PROPOSTA DE REGLAMENT ELECTORAL D’OSONA PER LA INDEPENDÈNCIA (2016)

Preàmbul

El dia 26 de maig de 2016 s’han reunit al centre cívic Can Pau Raba de Vic els coordinadors de les assemblees territorials de les comarques d’Osona i del Ripollès i membres
de l’equip coordinador de l’Assemblea territorial Osona per la Independència.

En aquesta reunió s’han acordat les bases per redactar la proposta de reglament següent, que es formula a l’empara del que preveu l’article 3.12.1 del Reglament de règim intern de l’Assemblea Nacional Catalana.

Capítol 1
Disposicions generals
Article 1

1.1 Aquest reglament té per objecte regular la convocatòria i el desenvolupament de
l’elecció per a la renovació anual de l’equip coordinador de l’Assemblea territorial Osona per la Independència corresponent a l’any 2016.

1.2 L’equip coordinador –òrgan de gestió i representació ordinàries de l’Assemblea
territorial Osona per la Independència– estarà format per un màxim de vint persones,
elegides pel període de dos anys, de la manera següent:
a) tretze persones procediran de la coordinadora sortint, sempre que siguin ratificades per l’assemblea, i
b) un màxim de set persones més seran elegides per les persones inscrites en el cens
electoral, d’acord amb el procediment indicat en el capítol següent d’aquest reglament.
1.3 L’equip coordinador elegeix, d’entre els seus membres, el coordinador/a, el secretari/ària i el tresorer/a de l’Assemblea territorial Osona per la Independència.

1.4 Els membres de l’equip coordinador sortint, que ja han exhaurit el termini per al
qual havien estat elegits, continuen formant-ne part i ocupant els seus càrrecs fins el
moment en què es produeix la proclamació d’aquells que els substitueixen, o bé fins
que ells mateixos són proclamats com a reelegits.
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Article 2

2.1 Amb la publicació d’aquest reglament al web www.assemblea.cat/osona (en endavant, el web corporatiu) i/o la tramesa de la convocatòria per correu electrònic a totes les persones inscrites que hagin complert el requisit de comunicar a l’Associació
una adreça electrònica vàlida, queda obert el procés electoral i convocada l’assemblea
per a l’elecció dels membres del nou equip coordinador, amb l’ordre del dia següent:
1. Informe de gestió de l’equip coordinador sortint.
2. Informe dels propers objectius a nivell nacional.
3. Ratificació, si escau, del present reglament.
4. Ratificació, si escau, dels membres de l’equip coordinador sortint que han
manifestat la seva voluntat d’obtenir un nou mandat.
5. Votació per a l’elecció dels nous membres de l’equip coordinador.
6. Torn obert de paraules.

2.2 L’assemblea tindrà lloc el dia 16 de juny de 2016, a partir de les 19.00 hores, al
centre cívic Can Pau Raba de Vic (Raval Cortines, núm. 24). Amb tot, el comitè electoral
a què es refereix l’article 3 d’aquest reglament pot variar el lloc, el dia o l’hora per
raons organitzatives, de necessitat o d’oportunitat, fent pública la variació amb tanta
antelació com sigui possible, a través del web corporatiu, del correu electrònic i d’altres mitjans.
Capítol 2
Preparació i desenvolupament del procés electoral
Article 3

3.1 La preparació i el desenvolupament del procés electoral va a càrrec d’un comitè
electoral format per un dels membres de l’equip coordinador sortint que han manifestat la seva voluntat de no concórrer de nou a l’elecció (Albert Marcé) i pels coordinadors o coordinadores de dues assemblees territorials.
3.2 El comitè electoral confegeix i custodia el cens a què es refereix l’article següent,
supervisa tot el procés i adopta les decisions oportunes per tal de garantir-ne l’ordre,
la igualtat d’oportunitats, la publicitat adequada i la plena transparència.
3.3

El dia de la votació el mateix comitè es constitueix com a mesa electoral.

Article 4

4.1 Amb l’excepció indicada a l’apartat següent, formen els cens electoral les persones que, a data 1 de maig de 2016, figuren inscrites com a membres de l’Assemblea
2

Nacional Catalana i adscrites a qualsevol de les assemblees territorials de la comarca
d’Osona (inclosa la d’Aiguafreda i Sant Martí de Centelles per la Independència), sempre que en aquesta mateixa data es trobin al corrent de pagament de la quota de l’associació.

4.2 El cens ha de quedar format el dia 30 de maig de 2016, i fins el dia 7 de juny següent estarà a disposició dels membres a efectes de reclamacions. Per consultar-lo cal
fer una sol·licitud a l’adreça osona@assemblea.cat.
Article 5

Els tretze candidats a repetir mandat com a membres de l’equip coordinador són:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Carme Baqué Puig
Jèssica Carol Bruguera
Marc Casals Salom
Josep Maria Coll Roca
Valentí Comas Quintana
Eulàlia Espona Arumí
Carme Godayol Lafont
Jordi Grau Cardús
Marc Güell Masramon
Jordi Ponsa Vidal
Núria Riera Capdevila
Clara Vilaplana Traveria
Carles Valls Arnó

Article 6

6.1 Tota persona inclosa en el cens electoral pot presentar la seva candidatura per
esdevenir membre de nou ingrés de l’equip coordinador. Qui es vulgui presentar ho ha
de fer, a títol personal, enviant un missatge en aquest sentit a l’adreça
osona@assemblea.cat, entre les 0.00 h del dia 31 de maig de 2016 i les 24.00 h del dia
7 de juny següent.
6.2 En el correu de formalització de la candidatura s’ha d’utilitzar el formulari annex
a aquest reglament, que estarà disponible al web corporatiu.

6.3 El dia 8 de juny de 2016 el comitè electoral ha de fer pública al web corporatiu la
proclamació formal de totes les candidatures presentades.

3

Article 7

7.1 El període de difusió de les candidatures presentades s’inicia a les 0.00 h del dia
9 de juny de 2016 i dura fins les 24.00 h del dia 15 dels mateixos mes i any.

7.2 Els candidats, individualment, poden dur a terme les activitats promocionals que
estimin adients, sota els principis del respecte, la transparència i la racionalitat i l’austeritat en l’ús dels mitjans. En aquest sentit, a la tramesa de la candidatura cal adjuntar
la informació per als electors que s’estimi adient, inclosos vincles a webs, blocs o altres
mitjans que permetin difondre els programes, compromisos o informacions d’interès.
La presentació de la candidatura i tot allò que els candidats estimin oportú en cada
moment s’ha de trametre al correu electrònic esmentat en l’article 6.1 del present reglament, per tal de fer-ho públic al web corporatiu el mateix dia o el dia hàbil següent.
7.3 Després de la data i hora límits indicades a l’article 7.1 no és possible cap altra
activitat de difusió de la candidatura.

7.4 Durant el període de difusió de les candidatures els candidats proclamats poden
consultar el cens electoral definitiu, adreçant-se a qualsevol dels membres del comitè
electoral.
Capítol 3
Desenvolupament de l’elecció en l’Assemblea General i possibles impugnacions
Article 8

8.1 Els tretze candidats a repetir mandat com a membres de l’equip coordinador són
ratificats en bloc, o bé rebutjats en bloc, per l’assemblea. La ratificació o el rebuig pot
ser a mà alçada o mitjançant una votació secreta, segons decideixi l’assemblea.
8.2 Si els candidats a repetir mandat són ratificats i per a la renovació de l’altra part
del grup s’ha presentat un nombre de set candidats o menys, l’equip coordinador definitiu queda confeccionat directament amb aquests candidats i els tretze que desitgen
repetir. Si el nombre de nous candidats és superior a set, cal realitzar una votació per
tal d’escollir entre ells els set nous membres de l’equip coordinador.

8.3 Si els candidats a repetir mandat són rebutjats el nou equip coordinador es constitueix definitivament amb tots els altres candidats presentats, sempre que siguin vint
o menys, o bé amb els vint que resultin elegits per votació. Tot això sense perjudici del
que lliurement pugui decidir l’assemblea, durant la sessió.
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Article 9

9.1 Els membres de nou ingrés de l’equip coordinador s’elegeixen mitjançant una votació secreta, amb paperetes de votació que inclouen la relació, per ordre alfabètic del
primer cognom, de totes les persones que han estat proclamades com a candidates
per aquesta via.

9.2 El vot és en tot cas a la persona, en llista oberta. A tal efecte, la papereta de votació ha d’incloure una casella al costat esquerre de cada nom que ha de ser assenyalada
en cas de votar per aquella persona.
9.3 Les persones inscrites poden votar un màxim de set candidats (o vint, si els sortints no són ratificats).
9.4 La votació s’ha de realitzar en una única urna, amb l’assistència de dos dels tres
membres de la mesa electoral, com a mínim.
9.5

Pot votar tota persona que consti en el cens electoral.

9.6 La mesa ha d’exigir a la persona electora, abans d’admetre el vot, l’acreditació de
la seva identitat, i anotar en la relació d’adherits que tal persona ha emès el seu vot.
Ningú no pot votar més d’una vegada, ni votar per delegació d’altri. No és possible votar anticipadament.
Article 10

10.1 Un cop finalitzades les votacions s’inicia l’acte d’escrutini, al qual poden ser presents totes les persones inscrites. Un cop recomptada l’urna, la mesa ha d’estendre i
signar una acta, en la qual ha de fer constar el nombre de votants, el nombre de vots
nuls, el nombre de vots vàlids i el nombre de vots rebuts per cada persona.

10.2 Es considera nul·la tota papereta diferent del model oficial, o bé que, essent oficial, està guixada, esmenada o bé presenta qualsevol alteració que fa que no quedi
prou clara la voluntat de la persona electora.
10.3 Són elegides les set persones que obtenen més vots (o vint, si els membres sortints no són ratificats). En cas d’empat queda escollida la persona que ha presentat
abans la seva candidatura.
10.4 Un cop acabat l’escrutini, el president de la mesa anuncia el resultat i proclama
l’elecció del nou equip coordinador.

10.5 L’escrutini es fa públic al web corporatiu el dia hàbil següent al de la proclamació.
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Capítol 4
Impugnació dels resultats
Article 11

11.1 Els resultats publicats es poden impugnar mitjançant un escrit tramès a l’adreça
osona@assemblea.cat el mateix dia de la votació o el dia en què es fa públic l’escrutini.

11.2 La mesa ha de resoldre la impugnació durant el dia següent al de la presentació i
comunicar la seva resolució a l’adreça electrònica de la persona que ha formalitzat la
impugnació. Aquesta pot recórrer davant l’assemblea, mitjançant un escrit enviat a la
mateixa adreça osona@assemblea.cat el mateix dia o el dia hàbil següent al de la remissió del correu electrònic on consta la resolució de la mesa.
11.3 L’assemblea, convocada per l’equip coordinador sortint en el termini màxim de
cinc dies hàbils, ha de prendre una resolució definitiva, i comunicar-la verbalment a
l’impugnant, si és present, o bé a la seva adreça electrònica.
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ANNEX 1

FORMULARI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA
En/Na (...), domiciliat/da al carrer/plaça (...) del municipi d(...), codi postal (...), i amb
document d’identitat/passaport núm. (...), de (...) anys d’edat,
MANIFESTO
Que disposo de capacitat, de temps i de ganes de treballar en equip per aconseguir els
objectius de l’Assemblea Nacional Catalana, per la qual cosa presento la meva candidatura per formar part del grup coordinador de l’Assemblea territorial d’Osona per la Independència corresponent a l’any 2016.
Que no incorro en cap de les causes d’inelegibilitat que estableixen els estatuts i el reglament de règim intern de l’Assemblea Nacional Catalana.

Que adjunto un breu document de presentació personal, perquè el comitè electoral en
faci la difusió que cregui oportuna, en condicions d’igualtat respecte dels altres candidats, amb caràcter previ a la votació.
Cordialment,
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ANNEX 2

CALENDARI RESUM DEL PROCÉS
Convocatòria de l’assemblea............................................................................30-05-2016

Formació del cens electoral ..............................................................................30-05-2016
Inici del termini de presentació de candidatures .............................................31-05-2016
Fi del termini per reclamar contra el cens........................................................07-06-2016

Fi del termini de presentació de candidatures .................................................07-06-2016

Proclamació i publicació de les candidatures...................................................08-06-2016

Inici del període informatiu ..............................................................................09-06-2016
Fi del període informatiu ..................................................................................15-06-2016
Assemblea (19.00 h) .........................................................................................16-06-2016
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ANNEX 3

PRINCIPALS DISPOSICIONS INTERNES APLICABLES AL PROCÉS
ESTATUTS DE L’ANC
Article 5.

Són drets dels membres de l’Associació:
../...
2. Elegir i ser elegits per als llocs de representació o executius que es determinen als
presents Estatuts o els que es puguin establir en el futur, sempre que estiguin al corrent del pagament de les aportacions econòmiques a què s’hagin compromès, i tinguin
una antiguitat mínima de noranta (90) dies, per elegir, o tres-cents seixanta-cinc (365)
dies, per ser elegits, com a membres de l’Associació.
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
Article 3.10

1. Els càrrecs de cada Secretariat Territorial seran escollits per votació dels membres
adscrits a aquella Assemblea Territorial.

2. Per ser elector per al Secretariat Territorial els membres han d’estar al corrent de
pagament de les contribucions fixades per l’Associació, i per ser elegible, a més a més,
no ocupar càrrecs orgànics de cap partit polític, ni en l’àmbit local ni nacional, ni ocupar llocs de responsabilitat en àmbits polítics de rang nacional.
3. La durada del mandat dels càrrecs del Secretariat Territorial serà de dos anys, sens
perjudici de la seva possible reelecció per un únic període successiu d’igual durada.

4. En cas de produir-se alguna vacant abans de la finalització del mandat, el Secretariat
Territorial podrà cobrir-la per cooptació d’entre els membres adscrits a l’Assemblea
Territorial fins que es pugui celebrar una reunió plenària de l’Assemblea per tal de cobrir-la.
Article 3.12

1. Fora d’allò que s’estableix en els Estatuts i aquest Reglament de Règim Intern, correspondrà a cada Assemblea Territorial regular de manera autònoma el règim d’elecció
del Secretariat Territorial i el seu règim de reunions i de funcionament Intern.
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