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Reglament i calendari electoral per a escollir els tres 
càrrecs orgànics (coordinació, secretaria i 

tresoreria), SBDxI-ANC, 2018 
 
SBDxI-ANC convoca noves eleccions, pel 17 de març d’enguany, per escollir els càrrecs 
electes que configuraran el nou Secretariat Local un  cop s’ha acabat el mandat actual. 
 
Convocatòria de les eleccions 
Les eleccions se celebraran el 17 de març de 2018  i se seguirà el calendari que apareix al 
final del document. 
 
Lloc de celebració i horari 
Les eleccions per escollir els tres càrrecs orgànics se celebraran a la seu de SBDxI, carrer 
Illa 1 i 3 de Sabadell, de les 10 del matí a les 2 del migdia. 
 
Supervisió del procés: la Junta Electoral 
Es crea una Junta Electoral encarregada de garantir la imparcialitat i el rigor del procés 
electoral. Els membres de la Junta Electoral no podran ser candidats. 
 
Les funcions de la Junta Electoral són:  

1. Verificar el cens provisional de votants de l’ANC, resoldre les reclamacions que es 
puguin presentar i aprovar el cens definitiu. 

2. Comprovar que els candidats reuneixen les condicions estatutàries i 
reglamentàries per presentar-se a les eleccions. 

3. Resoldre les impugnacions que es puguin presentar contra les candidatures. 
4. Proclamar les candidatures vàlides. 
5. Posar a disposició dels membres de l’ANC els formularis dels candidats vàlids per 

tal de poder donar a conèixer els seus currículums a través del blog de SBDxI. 
6. Excloure, si escaigués, els candidats que infringeixin la normativa de l’ANC  

https://assemblea.cat/?q=documents 
7. Aprovar el model de papereta de votació que ha de ser clar, coherent i entenedor, 

i, particularment, comprovar que en totes elles hi figuri el nom de tots els 
candidats vàlids. 

8. Resoldre els dubtes que li sotmeti la Mesa electoral el dia de les eleccions. 
9. Resoldre els recursos que es puguin plantejar per les candidatures eliminades, 

informar-ne als afectats amb el termini suficient perquè es pugui fer l’al·legació 
oportuna si es creu convenient i, en cas de desacord amb la resolució es recorrerà 
a la Comissió Jurídica del SN. 

10. Proclamar el resultat provisional i el definitiu de les votacions, així com el nom dels 
candidats electes. 

11. Vetllar perquè a partir de la publicació definitiva de les candidatures, els actes 
públics dels candidats es restringeixin als actes ordinaris de l’entitat i no s’admeti 
cap altra mena de propaganda o publicitat. Els comentaris o insercions de la 
mateixa candidatura, a través de la xarxa, es consideraran públics i per tant no 
admesos. 

12. Interpretar o suplir la present normativa electoral i dur a terme qualsevol altra 
tasca prevista en aquest document o que es dedueix de les anteriors funcions.  

https://assemblea.cat/?q=documents


 
La Junta Electoral podrà invalidar una candidatura si, al seu criteri, infringeix 
manifestament els criteris descrits o incompleix qualsevol de les obligacions adquirides a 
la presentació de la candidatura d’acord amb  el Reglament de Règim Intern, prèvia 
comunicació a l’afectat. 
 
Cens d’electors 
Constituiran el cens d’electors tots els membres de l’ANC que en data 17 de desembre del 
2017 es trobin correctament inscrits, siguin majors d’edat i estiguin al corrent de 
pagament des del 15 de febrer del 2018.  
 
El cens provisional es podrà consultar introduint el número de DNI en un aplicatiu 
específic que es publicarà al web de l’ANC a partir del 5 de març.  
 
Els interessats podran reclamar a la Junta Electoral la seva inclusió al cens provisional 
entre els  dies 6 i 9 de març del 2018, ambdós inclosos.   
 
Vot anticipat 
Els membres que prevegin que el dia de les eleccions no podran ser en el lloc on els 
correspondria votar podran demanar a la Junta Electoral des del dia 9 al 12 de març, 
l’exercici del vot anticipat. Ho hauran de comunicar a través de l’adreça de correu  
juntaelectoral@sbdxi.cat indicant el seu nom complet i número de DNI. 
 
Els membres que hagin sol·licitat el vot anticipat el podran exercir el 15 de març, al matí, i 
16 de març a la tarda) l local de SBDxI. 
 
Candidatures 
Podran proposar-se com a candidats tots els membres de SBDxI-NC que el dia 18 demarç 
del 2017 estiguin degudament inscrits, siguin majors d’edat, es trobin al corrent de 
pagament des del  dia 15 de febrer del 2018 i no estiguin afectats per cap mena 
d’incompatibilitat d’acord amb els Estatuts o el Reglament de Règim Intern.  
 
Les candidatures seran uninominals. 
 
Els 3 components de la mesa electoral no podran ser candidats. 
 
Els candidats, pel sol fet de presentar-se, acceptaran la següent restricció, que serà 
aplicable durant tot el mandat: No podran ostentar càrrecs orgànics de cap partit polític 
ni ocupar llocs de responsabilitat en àmbits polítics des de la presentació de la 
candidatura fins a la finalització del mandat. S’entendrà com a lloc de responsabilitat en 
àmbits polítics el fet de formar part d’una candidatura vigent a unes eleccions, ser càrrec 
electe o ostentar un alt càrrec institucional de designació política. 
 
Les candidatures es presentaran mitjançant un formulari específic, junt amb una 
fotografia actual de tipus carnet, a l’adreça juntaelectoral@sbdxi.cat. El termini de 
presentació és del 2 al 9 de març del 2018, ambdós inclosos.  
El formulari contindrà els següents camps: 

1. Nom i cognoms 
2. Estudis. 

mailto:juntaelectoral@sbdxi.cat
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3. Mèrits o trajectòria política, cívica, professional o experiència que el candidat 
vulgui exposar per avalar la seva candidatura (màxim 100  paraules). 

4. Fer constar, si és el cas, si formen part d’un equip de treball per ocupar els càrrecs 
orgànics (coordinació, secretaria i tresoreria). 
 

 
Durada del mandat. 
El mandat de les persones electes és per a un màxim de dos anys sense prejudici de les 
decisions de la pròpia  AT 
 
Constitució del nou Secretariat Local. 
Els càrrecs elegits organitzaran l’equip del nou SL. Aquest es constituirà durant la setmana 
següent. 
El corresponent traspàs de poders i documentació serà realitzat entre el SL sortint i 
l’entrant.  
Els membres del SL elegits formaran part, com a mínim, d’una comissió o d’un grup de 
treball. L’assistència a les reunions del SL serà obligatòria durant tot el mandat.  
També es considerarà membre del SL la persona representant de l’ANJI. 
 
 

Calendari electoral de SBDxI-ANC. 

Eleccions del 17 de març del 2018 

Consultes: https://blog.sbdxi.cat/ 

Convocatòria d’eleccions als càrrecs (coordinació, secretaria i 

tresoreria) 
25 de febrer 

Consultes al cens electoral (consultar el  web ANC) 5 de març 

Reclamacions al cens electoral (consultar el web ANC) Del 6 al 9 de març 

Inscripció a les candidatures al correu: juntaelectoral@sbdxi.cat Del 2 al 9 de març 

Publicació de les candidatures provisionals 10 de març 

Reclamació i impugnació de candidatures 10 i 11 de març 

Publicació de la llista definitiva de candidatures 12 de març 

Sol·licitud del vot anticipat presencial (no telemàtic). Al correu: 

juntaelectoral@sbdxi.cat (nom sencer i núm de DNI) 
Del 9 al 12 de març 

Vot anticipat al local de l’ANC. 

15 de març (de 6 a 8 de la tarda) i 16 de març (de les 11 a la 1 del 

migdia). 

15 i 16 de març 

https://blog.sbdxi.cat/
mailto:juntaelectoral@sbdxi.cat
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Eleccions als càrrecs  i resultats definitius. De 10 a 2, al local 17 de març 

Constitució del nou Secretariat Local Els següents 10 dies 

 
Altres dates:  

Electors data d'alta: 17 de desembre del 2017 

Electors corrent de pagament: 15 de febrer del 2018 

Candidats data d'alta:  18 de març del 2017 

Candidats corrent de pagament: 15 de febrer del 2018 

 
Sabadell per la Independència – ANC 
2 de febrer del 2018 


