
 

 

Correu enviat a tots els membres de ple dret de l’ANC 

Benvolguts, benvolgudes, 

En l’Assemblea General de l’ANC celebrada el passat dia 17 d’abril de 2016 a Manresa es va acordar convocar 
eleccions per escollir el nou Secretariat Nacional que substituirà el Secretariat actual per al proper dia 14 de 
maig de 2016. 

A partir d’avui, 25 d’abril, i fins les 24 hores del 3 de maig, poden proposar-se com a candidats tots els membres 
de ple dret de l’ANC que estiguin degudament inscrits des del dia 15 de maig de 2015, siguin majors d’edat, es 
trobin al corrent de pagament en data 14 d’abril de 2016 i no estiguin afectats per cap mena d’incompatibilitat 
d’acord amb els Estatuts o el Reglament de Règim Intern. 

A la pàgina web trobareu la normativa que reglamenta aquestes eleccions, el RELEC, i el cronograma 
corresponent. El calendari és molt dens, en som conscients, però hem de mantenir la data i alhora complir amb 
les esmenes aprovades a Manresa. 

En aquest apartat de la web hi anirem penjant tota la informació relativa a aquestes eleccions. En el dia d’avui 
també hi trobareu el formulari per a la presentació de les candidatures. 

Aquest any hi ha una novetat important com a conseqüència de les esmenes als estatuts i RRI aprovades a 
l’AGO. Els candidats hauran d’aportar un aval d’una assemblea territorial o d’exteriors. Aquest aval no pretén ser 
unes eleccions primàries i des de la junta electoral demanem a tots els associats que ho tingueu present. Les 
votacions seran el dia 14 de maig, l’aval només dona la possibilitat de participar-hi. 

Recomanem als candidats que contactin amb les seves territorials el més aviat possible per organitzar el tema 
dels avals i demanem als coordinadors de les assemblees que facilitin al màxim aquest tràmit. 

Per tal de garantir la imparcialitat i rigor del procés electoral, s’ha constituït la Junta Electoral. Per a qualsevol 
comunicació amb la Junta Electoral, l’ANC posa a disposició dels membres l’adreça electrònica 
juntaelectoral@assemblea.cat. 

Els membres que ho sol·licitin a la Junta Electoral des del dia 2 de maig i fins el dia 5 de maig, podran actuar 
com a interventors per fer les funcions que s’indiquen en el RELEC. Ho poden fer enviant un correu a l’adreça 
electrònica de la junta electoral. 

Per poder ser interventor cal el vistiplau de la Junta Electoral. La Junta Electoral publicarà el llistat d’interventors 
designats com a molt tard el dia 7 de maig de 2016. 

Salutacions, 

Junta Electoral 

Eleccions al SN de l’ANC 2016 

 

https://assemblea.cat/eleccions2016
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