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

PROPOSTA DE REFORMA PARCIAL DELS

ESTATUTS I EL REGLAMENT
DE RÈGIM INTERN

TOT COMENÇA
AMB EL TEU VOT

VIII

ASSEMBLEA
GENERAL
-1-

Introducció
Aquesta reforma parcial dels Estatuts i del Reglament de Règim Intern es limita exclusivament a la
proposta que fa el Secretariat Nacional a l’Assemblea General Ordinària, la qual deriva de:
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• Executar el mandat que emana de la Disposició Transitòria Segona dels Estatuts, aprovats en
la darrera Assemblea General Ordinària del 5 de maig de 2019, una vegada el corresponent
grup de treball va acordar la seva proposta de nova composició del Secretariat Nacional.
• Corregir les discordances produïdes per l’aprovació, a l’anterior Assemblea General Ordinària
del 2019, de l’esmena número 29 que va afectar l’apartat 3 de l’article 5.2 i l’apartat 1 de l’article 5.17, ambdós del Reglament de Règim Intern, i no plantejar també la modificació dels
apartats 5 i 6 del mateix article 5.17 i de l’article 5.4.4, ambdós del Reglament de Règim Intern,
per fer-los concordar amb els esmenats.
• 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
LGTBIfòbiques”. 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; per tant, entenem que, de no aprovar-se aquesta modificació, les infraccions i
sancions que hi són regulades no es podrien aplicar perquè no consten específicament al RRI.

Bloc A. Proposta de modificació dels articles dels Estatuts
i del Reglament de Règim Intern relacionats amb la
proposta de nova composició del Secretariat Nacional
ESTATUTS
Article 20.4
c) 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.
d) Tretze (13) 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.
e) Cinc (5) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de representació 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.
f) Dos (2) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de representació 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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Article 22.3
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Els membres del Secretariat Nacional tenen, com a mínim, les responsabilitats següents:
a) En el cas dels membres de representació territorial, 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 Nacional. Els membres de representació sectorial i jove tindran la mateixa responsabilitat envers
les Assembles Sectorials i de Joves.

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN (RRI)
Article 8.1
2. Cinquanta-set (57) membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de
representació territorial, també anomenat bloc territorial. Les persones que es presentin a
elecció com a representants de la seva Regió seran escollides per recompte del vot del conjunt
dels membres d’aquella Regió, de manera que resultaran escollides les que hagin obtingut
més vots.
3. A fi d’escollir els membres de representació territorial, les Regions en què es divideix l’àrea
d’acció de l’Assemblea Nacional Catalana i el nombre de membres del Secretariat Nacional
que seran escollits per cada Regió són els següents:

REGIÓ

TERRITORI QUE COMPRÈN

1a1
1a2

Ciutat de Barcelona

1a3
1b
1c
1d
1e
2
3
4
5
6

Barcelonès Sud (l’Hospitalet de Llobregat)

7
8

Bages, Anoia, Berguedà, Solsonès i Moianès

9
10
11

Osona i Ripollès

Barcelonès Nord (Sant Adrià de Besòs, Badalona i Santa Coloma de
Gramenet)
Maresme
Baix Llobregat
Vallès Occidental
Vallès Oriental
Gironès, Alt i Baix Empordà, la Garrotxa, Pla de l’Estany i la Selva
Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf
Tarragonès, Conca de Barberà, Alt Camp, Baix Camp i Priorat
Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Montsià i Matarranya
Segrià, Urgell, Segarra, les Garrigues, Pla d’Urgell, Noguera, Llitera i
Baix Cinca
Baixa Cerdanya, Alt Urgell, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Ribagorça,
Alta Ribagorça i Val d’Aran
Rosselló, Vallespir, Fonolleda, Capcir, Alta Cerdanya i Conflent
Conjunt de les Assemblees Exteriors
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NOMBRE DE SECRETARIS
NACIONALS DE REPRESENTACIÓ
TERRITORIAL A ESCOLLIR

7
2
2
3
3
3
3
5
3
4
3
4
3
3
3
3
3

4. Tretze (13) 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.
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5. Cinc (5) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de representació 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.
6. Dos (2) dels membres del Secretariat Nacional tindran la consideració de membres de representació 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.

Article 8.3
1. Els membres que vulguin concórrer a qualsevol dels llocs del Secretariat Nacional han de presentar la seva postulació avalada per majoria simple de dues Assemblees de Base, amb un mínim de cinc (5) membres a favor a cadascuna, i almenys un aval ha de ser d’una Assemblea Territorial de la Regió on pertanyin; amb les excepcions dels blocs Sectorial i Joves, en què aquest
aval ha de ser d’alguna de les Assemblees del bloc corresponent en què estiguin inscrits.

Article 8.7
1. 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.
2. No s’acceptarà la candidatura d’una mateixa persona a més d’un dels blocs alhora.

Article 8.9
1. El Secretariat Nacional habilitarà un espai web, amb accés restringit als membres de l’Associació, on es penjarà una fitxa tècnica amb les dades de cada candidat o candidata, especificant
per quin bloc opta al Secretariat.
4. Per donar-se a conèixer, els candidats i les candidates podran respondre preguntes dels possibles votants. Podran fer-ho de forma telemàtica, a través de l’espai web habilitat, o públicament, de manera presencial, en un acte central de cada Regió i/o en actes de les Assemblees
de Base. En aquests actes presencials es convidarà tots els candidats i totes les candidates,
tant de representació territorial de la Regió on es faci l’acte, com dels blocs nacional, sectorial
o jove, que seran gravats i els vídeos publicats al web abans esmentat.

Bloc B. Apartats 5 i 6 de l’article 5.17. del Reglament de
Règim Intern, vinculats a la moció de censura en relació
al coordinador o la coordinadora d’una comissió
Article 5.17
5. Si es considera necessari, es podrà presentar al ple del Secretariat una moció de censura en
relació al coordinador o la coordinadora d’una comissió, abans que finalitzi el seu mandat. La
moció requerirà:
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a) La petició haurà de ser signada per un nombre que representi almenys el 10% dels membres de la comissió o un 20% del Secretariat, previ informe de la comissió.
b) La presentació d’una candidatura alternativa.
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c) Aquesta moció s’haurà d’incloure a l’ordre del dia del següent plenari ordinari.

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

Article 5.4
4. Qui incompleixi sense justificació raonable les obligacions establertes en l’apartat anterior
i en l’article 5.17 d’aquest Reglament, especialment pel que fa a l’assistència a les reunions,
podrà ser rellevat del Comitè Permanent pel Secretariat Nacional, i si és càrrec orgànic serà
rellevat també automàticament del seu càrrec, amb la mateixa majoria que es requeria quan
va ser escollit o escollida, en una reunió degudament convocada i després d’escoltar la persona interessada, si hi és present. Aquesta votació serà secreta si ho demanen almenys cinc (5)
membres del Secretariat Nacional. En la mateixa reunió el Secretariat Nacional podrà escollir
un substitut o una substituta seguint els procediments establerts en el present Reglament.

Bloc C. 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 assetjaments 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
agressions masclistes i LGTBIfòbiques” adoptat per l’Assemblea.
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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:
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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
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 9.3.3
c) Quan es tracti d’infraccions qualificades com a lleus 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.
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