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REGLAMENT ELECTORAL D’OSONA PER LA  
INDEPENDÈNCIA (2020) 
 
 
 
Preàmbul 
 
El dia 15 d’octubre de 2020 s’han reunit telemàticament els coordinadors de les as-
semblees territorials de les comarques d’Osona i del Ripollès i membres de l’equip co-
ordinador de l’Assemblea territorial Osona per la Independència. 
 
En aquesta reunió s’han acordat les bases per redactar la proposta de reglament se-
güent, que es formula a l’empara del que preveu l’article 3.11.1 del Reglament de rè-
gim 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 periòdica de l’equip coordinador de l’Assemblea territorial 
Osona per la Independència corresponent a l’any 2020. 
 
1.2 L’equip coordinador –òrgan de gestió i representació ordinàries de l’Assemblea 
territorial Osona per la Independència– està format per sis persones com a mínim, i 
per dotze persones com a màxim, elegides pel període de dos anys. 

 
1.3 L’equip coordinador elegeix, d’entre els seus membres, el coordinador/a, el se-
cretari/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. 
 
 
Article 2 
 
2.1 Amb la publicació d’aquest reglament al web www.assemblea.cat/osona (en en-
davant, el web corporatiu) i/o la tramesa de la convocatòria per correu electrònic a 

http://www.assemblea.cat/osona
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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’elecció 
dels membres del nou equip coordinador. 
 
2.2 A causa de la pandèmia de Covid-19, en aquesta ocasió la votació és telemàtica, i 
té lloc el dia 9 de desembre de 2020, a les 20.00 hores, amb l’aplicació Zoom. Amb tot, 
el Comitè Electoral a què es refereix l’article 3 d’aquest reglament pot variar el dia, 
l’hora i l’aplicació per raons organitzatives, de necessitat o d’oportunitat, fent pública 
la variació amb tanta antelació com sigui possible a través del web corporatiu, del cor-
reu electrònic i, si pot ser, 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 tres dels membres de l’equip coordinador sortint que han mani-
festat la seva voluntat de no concórrer de nou a l’elecció (Valentí Comas, Carme Go-
dayol i Núria Riera). 
 
3.2 El Comitè Electoral 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 Formen els cens electoral les persones que compleixen alhora els quatre requi-
sits següents: 
a) Sol·liciten de participar en la votació abans de les 24.00 hores del dia 4 de desem-

bre de 2020.  
b) En data 9 de setembre de 2020 (tres mesos abans de la fixada per a la votació) figu-

raven inscrites com a membres de l’Assemblea Nacional Catalana. 
c) En la data de la sol·licitud de participació en la votació figuren adscrites a qualsevol 

de les assemblees territorials de la comarca d’Osona (inclosa la d’Aiguafreda i Sant 
Martí de Centelles per la Independència). 

d) En la data de la sol·licitud de participació en la votació es troben al corrent de pa-
gament de la quota de l’associació. 
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4.2 La sol·licitud de participar en la votació s’ha de formular manifestant aquest 
desig en un correu electrònic adreçat a l’adreça osona@assemblea.cat, preferentment 
en  resposta a la convocatòria a què es refereix l’article 2.1 d’aquest reglament. Un cop 
el Comitè Electoral ha verificat el compliment dels altres tres requisits, el Comitè Elec-
toral envia a aquestes persones un correu electrònic que confirma o no, segons proce-
deixi, la inscripció en el cens. 
 
4.3 El cens ha de quedar format, amb caràcter provisional, el dia 6 de desembre de 
2020, i fins el següent dia 8 estarà a disposició dels membres a efectes de reclamaci-
ons. Per consultar-lo cal fer una sol·licitud a l’adreça osona@assemblea.cat. El cens 
només es pot consultar a l’efecte de confirmar l’efectivitat de la pròpia inscripció 
sol·licitada. 
 
 
Article 5 
 
5.1 Tota persona amb dret a formar part del cens electoral que a data 9 de desem-
bre de 2019 ja figurava com a membre de l’Associació pot presentar la seva candidatu-
ra per formar part de l’equip coordinador. Qui es vulgui presentar ho ha de fer, o bé a 
títol individual, o bé formant part d’un equip (que en cap cas pot excedir del nombre 
màxim de persones que poden formar l’equip coordinador segons l’article 1.2 anteri-
or), enviant un correu amb la candidatura a l’adreça osona@assemblea.cat, fins a les 
24.00 h del dia 4 de desembre de 2020.  
 
5.2 En el correu de formalització de la candidatura s’ha d’utilitzar un dels dos formu-
laris annexos a aquest reglament (annex 1 per a candidatures individuals o annex 2 per 
a candidatures d’equip), que estaran disponibles al web corporatiu. En el cas dels 
equips el correu l’ha d’enviar només una de les persones que en són membres. 
 
5.3 El dia 6 de desembre de 2020 el Comitè Electoral ha de fer pública al web corpo-
ratiu la proclamació formal de totes les candidatures presentades que siguin vàlides. 
 
 
Capítol 3 
Desenvolupament de la votació telemàtica 
 
 
Article 6 
 
6.1 Els membres de l’equip coordinador s’elegeixen mitjançant una votació secreta, 
la qual es du a terme amb l’eina de consultes que facilita l’aplicació Zoom.  
 
6.2 Unes hores abans de la reunió el Comitè Electoral envia a totes les persones que 
consten inscrites en el cens un correu electrònic amb la informació necessària perquè 
puguin accedir a la reunió telemàtica en la qual es durà a terme la votació. 

mailto:osona@assemblea.cat
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6.3 A la reunió convocada només hi poden participar les persones que consten en el 
cens electoral i els membres de la mesa electoral. Tots ells s’han identificar davant dels 
altres assistents escrivint els seus nom i cognoms mitjançant l’opció que proporciona 
l’aplicació Zoom abans d’accedir a la reunió, i han d’activar la càmera del seu dispositiu 
per tal que se’ls pugui veure la cara. La mesa electoral ha de fer fora de la reunió qual-
sevol persona que no acrediti el seu dret a participar-hi o la seva identitat. 
 
6.4 L’aplicació Zoom ha d’estar configurada per tal de mostrar a cada participant en 
la reunió la relació de totes les persones o equips que han estat proclamats com a can-
didats, per tal que pugui elegir quin o quins vota. 
 
6.5 Cada persona assistent a la reunió amb dret a votar ha de comptar amb un dis-
positiu exclusiu per a ella, donat que l’aplicació només admet un vot per dispositiu. 
 
6.6 En el moment de la votació les candidatures es mostren a cada assistent de for-
ma simultània, per ordre alfabètic del primer cognom, en el cas dels candidats indivi-
duals, o del nom de la candidatura, en el cas dels equips, en el benentès que votar un 
equip implica donar el vot a tots els seus integrants. 
 
6.7 S’ha de donar un minut de temps, com a mínim, per fer la votació. 
 
6.8 La votació s’ha de realitzar amb l’assistència de dos dels tres membres de la me-
sa electoral, com a mínim.  
 
6.9 Ningú no pot votar més d’una vegada, ni votar per delegació d’altri. No és possi-
ble votar anticipadament. 
 
 
Article 7 
 
7.1 Un cop finalitzada la votació l’aplicació Zoom efectua automàticament l’escrutini. 
Un cop recomptats els vots, la mesa ha d’estendre i signar una acta, en la qual ha de 
fer constar el nombre d’assistents, el nombre de votants i el nombre de vots rebuts 
per cada candidatura individual i/o per cada candidatura d’equip.  
 
7.2 Són elegides les persones individuals o els equips que obtenen més vots, fins que 
s’assoleix el màxim que indica l’article 1.2 anterior, o bé un nombre inferior si no 
s’arriba al màxim, en el benentès que l’elecció d’un equip implica l’elecció de la totali-
tat dels seus integrants.  
 
7.3 En cas d’empat que faci superar el màxim de persones elegibles, o bé en cas que 
el resultat no permeti arribar al nombre mínim de tres persones necessari per constitu-
ir un equip coordinador, la votació queda sense efecte i el Comitè Electoral ha de pro-
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posar una data per fer-ne una de nova, la qual ha de tenir lloc en el termini màxim de 
les tres setmanes posteriors a la data de la votació anterior. 
 
7.4 Un cop acabat l’escrutini, el President/a de la mesa anuncia el resultat i proclama 
l’elecció del nou equip coordinador. 
 
7.5 El Comitè Electoral fa públic l’escrutini al web corporatiu en el termini dels tres 
dies hàbils següents al de la proclamació, i dona compte del resultat als socis i simpa-
titzants inscrits en el cens. 
 
 
Capítol 4 
Impugnació dels resultats 
 
 
Article 8 
 
8.1 Els resultats publicats es poden impugnar mitjançant un escrit tramès a l’adreça 
osona@assemblea.cat en el termini dels tres dies hàbils següents al de la publicació de 
la proclamació. 
 
8.2 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 de socis, 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. 
 
8.3 L’Assemblea de socis, convocada per l’equip coordinador sortint en el termini 
màxim de cinc dies hàbils, ha de prendre una resolució definitiva, i comunicar-la ver-
balment a l’impugnant, si és present, o bé a la seva adreça electrònica. 
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ANNEX 1 
 

FORMULARI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA INDIVIDUAL 
 

 
 
En/Na (........................................................................................), domiciliat/da al car-
rer/plaça (................................................................................) del municipi de 
(............................................................), 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 candida-
tura per formar part del grup coordinador de l’Assemblea territorial d’Osona per la 
Independència corresponent a l’any 2020. 
 
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. 
 
[si es vol] Que adjunto un breu document de presentació personal explicant els motius 
pels quals vull formar part de l’equip coordinador de l’Assemblea territorial d’Osona 
per la Independència, 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. 
 
 
Data i signatura 
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ANNEX 2 
 

FORMULARI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURA D’EQUIP 
 
 
Nom de la candidatura d’equip: __________________________________________ 
 
Nombre d’integrants de l’equip:  __________________________________________ 
 
Relació d’integrants de la candidatura d’equip: 
 
1. En/Na (.........................................................................), domiciliat/da al carrer/plaça 

(.........................................................) del municipi de (.......................................), 
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 2020. 
 
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. 
 
[si es vol] Que adjunto un breu document de presentació personal explicant els 
motius pels quals vull formar part de l’equip coordinador de l’Assemblea territorial 
d’Osona per la Independència, perquè el Comitè Electoral en faci la difusió que 
cregui oportuna, en condicions d’igualtat respecte dels altres candidats, amb caràc-
ter previ a la votació. 
 
Data i signatura 

 
2. En/Na (..............................................................), domiciliat/da al carrer/plaça 

(...................................................) del municipi de (...................................................), 
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 2020. 
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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. 
 
[si es vol] Que adjunto un breu document de presentació personal explicant els 
motius pels quals vull formar part de l’equip coordinador de l’Assemblea territorial 
d’Osona per la Independència, perquè el Comitè Electoral en faci la difusió que 
cregui oportuna, en condicions d’igualtat respecte dels altres candidats, amb caràc-
ter previ a la votació. 
 
Data i signatura 

 
3. En/Na (..........................................................), domiciliat/da al carrer/plaça 

(...................................................) del municipi de(........................................), 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 2020. 
 
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. 
 
[si es vol] Que adjunto un breu document de presentació personal explicant els 
motius pels quals vull formar part de l’equip coordinador de l’Assemblea territorial 
d’Osona per la Independència, perquè el Comitè Electoral en faci la difusió que 
cregui oportuna, en condicions d’igualtat respecte dels altres candidats, amb caràc-
ter previ a la votació. 
 
Data i signatura 

 
Etc. 
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ANNEX 3 
 

CALENDARI RESUM DEL PROCÉS ELECTORAL 
 
 
 
Convocatòria de les eleccions ................................................................... 22 o 23-11-2020 
 
Inici del termini de formació del cens electoral ....................................... 22 o 23-11-2020 
 
Inici del termini de presentació de candidatures ..................................... 22 o 23-11-2020 
 
Fi del termini de formació del cens electoral ................................................... 04-12-2020 
 
Fi del termini de presentació de candidatures ................................................. 04-12-2020 
 
Proclamació de les candidatures ...................................................................... 06-12-2020 
 
Votació (20.00 h) ............................................................................................... 09-12-2020 
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ANNEX 3 
 

PRINCIPALS DISPOSICIONS INTERNES APLICABLES AL PROCÉS ELECTORAL 
 
 
 
ESTATUTS DE L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA 
 
Article 5.  
 
Són drets dels membres de l’Associació: 
../... 
2. Elegir i ser elegits per als llocs de representació o executius que es determinen en els 
presents Estatuts o els que es puguin establir en el futur, sempre que estiguin al cor-
rent 
del pagament de les aportacions econòmiques a què s’hagin compromès, i tinguin una 
antiguitat mínima com a membres de l’Associació de noranta (90) dies, per elegir, o 
tres-cents seixanta-cinc (365) [dies,] per ser elegits. 
 
 
REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DE L’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA 
 
Article 3.8 
 
1. Totes les Assemblees Territorials, sense excepció, han de basar la seva organització 
interna en un Secretariat Territorial constituït almenys per tres persones, que ocupa-
ran 
les funcions de Coordinació, Secretaria i Tresoreria. 
 
2. Serà incompatible ocupar els càrrecs de coordinador/a, secretari/ària o tresorer/a 
d’una Assemblea Territorial amb la pertinença al Secretariat Nacional, llevat de dispen-
sa 
expressa en aquest sentit per part del Secretariat. 
 
3. La persona que faci les tasques de coordinació convocarà i presidirà les reunions de 
l’Assemblea Territorial, vetllarà pel correcte desenvolupament dels debats i dels tre-
balls i assumirà la tasca de representació de l’Assemblea Nacional Catalana en el seu 
àmbit territorial, a més de la tasca d’enllaç entre l’Assemblea Territorial i el Secretariat 
Nacional. Farà arribar al Secretariat Nacional i a les altres Assemblees Territorials totes 
les informacions i la documentació que puguin ser considerades d’interès general. Cor-
respondrà al coordinador o a la coordinadora vetllar pel compliment de la llei de pro-
tecció de les dades pel que fa a les dades personals de membres o simpatitzants de 
l’Assemblea Territorial. En cap cas podrà distribuir les dades del cens de la territorial 
que li faciliti el Secretariat Nacional ni les que figurin en els fulls d’inscripció a 
l’Assemblea i que estiguin en el seu poder. 
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4. Correspondrà a la Secretaria fer les actes de les reunions que celebri l’Assemblea 
Territorial, comunicar-les als seus membres, conservar la documentació de les activi-
tats realitzades i vetllar pel compliment de la metodologia i dels terminis de realització 
dels projectes aprovats. 
 
5. Correspondrà a la Tresoreria custodiar i controlar els recursos de l’Assemblea Terri-
torial, elaborar-ne el pressupost, supervisar tota l’activitat econòmica de l’Assemblea 
Territorial, portar el llibre de caixa, i informar a Tresoreria del Secretariat Nacional de 
les operacions econòmiques fetes amb la periodicitat i els terminis que s’estableixi. 
 
6. Correspondrà al Secretariat Territorial acceptar o denegar la possible delegació de 
vot sol·licitada per un membre que no pugui assistir a una determinada reunió de 
l’Assemblea Territorial on es prevegi fer alguna votació que no sigui d’elecció de càr-
recs. 
 
7. El Secretariat Territorial serà responsable de la informació sensible o confidencial 
que distribueixi a associats i simpatitzants de la seva Assemblea Territorial. 
 
Article 3.9 
 
1. Els càrrecs de cada Secretariat Territorial seran escollits per votació dels membres 
adscrits a aquella Assemblea Territorial. 
 
2. Per ser elector/a 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, 
cal ser membre de l’Associació inscrit amb almenys tres (3) mesos d’antelació a la data 
de celebració de les votacions i no ocupar càrrecs orgànics de cap partit polític, ni en 
l’àmbit local ni en el nacional, ni ocupar llocs de responsabilitat en àmbits polítics de 
rang nacional. Serà incompatible ser membre del Secretariat Territorial i estar contrac-
tat laboralment per l’Associació mentre s’exerceixi el càrrec. 
 
3. La durada del mandat dels càrrecs del Secretariat Territorial serà de dos (2) anys, 
sens perjudici de la seva possible reelecció per un únic període successiu d’igual dura-
da. En casos rellevants on no sigui possible la substitució, el Secretariat Nacional podrà 
autoritzar allargar el mandat. 
 
4. En el cas de produir-se alguna vacant abans de la finalització del mandat, el Secreta-
riat 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 3.11  
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1. Fora d’allò que s’estableix en els Estatuts i aquest Reglament de Règim Intern, cor-
respondrà 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. 


