
REGLAMENT ELECTORAL 2018 (RELEC 2018) 
AT IGUALADA 

 
En  la junta del Secretariat Territorial d’Igualada (d’ara  endavant,  STI) de 
l’Assemblea Nacional Catalana (d’ara endavant, ANC) celebrada el 
passat dia 28 de Febrer de 2018 a Igualada es va acordar convocar 
eleccions per escollir el nou Secretariat Territorial que substituirà el 
Secretariat actual per al proper dia 17 de març de 2018. 
Fins a la data en que es constitueixi i entri formalment en funcions el 
nou Secretariat Nacional escollit, d’acord amb el que s’estableix en 
l’article 13.1 d’aquest Reglament Electoral (d’ara endavant, RELEC), es 
mantindrà en funcions el Secretariat Territorial actual. 
Per regular i desplegar el procediment electoral en tots els aspectes 
pràctics no previstos en els Estatuts ni en el Reglament de Règim Intern 
de l’ANC, així com per establir un calendari específic, e l  STI aprova 
la present normativa electoral específica per a les eleccions abans 
esmentades. 
 
1. CONVOCATÒRIA DE LES ELECCIONS. 
 

1.1. D’acord amb els acords presos en dita Junta, les eleccions al 
Secretariat Territorial d’Igualada es celebraran el proper 
dissabte dia 17 de març de 2018. 

 
 
2. LLOC DE CELEBRACIÓ. 

 
2.1. Les eleccions per escollir tots els membres del nou Secretariat 

Territorial es celebraran a l’Ateneu Igualadí. 
 
 
3. NOMBRE DE MEMBRES A ESCOLLIR. 
 

3.1. El nou Secretariat Territorial estarà integrat per un mínim de 3 
persones, tal com s’estableix en l’article 3.9 del Reglament de 
Règim Intern de l’ANC. 

 
3.2. Resultaran escollits aquells candidats que hagin obtingut al 

menys un vot. 
 

3.3. Pel que fa al nombre de marques de votació que es faci a cada 
papereta, els electors podran assenyalar tants candidats com 
vulguin. 

 



 
4. SUPERVISIÓ DEL PROCÉS: LA JUNTA ELECTORAL. 
 

4.1. Es crea formalment una Junta Electoral encarregada de garantir 
la imparcialitat i el rigor del procés electoral. 

 
4.2. La Junta Electoral estarà integrada, com a mínim, per 2 

membres de l’ANC que no siguin candidats als càrrecs que han 
de ser escollits. 

 
4.3. Les funcions de la Junta Electoral són: 

 
4.3.1. Comprovar   que   els   candidats   reuneixen   les   

condicions   estatutàries   i reglamentàries per presentar-se 
a les eleccions. 

4.3.2. Resoldre les impugnacions que es puguin presentar contra 
les candidatures. 

4.3.3. Proclamar les candidatures vàlides. 
4.3.4. Excloure, si escaigués, els candidats que infringeixin la 

normativa de l’ANC. 
4.3.5. 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. 

4.3.6. Resoldre els dubtes que li sotmeti la Mesa de votació el dia 
de les eleccions. 

4.3.7. Resoldre els recursos que es puguin plantejar per les 
candidatures eliminades. 

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

4.3.9. 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. 

 
4.4. Per a qualsevol comunicació amb la Junta Electoral, l’ANC 

posarà a disposició dels membres l’adreça electrònica 
igualada@assemblea.cat . 

 
 
5. CENS D’ELECTORS. 
 

5.1. Constituiran el cens d’electors tots els membres de ple dret de 
l’ANC que, en data 17 de desembre de 2017 es trobin 
correctament inscrits, siguin majors d’edat i estiguin al corrent 
de pagament a dia 15 de febrer de 2018. 

 
5.2. El cens provisional es publicarà en el web de l’ANC com a molt 

tard el dia 5 de març de 2018, lloc on els membres podran 



consultar si estan correctament inclosos i a quina Assemblea 
Territorial estan adscrits mitjançant la introducció del número del 
seu document d’identitat. 

 
5.3. Els interessats podran reclamar contra la seva no inclusió en el 

cens provisional entre els dies 6 i 9 de març de 2018, ambdós 
inclosos. 

 
5.4. La Junta Electoral haurà de resoldre les reclamacions 

presentades abans del dia 10 de març de 2018, en què s’haurà 
de publicar el cens definitiu. 

 
 
6. CANDIDATURES. 
 

6.1. Podran proposar-se com a candidats tots els membres de ple 
dret de l’ANC que estiguin degudament inscrits des del dia 18 de 
març de 2017, es trobin al corrent de pagament en data 15 de 
febrer de 2018, siguin majors d’edat i no estiguin afectats per 
cap mena d’incompatibilitat d’acord amb els Estatuts o el 
Reglament de Règim Intern. 
Per a ser elegible, a més, cal no tenir càrrecs orgànics 
nacionals de cap partit polític ni ocupar llocs de responsabilitat 
en àmbits polítics de rang nacional ni percebre retribució o sou 
de cap partit polític, des de la presentació de la candidatura fins 
a la finalització del mandat. S'entendrà com a lloc de 
responsabilitat en àmbits polítics de rang nacional el fet de 
formar part d'una candidatura a unes eleccions, ésser càrrec 
electe o ocupar un alt càrrec de designació política. 

 
6.2. La presentació de la candidatura suposa l’acceptació d’aquesta 

normativa electoral. 
 

6.3. Els candidats, pel sol fet de presentar-se, acceptaran les 
següents restriccions, que seran aplicables durant tot el mandat: 

 
6.3.1. Per a ser elegible, a més, cal no tenir càrrecs orgànics 

nacionals de cap partit polític ni ocupar llocs de 
responsabilitat en àmbits polítics de rang nacional ni 
percebre retribució o sou de cap partit polític, des de la 
presentació de la candidatura fins a la finalització del 
mandat. S'entendrà com a lloc de responsabilitat en àmbits 
polítics de rang nacional el fet de formar part d'una 
candidatura a unes eleccions, ésser càrrec electe o ocupar 
un alt càrrec de designació política. Tampoc pot ser 
elegible qui estigui investigat per temes de corrupció 
econòmica. 

6.3.2. Els candidats i candidates hauran d’estar censades a 



l’Assemblea Territorial per la qual es presentin. 
 

6.4. El termini de presentació de candidatures començarà el dia 2 
de març de 2018 i acabarà a les 24 hores del dia 9 de març de 
2018. 

 
6.5. Les candidatures es presentaran, enviant les dades (nom, 

cognoms, tipus i número de carnet d’identitat, data de 
naixement, nº de telèfon, domicili, adreça electrònica, fotografia 
de tipus carnet) a l’adreça electrònica igualada@asssemblea.cat  

 
6.6. Els candidats accepten, als efectes del què preveu l’actual 

normativa sobre protecció de dades, que totes les dades 
seran fetes públiques, llevat el número de document d’identitat, 
el número de telèfon, el domicili i l’adreça electrònica, que es 
mantindran reservades per a l’ús exclusiu de la Junta 
Electoral. 

 
6.7. El dia 10 de març de 2018, la Junta Electoral publicarà la llista 

de candidats admesos provisionalment en el web de l’AT 
Igualada i aquesta serà condició suficient per a la seva 
validesa. No obstant, les candidatures excloses seran 
comunicades als interessats per correu electrònic a l’adreça 
que aquests hagin designat. 

 
6.8. Des d’aquesta data (10 de març) i fins a les 24 hores del dia 11 

de març de 2018,  els interessats podran reclamar contra la 
seva exclusió i qualsevol tercer podrà impugnar una 
candidatura provisionalment admesa. En ambdós casos, caldrà 
presentar les al·legacions oportunes de forma clara i concisa 
enviant-les a l’adreça electrònica igualada@assemblea.cat  

 
 
7. INFORMACIÓ SOBRE LES CANDIDATURES PRESENTADES I 

ADMESES. 
 

7.1. El dia 12 de març de 2018, la Junta Electoral publicarà en el 
lloc web de l’AT Igualada les candidatures definitivament 
admeses. 

 
 
8. PREPARATIUS PER A LES ELECCIONS. LES MESES I ELS 

INTERVENTORS. 
 

8.1. Correspondrà al Secretariat Territorial escollir d’entre els seus 
membres les persones que integraran la seva Mesa Electoral. 

 
8.2. No podran ser membres de la Mesa Electoral els candidats a les 



eleccions. 
 

8.3. Les Meses electorals estaran integrades per 3 membres titulars 
i 2 suplents. D’entre els titulars, per acord entre ells, un farà les 
funcions de president de Mesa. 

 
8.4. Els membres que ho sol·licitin a la Junta Electoral des del dia 6 

de març i fins el dia 9  de març , podran actuar com a 
interventors per fer les funcions que s’indiquen a l’article 10.8 
d’aquest RELEC. Per poder ser interventor cal el vistiplau de la 
Junta Electoral, ser membre de ple dret i no presentar-se a les 
eleccions. La Junta Electoral publicarà el llistat d’interventors 
designats com a molt tard el dia 10 de març de 2018. 

 
 
9. PAPERETES DE VOT. 
 

9.1. Les paperetes de vot inclouran tots els candidats que s’hagin 
presentat a les eleccions del respectiu Secretariat Territorial. 

 
9.2. Les Assemblees Territorials, hauran d’imprimir un nombre de 

paperetes de vot suficient considerant el nombre de membres 
adscrits i les votacions a realitzar. 

 
9.3. Els candidats a les paperetes de votació es presentaran per 

rigorós ordre alfabètic de cognoms. 
 
 
10. JORNADA ELECTORAL. 
 

10.1. Les eleccions seran el dia 17 de març de 2018. 
 

10.2. L’horari de les votacions serà de 10 a 14 hores. 
 

10.3. Els integrants de la Mesa es trobaran en el lloc designat com a 
seu electoral no més tard de les 9:30 hores. 

 
10.4. La Mesa haurà de: 

 
10.4.1. Preparar una caixa que farà la funció d’urna. 
10.4.2. Comprovar que disposa d’un nombre suficient de paperetes 

de vot, o imprimir- les en el seu defecte. 
10.4.3. Disposar un espai reservat on els votants puguin marcar 

les paperetes fora de la vista general. 
10.4.4. Verificar la correcta inscripció dels votants en el cens. 
10.4.5. Preparar el document adient per fer el llistat successiu de 

votants. 



10.4.6. Preparar els models d’Acta de Constitució de la Mesa i, 
d’acord amb els models que es facilitaran en el lloc web de 
l’ANC. 

10.4.7. Organitzar un servei d’ordre, si s’escau. 
10.4.8. Limitar l’entrada a la seu electoral als membres de 

l’Assemblea Territorial, als interventors i als mitjans de 
comunicació. 

 
10.5. Els votants s’hauran d’identificar amb un document d’identitat 

suficient i amb fotografia per permetre verificar la seva inclusió 
en el cens general i en el de l’Assemblea Territorial 
corresponent, mitjançant consulta telemàtica. 

 
10.6. Els votants donaran les paperetes de vot a qui faci de 

president de la Mesa, doblegades de  forma que  no es vegin  
les opcions escollides. El President les introduirà a l’urna 
corresponent, comprovant que les paperetes no estiguin 
duplicades. 

 
10.7.Un dels secretaris de la Mesa apuntarà el votant en el llistat 

de votants i comprovarà que no hagi votat abans per 
impedir que pugui votar dos cops. 

 
10.8.Durant les votacions, les persones acreditades per la Junta 

Electoral com a interventors, podran comprovar el correcte 
desenvolupament de les votacions. Per acomplir aquesta 
funció, podran prendre notes i obtenir dades numèriques del 
nombre de votants i, en cas de detectar alguna irregularitat greu, 
podran demanar a la Mesa la suspensió de la votació mentre 
la irregularitat no sigui esmenada. Si fos el cas, n’informaran a 
la Junta Electoral. 

 
 
11. RECOMPTE I ESCRUTINI. 
 

11.1. Primer es farà el recompte de vots de l’urna per verificar si el 
nombre de vots coincideix amb el nombre de votants anotat per 
la mesa. 

 
11.2. Si el nombre coincideix, es procedirà a l’escrutini apuntant el 

nombre de vots obtingut per cada candidat. 
 

11.3. Si el nombre de vots de qualsevol de les urnes, en un primer 
recompte, no coincideix amb el nombre de votants anotat, es 
tornaran a comptar i si es confirma la discrepància, se’n deixarà 
constància en l’acta de l’escrutini, especificant a l’acta el nombre 
de vots no coincidents. 

 



11.4. Si la discrepància és un excés de fins a tres paperetes de vot, se 
n’extraurà a l’atzar un número igual, que s’annexaran a l’acte de 
l’escrutini. Si la diferència és superior a tres, la incidència es 
posarà en coneixement de la Junta Electoral, que resoldrà al seu 
prudent arbitri, segons les circumstàncies del cas. 

 
11.5. Els resultats de cada escrutini seran recollits en l’acta de 

constitució de la Mesa, les quals seran signades per tots els 
membres de la Mesa i els interventors, si n’hi ha. 

 
11.6. El president de Mesa farà arribar el resultat de les votacions a la 

Junta Electoral el més aviat possible, i sempre el mateix dia de 
les votacions, per correu electrònic o telèfon. 

 
11.7. Un exemplar original signat de l’acta d’escrutini serà enviat a la 

Junta Electoral per correu postal o per qualsevol altre mitjà, 
incloent-hi les paperetes nul·les, les extretes i el llistat successiu 
de votants. 

 
11.8. Finalitzat tot el procés de recompte i escrutini, i firmades les 

actes, es destruiran els censos i les paperetes vàlides. 
 
 
12. PROCLAMACIÓ DELS RESULTATS. 
 

12.1. La Junta Electoral recollirà la totalitat de dades de les eleccions 
i proclamarà els resultats provisionals publicant-los al lloc web 
de l’ANC, si és possible, el mateix dia 17 de març de 2018 o, 
en el seu defecte, el dia següent, sense perjudici de les 
possibles reclamacions o impugnacions que es puguin produir 
respecte de les votacions dutes a terme en alguna seu 
electoral. 

 
12.2. Els candidats que no hagin estat escollits i que considerin que 

s’ha produït alguna irregularitat que hagi pogut afectar la seva 
elecció podran reclamar davant la Junta Electoral fins a les 24 
hores del dia 19 de març indicant els motius de la reclamació i 
proposant, si s’escau, les proves en què fonamentin dita 
reclamació. 

 
12.3. La Junta Electoral resoldrà les reclamacions, si n’hi hagués, fins 

el dia 20 de març i proclamarà oficialment els resultats definitius. 
 

12.4. En cas d’un empat en nombre de vots que suposi que almenys 
un dels candidats que hagin empatat no pugui ser escollit, la 
Junta Electoral preguntarà als candidats empatats si algun d’ells 
desitja renunciar en favor de l’altre o altres candidats empatats. 
Si cap d’ells no vol renunciar, la designació serà feta per sorteig 



organitzat per la Junta Electoral. 
 
 
13. CONSTITUCIÓ DEL NOU SECRETARIAT TERRITORIAL. 
 

13.1. El nou Secretariat Territorial es constituirà i presentarà 
públicament el dia 24 de març de 2018 i en el mateix moment 
cessaran automàticament en les seves funcions els membres de 
l’anterior Secretariat Territorial. 

 
13.2. El corresponent traspàs de poders i documentació serà realitzat 

entre el Secretariat Territorial sortint i entrat. 
 

13.3. Completat tot l’anterior, la Junta Electoral quedarà 
automàticament dissolta. 

 


