REGLAMENT INTERN de la COORDINADORA COMARCAL de l’ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA a la SELVA

ARTICLE DEFINITORI
ARTICLE 0
La Coordinadora Comarcal de la Selva és un organisme de coordinació, els membres de la qual són
les diferents AT de la comarca.

ARTICLES PRELIMINARS
ARTICLE 1
L‟agrupació de totes les Assemblees Territorials de l‟Assemblea Nacional Catalana (a partir d‟ara
ANC) de la nostra comarca forma la Coordinadora Comarcal de La Selva i les seves reunions
periòdiques, Plenaris de la Coordinadora Comarcal.

ARTICLE 1.1
Totes les Assemblees Territorials són totalment sobiranes en la seva relació amb la Coordinadora
Comarcal, compliran només amb aquells acords o normes que prèviament acceptin
voluntàriament.

ARTICLE 1.2
Per legitimar l‟acord de participar a la Coordinadora Comarcal s‟ha de fer arribar l‟acta de
l‟Assemblea Territorial (AT) en què per majoria s‟ha votat favorablement a pertànyer a dita
Coordinadora Comarcal i l‟acceptació del Reglament de Règim Intern. Sense aquest acord en acta
no es podrà acceptar cap AT dins de la Coordinadora Comarcal de la Selva.

ARTICLE 1.3
Les AT, un cop legitimat l‟acord de participació accepten els acords presos per majoria al Plenari de
la Coordinadora Comarcal (a partir d‟ara Plenari). Si discrepen, es comprometen a no fer campanya
en contra.

ARTICLE 1.4
La Coordinadora Comarcal de la Selva NO te cap ànim de lucre. Els seus comptes, si els tingués, són
a disposició de tots els membres de ple dret de l‟ANC de la comarca.

ARTICLE 1.5
L‟òrgan de gestió de la Coordinadora Comarcal és el Grup de Treball.
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ARTICLES SOBRE FUNCIONAMENT
ARTICLE 2
La Coordinadora Comarcal de La Selva te com a funcions principals:
1-

Promoure els valors de l‟ANC, com la transversalitat, la insubmissió pacífica i la defensa del
objectiu primordial: la Independència de Catalunya.

2-

Donar suport a totes les AT de la comarca en tots aquells temes que pugui ser necessari.

3-

Coordinar els esforços de totes les AT de la comarca en els objectius comuns de país com, per
exemple: la logística de la Cadena Humana per la Independència de l‟11 de setembre de
2013, la campanya del „Signa un vot per la Independència‟, etc.

4-

Promoure l‟Extensió Territorial dins la comarca per assolir el 100% de municipis amb AT.

5-

Promoure la inscripció a l‟AMI de tots els Ajuntaments de la comarca.

6-

Promoure la Sobirania Fiscal de tots els Ajuntaments de la comarca.

ARTICLE 2.1
El Grup de Treball es composa de les següents àrees amb una persona responsable per cada una
d‟elles:
1-

Coordinador Comarcal: És el representant de la comarca davant del Secretariat Nacional i de
les Institucions públiques.

2-

Responsable de Xarxes Presencials: Gestiona les tasques de les àrees de Xarxes (Formació,
Voluntaris, Compres, Marxandatge i Activitats). Substitueix, si s‟escau, al Coordinador
Comarcal.

3-

Secretari i Apoderat comarcal del „Signa un vot per la independència‟: Coordina amb els
apoderats territorials i ajudants de la comarca el bon funcionament d‟aquesta campanya.

4-

Responsable d‟Extensió i Consolidació: la seva funció és estendre el missatge de l‟ANC i
consolidar la comarca. És el responsable de la Via Catalana per la Independència a la comarca.

5-

Responsable d‟Informàtica: Crea i gestiona la pàgina web de la comarca i totes les eines
informàtiques que siguin necessàries pels serveis que volem donar. La pàgina web és el
centre neuràlgic de la Coordinadora Comarcal.

6-

Responsable de Comunicació: Manté la connexió amb totes les AT i els seus representants i
enllaços. Gestiona el repositori de documents per tal que estiguin disponibles per a qualsevol
necessitat. Supervisa la imatge corporativa de tot el material que utilitzem.
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GRÀFIC DEL GRUP DE TREBALL
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ARTICLES SOBRE ELS PLENARIS DE LA COORDINADORA COMARCAL DE LA SELVA
ARTICLE 3
La periodicitat dels plenaris ordinaris serà mensual.

ARTICLE 3.1
L‟últim punt de l‟ordre del dia d‟un Plenari de la Coordinadora Comarcal és sempre la data i el lloc
del proper Plenari, per tant, no caldrà fer una convocatòria oficial per e-correu, per les AT no
presents l‟enviament de l‟acta ja incorporarà data i lloc del proper Plenari.

ARTICLE 3.2
Les comunicacions de l‟ordre del dia d‟un Plenari hauran d‟arribar amb 7 dies d‟antelació i serviran
de recordatori del proper Plenari. Aquest recordatori és feina exclusiva del Coordinador Comarcal.

ARTICLE 3.3
Per incloure un punt a l‟ordre del dia del següent Plenari s‟ha de comunicar a l„e-correu oficial
(selva@assemblea.cat), a tot estirar deu dies abans de la reunió.
Es podrà presentar un punt urgent en l‟ordre del dia, abans de començar la sessió. Es posarà a
votació del Plenari l‟aprovació de l‟ordre del dia definitiu.
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ARTICLE 3.4
L‟acta del Plenari es farà arribar en un termini de tres dies, a partir de la posada en funcionament
del web comarcal. L‟acta estarà penjada en el mateix termini.
ARTICLE 3.5
Tots els membres de ple dret, col·laboradors i simpatitzants de la comarca seran convidats als
Plenaris ordinaris.
ARTICLES SOBRE VOTACIONS
ARTICLE 4
El Grup de Treball funciona de forma assembleària, totes les decisions es prenen per majoria
simple. En cas d‟empat, el Coordinador tindrà vot de qualitat.
ARTICLE 4.1
Els Plenaris funcionaran com assemblees, on el vot de la majoria decideix.
ARTICLE 4.2
En els Plenaris, les votacions estan restringides a un representant de cada AT.
ARTICLE 4.3
Per temes oficials (constitució, canvis reglamentaris, etc.), la votació només la podrà exercir el
Coordinador Territorial o un membre de la junta de la seva AT delegat per ell.
ARTICLE 4.4
Per temes de tresoreria (si hi hagués), el vot vàlid és el del Coordinador Territorial o el del Tresorer
Territorial.
ARTICLE 4.5
Per la resta de temes, pot votar un membre de l‟AT representant-la.
ARTICLE 4.6
Durant un Plenari tots els membres de ple dret, col·laboradors i simpatitzants tenen dret a veu si
els autoritza el Secretari de paraula.
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ARTICLES SOBRE COMUNICACIONS
ARTICLE 5
Totes les comunicacions de la Coordinadora Comarcal es fan des d‟un lloc oficial de l‟ANC, web o
webmail. En cas de problemes tècnics amb els servidors, s‟utilitzaran les adreces de correu de
Gmail següents: (la que esculli l‟Assemblea Comarcal per majoria)
coordinadoradelaselva@gmail.com o laselvaxlaindependencia@gmail.com
ARTICLE 5.1
Les comunicacions fetes des de qualsevol altra adreça de correu no tenen validesa.
REGLAMENT ELECTORAL
ARTICLE 6
El període de funcionament de la Coordinadora Comarcal és d‟un any. Quinze dies abans d‟acabar
aquest període es convocaran eleccions.
ARTICLE 6.1
Les primeres eleccions es fan seguint el procediment aprovat a la reunió comarcal de 10 de juny de
2013, a Lloret de Mar:
123-

Una setmana de presentació de candidatures. Pot presentar-se qualsevol membre de ple dret
de qualsevol AT de la comarca de La Selva.
Una segona setmana, per tal que totes les AT traslladin al Coordinador Comarcal quina
candidatura voten. Un vot per cada AT.
La candidatura amb major nombre de vots representarà la comarca.

ARTICLE 6.2
Un cop implementat el vot telemàtic a la web les següents eleccions serien per “Sufragi Directe”.
Un vot per cada membre de ple dret.
Es nomenarà una Junta Electoral Comarcal formada, per tres membres de les juntes Territorials que
no es presentin a les eleccions.
El termini per impugnar candidatures i resultats serà de 48 hores. Ho resoldrà la Junta Electoral
Comarcal.
ARTICLE 7
Aquest reglament és viu, podrà ser esmenat o ampliat només pel Plenari.
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Esmenat el 12 d’agost de 2013 i aprovat al Plenari Comarcal de 12 d'agost de 2013 a Amer

DNI 40262997W
Jaume Soler Pastells
Coordinador Comarcal

DNI 46114241S
Manel Serrat Mir
Xarxes Presencials

DNI 35088138M
David Viladàs Ventura
Secretaria

DNI 40329688Q
Raimond Bitlloch i Compañó
Extensió i Consolidació

DNI 43670468T
Jesus Elias i Ruz
Informàtica

DNI 37285963L
Adolf San José Arévalo
Comunicació
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