
Eleccions al Secretariat de TxI 2016

Calendari electoral

  20/9 publicació del formulari de candidatures

  28/9 límit de presentació de candidatures

  30/9 publicació de la llista de candidatures provisional

  02/10 publicació de la llista de candidatures definitiva

  03-06/10 vot anticipat

  09/10 eleccions Secretariat TxI

Nombre de membres a escollir

El secretariat de TxI estarà integrat per un grup format per un mínim de 3 membres i un màxim de 7. Els tres
càrrecs orgànics (coordinador, secretari i tresorer) seran decidits pels membres mateixos, els altres tindran
el càrrec de vocal.

Junta Electoral (JE)

Formada Toni Muntaner, Mercè Pablo, Rosa Sucarrats i Ferran Mota. Els membres de la Junta Electoral no
es poden presentar a les eleccions. La Junta Electoral rebrà les candidatures i les farà públiques per via del
correu institucional

terrassa@assemblea.cat  . També rebrà el vot anticipat, i actuarà de Mesa Electoral durant la votació dels
candidats.

Cens d’electors

El cens serà el mateix que el de les eleccions al SN. És a dir, tots els membres de l’ANC adscrits a la
territorial de Terrassa que es trobin correctament inscrits amb un mímim de 90 dies, majors d’edat i estiguin
al corrent de pagament del segon trimestre de 2016.

Candidatures:

• Podran proposar-se com a candidats qualsevol membre del cens electoral que no estigui afectat per cap
mena d’incompatibilitat segons els Estatuts o el RRI. Els candidats han de ser socis de l'ANC amb una
antiguitat de 365 dies

• Les candidatures són uninominals.

•  No podran ostentar càrrecs orgànics de cap partit polític a nivell territorial o nacional ni ocupar llocs de
responsabilitat en àmbits polítics de rang territorial o nacional 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 territorial
nacional el fet de formar part d’una candidatura a unes eleccions, ésser càrrec electe o ostentar un alt càrrec
institucional de designació política.

• Els candidats hauran d’enviar a la Junta Electoral (terrassa@assemblea.cat) un document en format pdf
amb, com a mínim, les dades següents (els camps marcats amb * no es faran públics):

- Fotografia.

- Nom i Cognoms.

- Document d’Identitat. *

- Data de naixement. *

- Telèfon. *

- Domicili. *

- Adreça electrònica. *

- Titulació acadèmica.

- Ocupació actual.

- Pertinença a associacions.



- Pertinença a partits polítics.

- Compromís orientatiu d’hores de disponibilitat de mitjana setmanal.

- Mèrits, trajectòria o experiència que el candidat vulgui exposar.

- Programa d’actuació.

Vot anticipat:

• S’entregarà al membre de la JE present al local de TxI (C. Del Nord 104) del 3 al 6 d'octubre, de 7 a 8 del
vespre.

• La papereta de vot anirà dintre d’un sobre tancat, aquest caldrà posar-lo dintre d’un altre sobre juntament
amb una còpia del DNI. Finalment, aquest darrer sobre haurà d’estar tancat, amb la solapa signada i amb el
nom del votant a l’exterior.

Observació final

Qualsevol dubte, reclamació o problema que no estigui contemplat en aquest document es resoldrà segons
el que estigui escrit en el RELEC-2016, el RRI o els estatuts de l’ANC.

Funcions dels membres del Secretariat

A títol informatiu envers als possibles candidats s’exposa una llista no exhaustiva de les diverses funcions
que  ha  de  realitzar  el  secretariat  de  TxI,  cal  remarcar  que  algunes  són  exclusives  dels  càrrecs  de
coordinador, secretari o tresorer:

• Representació exclusiva de TxI-ANC a nivell municipal i nacional. Això vol dir, per exemple:

-  Gestionar les sol·licituds de permisos a l’Ajuntament, les reunions amb els estaments municipals i altres
entitats de la ciutat.

- Assistir a les reunions de coordinació del Vallès Occidental i de l’ANC a nivell nacional.

-  Gestionar i  coordinar tota la comunicació exterior de TxI,  Això vol  dir,  comunicats,  rodes de premsa i
representació institucional.

• Gestió i manteniment de dades personals dels associats i simpatitzants dintre de la estricta legalitat vigent
a l’estat espanyol. Vetllant, també, pel compliment d’aquesta legalitat per part de qualsevol membre de TxI
que  pugui  tenir-hi  accés  temporalment.  Això  comporta  la  gestió  de  l’enviament  de  qualsevol  missatge
massiu en nom de TxI.

•  Gestió de l’adreça de correu corporativa, atenent convenientment les diverses demandes que es reben,
tant a nivell nacional, local o individual.

• Coordinació i dinamització de les diverses comissions que es puguin crear.

• Executar les diverses campanyes que des del’ ANC nacional es puguin dissenyar.

• Vetllar pel compliment de les directrius emanades de les decisions aprovades pels diversos estaments de
l’ANC (AGO, SN i CP).

• Tenir cura clara i detallada dels comptes de TxI i complimentar puntualment els deures periòdics amb la
tresoreria general de l’ANC.

•  Realitzar  reunions  periòdiques  del  secretariat  convidant,  si  cal,  els  responsables  de  les  diverses
comissions. D’aquestes reunions cal aixecar acta dels acords presos


