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ACTA 08/2021 
 
 
El dia 1 de setembre de 2021, a les set de la tarda , ens hem reunit, en format telemàtic, 
les següents persones: 
 
1. Joan Anton Font Monclús 
2. Mercè Torras Palà 
3. Gemma Casañas Rodas 
4. Teresa Rosell Gairoles 
5. Jaume Olària Sagrera 
6. Mireia Montesinos Sanchís 
 
El motiu de la reunió ha estat la convocatòria d’eleccions parcials per cobrir les vacants del 
Secretariat Nacional, tenint en compte les actuals vacants, establint el procediment per a 
les mateixes, tot això d’acord amb el que preveu l’article 5.2 del Reglament de Règim Intern. 
 
S’acorda per unanimitat: 
 
Antecedents de fet i de dret 
 
El Secretariat Nacional ha notificat  a la Junta Electoral les vacants produïdes la Secretaria 
Nacional, havent-se de procedir a la convocatòria del corresponent procés electoral, d’acord 
amb el previst a l’article 5.1.2 del Reglament de Règim Intern. 
 
Les vacants produïdes al Secretariat Nacional ho són totes del bolc territorial, de les 
següents Regions: 
 

- R1c – Baix Llobregat: 1 vacant 
- R5 - Terres de L'Ebre (Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Montsià i Matarranya): 

1 vacant 
- R6 – Ponent (Segrià, Urgell, Segarra, les Garrigues, Pla d’Urgell, Noguera, Llitera i 

Baix Cinca): 1 vacant 
- R10 – Catalunya Nord (Alta Cerdanya, Capcir, Conflent, Fenolleda, Rosselló i 

Vallespir): 1 vacant.  
 
L’òrgan competent per procedir a la convocatòria de les eleccions parcials és la Junta 
Electoral d’acord amb el que preveu l’article 5.2 del Reglament de Règim Intern: 
 

Les vacants que es produeixin en el Secretariat Nacional s’hauran de cobrir amb els 
candidats que correspongui, seguint l’ordre de vots obtinguts en el moment de 
l’elecció del SN. En el cas de vacants per representació territorial i en absència de 
candidats per aquest bloc, la Junta Electoral haurà d’establir un procediment per 
cobrir la vacant convocant noves eleccions en la regió de la vacant. En el cas de que 
no es presenti cap candidat per representació territorial, aquestes podran ser 
cobertes, seguint l’ordre de vots obtinguts, amb candidats que s’haguessin presentat 
pel bloc nacional, que pertanyin a la regió de la vacant a cobrir i que haguessin 
obtingut vots en la regió en qüestió seguint l’ordre que resulti comptant exclusivament 
els vots de la regió de la vacant. 
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Per tal de fixar el procediment oportú per aquestes eleccions parcials, es considera 
convenient que la normativa sigui la mateixa que va regir les eleccions parcials del passat 
mes de març de 2021. 
 
Per aquets motius, s’adopta el següent acord: 
 
Primer: Convocar eleccions parcials al Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional 
Catalana del bloc territorial i de les següents regions i nombre de vacants: 
 

- R1c – Baix Llobregat: 1 vacant 
- R5 - Terres de L'Ebre (Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Montsià i Matarranya): 

1 vacant 
- R6 – Ponent (Segrià, Urgell, Segarra, les Garrigues, Pla d’Urgell, Noguera, Llitera i 

Baix Cinca): 1 vacant 
- R10 – Catalunya Nord (Alta Cerdanya, Capcir, Conflent, Fenolleda, Rosselló i 

Vallespir): 1 vacant.  

Segon: Les eleccions se celebraran entre els dies 16 i 19 d’octubre de 2021. 

 
Tercer: S’aprova el següent procediment que regirà el procés electoral: 
 
 
 

PROCEDIMENT DE LES ELECCIONS PARCIALS AL BLOC TERRITORIAL DEL 
SECRETARIAT NACIONAL DE L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA 

TÍTOL PRELIMINAR 

Aquest normes regulen les eleccions parcials al Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional 
Catalana per cobrir les vacants produïdes en alguns membres del bloc territorial,  d’acord amb 
allò previst a l’article 5.1.2 del Reglament de règim intern. 

Quan dins d’aquestes normes es faci referència a “membres de ple dret” o, simplement, a 
“membres”, s’entendrà, tal com es diu a l’article 4.1 dels Estatuts i a l’article 2.2.1 del Reglament 
de règim intern, que s’al·ludeix a totes les sòcies i tots els socis de l’entitat. 

Sempre que en aquestes normes ens referim a si la presència física és permesa en una reunió, 
presentació o acte electoral, s’ha d’entendre que ho serà si ho permet la normativa vigent i les 
recomanacions de les autoritats sanitàries i de seguretat (per exemple, si no hi ha ordre de 
confinament total o parcial, prohibició de reunions de més d’un determinat nombre de 
persones...). 

 

TÍTOL 1. DE LA CONVOCATÒRIA D’ELECCIONS PARCIALS 

 

1.1. Per tal de cobrir en la màxima celeritat possible les vacants existents al Secretariat Nacional 
i, al mateix temps, garantir els drets electorals previstos als Estatuts i al Reglament de Règim 
Intern, la votació es durà a terme entre els dies 16 a19 d’octubre de 2021 
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TÍTOL 2. DEL SISTEMA I DATES DE VOTACIÓ. 

 

2.1. Les votacions en aquest procés electoral per a l’elecció dels membres vacants del Secretariat 
Nacional es realitzaran exclusivament per procés telemàtic o electrònic. 

2.2. La votació es durà a terme des de les 00.00 hores del dia 16 d’octubre de 2021 fins a les 
23.59 hores del dia 19 d’octubre de 2021, ambdós inclosos. A aquests efectes, la Junta 
Electoral es constituirà en mesa electoral per rebre els vots telemàtics, i custodiarà l’escrutini fins 
al dia 25 d’octubre de  2021, data límit per a la proclamació dels resultats definitius de les 
eleccions. 

2.3. La persona electora haurà d’introduir en el corresponent espai habilitat al web de 
l´Assemblea el número de DNI o del document d’identitat que figuri en la base de dades de 
membres de l´Assemblea. Una vegada s’hagi verificat que la persona que emet el vot compleix 
les condicions per ser electora o elector, se li trametrà, a l´adreça de correu electrònic que consti 
a la base de dades, un correu amb un codi i un enllaç. Aquest correu electrònic haurà de ser 
necessàriament únic per a cada votant. La persona electora haurà d´accedir a aquest enllaç per 
tal d´emetre els seus vots i introduir-hi el codi i les altres dades que se li demanin. Un cop hagi 
votat, rebrà a la mateixa adreça de correu electrònic la confirmació que la seva votació ha estat 
comptabilitzada. El sistema no admetrà un nou vot amb les dades d’aquesta mateixa persona. 

2.4. En entrar a la plataforma de votació, cada persona electora només tindrà accés a la regió en 
què pugui exercir el vot i no visualitzarà aquelles en les quals no pugui votar perquè no reuneix les 
condicions per fer-ho. Així, una persona que no estigui adscrita a una Assemblea Territorial d’una 
regió, no la veurà ni podrà accedir a votar-hi. 

2.5. Les persones candidates susceptibles de ser votades en cada regió hauran d’estar 
ordenades alfabèticament per rigorós ordre de cognoms. 

 

TÍTOL 3. DEL NOMBRE DE  MEMBRES DEL SECRETARIAT NACIONAL A ESCOLLIR 

3.1. S’escolliran un total de 4 secretàries o secretaris pel secretariat nacional, que són els 
actualment vacants i que tots corresponen al bloc de representació territorial, d’acord amb la 
següent distribució: 

- R1c – Baix Llobregat: 1 vacant 
- R5 - Terres de L'Ebre (Baix Ebre, Ribera d’Ebre, Terra Alta, Montsià i Matarranya): 

1 vacant 
- R6 – Ponent (Segrià, Urgell, Segarra, les Garrigues, Pla d’Urgell, Noguera, Llitera i 

Baix Cinca): 1 vacant 
- R10 – Catalunya Nord (Alta Cerdanya, Capcir, Conflent, Fenolleda, Rosselló i 

Vallespir): 1 vacant.  
 

3.2. Pel que fa al nombre de marques de votació que es faci a cada bloc de votació, es tindrà en 
compte el que contempla el darrer punt de l’article 8.4.1 del RRI, que diu textualment Els electors 
podran votar fins a un màxim de dos terços (2/3) dels llocs a cobrir. S’entendrà per “llocs a cobrir” 
que els 2/3 s’aplicaran als llocs a cobrir de cada regió. Tenint en compte que les 4 les regions tenen 
una única persona candidata a elegir, el límit màxim que podran votar els electors és a un 
candidat/a. 

 



JUNTA ELECTORAL     
                                                                                                                                                         

4 
 

TÍTOL 4. DE LA SUPERVISIÓ DEL PROCÉS: LA JUNTA ELECTORAL 

4.1. La Junta Electoral serà l’encarregada de vetllar per la legalitat i pel funcionament democràtic 
de les eleccions i, en especial, pel principi d’igualtat de totes les candidatures, i també de garantir 
la imparcialitat i el rigor del procés electoral. 

4.2. La Junta Electoral, d’acord amb el que estableix l’article 8.6.3 del Reglament de règim intern, 
estarà integrada per set membres de ple dret de l’Assemblea, que no podran presentar-se com 
a persones candidates a les eleccions. Les set persones que han rebut l’aprovació del 
Secretariat per formar part de la Junta Electoral són:  

1. Joan Anton Font Montclús 

2. Mercè Torras Palà 

3. Gemma Casañas Rodas 

4. Teresa Rosell Gairoles 

5. Jaume Olària Sagrera 

6. Antoni Abat Ninet 

7. Mireia Montesinos Sanchís 

En cas de dimissió d’alguna de les persones que integren la Junta Electoral, aquesta serà 
substituïda per una altra d’acord amb l’article 8.6.3 del Reglament de règim intern i seguint l’ordre 
de substitucions aprovat pel SN. 

4.3. Les funcions de la Junta Electoral són: 

a. Proclamar en el termini establert les candidatures que reuneixin els requisits demanats 
i justificar-ne les exclusions, així com comunicar-ho per correu electrònic a les 
candidatures excloses. 

b. Interpretar i aplicar les normes estatutàries i reglamentàries sobre les eleccions, suplir 
les possibles llacunes de regulació i dur a terme qualsevol altra tasca prevista en aquest 
reglament o que es dedueixi de les seves funcions. 

c. Resoldre les reclamacions contra l’admissió o l’exclusió de qualsevol candidatura, i 
també resoldre els possibles recursos que interposin les candidatures excloses. 

d. Prendre en consideració el dictamen o l’auditoria sobre la plataforma establerta per 
realitzar la votació, que ha de ser clara, coherent, entenedora, i, particularment, 
comprovar que a cada bloc hi figuri el nom de totes les persones candidates vàlides. 

e. Supervisar el desenvolupament de les eleccions i l’escrutini. 
f. Proclamar els resultats electorals, tant els provisionals com els definitius, al web de 

l’Assemblea i el nom de persones candidates electes, així com comunicar els resultats 
a les persones candidates  escollides. 

g. Resoldre les reclamacions que es puguin presentar sobre el cens electoral. 
h. Comprovar que les persones candidates reuneixen les condicions estatutàries i 

reglamentàries per presentar-se a les eleccions. 
i. Garantir que es posin a disposició dels membres de l’Assemblea a través del seu web 

les fitxes tècniques de les persones candidates vàlides per tal de poder donar a conèixer 
la informació que es detalla a l’article 6.9. d’aquest reglament. 

j. Constituir-se en mesa electoral per a la recepció i escrutini del vot, que serà telemàtic. 
 

4.4. Per a qualsevol comunicació amb la Junta Electoral, l’Assemblea posarà a disposició dels 
seus membres l’adreça electrònica juntaelectoral@assemblea.cat. Aquesta adreça serà 
gestionada per aquell o aquells membres de la pròpia Junta Electoral que entre ells determinin. 
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TÍTOL 5. DEL CENS ELECTORAL 

5.1. Constituiran el cens electoral tots els membres de les Assemblea territorials incloses a les 
regions objecte d’aquesta convocatòria parcial,  que en data 3 de juny de  2021 estiguin 
correctament inscrits i que en data 4 de setembre de 2021 es trobin al corrent de pagament i no 
estiguin afectats per cap incompatibilitat estatutària o reglamentària. 

5.2. El cens provisional es publicarà en el web de l’Assemblea, com a molt tard el dia 6 de 
setembre de 2021. Tots els membres podran consultar si hi estan correctament inclosos i a 
quines Assemblees de Territorials estan adscrits, mitjançant la introducció del número del seu 
document d’identitat. 

5.3. Els membres que no estiguin inclosos en el cens provisional podran reclamar entre els dies 
6 i 9 de setembre de 2021, ambdós inclosos, enviant un correu a cens@assemblea.cat, en el 
qual s’haurà d’indicar nom, cognoms, NIF, correu i telèfon de contacte de la persona que 
presenta la reclamació. 

5.4. La Junta Electoral podrà resoldre les reclamacions presentades fins al dia 13 de setembre 
a les 23.59 hores. L’endemà, el dia 14 de setembre de 2021, es publicarà el cens definitiu. 

 

TÍTOL 6. DE LES CANDIDATURES 

6.1. Podran proposar-se com a persones candidates totes les persones membres de l’Assemblea 
que estiguin degudament inscrites des del dia 1 de setembre de 2020, i que el dia 4 de setembre 
de 2021 es trobin al corrent de pagament i no estiguin afectades per cap mena d’incompatibilitat 
ni restricció, d’acord amb els Estatuts o el Reglament de règim intern. 

6.2. La presentació de la candidatura suposa l’acceptació d’aquesta normativa electoral. 

6.3. En la votació per escollir els membres del Secretariat Nacional, l’elecció serà sempre oberta 
i individualitzada, amb candidatures uninominals, i no s’admetran llistes tancades que s’hagin de 
votar en bloc ni noms d’equips o altres indicadors de grup. 

6.4. No s’acceptarà la candidatura d’una mateixa persona per a més d’una regió alhora. S’ haurà 
d’indicar la regió que es pretén representar. 

6.5. Les persones candidates, pel sol fet de presentar-se, acceptaran les següents restriccions, 
que seran aplicables durant tot el mandat. 

Per poder ser elegible per ocupar un lloc en el Secretariat Nacional, a més de complir les 
condicions anteriors, cal: 

a) Ser membre de l’Associació amb una inscripció d’almenys tres-cents seixanta-cinc 
(365) dies d’antelació a la data de celebració de les eleccions convocades per 
l’Assemblea General. 

b) No ostentar càrrecs orgànics en cap partit polític ni ocupar llocs de responsabilitat en 
àmbits polítics des de tres (3) mesos abans de la presentació de la candidatura fins 
a la finalització de mandat. S’entendrà com a lloc de responsabilitat en àmbits polítics 
el fet de formar part d’una candidatura a unes eleccions, ésser càrrec electe o ocupar 
un càrrec de designació política. 

c) No tenir cap procés penal per causes no relacionades amb l’assoliment  dels objectius 
de l’Associació. 

d) No percebre retribució o sou de cap partit polític. 
e) No incomplir aquest Reglament electoral. 
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6.6. El termini de presentació de candidatures començarà el dia 14 de setembre de 2021 i 
acabarà a les 23.59 hores del dia 19 de setembre de 2021. 

6.7. Les candidatures hauran d’emplenar la fitxa tècnica de candidatura, que estarà disponible 
al web de l’Assemblea, i adjuntar-hi una fotografia de tipus carnet. Una vegada emplenada la 
fitxa tècnica, s’enviarà automàticament a juntaelectoral@assemblea.cat. 

Els membres que vulguin concórrer als llocs del Secretariat Nacional, han de presentar la seva 
postulació avalada per majoria simple de dues Assemblees de Base, amb un mínim de (5) 
membres a favor en cadascuna i almenys un aval ha de ser d’una Assemblea Territorial de la 
regió on  es pertanyi. Les candidatures han d'adjuntar certificació de la coordinació i la secretaria 
de les Assemblees de Base que les avala, en compliment de l’article 8.7.3 del RRI. 

6.8. La fitxa tècnica de candidatura serà publicada en el lloc web de l’Assemblea no més tard del 
dia 13 de setembre de 2021. 

Les Assemblees de Base a les quals el dia 14 de setembre de 2021 l’Assemblea hagi comunicat 
que han estat escollides per una persona candidata per tal de demanar-los un aval per poder-se 
presentar a les eleccions (articles 8.3.2 i 8.3.3 del RRI), hauran de convocar una reunió 
específica a aquest efecte entre els dies 14 i 22 de setembre de 2021, ambdós inclosos. Les 
persones candidates  que no haguessin obtingut els avals necessaris en les dates abans 
esmentades, tindran l’oportunitat d’intentar-ho de nou. A tal efecte, enviaran un correu a 
secretariat@assemblea.cat en què comunicaran les seves dades i l’Assemblea de Base a la 
qual volen demanar l’aval.  

L’Assemblea ho comunicarà a l’Assemblea o a les Assemblees de Base corresponents, que 
hauran de convocar una reunió específica amb aquesta finalitat entre els dies 23 i 26 de 
setembre de 2021, ambdós inclosos. Aquestes reunions podran ser virtuals o presencials, si 
aquestes darreres estiguessin permeses. 

D’acord amb el contingut de l’article 8.3.2 del RRI, la persona candidata haurà d’assistir 
presencialment a la reunió, sigui de forma virtual o física, si aquesta és permesa, i haurà de fer 
una breu exposició de la seva sol·licitud que, a més, podrà portar gravada en un vídeo o facilitada 
per escrit; el vídeo podrà tenir una durada màxima de dos minuts i el text, una extensió de, com 
a màxim, tres-centes quaranta paraules. En el cas de reunions virtuals dutes a terme per mitjà 
de videoconferència o d’altres mitjans de comunicació, sempre haurà de restar garantida la 
identificació dels assistents, la continuïtat de la comunicació, la possibilitat d’intervenir en les 
deliberacions i l’emissió del vot. 

L’Assemblea facilitarà a les Assemblees de Base els mitjans escaients (videoconferència,...) 
amb sistema de votació secreta incorporat (art. 8.3.3 del RRI), per tal de poder dur a terme 
reunions virtuals. També els facilitarà informació de suport i un equip d’assistència telefònica. 

El secretari de l’Assemblea de Base que hagi atorgat un aval, n’enviarà una còpia a la Junta 
Electoral, al correu electrònic juntaelectoral@assemblea.cat, i en posarà còpia també al correu 
electrònic de la persona candidata. 

6.9. La fitxa tècnica contindrà uns camps obligatoris d’omplir i d’altres de potestatius. Les dades 
marcades amb un asterisc seran obligatòries i hauran de ser necessàriament completades. Als 
efectes del que preveu l’actual normativa sobre protecció de dades, les persones candidates  
acceptaran que totes les dades es poden fer públiques, llevat del número de document d’identitat, 
el número de telèfon, el domicili (excepte la població) i l’adreça electrònica, que es mantindran 
reservades per a l’ús exclusiu intern de la Junta Electoral. 

Els camps que contindrà la fitxa tècnica de candidatura són: 

a. Nom i cognoms.* 
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b. Tipus i número de document d’identitat.* 
c. Data de naixement.* 
d. Tipus de candidatura (per a quina regió es presenta) .* 
e. Assemblea Territorial i Regió.* 
f. Compromís orientatiu d’hores de disponibilitat de mitjana setmanal.* 
g. Indicació d’haver estat membre d’alguns dels Secretariats Nacionals anteriors o del 

Comitè Permanent.* 
h. Número de telèfon.* 
i. Domicili.* 
j. Adreça electrònica.* 
k. Un text amb les motivacions i els mèrits que considera que l’avalen.* 
l. El pla de treball que vol dur a terme.* 
m. Una descripció detallada de la vinculació que hagi pogut tenir amb partits polítics i 

organitzacions afins durant els últims quatre anys, inclosa la simple afiliació o militància, 
formar o haver format part d’una candidatura i, per descomptat, els càrrecs públics de 
designació política que hagi pogut ocupar, així com qualsevol col·laboració com a militant 
o simpatitzant, amb indicació dels períodes.* 

n. Titulació acadèmica i formació complementària. 
o. Ocupació actual. 
p. Idiomes que parla. 
q. Pertinença a associacions privades i, si s’escau, càrrecs que ocupa o funcions que hi 

desenvolupa. 
r. A quines Assemblees de Base demana la persona candidata, en principi, que l’avalin.* 
s. Enllaç a un vídeo o escrit de presentació, d’una durada màxima de dos minuts o de 

tres-cents quaranta paraules, respectivament. En adjuntar aquest enllaç, la persona 
candidata autoritza que el vídeo pugui ser penjat per ser visionat al web de l’Assemblea. 

 

6.10. Del 27 al 30 de setembre de 2021 la Junta Electoral revisarà que les persones candidates  
compleixin els requisits reglamentats per ser-ho. 

6.11. El dia 1 d’octubre de 2021, la Junta Electoral proclamarà la llista de candidatures admeses 
provisionalment i les publicarà al web de l’Assemblea, i aquesta serà condició suficient per a la 
seva validesa. Les candidatures excloses seran comunicades a les persones afectades per 
correu electrònic a l’adreça que aquestes persones hagin facilitat. La manca de recepció d’aquest 
correu electrònic no invalidarà  la resolució com a candidatura exclosa. 

6.12. Des de la publicació de les candidatures provisionals el dia 1 d’octubre de 2021, fins a les 
23.59 hores del dia 3 d’octubre de 2021, les candidatures excloses  podran presentar 
reclamacions contra la seva exclusió i qualsevol membre de ple dret podrà impugnar una 
candidatura provisionalment admesa. D’aquest fet se n’haurà de donar trasllat a l’esmentada 
candidatura per tal que pugui presentar les corresponents al·legacions en el termini de 24 hores. 
En ambdós casos, caldrà presentar les al·legacions oportunes de forma clara i concisa, i enviar-
les a l’adreça electrònica juntaelectoral@assemblea.cat. 

6.13. Durant els dies 04 i 05 d’octubre de 2021 la Junta Electoral resoldrà les possibles 
reclamacions i impugnacions. Una vegada la Junta Electoral hagi resolt la reclamació d’una 
persona candidata contra l’exclusió de la seva candidatura o la impugnació d’una candidatura 
provisionalment acceptada, aquesta resolució serà ferma. 

 

TÍTOL 7. DE LA INFORMACIÓ SOBRE LES CANDIDATURES PRESENTADES I ADMESES. 

7.1. El dia 06 d’octubre de 2021, la Junta Electoral publicarà en el lloc web de l’Assemblea les 
candidatures definitivament admeses. 
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7.2. La publicitat de les candidatures és podrà dur a terme entre els dies 7 i 14  d’octubre de 
2021. 

Per garantir la igualtat d’oportunitats, només estarà permesa la publicitat i/o campanya que es 
faci, de manera exclusiva, a través dels mitjans disponibles de l’Assemblea. 

Per donar-se a conèixer, les persones candidates  podran respondre preguntes dels possibles 
votants. Podran fer-ho de forma telemàtica, a través de l’espai web habilitat per l’Assemblea, o 
públicament, de manera presencial, sigui la presència virtual o física, si aquesta està permesa, 
en un acte central de cada regió i/o en actes de les Assemblees de Base. En aquests actes, es 
convidarà necessàriament totes les persones candidates  . 

Qui organitzi cada acte de presentació de candidatures haurà de comunicar a l’Assemblea les 
dades de la reunió (ubicació física o virtual, hora i altres característiques) amb un correu que 
enviarà a secretariat@assemblea.cat. 

Atesa la singularitat de la situació d’alarma sanitària per la Covid-19 que estem vivint, si les 
presentacions de les diferents candidatures, amb el respectiu torn de preguntes i respostes a 
què es refereix el paràgraf anterior, no poguessin ser dutes a terme mitjançant reunions amb 
presència física, perquè aquesta no està permesa a causa d’un confinament total o parcial o per 
altra causa ordenada per l’autoritat, el procediment serà el següent: 

a) L’Assemblea facilitarà els mitjans escaients (videoconferència,...) per tal de poder dur a 
terme reunions virtuals, a més d’informació de suport i un equip d’assistència telefònica. 

b) Si no ho hagués inclòs a la fitxa tècnica quan va presentar la seva candidatura, la persona 
candidata facilitarà a l’Assemblea abans del dia 6 d’octubre de 2021, i mitjançant correu 
a secretariat@assemblea.cat, un enllaç a un vídeo d’un màxim de dos minuts o un escrit 
amb un màxim de tres-centes quaranta paraules, amb la seva presentació, la qual serà 
penjada al web de l’Assemblea. 

c) Entre els dies 07 a 14 d’octubre de 2021, ambdós inclosos, es podran dur a terme les 
reunions de presentació de les persones candidates . El format i les condicions es 
publicaran en el document de convocatòria de cada reunió. En aquestes reunions se’ls 
podran formular preguntes. Aquestes reunions, siguin amb presència virtual o física, si 
aquesta és permesa, seran gravades i penjades al web de l’Assemblea. 

 

No es permetrà cap altre tipus de publicitat de les candidatures ni cap altre tipus d’acte de 
campanya electoral. 

7.3. Els programes d’actuació, si se’n presenten, no podran ser contradictoris amb la Declaració 
Fundacional ni amb els Estatuts, el Full de Ruta i el Codi Ètic aprovats i vigents a l’Assemblea. 

7.4. Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats, fins a la celebració de les eleccions, les diverses 
candidatures no podran anunciar o informar públicament per cap mitjà si es presenten per a un 
càrrec orgànic concret. S’exclourà automàticament qui incompleixi aquest requisit. 

7.5. Les persones candidates podran participar en mitjans de comunicació quan existeixi una 
relació laboral que ho justifiqui i sempre que no s’utilitzi com a propaganda de la candidatura. 
S’exclourà automàticament qui incompleixi aquest requisit. 

7.6. La Junta Electoral podrà invalidar o excloure una candidatura si, al seu criteri, infringeix 
manifestament les prohibicions indicades en els articles d’aquest punt 7è. 

 

TÍTOL 8. DE L’ESCRUTINI 
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8.1. A les 23.59 hores del dia 19 d’octubre de 2021 es tancarà la plataforma de votació i es 
procedirà a l’escrutini electrònic dels vots emesos. Finalitzat el procés d’escrutini i firmades les 
actes, es destruirà el cens. 

 

TÍTOL 9. DE LA PROCLAMACIÓ DELS  RESULTATS 

9.1. La Junta Electoral recollirà la totalitat de dades de les eleccions i proclamarà els resultats 
provisionals. Els publicarà al lloc web de l’Assemblea el dia 20 d’octubre de 2021, sens perjudici 
de les possibles reclamacions o impugnacions que es puguin produir. 

9.1.1. La publicació dels resultats es farà per regions, d’acord amb el format següent: 

 

RESULTATS DE LES ELECCIONS PARCIALS A LA REGIÓ ... 

 

NOM DE LA PERSONA CANDIDATA 

 

NOMBRE DE VOTS 

  

  

  

  

 

9.2. Qualsevol persona candidata que consideri que s’ha produït alguna irregularitat que hagi pogut 
afectar la seva elecció podrà reclamar davant la Junta Electoral a la seva adreça de correu electrònic 
juntaelectoral@assemblea.cat fins a les 23.59 hores del dia 22 d’octubre de 2021. Indicarà els 
motius de la reclamació i proposarà, si s’escau, les proves en què la fonamenta. 

9.3. La Junta Electoral resoldrà les possibles reclamacions, si n’hi hagués, durant els dies 23 i 24 
d’octubre de 2021; el dia 25 d’octubre informarà de la seva resolució i proclamarà oficialment els 
resultats definitius. 

9.4. En cas d’un empat en nombre de vots que suposi que almenys un dels qui empata no pugui 
ser escollit, la Junta Electoral preguntarà a les persones candidates  si alguna d’elles desitja 
renunciar a la seva designació en favor de qui hagi empatat. Si cap d’elles no vol renunciar-hi, 
la designació serà feta per sorteig organitzat per la Junta Electoral. 

 

TÍTOL 10. PRESA DE POSSESSIÓ DELS NOUS MEMBRES DEL SECRETARIAT NACIONAL 

10.1. Les persones escollides es presentaran al Secretariat Nacional i prendran possessió del càrrec 
en la primera sessió plenària posterior a la data de la seva proclamació,  de forma virtual o física, si 
aquesta és permesa. Correspondrà al Secretariat Nacional convocar les persones escollides. 

10.2. Les persones candidates electes s’obliguen a acceptar formalment el càrrec per tal de 
poder dur a terme els tràmits pertinents per incloure-les en el Registre d’Associacions del 
Departament de Justícia. 
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10.3. Si alguna persona candidata electe no hagués acceptat el càrrec sense una causa 
justificada com a màxim el dia 09 de novembre de 2021, s’entendrà que no l’accepta i serà 
substituïda per qui correspongui per nombre de vots obtinguts de la llista de votacions. 

 

DISPOSICIONS ADDICIONALS 

 

Disposició Addicional única. 

 

Per tal de garantir la igualtat d’oportunitats dels membres de l’Assemblea Nacional Catalana que 
actualment no formen part del Secretariat Nacional i que han presentat candidatura, durant la 
campanya electoral, del 7 a 14 d’octubre de 2021, i durant els dies de votació, des dels comptes 
de xarxes socials nacionals de l’Assemblea no es farà esment ni difusió de les piulades, missatges 
o articles que facin o publiquin els secretaris nacionals actuals que es puguin presentar a la 
reelecció, inclosos els càrrecs orgànics. 

No havent-hi més assumptes a tractar, a tres quarts de vuit vespre s’aixeca la reunió, 
signant l’acta tots els membres de la Junta Electoral 
 
 
 
 
Joan Anton Font Monclús               Mercè Torras Palà                 Gemma Casañas Rodas 
 
 
 
 
 
Teresa Rosell Gairoles              Jaume Olària Sagrera                 Mireia Montesinos Sanchís 
 
 
 


