’As-
semblees de Joves, amb l’objectiu de redactar una proposta de modificació de la composició del 
Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball es va crear el passat 21 de desembre i, desprès de 
diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una nova composició del Secretariat Nacional 
amb 57 Secretaris Nacionals de representació territorial, 13 Secretaris Nacionals de representa-
ció nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació sectorial i 2 Secretaris Nacionals de repre-
sentació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals. Enlloc de la Disposició Transitòria Segona abans 
esmentada es diu que l’objectiu d’aquest Grup de Treball sigui reduir els membres del Secretaris 
Nacionals. La realitat ha estat que van decidir mantenir el nombre de Secretaris Nacionals, però 
amb diferent composició. Quant al que es diu a la justificació de l’esmena que “l’entrada de repre-
sentants de sectorials i de joves pot comportar problemes legals...”, prèvia la redacció d’aquests 
articles vam fer una consulta a tres juristes, cap dels quals va veure cap problema legal a votar 
per censos separats. El que sí que ens van dir és que era important que tothom que participi 
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a l’Assemblea General ha de conèixer, prèviament a votar, el sistema de vot proposat, i aquest 
requisit s’aconsegueix amb la publicitat obligada pel Reglament de l’Assemblea General Ordinà-
ria-2019, que es dona a la ponència.

NÚMERO:  23

Codi: 1922
Assemblea de Base: La Llacuna i Santa Ma Miralles
Document: Reglament de règim intern
Article: 8.1.2.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Cinquanta-set (57) membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de 
representació territorial, també anomenat bloc territorial, les persones que es presentin a elec-
ció 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. 

Text esmena
Vint (20) membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de representa-
ció territorial, també anomenat bloc 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.

Justificació esmena
L’esperit amb què es va crear la Comissió per a la modificació de la composició del Secretariat 
Nacional responia fonamentalment al criteri de reduir els membres del Secretariat per tal de 
fer-lo molt més àgil i operatiu, i superar una certa burocratització i/o alentiment en la presa de 
decisions de caràcter ràpid.
El resultat del canvi proposat, per la votació a l’Assemblea General Ordinària, no aconseguirà fer-
lo més àgil, sinó que, en tot cas, hi haurà una representació territorial potser proporcionalment 
més compensada que l’actual.
En moments polítics com els actuals, el que cal és organismes molt més àgils per poder respon-
dre ràpidament a les situacions imprevistes, que es plantegen a una velocitat creixent. Per això 
la proposta que es planteja no pot, de cap manera, respondre a aquesta agilitat que el temps 
demana.
A més, l’entrada de representants de sectorials i de joves pot comportar problemes legals, si 
qualsevol soci ho impugna perquè, per escollir-los, es dona doble vot a tots aquells socis que 
els votin per representació sectorial, i inclús triple vot si, a més, tenen una edat inferior a 35 
anys. Atès que l’única identificació dels socis, actualment, és d’adscripció territorial, segons la 
proposta, alguns grups de socis, a més de votar per escollir els seus representants territorials, 
poden escollir uns altres representants (sectorials o joves) i influir doblement (o triple) en la 
composició del Secretariat Nacional. En canvi, alguns altres socis només ho podrien fer un cop. 
Un Secretariat Nacional d’entre 36 i 43 membres, com fa aquesta esmena, resulta d’una operati-
vitat i agilitat molt millor.
Els Secretaris elegits a cada territori poden fer la feina tal com especifica l’article 22.3 dels Esta-
tuts.
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Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària del 
2019 (Assemblea General Ordinària-2019), indica que es crearà un Grup de treball (GdT) inte-
grat per tres membres del Secretariat Nacional, més una persona delegada de cada regió, dues 
persones delegades del conjunt d’Assemblees Sectorials i una persona delegada del conjunt d’As-
semblees de Joves, amb l’objectiu de redactar una proposta de modificació de la composició del 
Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball es va crear el passat 21 de desembre i, desprès de 
diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una nova composició del Secretariat Nacional 
amb 57 Secretaris Nacionals de representació territorial, 13 Secretaris Nacionals de representa-
ció nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació sectorial i 2 Secretaris Nacionals de repre-
sentació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals. Enlloc de la Disposició Transitòria Segona abans 
esmentada es diu que l’objectiu d’aquest Grup de Treball sigui reduir els membres del Secretariat 
Nacional. La realitat ha estat que van decidir mantenir el nombre de Secretaris Nacionals, però 
amb diferent composició. Quant al que es diu a la justificació de l’esmena que “l’entrada de repre-
sentants de sectorials i de joves pot comportar problemes legals...”, prèvia la redacció d’aquests 
articles vam fer una consulta a tres juristes, cap dels quals va veure cap problema legal a votar 
per censos separats. El que sí que ens van dir és que era important que tothom que participi 
a l’Assemblea General ha de conèixer, prèviament a votar, el sistema de vot proposat, i aquest 
requisit s’aconsegueix amb la publicitat obligada pel Reglament de l’Assemblea General Ordinà-
ria-2019, que es dona a la ponència.

NÚMERO:  24

Codi: 1924
Assemblea de Base: La Llacuna i Santa Ma Miralles
Document: Reglament de règim intern
Article: 8.1.3.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
A fi d’escollir els membres de representació territorial, les Regions en què es divideix l’àrea d’ac-
ció de l’Assemblea Nacional Catalana i el nombre de membres del Secretariat que seran escollits 
per cada Regió són els següents:

Regió Territori que comprèn

Nombre de Secre-
taris Nacionals de 
representació ter-
ritorial a escollir

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 i Baix Empordà, la Garrotxa, Pla de l’Estany i la Selva 5
3 Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf 3
4 Tarragonès, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp i Priorat 4
5 Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Montsià i Matarranya 3
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6
Segrià, Urgell, Segarra, Les Garrigues, Pla d’Urgell, Noguera, Lli-
tera i Baix Cinca

4

7 Bages, Anoia, Berguedà, Solsonès i Moianès 3

8
Baixa Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ribagor-
ça, Alta Ribagorça i Val d’Aran

3

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

Text esmena
A fi d’escollir els membres de representació territorial, les Regions en què es divideix l’àrea d’ac-
ció de l’Assemblea Nacional Catalana i el nombre de membres del Secretariat Nacional que seran 
escollits per cada Regió són els següents: 

Regió Territori que comprèn

Nombre de Secre-
taris Nacionals de 
representació ter-
ritorial a escollir

1a1 Ciutat de Barcelona 3

1a2
Barcelonès Nord (Sant Adrià de Besòs, Badalona i Santa Coloma 
de Gramenet)

1

1a3 Barcelonès Sud (L’Hospitalet de Llobregat) 1
1b Maresme 1
1c Baix Llobregat 1
1d Vallès Occidental 1
1e Vallès Oriental 1
2 Gironès, Alt i Baix Empordà, la Garrotxa, Pla de l’Estany i la Selva 1
3 Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf 1
4 Tarragonès, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp i Priorat 1
5 Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Montsià i Matarranya 1

6
Segrià, Urgell, Segarra, Les Garrigues, Pla d’Urgell, Noguera, Lli-
tera i Baix Cinca

1

7 Bages, Anoia, Berguedà, Solsonès i Moianès 1

8
Baixa Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ribagor-
ça, Alta Ribagorça i Val d’Aran

1

9 Osona i Ripollès 1
10 Rosselló, Vallespir, Fonolleda, Capcir, Alta Cerdanya i Conflent 1
11 Conjunt de les Assemblees Exteriors 2

Justificació esmena
L’esperit amb què es va crear la Comissió per a la modificació de la composició del Secretariat 
Nacional responia fonamentalment al criteri de reduir els membres del Secretariat per tal de 
fer-lo molt més àgil i operatiu, i superar una certa burocratització i/o alentiment en la presa de 
decisions de caràcter ràpid.
El resultat del canvi proposat, per la votació a l’Assemblea General Ordinària, no aconseguirà fer-
lo més àgil, sinó que, en tot cas, hi haurà una representació territorial potser proporcionalment 
més compensada que l’actual.
En moments polítics com els actuals, el que cal és organismes molt més àgils per poder respon-
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dre ràpidament a les situacions imprevistes, que es plantegen a una velocitat creixent. Per això 
la proposta que es planteja no pot, de cap manera, respondre a aquesta agilitat que el temps 
demana.
A més, l’entrada de representants de sectorials i de joves pot comportar problemes legals, si 
qualsevol soci ho impugna perquè, per escollir-los, es dona doble vot a tots aquells socis que 
els votin per representació sectorial, i inclús triple vot si, a més, tenen una edat inferior a 35 
anys. Atès que l’única identificació dels socis, actualment, és d’adscripció territorial, segons la 
proposta, alguns grups de socis, a més de votar per escollir els seus representants territorials, 
poden escollir uns altres representants (sectorials o joves) i influir doblement (o triple) en la 
composició del Secretariat Nacional. En canvi, alguns altres socis només ho podrien fer un cop. 
Un Secretariat Nacional d’entre 36 i 43 membres, com fa aquesta esmena, resulta d’una operati-
vitat i agilitat molt millor.
Els Secretaris elegits a cada territori poden fer la feina tal com especifica l’article 22.3 dels Esta-
tuts.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària del 
2019 (Assemblea General Ordinària-2019), indica que es crearà un Grup de treball (GdT) inte-
grat per tres membres del Secretariat Nacional, més una persona delegada de cada regió, dues 
persones delegades del conjunt d’Assemblees Sectorials i una persona delegada del conjunt d’As-
semblees de Joves, amb l’objectiu de redactar una proposta de modificació de la composició del 
Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball es va crear el passat 21 de desembre i, desprès de 
diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una nova composició del Secretariat Nacional 
amb 57 Secretaris Nacionals de representació territorial, 13 Secretaris Nacionals de representa-
ció nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació sectorial i 2 Secretaris Nacionals de repre-
sentació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals. Enlloc de la Disposició Transitòria Segona abans 
esmentada es diu que l’objectiu d’aquest Grup de Treball sigui reduir els membres del Secretariat 
Nacional. La realitat ha estat que van decidir mantenir el nombre de Secretaris Nacionals, però 
amb diferent composició. Quant al que es diu a la justificació de l’esmena que “l’entrada de repre-
sentants de sectorials i de joves pot comportar problemes legals...”, prèvia la redacció d’aquests 
articles vam fer una consulta a tres juristes, cap dels quals va veure cap problema legal a votar 
per censos separats. El que sí que ens van dir és que era important que tothom que participi 
a l’Assemblea General ha de conèixer, prèviament a votar, el sistema de vot proposat, i aquest 
requisit s’aconsegueix amb la publicitat obligada pel Reglament de l’Assemblea General Ordinà-
ria-2019, que es dona a la ponència.

NÚMERO:  25

Codi: 1966/2, 1495 i 1971/1
Assemblea de Base: Sarrià - Sant Gervasi + Solsona
Document: Estatuts
Article: 20.4.d.
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
Tretze (13) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de repre-
sentació nacional, també anomenat bloc nacional, 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
Supressió de l’article 20.4.d.
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Justificació esmena
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Sarrià-Sant Gervasi (1966/2): Es proposa que hi hagi 67 Se-
cretaris Nacionals, tots únicament de representació territorial.
En resum, les tres subregions del Barcelonès queden amb els mateixos representants, la regió 2 
augmenta dos representants, i tota la resta de regions i subregions augmenten un representant.
El que es pretén és potenciar el pes del territori a l’Assemblea, ja que els delegats de les diferents 
Assemblees Territorials i Assemblees Exteriors tenen un contacte més estret amb el territori, co-
neixen millor la casuística concreta de cada zona i treballen estretament amb el carrer; tenen la 
visió global del territori que poden obtenir com a Secretaris Nacionals a les diferents comissions.
Com que tots els postulants, si volen presentar-se, han de demanar l’aval a la seva territorial, així 
demostren la seva implicació al territori i a l’Assemblea en general, i poden presentar-se perfec-
tament pel bloc territorial.
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Sarrià-Sant Gervasi (Esmenes 1971/1): La supressió dels 
membres de representació nacional té tota la lògica si pensem que els socis que fan feina, la fan 
a la seva territorial, a la seva sectorial o a joves.
Tradicionalment, els membres que es postulen pel bloc nacional, acostumen a ser mediàtics i 
famosos que, sense haver destacat per la seva feina al territori, es presenten a ser secretaris 
nacionals.
El que es pretén és potenciar el pes dels membres actius a l’Assemblea, ja que els delegats de 
les diferents Assemblees Territorials i Assemblees Exteriors, Assemblees Sectorials i joves, tenen 
un contacte més estret amb els socis, coneixen millor la casuística concreta de cada zona i àrea, 
i treballen estretament amb el carrer; tenen la visió global que poden obtenir com a secretaris 
nacionals a les diferents comissions.
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Solsona (Esmena 1495): No creiem que hi hagi d’haver cap 
membre de representació nacional perquè aquests, un cop han aconseguit ser al secretariat, 
encara que l’hagin proposat des d’una territorial, no han de donar comptes a cap territorial i això 
creiem que no té prou qualitat democràtica en tant que no pot representar l’opinió dels socis de 
base.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.

NÚMERO:  26

Codi: 1496, 1966/7 i 1971/5
Assemblea de Base: Sarrià- Sant Gervasi + Solsona
Document: Reglament de règim intern
Article: 8.1.4.
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
Tretze (13) membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de represen-
tació nacional, també anomenat bloc nacional, i seran escollits per recompte del vot total de tots 
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els membres de l’Associació, de manera que resultaran escollits aquells que hagin obtingut més 
vots. 

Text esmena
Supressió de l’article 8.1.4.

Justificació esmena
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Sarrià-Sant Gervasi (1966/7): Es proposa que hi hagi 67 Se-
cretaris Nacionals, tots únicament de representació territorial.
En resum, les tres subregions del Barcelonès queden amb els mateixos representants, la regió 2 
augmenta dos representants, i tota la resta de regions i subregions augmenten un representant.
El que es pretén és potenciar el pes del territori a l’Assemblea, ja que els delegats de les diferents 
Assemblees Territorials i Assemblees Exteriors tenen un contacte més estret amb el territori, co-
neixen millor la casuística concreta de cada zona i treballen estretament amb el carrer; tenen la 
visió global del territori que poden obtenir com a Secretaris Nacionals a les diferents comissions.
Com que tots els postulants, si volen presentar-se, han de demanar l’aval a la seva territorial, així 
demostren la seva implicació al territori i a l’Assemblea en general, i poden presentar-se perfec-
tament pel bloc territorial.
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Sarrià-Sant Gervasi (Esmenes 1971/5): La supressió dels 
membres de representació nacional té tota la lògica si pensem que els socis que fan feina, la fan 
a la seva territorial, a la seva sectorial o a joves.
Tradicionalment, els membres que es postulen pel bloc nacional, acostumen a ser mediàtics i 
famosos que, sense haver destacat per la seva feina al territori, es presenten a ser secretaris 
nacionals.
El que es pretén és potenciar el pes dels membres actius a l’Assemblea, ja que els delegats de 
les diferents Assemblees Territorials i Assemblees Exteriors, Assemblees Sectorials i joves, tenen 
un contacte més estret amb els socis, coneixen millor la casuística concreta de cada zona i àrea, 
i treballen estretament amb el carrer; tenen la visió global que poden obtenir com a secretaris 
nacionals a les diferents comissions.
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Solsona (Esmena 1496): No creiem que hi hagi d’haver cap 
membre de representació nacional perquè aquests, un cop han aconseguit ser al secretariat, 
encara que l’hagin proposat des d’una territorial, no han de donar comptes a cap territorial i això 
creiem que no té prou qualitat democràtica en tant que no pot representar l’opinió dels socis de 
base.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.
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NÚMERO:  27

Codi: 1634/1
Assemblea de Base: Terrassa
Document: Estatuts
Article: 20.4.d.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Tretze (13) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de repre-
sentació nacional, també anomenat bloc nacional, 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
Vint (20) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de represen-
tació nacional, també anomenat bloc 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.

Justificació esmena
Creiem que la creació dels blocs sectorial i jove no són necessaris i, a més, suposarien una so-
brerepresentació d’aquests àmbits. Els membres de joves i de les sectorials poden presentar-se 
igualment com a candidats al bloc nacional o al territorial. 
Dubtem de la representativitat dels candidats sectorials; al cap i a la fi, es presentaran individu-
alment i seran votats per un nombre, en alguns cas relativament petit de votants. I tot això, en 
detriment sobretot dels representants nacionals, votats per tot el territori. 
No ens sembla equilibrat reduir el bloc nacional en benefici del sectorial o de joves, i tampoc més 
representatiu que el sistema actual.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.

NÚMERO:  28

Codi: 1634/2
Assemblea de Base: Terrassa
Document: Reglament de règim intern
Article: 8.1.4.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Tretze (13) membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de represen-
tació nacional, també anomenat bloc nacional, i seran escollits per recompte del vot total de tots 
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els membres de l’Associació, de manera que resultaran escollits aquells que hagin obtingut més 
vots. 

Text esmena
Vint (20) membres del Secretariat tindran la consideració de membres de representació nacio-
nal, també anomenat bloc nacional, i seran escollits per recompte del vot total de tots els mem-
bres de l’Associació, de manera que resultaran escollits aquells que hagin obtingut més vots.

Justificació esmena
Creiem que la creació dels blocs sectorial i jove no són necessaris i, a més, suposarien una so-
brerepresentació d’aquests àmbits. Els membres de joves i de les sectorials poden presentar-se 
igualment com a candidats al bloc nacional o al territorial. 
Dubtem de la representativitat dels candidats sectorials; al cap i a la fi, es presentaran individu-
alment i seran votats per un nombre, en alguns cas relativament petit de votants. I tot això, en 
detriment sobretot dels representants nacionals, votats per tot el territori. 
No ens sembla equilibrat reduir el bloc nacional en benefici del sectorial o de joves, i tampoc més 
representatiu que el sistema actual.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.

NÚMERO:  29

Codi: 1900/2, 1937/1 i 1944/1
Assemblea de Base: Les Borges del Camp + Valls + Canonja
Document: Estatuts
Article: 20.4.d.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Tretze (13) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de repre-
sentació nacional, també anomenat bloc nacional, 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
Setze (16) dels membres del Secretariat tindran la consideració de membres de representació 
nacional, també anomenat bloc 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.

Justificació esmena
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Les Borges del Camp (Esmena 1900/2): Mantenint els 57 de 
Territorials, creiem que els que reduirem a Sectorials i Joves han de ser per representació Naci-
onal.
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JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Valls (Esmena 1937/1): Creiem que no és necessari abaixar 
el nombre de Secretaris Nacionals de 16 a 13 a causa de la importància que tenen i la feina que 
fan. Baixem a 3, en lloc de 5, la representació de les sectorials pel seu poc moviment i l’escàs pes 
que tenen al Secretariat i també a 1 dels joves, ja que és una sectorial amb pocs membres i, per 
tant, amb un ja està suficientment representada.
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Canonja (Esmena 1944/1): Disminució de membres de Sec-
torials i Joventut, i augment dels de Secretariat Nacional.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.

NÚMERO:  30

Codi: 1937/4, 1944/4 i 1900/1
Assemblea de Base: Les Borges del Camp + Valls + Canonja
Document: Reglament de règim intern
Article: 8.1.4.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Tretze (13) membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de represen-
tació nacional, també anomenat bloc 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
Setze (16) membres del Secretariat tindran la consideració de membres de representació nacio-
nal, també anomenat bloc nacional, i seran escollits per recompte del vot total de tots els mem-
bres de l’Associació, de manera que resultaran escollits aquells que hagin obtingut més vots.

Justificació esmena
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Les Borges del Camp (Esmena 1900/1): Mantenint els 57 de 
Territorials, creiem que els que reduirem a Sectorials i Joves han de ser per representació Naci-
onal.
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Valls (Esmena 1937/4): Creiem que no és necessari abaixar 
el nombre de Secretaris Nacionals de 16 a 13 a causa de la importància que tenen i la feina que 
fan. Baixem a 3, en lloc de 5, la representació de les sectorials pel seu poc moviment i l’escàs pes 
que tenen al Secretariat i també a 1 dels joves, ja que és una sectorial amb pocs membres i, per 
tant, amb un ja està suficientment representada.
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Canonja (Esmena 1944/4): Disminució de membres de Sec-
torials i Joventut, i augment dels de Secretariat Nacional.
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Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.

NÚMERO:  31

Codi: 1669/2
Assemblea de Base: Rubí
Document: Estatuts
Article: 20.4.d.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Tretze (13) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de repre-
sentació nacional, també anomenat bloc nacional, 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) Catorze (14) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de 
representació nacional, també anomenat bloc nacional, 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.

Justificació esmena
S’elimina de la proposta un Secretariat Nacional de representació territorial i s’assigna el mateix 
a l’àmbit nacional.
El Secretari Nacional de representació territorial que s’elimina, és un de representació del con-
junt de les Assemblees Exteriors, ja que precisament per la seva residència a l’exterior és difícil 
que pugui assistir amb normalitat a les diferents sessions de treball o reunions plenàries del 
Secretariat Nacional.
Aquest secretari s’assigna al bloc nacional.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.
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NÚMERO:  32

Codi: 1668/3
Assemblea de Base: Rubí
Document: Reglament de règim intern
Article: 8.1.4.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Tretze (13) membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de represen-
tació nacional, també anomenat bloc 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
Catorze (14) membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de represen-
tació nacional, també anomenat bloc 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
Els Secretaris elegits a cada territori poden fer la feina tal com especifica l’article 22.3 dels Esta-
tuts.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.

NÚMERO:  33

Codi: 1559
Assemblea de Base: Alt Urgell
Document: Estatuts
Article: 20.4.d.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Tretze (13) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de repre-
sentació nacional, també anomenat bloc nacional, seran escollits per recompte del vot total de 
tots els membres de l’Associació i resultaran escollits els candidats que hi hagin o tingut més 
vots. 

Text esmena
Quatre (4) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de repre-
sentació nacional, també anomenat bloc nacional, seran escollits pel recompte del vot total de 
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tots els membres de l’Associació i resultaran escollits els candidats que hi hagin obtingut més 
vots.

Justificació esmena
Si el territori ja està representat, no entenem que actualment sigui necessària la representació 
nacional. Tampoc eliminarem totalment aquest tipus de representació, sempre i quan cada un 
dels quatre representants nacionals estiguin repartits entre les quatre divisions actuals de pro-
víncies i tinguin les mateixes obligacions i drets que els representants territorials.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.

NÚMERO:  34

Codi: 1562
Assemblea de Base: Alt Urgell
Document: Reglament de règim intern
Article: 8.1.4.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Tretze (13) membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de represen-
tació nacional, també anomenat bloc 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
Quatre (4) membres del secretariat nacional tindran la consideració de membres de representa-
ció nacional, també anomenat bloc 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 no necessitem una quantitat tan gran de secretaris del bloc nacional, ja que el terri-
tori ja està ben representat.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
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rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.

NÚMERO:  35

Codi: 1918
Assemblea de Base: La Llacuna i Santa Ma Miralles
Document: Estatuts
Article: 20.4.d.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Tretze (13) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de repre-
sentació nacional, també anomenat bloc nacional, 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
Set (7) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de represen-
tació nacional, també anomenat bloc nacional, 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.

Justificació esmena
L’esperit amb què es va crear la Comissió per a la modificació de la composició del Secretariat 
Nacional responia fonamentalment al criteri de reduir els membres del Secretariat per tal de 
fer-lo molt més àgil i operatiu, i superar una certa burocratització i/o alentiment en la presa de 
decisions de caràcter ràpid.
El resultat del canvi proposat, per la votació a l’Assemblea General Ordinària, no aconseguirà fer-
lo més àgil, sinó que, en tot cas, hi haurà una representació territorial potser proporcionalment 
més compensada que l’actual.
En moments polítics com els actuals, el que cal és organismes molt més àgils per poder respon-
dre ràpidament a les situacions imprevistes, que es plantegen a una velocitat creixent. Per això 
la proposta que es planteja no pot, de cap manera, respondre a aquesta agilitat que el temps 
demana.
A més, l’entrada de representants de sectorials i de joves pot comportar problemes legals, si 
qualsevol soci ho impugna perquè, per escollir-los, es dona doble vot a tots aquells socis que 
els votin per representació sectorial, i inclús triple vot si, a més, tenen una edat inferior a 35 
anys. Atès que l’única identificació dels socis, actualment, és d’adscripció territorial, segons la 
proposta, alguns grups de socis, a més de votar per escollir els seus representants territorials, 
poden escollir uns altres representants (sectorials o joves) i influir doblement (o triple) en la 
composició del Secretariat Nacional. En canvi, alguns altres socis només ho podrien fer un cop. 
Un Secretariat Nacional d’entre 36 i 43 membres, com fa aquesta esmena, resulta d’una operati-
vitat i agilitat molt millor.
Els Secretaris elegits a cada territori poden fer la feina tal com especifica l’article 22.3 dels Esta-
tuts.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària del 
2019 (Assemblea General Ordinària-2019), indica que es crearà un Grup de treball (GdT) inte-
grat per tres membres del Secretariat Nacional, més una persona delegada de cada regió, dues 
persones delegades del conjunt d’Assemblees Sectorials i una persona delegada del conjunt d’As-
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semblees de Joves, amb l’objectiu de redactar una proposta de modificació de la composició del 
Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball es va crear el passat 21 de desembre i, desprès de 
diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una nova composició del Secretariat Nacional 
amb 57 Secretaris Nacionals de representació territorial, 13 Secretaris Nacionals de representa-
ció nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació sectorial i 2 Secretaris Nacionals de repre-
sentació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals. Enlloc de la Disposició Transitòria Segona abans 
esmentada es diu que l’objectiu d’aquest Grup de Treball sigui reduir els membres del Secretariat 
Nacional. La realitat ha estat que van decidir mantenir el nombre de Secretaris Nacionals, però 
amb diferent composició. Quant al que es diu a la justificació de l’esmena que “l’entrada de repre-
sentants de sectorials i de joves pot comportar problemes legals...”, prèvia la redacció d’aquests 
articles vam fer una consulta a tres juristes, cap dels quals va veure cap problema legal a votar 
per censos separats. El que sí que ens van dir és que era important que tothom que participi 
a l’Assemblea General ha de conèixer, prèviament a votar, el sistema de vot proposat, i aquest 
requisit s’aconsegueix amb la publicitat obligada pel Reglament de l’Assemblea General Ordinà-
ria-2019, que es dona a la ponència.

NÚMERO:  36

Codi: 1925
Assemblea de Base: La Llacuna i Santa Ma Miralles
Document: Reglament de règim intern
Article: 8.1.4.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Tretze (13) membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de represen-
tació nacional, també anomenat bloc 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
Set (7) membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de representació 
nacional, també anomenat bloc 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
L’esperit amb què es va crear la Comissió per a la modificació de la composició del Secretariat 
Nacional responia fonamentalment al criteri de reduir els membres del Secretariat per tal de 
fer-lo molt més àgil i operatiu, i superar una certa burocratització i/o alentiment en la presa de 
decisions de caràcter ràpid.
El resultat del canvi proposat, per la votació a l’Assemblea General Ordinària, no aconseguirà fer-
lo més àgil, sinó que, en tot cas, hi haurà una representació territorial potser proporcionalment 
més compensada que l’actual.
En moments polítics com els actuals, el que cal és organismes molt més àgils per poder respon-
dre ràpidament a les situacions imprevistes, que es plantegen a una velocitat creixent. Per això 
la proposta que es planteja no pot, de cap manera, respondre a aquesta agilitat que el temps 
demana.
A més, l’entrada de representants de sectorials i de joves pot comportar problemes legals, si 
qualsevol soci ho impugna perquè, per escollir-los, es dona doble vot a tots aquells socis que 
els votin per representació sectorial, i inclús triple vot si, a més, tenen una edat inferior a 35 
anys. Atès que l’única identificació dels socis, actualment, és d’adscripció territorial, segons la 
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proposta, alguns grups de socis, a més de votar per escollir els seus representants territorials, 
poden escollir uns altres representants (sectorials o joves) i influir doblement (o triple) en la 
composició del Secretariat Nacional. En canvi, alguns altres socis només ho podrien fer un cop. 
Un Secretariat Nacional d’entre 36 i 43 membres, com fa aquesta esmena, resulta d’una operati-
vitat i agilitat molt millor.
Els Secretaris elegits a cada territori poden fer la feina tal com especifica l’article 22.3 dels Esta-
tuts.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària del 
2019 (Assemblea General Ordinària-2019), indica que es crearà un Grup de treball (GdT) inte-
grat per tres membres del Secretariat Nacional, més una persona delegada de cada regió, dues 
persones delegades del conjunt d’Assemblees Sectorials i una persona delegada del conjunt d’As-
semblees de Joves, amb l’objectiu de redactar una proposta de modificació de la composició del 
Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball es va crear el passat 21 de desembre i, desprès de 
diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una nova composició del Secretariat Nacional 
amb 57 Secretaris Nacionals de representació territorial, 13 Secretaris Nacionals de representa-
ció nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació sectorial i 2 Secretaris Nacionals de repre-
sentació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals. Enlloc de la Disposició Transitòria Segona abans 
esmentada es diu que l’objectiu d’aquest Grup de Treball sigui reduir els membres del Secretariat 
Nacional. La realitat ha estat que van decidir mantenir el nombre de Secretaris Nacionals, però 
amb diferent composició. Quant al que es diu a la justificació de l’esmena que “l’entrada de repre-
sentants de sectorials i de joves pot comportar problemes legals...”, prèvia la redacció d’aquests 
articles vam fer una consulta a tres juristes, cap dels quals va veure cap problema legal a votar 
per censos separats. El que sí que ens van dir és que era important que tothom que participi 
a l’Assemblea General ha de conèixer, prèviament a votar, el sistema de vot proposat, i aquest 
requisit s’aconsegueix amb la publicitat obligada pel Reglament de l’Assemblea General Ordinà-
ria-2019, que es dona a la ponència.

NÚMERO:  37

Codi: 1904/2, 1937/2 i 1944/2
Assemblea de Base: Les Borges del Camp + Valls + Canonja
Document: Estatuts
Article: 20.4.e.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Cinc (5) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de represen-
tació sectorial, també anomenat bloc sectorial, hauran d’estar inscrits almenys a una Assemblea 
Sectorial, seran escollits per recompte del vot total de tots els membres inscrits a les Assemblees 
Sectorials i resultaran escollits els candidats que hagin obtingut més vots. 

Text esmena
Tres (3) dels membres del Secretariat tindran la consideració de membres de representació sec-
torial, també anomenat bloc sectorial, que hauran d’estar inscrits almenys a una Assemblea Sec-
torial, i seran escollits per recompte del vot total de tots els membres inscrits a les Assemblees 
Sectorials, i resultaran escollits els candidats que hi hagin obtingut més vots.

Justificació esmena
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Les Borges de Camp (Esmena 1904/2): Les Sectorials estan 
sobrevalorades a nivell del Secretariat Nacional, si ens fixem en el treball que estan fent. Moltes 
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ni operen i les seves necessitats poden expressar-se a les Territorials.
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Valls (Esmena 1937/2): Creiem que no és necessari abaixar 
el nombre de Secretaris Nacionals de 16 a 13 donada la importància que tenen i la feina que fan. 
Baixem a 3 enlloc de 5 la representació de les sectorials pel seu poc moviment i l’escàs pes que 
tenen al Secretariat i també a 1 dels joves ja que és una sectorial amb pocs membres i per tant 
amb un ja està suficientment representada.
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Canonja (Esmena 1944/2): Disminució de membres de Sec-
torial i Joventut, i augment dels de Secretariat Nacional.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.

NÚMERO:  38

Codi: 1904/1, 1937/5 i 1944/5
Assemblea de Base: Les Borges del Camp + Valls + Canonja
Document: Reglament de règim intern
Article: 8.1.5.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Cinc (5) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de represen-
tació sectorial, també anomenat bloc sectorial, i seran escollits per recompte del vot total de tots 
els membres inscrits a les Assemblees Sectorials, de manera que resultaran escollits aquells que 
hi hagin obtingut més vots. 

Text esmena
Tres (3) dels membres del Secretariat tindran la consideració de membres de representació sec-
torial, també anomenat bloc sectorial, i seran escollits per recompte del vot total de tots els 
membres inscrits a les Assemblees Sectorials, de manera que resultaran escollits aquells que hi 
hagin obtingut més vots.

Justificació esmena
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Les Borges de Camp (Esmena 1904/1): Les Sectorials estan 
sobrevalorades a nivell del Secretariat Nacional, si ens fixem en el treball que estan fent. Moltes 
ni operen i les seves necessitats poden expressar-se a les Territorials.
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Valls (Esmena 1937/5): Creiem que no és necessari abaixar 
el nombre de Secretaris Nacionals de 16 a 13 donada la importància que tenen i la feina que fan. 
Baixem a 3 enlloc de 5 la representació de les sectorials pel seu poc moviment i l’escàs pes que 
tenen al Secretariat i també a 1 dels joves ja que és una sectorial amb pocs membres i per tant 
amb un ja està suficientment representada.
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Canonja (Esmena 1944/5): Disminució de membres de Sec-
torial i Joventut, i augment dels de Secretariat Nacional.”
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Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.

NÚMERO:  39

Codi: 1966/3, 1561, 1636/1 i 1975/1
Assemblea de Base: Sarrià- Sant Gervasi + Alt Urgell + Terrassa
Document: Estatuts
Article: 20.4.e.
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
Cinc (5) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de represen-
tació sectorial, també anomenat bloc sectorial, hauran d’estar inscrits almenys a una Assemblea 
Sectorial, seran escollits per recompte del vot total de tots els membres inscrits a les Assemblees 
Sectorials i resultaran escollits els candidats que hagin obtingut més vots. 

Text esmena
Supressió de l’article 20.4.e.

Justificació esmena
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Sarrià-Sant Gervasi (Esmena 1966/3): Es proposa que hi 
hagi 67 Secretaris Nacionals, tots únicament de representació territorial.
En resum, les tres subregions del Barcelonès queden amb els mateixos representants, la regió 2 
augmenta dos representants i tota la resta de regions i subregions augmenten un representant. 
El que es pretén és potenciar el pes del territori a l’Assemblea, ja que els delegats de les diferents 
Assemblees Territorials i Assemblees Exteriors tenen un contacte més estret amb el territori, co-
neixen millor la casuística concreta de cada zona, i treballen estretament amb el carrer; tenen la 
visió global del territori que poden obtenir com a Secretaris Nacionals a les diferents comissions.
Com que tots els postulants, si volen presentar-se, han de demanar l’aval a la seva territorial, així 
demostren la seva implicació al territori i a l’Assemblea en general, i poden presentar-se perfec-
tament pel bloc territorial.
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Alt Urgell (Esmena 1561): No creiem que sigui necessari que 
hi hagi representants de sectorials específicament. Les sectorials ja disposen d’una comissió i, a 
més, els secretaris nacionals poden formar part de les sectorials que vulguin.
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Terrassa (Esmena 1636/1): Creiem que la creació dels blocs 
sectorial i jove no són necessaris i, a més, suposarien una sobrerepresentació d’aquests àmbits. 
Els membres de joves i de les sectorials poden presentar-se igualment com a candidats al bloc 
nacional o al territorial. 
Dubtem de la representativitat dels candidats sectorials; al cap i a la fi, es presentaran indi-
vidualment i seran votats per un nombre, en alguns casos, relativament petit de votants. 
I tot això, en detriment sobretot dels representants nacionals, votats per tot el territori.  
No ens sembla equilibrat reduir el bloc nacional en benefici del sectorial o de joves, i tampoc més 
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representatiu que el sistema actual.
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Sarrià-Sant Gervasi (Esmena 1975/1): Es proposa que hi hagi 
seixanta-nou (69) Secretaris Nacionals: cinquanta-sis (56) pel bloc territorial i tretze (13) pel 
bloc nacional.
Per tal de deixar senar el nombre de Secretaris Nacionals, proposem reduir els membres del 
Secretariat Nacional de la subregió 1a1 en sis (6) i totes les altres regions i subregions en la 
distribució que conforma la proposta de reforma parcial dels Estatuts i el Reglament del Règim 
Intern del 2020.
Els postulants que vulguin presentar-se pels blocs proposats de sectorials i joves, ho poden fer 
igualment pels blocs de territori o nacional.
La seva inclusió només significaria un privilegi per als membres que estiguin inclosos en una 
sectorial, ja que tindrien més opcions de vot que no pas un altre soci.
També significaria que un soci pot presentar-se a obtenir l’aval a més d’un bloc, i obtenir, així, un 
privilegi que no tenen els altres.
Altrament, és del tot irregular que s’incloguin blocs de vot nous quan no se n’ha fet públic el 
sistema de votació, tant el previ a les mateixes sectorials i joves, com després a les eleccions ja 
generals de l’Assemblea.”

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.

NÚMERO:  40

Codi: 1636/2, 1966/8, 1563 i 1975/6
Assemblea de Base: Sarrià- Sant Gervasi + Alt Urgell + Terrassa
Document: Reglament de règim intern
Article: 8.1.5.
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
Cinc (5) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de represen-
tació sectorial, també anomenat bloc sectorial, i seran escollits per recompte del vot total de tots 
els membres inscrits a les Assemblees Sectorials, de manera que resultaran escollits aquells que 
hi hagin obtingut més vots. 

Text esmena
Supressió de l’article 8.1.5.

Justificació esmena
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Sarrià-Sant Gervasi (Esmena 1966/8): Es proposa que hi 
hagi 67 Secretaris Nacionals, tots únicament de representació territorial.
En resum, les tres subregions del Barcelonès queden amb els mateixos representants, la regió 2 
augmenta dos representants i tota la resta de regions i subregions augmenten un representant. 
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El que es pretén és potenciar el pes del territori a l’Assemblea, ja que els delegats de les diferents 
Assemblees Territorials i Assemblees Exteriors tenen un contacte més estret amb el territori, co-
neixen millor la casuística concreta de cada zona, i treballen estretament amb el carrer; tenen la 
visió global del territori que poden obtenir com a Secretaris Nacionals a les diferents comissions.
Com que tots els postulants, si volen presentar-se, han de demanar l’aval a la seva territorial, així 
demostren la seva implicació al territori i a l’Assemblea en general, i poden presentar-se perfec-
tament pel bloc territorial.
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Alt Urgell (Esmena 1563): No creiem que sigui necessari que 
hi hagi representants de sectorials específicament. Les sectorials ja disposen d’una comissió i, a 
més, els secretaris nacionals poden formar part de les sectorials que vulguin.
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Terrassa (Esmena 1636/2): Creiem que la creació dels blocs 
sectorial i jove no són necessaris i, a més, suposarien una sobrerepresentació d’aquests àmbits. 
Els membres de joves i de les sectorials poden presentar-se igualment com a candidats al bloc 
nacional o al territorial. 
Dubtem de la representativitat dels candidats sectorials; al cap i a la fi, es presentaran individu-
alment i seran votats per un nombre, en alguns casos, relativament petit de votants. I tot això, 
en detriment sobretot dels representants nacionals, votats per tot el territori. 
No ens sembla equilibrat reduir el bloc nacional en benefici del sectorial o de joves, i tampoc més 
representatiu que el sistema actual.
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Sarrià-Sant Gervasi (Esmena 1975/6): Es proposa que hi hagi 
seixanta-nou (69) Secretaris Nacionals: cinquanta-sis (56) pel bloc territorial i tretze (13) pel 
bloc nacional.
Per tal de deixar senar el nombre de Secretaris Nacionals, proposem reduir els membres del 
Secretariat Nacional de la subregió 1a1 en sis (6) i totes les altres regions i subregions en la 
distribució que conforma la proposta de reforma parcial dels Estatuts i el Reglament del Règim 
Intern del 2020.
Els postulants que vulguin presentar-se pels blocs proposats de sectorials i joves, ho poden fer 
igualment pels blocs de territori o nacional.
La seva inclusió només significaria un privilegi per als membres que estiguin inclosos en una 
sectorial, ja que tindrien més opcions de vot que no pas un altre soci.
També significaria que un soci pot presentar-se a obtenir l’aval a més d’un bloc, i obtenir, així, un 
privilegi que no tenen els altres.
Altrament, és del tot irregular que s’incloguin blocs de vot nous quan no se n’ha fet públic el 
sistema de votació, tant el previ a les mateixes sectorials i joves, com després a les eleccions ja 
generals de l’Assemblea.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.
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NÚMERO:  41

Codi: 1919
Assemblea de Base: La Llacuna i Santa Ma Miralles
Document: Estatuts
Article: 20.4.e.
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
Cinc (5) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de represen-
tació sectorial, també anomenat bloc sectorial, hauran d’estar inscrits almenys a una Assemblea 
Sectorial, seran escollits per recompte del vot total de tots els membres inscrits a les Assemblees 
Sectorials i resultaran escollits els candidats que hagin obtingut més vots. 

Text esmena
Supressió de l’article 20.4.e.

Justificació esmena
L’esperit amb què es va crear la Comissió per a la modificació de la composició del Secretariat 
Nacional responia fonamentalment al criteri de reduir els membres del Secretariat per tal de 
fer-lo molt més àgil i operatiu, i superar una certa burocratització i/o alentiment en la presa de 
decisions de caràcter ràpid.
El resultat del canvi proposat, per la votació a l’Assemblea General Ordinària, no aconseguirà fer-
lo més àgil, sinó que, en tot cas, hi haurà una representació territorial potser proporcionalment 
més compensada que l’actual.
En moments polítics com els actuals, el que cal és organismes molt més àgils per poder respon-
dre ràpidament a les situacions imprevistes, que es plantegen a una velocitat creixent. Per això 
la proposta que es planteja no pot, de cap manera, respondre a aquesta agilitat que el temps 
demana.
A més, l’entrada de representants de sectorials i de joves pot comportar problemes legals, si 
qualsevol soci ho impugna perquè, per escollir-los, es dona doble vot a tots aquells socis que els 
votin per representació sectorial, i inclús triple vot si, a més, tenen una edat inferior a 35 anys. 
Atès que l’única identificació dels socis, actualment, és d’adscripció territorial, segons la propos-
ta, alguns grups de socis, a més de votar per escollir els seus representants territorials, poden es-
collir uns altres representants (sectorials o joves) i influir doblement (o triple) en la composició 
del Secretariat Nacional. En canvi, alguns altres socis només ho podrien fer un cop.
Un Secretariat Nacional d’entre 36 i 43 membres, com fa aquesta esmena, resulta d’una operati-
vitat i agilitat molt millor.
Els Secretaris elegits a cada territori poden fer la feina tal com especifica l’article 22.3 dels Esta-
tuts.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària del 
2019 (Assemblea General Ordinària-2019), indica que es crearà un Grup de treball (GdT) inte-
grat per tres membres del Secretariat Nacional, més una persona delegada de cada regió, dues 
persones delegades del conjunt d’Assemblees Sectorials i una persona delegada del conjunt d’As-
semblees de Joves, amb l’objectiu de redactar una proposta de modificació de la composició del 
Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball es va crear el passat 21 de desembre i, desprès de 
diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una nova composició del Secretariat Nacional 
amb 57 Secretaris Nacionals de representació territorial, 13 Secretaris Nacionals de representa-
ció nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació sectorial i 2 Secretaris Nacionals de repre-
sentació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals. Enlloc de la Disposició Transitòria Segona abans 
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esmentada es diu que l’objectiu d’aquest Grup de Treball sigui reduir els membres del Secretaris 
Nacionals. La realitat ha estat que van decidir mantenir el nombre de Secretaris Nacionals, però 
amb diferent composició. Quant al que es diu a la justificació de l’esmena que “l’entrada de repre-
sentants de sectorials i de joves pot comportar problemes legals...”, prèvia la redacció d’aquests 
articles vam fer una consulta a tres juristes, cap dels quals va veure cap problema legal a votar 
per censos separats. El que sí que ens van dir és que era important que tothom que participi 
a l’Assemblea General ha de conèixer, prèviament a votar, el sistema de vot proposat, i aquest 
requisit s’aconsegueix amb la publicitat obligada pel Reglament de l’Assemblea General Ordinà-
ria-2019, que es dona a la ponència.

NÚMERO:  42

Codi: 1926
Assemblea de Base: La Llacuna i Santa Mª Miralles
Document: Reglament de règim intern
Article: 8.1.5.
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
Cinc (5) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de represen-
tació sectorial, també anomenat bloc sectorial, i seran escollits per recompte del vot total de tots 
els membres inscrits a les Assemblees Sectorials, de manera que resultaran escollits aquells que 
hi hagin obtingut més vots. 

Text esmena
Supressió de l’article 8.1.5.

Justificació esmena
L’esperit amb què es va crear la Comissió per a la modificació de la composició del Secretariat 
Nacional responia fonamentalment al criteri de reduir els membres del Secretariat per tal de 
fer-lo molt més àgil i operatiu, i superar una certa burocratització i/o alentiment en la presa de 
decisions de caràcter ràpid.
El resultat del canvi proposat, per la votació a l’Assemblea General Ordinària, no aconseguirà fer-
lo més àgil, sinó que, en tot cas, hi haurà una representació territorial potser proporcionalment 
més compensada que l’actual.
En moments polítics com els actuals, el que cal és organismes molt més àgils per poder respon-
dre ràpidament a les situacions imprevistes, que es plantegen a una velocitat creixent. Per això 
la proposta que es planteja no pot, de cap manera, respondre a aquesta agilitat que el temps 
demana.
A més, l’entrada de representants de sectorials i de joves pot comportar problemes legals, si 
qualsevol soci ho impugna perquè, per escollir-los, es dona doble vot a tots aquells socis que 
els votin per representació sectorial, i inclús triple vot si, a més, tenen una edat inferior a 35 
anys. Atès que l’única identificació dels socis, actualment, és d’adscripció territorial, segons la 
proposta, alguns grups de socis, a més de votar per escollir els seus representants territorials, 
poden escollir uns altres representants (sectorials o joves) i influir doblement (o triple) en la 
composició del Secretariat Nacional. En canvi, alguns altres socis només ho podrien fer un cop. 
Un Secretariat Nacional d’entre 36 i 43 membres, com fa aquesta esmena, resulta d’una operati-
vitat i agilitat molt millor.
Els Secretaris elegits a cada territori poden fer la feina tal com especifica l’article 22.3 dels Esta-
tuts.
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Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària del 
2019 (Assemblea General Ordinària-2019), indica que es crearà un Grup de treball (GdT) inte-
grat per tres membres del Secretariat Nacional, més una persona delegada de cada regió, dues 
persones delegades del conjunt d’Assemblees Sectorials i una persona delegada del conjunt d’As-
semblees de Joves, amb l’objectiu de redactar una proposta de modificació de la composició del 
Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball es va crear el passat 21 de desembre i, desprès de 
diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una nova composició del Secretariat Nacional 
amb 57 Secretaris Nacionals de representació territorial, 13 Secretaris Nacionals de representa-
ció nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació sectorial i 2 Secretaris Nacionals de repre-
sentació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals. Enlloc de la Disposició Transitòria Segona abans 
esmentada es diu que l’objectiu d’aquest Grup de Treball sigui reduir els membres del Secretariat 
Nacional. La realitat ha estat que van decidir mantenir el nombre de Secretaris Nacionals, però 
amb diferent composició. Quant al que es diu a la justificació de l’esmena que “l’entrada de repre-
sentants de sectorials i de joves pot comportar problemes legals...”, prèvia la redacció d’aquests 
articles vam fer una consulta a tres juristes, cap dels quals va veure cap problema legal a votar 
per censos separats. El que sí que ens van dir és que era important que tothom que participi 
a l’Assemblea General ha de conèixer, prèviament a votar, el sistema de vot proposat, i aquest 
requisit s’aconsegueix amb la publicitat obligada pel Reglament de l’Assemblea General Ordinà-
ria-2019, que es dona a la ponència.

NÚMERO:  43

Codi: 1907/2, 1937/3 i 1944/3
Assemblea de Base: Les Borges del Camp + Valls + Canonja
Document: Estatuts
Article: 20.4.f.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Dos (2) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de represen-
tació jove, també anomenat bloc jove, hauran d’estar inscrits a una Assemblea de Joves, tenir 
una edat màxima de 35 anys en la data de la convocatòria, seran escollits per recompte del vot 
total de tots els membres de l’Associació amb una edat que no superi els 35 anys en la data de la 
convocatòria i resultaran escollits els candidats que hi hagin obtingut més vots. 

Text esmena
Un (1) dels membres del Secretariat tindran la consideració de membres de representació jove, 
també anomenat bloc jove, que hauran d’estar inscrits a una Assemblea de Joves i tenir una 
edat de fins a 35 anys complerts a la data de la convocatòria, i seran escollits per recompte del 
vot total de tots els membres de l’Associació amb edat de fins a 35 anys complerts a la data de la 
convocatòria, i resultaran escollits els candidats que hi hagin obtingut més vots.

Justificació esmena
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Les Borges del Camp (Esmena 1907/2): Una representació 
per a menys de 50 socis no pot tenir més d’un representant. Creiem que no seria prudent dei-
xar-lo a 0, però tampoc la sobrerepresentació que tenia fins ara o la que se’ls proposava ara.
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Valls (Esmena 1937/3): Creiem que no és necessari abaixar 
el nombre de Secretaris Nacionals de 16 a 13 donada la importància que tenen i la feina que fan. 
Baixem a 3 enlloc de 5 la representació de les sectorials pel seu poc moviment i l’escàs pes que 
tenen al Secretariat i també a 1 dels joves ja que és una sectorial amb pocs membres i per tant 
amb un ja està suficientment representada.
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JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Canonja (Esmena 1944/3): Disminució de membres de Sec-
torial i Joventut, i augment dels de Secretariat Nacional.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.

NÚMERO:  44

Codi: 1937/6, 1944/6 i 1907/1
Assemblea de Base: Les Borges del Camp + Valls + Canonja
Document: Reglament de règim intern
Article: 8.1.6.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Dos (2) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de repre-
sentació jove, també anomenat bloc jove, i seran escollits per recompte del vot total de tots els 
membres de l’Associació amb una edat que no superi els 35 anys en la data de la convocatòria, de 
manera que resultaran escollits aquells que hi hagin obtingut més vots. 

Text esmena
Un (1) dels membres del Secretariat tindrà la consideració de membre de representació jove, 
també anomenat bloc jove, i serà escollit per recompte del vot total de tots els membres de 
l’Associació amb edat de fins a 35 anys complerts a la data de la convocatòria, de manera que 
resultaran escollits aquells que hi hagin obtingut més vots.

Justificació esmena
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Les Borges del Camp (Esmena 1907/1): Una representació 
per a menys de 50 socis no pot tenir més d’un representant. Creiem que no seria prudent dei-
xar-lo a 0, però tampoc la sobrerepresentació que tenia fins ara o la que se’ls proposava ara.
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Valls (Esmena 1937/6): Creiem que no és necessari abaixar 
el nombre de Secretaris Nacionals de 16 a 13 donada la importància que tenen i la feina que fan. 
Baixem a 3 enlloc de 5 la representació de les sectorials pel seu poc moviment i l’escàs pes que 
tenen al Secretariat i també a 1 dels joves ja que és una sectorial amb pocs membres i per tant 
amb un ja està suficientment representada.
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Canonja (Esmena 1944/6): Disminució de membres de Sec-
torial i Joventut, i augment dels de Secretariat Nacional.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
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proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.

NÚMERO:  45

Codi: 1966/4, 1637/1 i 1975/2
Assemblea de Base: Sarrià - Sant Gervasi + Terrassa
Document: Estatuts
Article: 20.4.f.
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
Dos (2) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de represen-
tació jove, també anomenat bloc jove, hauran d’estar inscrits a una Assemblea de Joves, tenir 
una edat màxima de 35 anys en la data de la convocatòria, seran escollits per recompte del vot 
total de tots els membres de l’Associació amb una edat que no superi els 35 anys en la data de la 
convocatòria i resultaran escollits els candidats que hi hagin obtingut més vots. 

Text esmena
Supressió de l’article 20.4.f.

Justificació esmena
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Sarrià-Sant Gervasi (Esmena 1966/4): Es proposa que hi 
hagi 67 Secretaris Nacionals, tots únicament de representació territorial.
En resum, les tres subregions del Barcelonès queden amb els mateixos representants, la regió 2 
augmenta dos representants i tota la resta de regions i subregions augmenten un representant.
El que es pretén és potenciar el pes del territori a l’Assemblea, ja que els delegats de les diferents 
Assemblees Territorials i Assemblees Exteriors tenen un contacte més estret amb el territori, co-
neixen millor la casuística concreta de cada zona, i treballen estretament amb el carrer; tenen la 
visió global del territori que poden obtenir com a Secretaris Nacionals a les diferents comissions.
Com que tots els postulants, si volen presentar-se, han de demanar l’aval a la seva territorial, així 
demostren la seva implicació al territori i a l’Assemblea en general, i poden presentar-se perfec-
tament pel bloc territorial.
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Terrassa (Esmena 1637/1): Creiem que la creació dels blocs 
sectorial i jove no són necessaris i, a més, suposarien una sobrerepresentació d’aquests àmbits. 
Els membres de joves i de les sectorials poden presentar-se igualment com a candidats al bloc 
nacional o al territorial. 
Dubtem de la representativitat dels candidats sectorials; al cap i a la fi, es presentaran indi-
vidualment i seran votats per un nombre, en alguns casos, relativament petit de votants. 
I tot això, en detriment sobretot dels representants nacionals, votats per tot el territori.  
No ens sembla equilibrat reduir el bloc nacional en benefici del sectorial o de joves. I tampoc més 
representatiu que el sistema actual.
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Sarrià-Sant Gervasi (Esmena 1975/2): Es proposa que hi hagi 
seixanta-nou (69) Secretaris Nacionals, cinquanta-sis (56) pel bloc territorial i tretze (13) pel 
bloc nacional.
Per tal de deixar senar el nombre de Secretariat Nacional, proposem reduir els membres del 
Secretariat Nacional de la subregió 1a1 a sis (6), i totes les altres regions i subregions en la distri-
bució que conforma la proposta de reforma parcial dels Estatuts i el Reglament del Règim Intern 
del 2020.
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Els postulants que vulguin presentar-se pels blocs proposats de sectorials i joves, ho poden fer 
igualment pels blocs de territori o nacional.
La seva inclusió només significaria un privilegi per als membres que estiguin inclosos en una 
sectorial, ja que tindrien més opcions de vot que no pas un altre soci.
També significaria que un soci pot presentar-se a obtenir l’aval a més d’un bloc, i obtenir, així, un 
privilegi que no tenen els altres.
Altrament, és del tot irregular que s’incloguin blocs de vot nous quan no se n’ha fet públic el 
sistema de votació i tant el previ a les mateixes sectorials i joves, com després a les eleccions ja 
generals de l’Assemblea.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.

NÚMERO:  46

Codi: 1637/2, 1966/9 1975/7
Assemblea de Base: Sarrià- Sant Gervasi + Terrassa
Document: Reglament de règim intern
Article: 8.1.6.
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
Dos (2) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de repre-
sentació jove, també anomenat bloc jove, i seran escollits per recompte del vot total de tots els 
membres de l’Associació amb una edat que no superi els 35 anys en la data de la convocatòria, de 
manera que resultaran escollits aquells que hi hagin obtingut més vots. 

Text esmena
Supressió de l’article 8.1.6.

Justificació esmena
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Sarrià-Sant Gervasi (Esmena 1966/9): Es proposa que hi 
hagi 67 Secretaris Nacionals, tots únicament de representació territorial.
En resum, les tres subregions del Barcelonès queden amb els mateixos representants, la regió 2 
augmenta dos representants i tota la resta de regions i subregions augmenten un representant. 
El que es pretén és potenciar el pes del territori a l’Assemblea, ja que els delegats de les diferents 
Assemblees Territorials i Assemblees Exteriors tenen un contacte més estret amb el territori, co-
neixen millor la casuística concreta de cada zona, i treballen estretament amb el carrer; tenen la 
visió global del territori que poden obtenir com a Secretaris Nacionals a les diferents comissions.
Com que tots els postulants, si volen presentar-se, han de demanar l’aval a la seva territorial, així 
demostren la seva implicació al territori i a l’Assemblea en general, i poden presentar-se perfec-
tament pel bloc territorial.
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JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Terrassa (Esmena 1637/2): Creiem que la creació dels blocs 
sectorial i jove no són necessaris i, a més, suposarien una sobrerepresentació d’aquests àmbits. 
Els membres de joves i de les sectorials poden presentar-se igualment com a candidats al bloc 
nacional o al territorial. 
Dubtem de la representativitat dels candidats sectorials; al cap i a la fi, es presentaran indi-
vidualment i seran votats per un nombre, en alguns casos, relativament petit de votants. 
I tot això, en detriment sobretot dels representants nacionals, votats per tot el territori.  
No ens sembla equilibrat reduir el bloc nacional en benefici del sectorial o de joves. I tampoc més 
representatiu que el sistema actual.
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Sarrià-Sant Gervasi (Esmena 1975/7): Es proposa que hi hagi 
seixanta-nou (69) Secretaris Nacionals, cinquanta-sis (56) pel bloc territorial i tretze (13) pel 
bloc nacional.
Per tal de deixar senar el nombre de Secretaris Nacionals, proposem reduir els membres del 
Secretariat Nacional de la subregió 1a1 a sis (6), i totes les altres regions i subregions en la distri-
bució que conforma la proposta de reforma parcial dels Estatuts i el Reglament del Règim Intern 
del 2020.
Els postulants que vulguin presentar-se pels blocs proposats de sectorials i joves, ho poden fer 
igualment pels blocs de territori o nacional.
La seva inclusió només significaria un privilegi per als membres que estiguin inclosos en una 
sectorial, ja que tindrien més opcions de vot que no pas un altre soci.
També significaria que un soci pot presentar-se a obtenir l’aval a més d’un bloc, i obtenir, així, un 
privilegi que no tenen els altres.
Altrament, és del tot irregular que s’incloguin blocs de vot nous quan no se n’ha fet públic el 
sistema de votació i tant el previ a les mateixes sectorials i joves, com després a les eleccions ja 
generals de l’Assemblea.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretaris Nacionals amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.

NÚMERO:  47

Codi: 1742
Assemblea de Base: San Joan Despí
Document: Estatuts
Article: 20.4.f.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Dos (2) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de represen-
tació jove, també anomenat bloc jove, hauran d’estar inscrits a una Assemblea de Joves, tenir 
una edat màxima de 35 anys en la data de la convocatòria, seran escollits per recompte del vot 
total de tots els membres de l’Associació amb una edat que no superi els 35 anys en la data de la 
convocatòria i resultaran escollits els candidats que hi hagin obtingut més vots. 
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Text esmena
Quatre (4) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de repre-
sentació jove, també anomenat bloc jove, que hauran d’estar inscrits a una Assemblea de Joves 
i tenir una edat de fins a 35 anys complerts a la data de la convocatòria, i seran escollits per 
recompte del vot total de tots els membres de l’Associació amb edat de fins a 35 anys complerts 
a la data de la convocatòria, i resultaran escollits els candidats que hi hagin obtingut més vots.

Justificació esmena
Creiem que a l’Assemblea li cal una renovació general, i per aconseguir-ho, creiem que cal poten-
ciar que hi hagi més joves al Secretariat Nacional per tal que puguin incidir aportant visions i 
propostes que comportin més participació juvenil.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.

NÚMERO:  48

Codi: 1743
Assemblea de Base: San Joan Despí
Document: Reglament de règim intern
Article: 8.1.6.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Dos (2) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de repre-
sentació jove, també anomenat bloc jove, i seran escollits per recompte del vot total de tots els 
membres de l’Associació amb una edat que no superi els 35 anys en la data de la convocatòria, de 
manera que resultaran escollits aquells que hi hagin obtingut més vots. 

Text esmena
Quatre (4) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de repre-
sentació jove, també anomenat bloc jove, i seran escollits per recompte del vot total de tots els 
membres de l’Associació amb edat de fins a 35 anys complerts a la data de la convocatòria, de 
manera que resultaran escollits aquells que hi hagin obtingut més vots.

Justificació esmena
Creiem que a l’Assemblea li cal una renovació general, i per aconseguir-ho, creiem que cal poten-
ciar que hi hagi més joves al Secretariat Nacional per tal que puguin incidir aportant visions i 
propostes que comportin més participació juvenil.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
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Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre, i després de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.

NÚMERO:  49

Codi: 1920
Assemblea de Base: La Llacuna i Santa Ma Miralles
Document: Estatuts
Article: 20.4.f.
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
Dos (2) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de represen-
tació jove, també anomenat bloc jove, hauran d’estar inscrits a una Assemblea de Joves, tenir 
una edat màxima de 35 anys en la data de la convocatòria, seran escollits per recompte del vot 
total de tots els membres de l’Associació amb una edat que no superi els 35 anys en la data de la 
convocatòria i resultaran escollits els candidats que hi hagin obtingut més vots. 

Text esmena
Supressió de l’article 20.4.f.

Justificació esmena
L’esperit amb què es va crear la Comissió per a la modificació de la composició del Secretariat 
Nacional responia fonamentalment al criteri de reduir els membres del Secretariat per tal de 
fer-lo molt més àgil i operatiu, i superar una certa burocratització i/o alentiment en la presa de 
decisions de caràcter ràpid.
El resultat del canvi proposat, per la votació a l’Assemblea General Ordinària, no aconseguirà fer-
lo més àgil, sinó que, en tot cas, hi haurà una representació territorial potser proporcionalment 
més compensada que l’actual.
En moments polítics com els actuals, el que cal és organismes molt més àgils per poder respon-
dre ràpidament a les situacions imprevistes, que es plantegen a una velocitat creixent. Per això 
la proposta que es planteja no pot, de cap manera, respondre a aquesta agilitat que el temps 
demana.
A més, l’entrada de representants de sectorials i de joves pot comportar problemes legals, si 
qualsevol soci ho impugna perquè, per escollir-los, es dona doble vot a tots aquells socis que els 
votin per representació sectorial, i inclús triple vot si, a més, tenen una edat inferior a 35 anys. 
Atès que l’única identificació dels socis, actualment, és d’adscripció territorial, segons la propos-
ta, alguns grups de socis, a més de votar per escollir els seus representants territorials, poden es-
collir uns altres representants (sectorials o joves) i influir doblement (o triple) en la composició 
del Secretariat Nacional. En canvi, alguns altres socis només ho podrien fer un cop.
Un Secretariat Nacional d’entre 36 i 43 membres, com fa aquesta esmena, resulta d’una operati-
vitat i agilitat molt millor.
Els Secretaris elegits a cada territori poden fer la feina tal com especifica l’article 22.3 dels Esta-
tuts.
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Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària del 
2019 (Assemblea General Ordinària-2019), indica que es crearà un Grup de treball (GdT) inte-
grat per tres membres del Secretariat Nacional, més una persona delegada de cada regió, dues 
persones delegades del conjunt d’Assemblees Sectorials i una persona delegada del conjunt d’As-
semblees de Joves, amb l’objectiu de redactar una proposta de modificació de la composició del 
Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball es va crear el passat 21 de desembre i, desprès de 
diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una nova composició del Secretariat Nacional 
amb 57 Secretaris Nacionals de representació territorial, 13 Secretaris Nacionals de representa-
ció nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació sectorial i 2 Secretaris Nacionals de repre-
sentació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals. Enlloc de la Disposició Transitòria Segona abans 
esmentada es diu que l’objectiu d’aquest Grup de Treball sigui reduir els membres del Secretaris 
Nacionals. La realitat ha estat que van decidir mantenir el nombre de Secretaris Nacionals, però 
amb diferent composició. Quant al que es diu a la justificació de l’esmena que “l’entrada de repre-
sentants de sectorials i de joves pot comportar problemes legals...”, prèvia la redacció d’aquests 
articles vam fer una consulta a tres juristes, cap dels quals va veure cap problema legal a votar 
per censos separats. El que sí que ens van dir és que era important que tothom que participi 
a l’Assemblea General ha de conèixer, prèviament a votar, el sistema de vot proposat, i aquest 
requisit s’aconsegueix amb la publicitat obligada pel Reglament de l’Assemblea General Ordinà-
ria-2019, que es dona a la ponència.

NÚMERO:  50

Codi: 1928
Assemblea de Base: La Llacuna i Santa Ma Miralles
Document: Reglament de règim intern
Article: 8.1.6.
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
Dos (2) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de repre-
sentació jove, també anomenat bloc jove, i seran escollits per recompte del vot total de tots els 
membres de l’Associació amb una edat que no superi els 35 anys en la data de la convocatòria, de 
manera que resultaran escollits aquells que hi hagin obtingut més vots. 

Text esmena
Supressió de l’article 8.1.6.

Justificació esmena
L’esperit amb què es va crear la Comissió per a la modificació de la composició del Secretariat 
Nacional responia fonamentalment al criteri de reduir els membres del Secretariat per tal de 
fer-lo molt més àgil i operatiu, i superar una certa burocratització i/o alentiment en la presa de 
decisions de caràcter ràpid.
El resultat del canvi proposat, per la votació a l’Assemblea General Ordinària, no aconseguirà fer-
lo més àgil, sinó que, en tot cas, hi haurà una representació territorial potser proporcionalment 
més compensada que l’actual.
En moments polítics com els actuals, el que cal és organismes molt més àgils per poder respon-
dre ràpidament a les situacions imprevistes, que es plantegen a una velocitat creixent. Per això 
la proposta que es planteja no pot, de cap manera, respondre a aquesta agilitat que el temps 
demana.
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A més, l’entrada de representants de sectorials i de joves pot comportar problemes legals, si 
qualsevol soci ho impugna perquè, per escollir-los, es dona doble vot a tots aquells socis que 
els votin per representació sectorial, i inclús triple vot si, a més, tenen una edat inferior a 35 
anys. Atès que l’única identificació dels socis, actualment, és d’adscripció territorial, segons la 
proposta, alguns grups de socis, a més de votar per escollir els seus representants territorials, 
poden escollir uns altres representants (sectorials o joves) i influir doblement (o triple) en la 
composició del Secretariat Nacional. En canvi, alguns altres socis només ho podrien fer un cop. 
Un Secretariat Nacional d’entre 36 i 43 membres, com fa aquesta esmena, resulta d’una operati-
vitat i agilitat molt millor.
Els Secretaris elegits a cada territori poden fer la feina tal com especifica l’article 22.3 dels Esta-
tuts.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària del 
2019 (Assemblea General Ordinària-2019), indica que es crearà un Grup de treball (GdT) inte-
grat per tres membres del Secretariat Nacional, més una persona delegada de cada regió, dues 
persones delegades del conjunt d’Assemblees Sectorials i una persona delegada del conjunt d’As-
semblees de Joves, amb l’objectiu de redactar una proposta de modificació de la composició del 
Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball es va crear el passat 21 de desembre i, desprès de 
diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una nova composició del Secretariat Nacional 
amb 57 Secretaris Nacionals de representació territorial, 13 Secretaris Nacionals de representa-
ció nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació sectorial i 2 Secretaris Nacionals de repre-
sentació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals. Enlloc de la Disposició Transitòria Segona abans 
esmentada es diu que l’objectiu d’aquest Grup de Treball sigui reduir els membres del Secretariat 
Nacional. La realitat ha estat que van decidir mantenir el nombre de Secretaris Nacionals, però 
amb diferent composició. Quant al que es diu a la justificació de l’esmena que “l’entrada de repre-
sentants de sectorials i de joves pot comportar problemes legals...”, prèvia la redacció d’aquests 
articles vam fer una consulta a tres juristes, cap dels quals va veure cap problema legal a votar 
per censos separats. El que sí que ens van dir és que era important que tothom que participi 
a l’Assemblea General ha de conèixer, prèviament a votar, el sistema de vot proposat, i aquest 
requisit s’aconsegueix amb la publicitat obligada pel Reglament de l’Assemblea General Ordinà-
ria-2019, que es dona a la ponència.

NÚMERO:  51

Codi: 1639
Assemblea de Base: Terrassa
Document: Estatuts
Article: 22.3.a.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
En el cas dels membres de representació territorial, assistir a les reunions ordinàries dels Comi-
tès Comarcals o de les Assemblees Territorials d’àmbit supralocal, si escau, del seu territori i/o 
regió; demanar l’opinió sobre els punts a tractar al Secretariat Nacional i reportar-ne els resul-
tats; rebre informació dels actes i esdeveniments territorials que s’organitzin, i també fer arribar 
regularment al territori la informació i els acords més rellevants del Secretariat Nacional. Els 
membres de representació sectorial i jove tindran la mateixa responsabilitat envers les Assem-
bles Sectorials i de Joves. 
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Text esmena
En el cas dels membres de representació territorial, assistir a les reunions ordinàries dels Comi-
tès Comarcals o de les Assemblees Territorials d’àmbit supralocal, si escau, del seu territori i/o 
regió; demanar l’opinió sobre els punts a tractar al Secretariat Nacional i reportar-ne els resul-
tats; rebre informació dels actes i esdeveniments territorials que s’organitzin, i també fer arribar 
regularment al territori la informació i els acords més rellevants del Secretariat Nacional. 

Justificació esmena
Aquesta esmena està condicionada a l’aprovació de les esmenes als apartats d), e) i f) de l’article 
20.4.
Si no hi ha representants directes de les sectorials i de joves, no té sentit parlar de les seves res-
ponsabilitats...

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball 
el proppassat 21 de desembre i, desprès de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar 
una nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació ter-
ritorial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de represen-
tació sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals. 
Quant a aquest article, l’únic que s’ha fet és afegir-hi el Secretariat Nacional de representació 
sectorial i jove, per tal que tinguin la mateixa responsabilitat envers les Assemblees Sectorials i 
de Joves, respectivament.

NÚMERO:  52

Codi: 1663, 1897, 1941 i 1942
Assemblea de Base: Palafrugell, Les Borges del Camp, Canonja i Valls
Document: Estatuts
Article: 22.3.a.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
En el cas dels membres de representació territorial, assistir a les reunions ordinàries dels Comi-
tès Comarcals o de les Assemblees Territorials d’àmbit supralocal, si escau, del seu territori i/o 
regió; demanar l’opinió sobre els punts a tractar al Secretariat Nacional i reportar-ne els resul-
tats; rebre informació dels actes i esdeveniments territorials que s’organitzin, i també fer arribar 
regularment al territori la informació i els acords més rellevants del Secretariat Nacional. Els 
membres de representació sectorial i jove tindran la mateixa responsabilitat envers les Assem-
bles Sectorials i de Joves. 

Text esmena
En el cas dels membres de representació territorial i nacional, assistir a les reunions ordinàries 
dels Comitès Comarcals o de les Assemblees Territorials d’àmbit supralocal, si escau, del seu 
territori i/o regió; demanar l’opinió sobre els punts a tractar al Secretariat Nacional i reportar-ne 
els resultats; rebre informació dels actes i esdeveniments territorials que s’organitzin, i també 
fer arribar regularment al territori la informació i els acords més rellevants del Secretariat Naci-
onal. Els membres de representació sectorial i jove tindran la mateixa responsabilitat envers les 
Assembles Sectorials i de Joves.
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Justificació esmena
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Palafrugell (Esmena 1663): Considerem que els membres 
del secretariat representants del bloc nacional, cal que trepitgin territori i assisteixin en col·labo-
ració amb el representants territorials a les reunions ordinàries dels Comitès Locals, Comarcals 
o d’àmbit supralocal, si escau, dels territoris o regions, per tenir un major coneixement de la 
realitat del territori i informar de primera mà de fets transcendents de nivell local, comarcal o 
nacional.
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Les Borges del Camp (Esmena 1897): Considerem que encara 
que hagin estat elegits al bloc nacional, l’apropament obligat a les bases locals (al territori més 
proper a ells) no els deixarà desconnectats de la realitat del carrer.
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Canonja (Esmena 1941): Hi ha territorials els Secretaris Na-
cionals de les quals no hi tenen la relació que caldria.
JUSTIFICACIÓ Assemblea Territorial Valls (Esmena 1942): És per acostar més els membres del 
Secretariat Nacional al territori i tenir més cohesió entre les Assemblees de base i el Secretariat 
Nacional.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre i, desprès de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.
Quant a aquest article, l’únic que s’ha fet és afegir-hi el Secretariat Nacional de representació 
sectorial i jove, per tal que tinguin la mateixa responsabilitat envers les Assemblees Sectorials i 
de Joves, respectivament.

NÚMERO:  53

Codi: 1983
Assemblea de Base: Sarrià-Sant Gervasi
Document: Estatuts
Article: 22.3.a.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
En el cas dels membres de representació territorial, assistir a les reunions ordinàries dels Comi-
tès Comarcals o de les Assemblees Territorials d’àmbit supralocal, si escau, del seu territori i/o 
regió; demanar l’opinió sobre els punts a tractar al Secretariat Nacional i reportar-ne els resul-
tats; rebre informació dels actes i esdeveniments territorials que s’organitzin, i també fer arribar 
regularment al territori la informació i els acords més rellevants del Secretariat Nacional. Els 
membres de representació sectorial i jove tindran la mateixa responsabilitat envers les Assem-
bles Sectorials i de Joves. 

Text esmena
Han d’assistir a les reunions ordinàries dels Comitès Comarcals o de les Assembles Territorials 
d’àmbit supralocal, si escau, del seu territori i/o regió; demanar l’opinió sobre els punts a tractar 
al Secretariat Nacional i reportar-ne els resultats; rebre informació dels actes i esdeveniments 
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territorials que s’organitzin, i també fer arribar regularment al territori la informació i els acords 
més rellevants del Secretariat Nacional.

Justificació esmena
Era absurd demanar només als secretaris de representació territorial la responsabilitat de visitar 
les AB i els seus Consells Regionals, quan és obligació de tots els Secretaris Nacionals tenir-hi 
contacte i saber les inquietuds i les necessitats del territori.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball 
el proppassat 21 de desembre i, desprès de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar 
una nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació ter-
ritorial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de represen-
tació sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals. 
Quant a aquest article, l’únic que s’ha fet és afegir-hi el Secretariat Nacional de representació 
sectorial i jove, per tal que tinguin la mateixa responsabilitat envers les Assemblees Sectorials i 
de Joves, respectivament.

NÚMERO:  54

Codi: 1921
Assemblea de Base: La Llacuna i Santa Ma Miralles
Document: Estatuts
Article: 22.3.a.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
En el cas dels membres de representació territorial, assistir a les reunions ordinàries dels Comi-
tès Comarcals o de les Assemblees Territorials d’àmbit supralocal, si escau, del seu territori i/o 
regió; demanar l’opinió sobre els punts a tractar al Secretariat Nacional i reportar-ne els resul-
tats; rebre informació dels actes i esdeveniments territorials que s’organitzin, i també fer arribar 
regularment al territori la informació i els acords més rellevants del Secretariat Nacional. Els 
membres de representació sectorial i jove tindran la mateixa responsabilitat envers les Assem-
bles Sectorials i de Joves. 

Text esmena
En el cas dels membres de representació territorial, assistir a les reunions ordinàries dels Comi-
tès Comarcals o de les Assemblees Territorials d’àmbit supralocal, si escau, del seu territori i/o 
regió; demanar l’opinió sobre els punts a tractar al Secretariat Nacional i reportar-ne els resul-
tats; rebre informació dels actes i esdeveniments territorials que s’organitzin, i també fer arribar 
regularment al territori la informació i els acords més rellevants del Secretariat Nacional. 

Justificació esmena
L’esperit amb què es va crear la Comissió per a la modificació de la composició del Secretariat 
Nacional responia fonamentalment al criteri de reduir els membres del Secretariat per tal de 
fer-lo molt més àgil i operatiu, i superar una certa burocratització i/o alentiment en la presa de 
decisions de caràcter ràpid.
El resultat del canvi proposat, per la votació a l’Assemblea General Ordinària, no aconseguirà fer-
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lo més àgil, sinó que, en tot cas, hi haurà una representació territorial potser proporcionalment 
més compensada que l’actual.
En moments polítics com els actuals, el que cal és organismes molt més àgils per poder respon-
dre ràpidament a les situacions imprevistes, que es plantegen a una velocitat creixent. Per això 
la proposta que es planteja no pot, de cap manera, respondre a aquesta agilitat que el temps 
demana.
A més, l’entrada de representants de sectorials i de joves pot comportar problemes legals, si 
qualsevol soci ho impugna perquè, per escollir-los, es dona doble vot a tots aquells socis que els 
votin per representació sectorial, i inclús triple vot si, a més, tenen una edat inferior a 35 anys. 
Atès que l’única identificació dels socis, actualment, és d’adscripció territorial, segons la propos-
ta, alguns grups de socis, a més de votar per escollir els seus representants territorials, poden es-
collir uns altres representants (sectorials o joves) i influir doblement (o triple) en la composició 
del Secretariat Nacional. En canvi, alguns altres socis només ho podrien fer un cop.
Un Secretariat Nacional d’entre 36 i 43 membres, com fa aquesta esmena, resulta d’una operati-
vitat i agilitat molt millor.
Els Secretaris elegits a cada territori poden fer la feina tal com especifica l’article 22.3 dels Esta-
tuts.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària del 
2019 (Assemblea General Ordinària-2019), indica que es crearà un Grup de treball (GdT) inte-
grat per tres membres del Secretariat Nacional, més una persona delegada de cada regió, dues 
persones delegades del conjunt d’Assemblees Sectorials i una persona delegada del conjunt d’As-
semblees de Joves, amb l’objectiu de redactar una proposta de modificació de la composició del 
Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball es va crear el passat 21 de desembre i, desprès de 
diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una nova composició del Secretariat Nacional 
amb 57 Secretaris Nacionals de representació territorial, 13 Secretaris Nacionals de representa-
ció nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació sectorial i 2 Secretaris Nacionals de repre-
sentació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals. Enlloc de la Disposició Transitòria Segona abans 
esmentada es diu que l’objectiu d’aquest Grup de Treball sigui reduir els membres del Secretariat 
Nacional. La realitat ha estat que van decidir mantenir el nombre de Secretaris Nacionals, però 
amb diferent composició. Quant al que es diu a la justificació de l’esmena que “l’entrada de repre-
sentants de sectorials i de joves pot comportar problemes legals...”, prèvia la redacció d’aquests 
articles vam fer una consulta a tres juristes, cap dels quals va veure cap problema legal a votar 
per censos separats. El que sí que ens van dir és que era important que tothom que participi 
a l’Assemblea General ha de conèixer, prèviament a votar, el sistema de vot proposat, i aquest 
requisit s’aconsegueix amb la publicitat obligada pel Reglament de l’Assemblea General Ordinà-
ria-2019, que es dona a la ponència.
Quant a aquest article, l’únic que s’ha fet és afegir-hi el Secretariat Nacional de representació 
sectorial i jove, per tal que tinguin la mateixa responsabilitat envers les Assemblees Sectorials i 
de Joves, respectivament.

NÚMERO:  55

Codi: 1966/10
Assemblea de Base: Sarrià-Sant Gervasi
Document: Reglament de règim intern
Article: 8.7.1.
Tipus d’esmena: Modificació
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Text ponència
Les candidatures indicaran si la postulació és per a la representació del bloc territorial i, en 
aquest cas, la Regió que es pretén representar; o bé per al bloc nacional, per al bloc sectorial o 
per al bloc jove. 

Text esmena
Les candidatures indicaran la regió a la qual es pretén representar.

Justificació esmena
Es proposa que hi hagi 67 Secretaris Nacionals, tots únicament de representació territorial. En 
resum, les tres subregions del Barcelonès queden amb els mateixos representants. La regió 2 
augmenta dos representants. I tota la resta de regions i subregions augmenten un representant.
El que es pretén és de potenciar el pes del territori a l’Assemblea; ja que els delegats de les dife-
rents Assemblees Territorials i Assemblees Exteriors tenen un contacte més estret amb el terri-
tori, coneixen millor la casuística concreta de cada zona, i treballen estretament amb el carrer; 
tenen la visió global del territori que poden obtenir com a Secretaris Nacionals a les diferents 
comissions.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre i, desprès de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.
Quant a aquest article, l’únic que s’ha fet és afegir-hi el Secretariat Nacional de representació 
sectorial i jove, que incorpora la proposta del Grup de Treball.

NÚMERO:  56

Codi: 1971/6
Assemblea de Base: Sarrià-Sant Gervasi
Document: Reglament de règim intern
Article: 8.7.1.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Les candidatures indicaran si la postulació és per a la representació del bloc territorial i, en 
aquest cas, la Regió que es pretén representar; o bé per al bloc nacional, per al bloc sectorial o 
per al bloc jove. 

Text esmena
Les candidatures indicaran si la postulació és per a la representació del bloc territorial, i en aquest 
cas, la regió que es pretén representar, o bé si ho és pel bloc sectorial o per al bloc jove.

Justificació esmena
La supressió dels membres de representació nacional té tota la lògica si pensem que els socis que 
fan feina, la fan a la seva territorial, a la seva sectorial o a joves. 
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Tradicionalment, els membres que es postulen pel bloc nacional, acostumen a ser mediàtics i 
famosos que, sense haver destacat per la seva feina al territori, es presenten a ser secretaris 
nacionals.
El que es pretén és potenciar el pes dels membres actius a l’Assemblea, ja que els delegats de 
les diferents Assemblees Territorials i Assemblees Exteriors, Assemblees Sectorials i joves, tenen 
un contacte més estret amb els socis, coneixen millor la casuística concreta de cada zona i àrea, 
i treballen estretament amb el carrer; tenen la visió global que poden obtenir com a secretaris 
nacionals a les diferents comissions.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre i, desprès de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.
Quant a aquest article, l’únic que s’ha fet és afegir-hi el Secretariat Nacional de representació 
sectorial i jove, que incorpora la proposta del Grup de Treball.

NÚMERO:  57

Codi: 1975/8
Assemblea de Base: Sarrià-Sant Gervasi
Document: Reglament de règim intern
Article: 8.7.1.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Les candidatures indicaran si la postulació és per a la representació del bloc territorial i, en 
aquest cas, la Regió que es pretén representar; o bé per al bloc nacional, per al bloc sectorial o 
per al bloc jove. 

Text esmena
Les candidatures indicaran si la postulació és per a la representació del bloc territorial, i en aquest 
cas, la Regió que es pretén representar, o bé per al bloc nacional.

Justificació esmena
Els postulants que vulguin presentar-se pels blocs proposats de sectorials i joves, ho poden fer 
igualment pels blocs de territori o nacional.
La seva inclusió només significaria un privilegi per als membres que estiguin inclosos en una 
sectorial, ja que tindrien més opcions de vot que no pas un altre soci.
També significaria que un soci pot presentar-se a obtenir l’aval a més d’un bloc, i obtenir, així, un 
privilegi que no tenen els altres.
Altrament, és del tot irregular que s’incloguin blocs de vot nous quan no se n’ha fet públic el 
sistema de votació, tant el previ a les mateixes sectorials i joves, com després a les eleccions ja 
generals de l’Assemblea.
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Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre i, desprès de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.
Quant a aquest article, l’únic que s’ha fet és afegir-hi el Secretariat Nacional de representació 
sectorial i jove, que incorpora la proposta del Grup de Treball.

NÚMERO:  58

Codi: 1929
Assemblea de Base: La Llacuna i Santa Ma Miralles
Document: Reglament de règim intern
Article: 8.7.1.
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Les candidatures indicaran si la postulació és per a la representació del bloc territorial i, en 
aquest cas, la Regió que es pretén representar; o bé per al bloc nacional, per al bloc sectorial o 
per al bloc jove. 

Text esmena
Les candidatures indicaran si la postulació és per a la representació del bloc territorial i, en aquest 
cas, la Regió que es pretén representar, o bé per al bloc nacional. 

Justificació esmena
L’esperit amb què es va crear la Comissió per a la modificació de la composició del Secretariat 
Nacional responia fonamentalment al criteri de reduir els membres del Secretariat per tal de 
fer-lo molt més àgil i operatiu, i superar una certa burocratització i/o alentiment en la presa de 
decisions de caràcter ràpid.
El resultat del canvi proposat, per la votació a l’Assemblea General Ordinària, no aconseguirà fer-
lo més àgil, sinó que, en tot cas, hi haurà una representació territorial potser proporcionalment 
més compensada que l’actual.
En moments polítics com els actuals, el que cal és organismes molt més àgils per poder respondre 
ràpidament a les situacions imprevistes, que es plantegen a una velocitat creixent. Per això la pro-
posta que es planteja no pot, de cap manera, respondre a aquesta agilitat que el temps demana.
A més, l’entrada de representants de sectorials i de joves pot comportar problemes legals, si 
qualsevol soci ho impugna perquè, per escollir-los, es dona doble vot a tots aquells socis que els 
votin per representació sectorial, i inclús triple vot si, a més, tenen una edat inferior a 35 anys. 
Atès que l’única identificació dels socis, actualment, és d’adscripció territorial, segons la propos-
ta, alguns grups de socis, a més de votar per escollir els seus representants territorials, poden es-
collir uns altres representants (sectorials o joves) i influir doblement (o triple) en la composició 
del Secretariat Nacional. En canvi, alguns altres socis només ho podrien fer un cop.
Un Secretariat Nacional d’entre 36 i 43 membres, com fa aquesta esmena, resulta d’una operati-
vitat i agilitat molt millor.
Els Secretaris elegits a cada territori poden fer la feina tal com especifica l’article 22.3 dels Estatuts.
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Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària del 
2019 (Assemblea General Ordinària-2019), indica que es crearà un Grup de treball (GdT) inte-
grat per tres membres del Secretariat Nacional, més una persona delegada de cada regió, dues 
persones delegades del conjunt d’Assemblees Sectorials i una persona delegada del conjunt d’As-
semblees de Joves, amb l’objectiu de redactar una proposta de modificació de la composició del 
Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball es va crear el passat 21 de desembre i, desprès de 
diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una nova composició del Secretariat Nacional 
amb 57 Secretaris Nacionals de representació territorial, 13 Secretaris Nacionals de representa-
ció nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació sectorial i 2 Secretaris Nacionals de repre-
sentació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals. Enlloc de la Disposició Transitòria Segona abans 
esmentada es diu que l’objectiu d’aquest Grup de Treball sigui reduir els membres del Secretariat 
Nacional. La realitat ha estat que van decidir mantenir el nombre de Secretaris Nacionals, però 
amb diferent composició. Quant al que es diu a la justificació de l’esmena que “l’entrada de repre-
sentants de sectorials i de joves pot comportar problemes legals...”, prèvia la redacció d’aquests 
articles vam fer una consulta a tres juristes, cap dels quals va veure cap problema legal a votar 
per censos separats. El que sí que ens van dir és que era important que tothom que participi 
a l’Assemblea General ha de conèixer, prèviament a votar, el sistema de vot proposat, i aquest 
requisit s’aconsegueix amb la publicitat obligada pel Reglament de l’Assemblea General Ordinà-
ria-2019, que es dona a la ponència.
Quant a aquest article, l’únic que s’ha fet és afegir-hi el Secretariat Nacional de representació 
sectorial i jove, que incorpora la proposta del Grup de Treball.

NÚMERO:  59

Codi: 1966/7
Assemblea de Base: Sarrià-Sant Gervasi
Document: Reglament de règim intern
Article: 8.7.2.
Tipus d’esmena: Supressió

Text ponència
No s’acceptarà la candidatura d’una mateixa persona a més d’un dels blocs alhora. 

Text esmena
Supressió de l’article 8.7.2.

Justificació esmena
Es proposa que hi hagi 67 Secretaris Nacionals, tots únicament de representació territorial. En 
resum, les tres subregions del Barcelonès queden amb els mateixos representants, la regió 2 
augmenta dos representants, i tota la resta de regions i subregions augmenten un representant.
El que es pretén és potenciar el pes del territori a l’Assemblea, ja que els delegats de les diferents 
Assemblees Territorials i Assemblees Exteriors tenen un contacte més estret amb el territori, co-
neixen millor la casuística concreta de cada zona, i treballen estretament amb el carrer; tenen la 
visió global del territori que poden obtenir com a Secretaris Nacionals a les diferents comissions.

Justificació ponència
La Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, modificats a l’Assemblea General Ordinària-2019, 
indica que es crearà un Grup de treball (GdT) integrat per tres membres del Secretariat Nacional, 
més una persona delegada de cada regió, dues persones delegades del conjunt d’Assemblees 
Sectorials i una persona delegada del conjunt d’Assemblees de Joves, amb l’objectiu de redactar 
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una proposta de modificació de la composició del Secretariat Nacional. Aquest Grup de Treball el 
proppassat 21 de desembre i, desprès de diverses reunions, va arribar a l’acord de proposar una 
nova composició del Secretariat Nacional amb 57 Secretaris Nacionals de representació territo-
rial, 13 Secretaris Nacionals de representació nacional, 5 Secretaris Nacionals de representació 
sectorial i 2 Secretaris Nacionals de representació jove. En total, 77 Secretaris Nacionals.
Quant a aquest article, l’únic que s’ha fet és modificar el text, donada la incorporació de repre-
sentació sectorial i jove, per tal de seguir amb el criteri que un candidat o candidata no es podrà 
presentar a més d’un dels blocs alhora. En el redactat vigent només es fa referència als dos blocs, 
territorial i nacional, ja que la representació sectorial i jove no està contemplada.

NÚMERO:  60

Codi: 1752
Assemblea de Base: San Joan Despí
Document: Reglament de règim intern
Article: 9.3.3. bis
Tipus d’esmena: Modificació

Text ponència
Incorporació d’un nou apartat en cadascun dels articles 9.2.2., 9.2.3., 9.2.4., 9.3.1., 9.3.2. i 9.3.3. 
del “Capítol IX. De les infraccions i el règim sancionador” del Reglament de Règim Intern
Apartats que s’incorporen al Reglament de Règim Intern:
Article 9.2.2

g)  Les que estiguin qualificades com a molt greus al “Protocol d’actuació davant assetja- ments 
i agressions masclistes i LGTBIfòbiques” adoptat per l’Assemblea.

Article 9.2.3
g)  Les que estiguin qualificades com a greus al “Protocol d’actuació davant assetjaments i 

agressions masclistes i LGTBIfòbiques” adoptat per l’Assemblea.
Article 9.2.4

f)  Les que estiguin qualificades com a lleus al “Protocol d’actuació davant assetjaments i agres-
sions masclistes i LGTBIfòbiques” adoptat per l’Assemblea.

Article 9.3.1
S’hi afegeix un apartat b), la qual cosa comporta la següent modificació:
1.  Les infraccions molt greus seran sancionades amb una o més d’una de les mesures següents:

a)  Expulsió del membre infractor per un període superior a un any, sanció que pot arribar a 
l’expulsió definitiva, en funció de la gravetat de la infracció comesa o de la seva reincidència, 
sens perjudici d’altres sancions d’acord amb l’apartat 2 de l’article 21 dels Estatuts.

b)Quan es tracti d’infraccions qualificades com a molt greus en el “Protocol d’actuació davant 
assetjaments i agressions masclistes i LGTBIfòbiques” adoptat per l’Assemblea, s’aplicaran les 
sancions que per a aquesta qualificació es contemplin en aquest protocol.

Article 9.3.2
d)Quan es tracti d’infraccions qualificades com a greus en el “Protocol d’actuació davant as-
setjaments i agressions masclistes i LGTBIfòbiques” adoptat per l’Assemblea, s’aplicaran les 
sancions que per a aquesta qualificació es contemplin en aquest protocol.

Article 9.3.3
c) Quan es tracti d’infraccions qualificades com a lleus en el “Protocol d’actuació davant as- 
setjaments i agressions masclistes i LGTBIfòbiques” adoptat per l’Assemblea, s’aplicaran les 
sancions que per a aquesta qualificació es contemplin en aquest protocol.
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Text esmena
RRI. Article 9.3.3.bis. Sens perjudici del present Reglament, el protocol d’actuació davant asset-
jaments i agressions masclistes i LGTBIfòbiques, que pugui adoptar l’Assemblea segons l’Article 
42.5 dels Estatuts, podrà contenir altres faltes i sancions específiques que es consideraran incor-
porades automàticament en el present Reglament.

Justificació esmena
Aquesta proposta alternativa evita el problema de barrejar unes faltes i sancions d’un tipus amb 
unes altres. Alhora, evita llargues repeticions innecessàries i, de manera sintètica, redueix tota la 
modificació de diversos articles simplement afegint un article.

Justificació ponència
Segons es diu a l’article 42.5. del “Capítol XIV. El règim disciplinari” dels Estatuts de l’entitat, 
“L’Assemblea adoptarà un protocol d’actuació davant assetjaments i agressions masclistes i LGT-
BIfòbiques”. Les conductes o infraccions i les sancions que es detallen en aquest protocol no 
estan contemplades o no tenen la seva correspondència al Reglament de Règim Intern (RRI) 
vigent. Entenem que amb el format de la ponència queda més clara la correspondència entre les 
infraccions i sancions lleus, greus o molt greus del protocol amb les del mateix tipus o graduació 
del RRI.


