
  

Eleccions a l’ANC 

 Secretariat Nacional de l’ANC 

 Secretariat local de SBDxI - ANC 
 

Resum del reglament electoral 2015 

El passat dia 12 d’abril, a Lleida, es va acordar de convocar eleccions per escollir el nou Secretariat 

Nacional el dissabte 9 de maig de 2015. 

La renovació del Secretariat local de Sabadell per la Independència –ANC es durà a terme en els 

mateixos terminis que el Secretariat Nacional a fi de facilitar la participació en la convocatòria 

d’aquestes eleccions. 

1.- On se celebrarà: 

A la seu del local de Sabadell per la Independència – ANC, carrer de l’Illa, 1-3 de Sabadell. 

2.- Quants membres sortiran elegits: 

El nou Secretariat Nacional estarà integrat per setanta-cinc membres.  

 50 representants ho seran en qualitat de representació territorial. Al Vallès Occidental podrem 

tenir 3 representants. 

 25 representants seran escollits entre els més votats i tindran la consideració de representants 

nacionals. 

 

El nou Secretariat local de Sabadell per la Independència – ANC per elegir en són 3 persones: 

coordinador, secretari i tresorer. 

3.- Com s’ompliran les paperetes:  

Les marques de votació pel Secretariat Nacional es faran seguint els següents criteris 

 Es podran votar fins a 3 membres en representació territorial del Vallès Occidental. 

 I, fins a 25 membres en representació nacional. (Si una papereta té més de 25 votacions serà 

considerada nul·la). 

En el cas del Secretariat local de Sabadell per la Independència - ANC es votaran fins a tres persones per 

ocupar els diferents càrrecs. 

4.- Supervisió del procés: 

Es crearà una Junta Electoral per verificar la imparcialitat del procés, resoldre reclamacions i 

impugnacions, aprovar el cens, proclamar les candidatures i el resultat, entre d’altres funcions. 



  
5.- El cens: 

 El composen tots els socis de l’ANC que en data 9 d’abril de 2015 es trobin correctament 

inscrits, siguin majors d’edat i estiguin al corrent de pagament del primer trimestre de 2015.  

 El cens provisional es publicarà al web de l’ANC, com a molt tard, el dia 28 d’abril. 

 Entre el 28 d’abril i l’1 de maig hi haurà un període de reclamacions. 

 El cens definitiu es publicarà el 2 de maig a la web de l’ANC. 

6.- Qui pot ser candidat a les eleccions del Secretariat Nacional o al Secretariat local de SBDxI - 

ANC: 

 Podran presentar-se com a candidat qualsevol membre de l’ANC que estigui degudament 

inscrit el dia 9 d’abril, major d’edat, al corrent de pagament i no estiguin afectats per cap 

mena d’incompatibilitat d’acord amb els Estatuts o el RRI i que accepti les condicions del 

mandat. 

 El termini de presentació de candidatures va del 27 d’abril a l’1 de maig. 

 El 2 de maig la Junta electoral publicarà la llista provisional de candidats. 

 Del 2 al 3 de maig s’obrirà un període de reclamacions i d’impugnacions  a la llista. 

 El 4 de maig es publicarà la llista definitiva de les candidatures. 

7.- Les Meses electorals: 

Cada Assemblea Territorial escollirà els integrants de la seva Mesa electoral. 

Cada Mesa electoral estarà formada per tres titulars i dos suplents. Un dels titulars farà les funcions 

de president de la Mesa. 

Per actuar com a interventor s’haurà de sol·licitar a la Junta Electoral respectiva entre el 28 d’abril i 

l’1 de maig. 

8.- El  vot anticipat: 

Del dia 15 d’abril fins el 2 de maig es podrà demanar l’exercici de vot anticipat a través de l’adreça 

de correu  juntaelectoral@assemblea.cat i fent-ne una còpia al correu sabadell@assemblea.cat 

9.- Organització de la jornada electoral: 

Les eleccions seran el 9 de maig. De les 10 del matí fins a les 2 del migdia a la seu del local de 

SBDxI-ANC. 

Els integrants de les meses hi seran a partir de les 9 del matí i organitzaran la jornada, custodiaran 

les paperetes i ompliran les actes de l’escrutini. 

11.- Constitució del Secretariat Nacional i el Secretariat Territorial de Sabadell. 

Es presentarà públicament el 16 de maig després dels dies prescriptius per a resoldre les 

reclamacions. 
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