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Article 1. Sobre les definicions i la participació a l’ANJI
(1.1)

L'Assemblea Nacional de Joves Independentistes (ANJI) és l’organització juvenil i
transversal de l’ANC que defensa la independència dels Països Catalans. Una
independència concebuda en el marc d’una societat socialment justa, culturalment oberta,
on tothom hi tingui cabuda, respectuosa amb els valors democràtics, els drets humans i els
principis recollits en la Carta de les Nacions Unides i la Carta de la Terra.

(1.2)

OBJECTIU: assolir la independència dels Països Catalans. Per això, l’ANJI ha de ser el punt
de trobada del moviment independentista juvenil del nostre país. L’ANJI actuarà com a grup
de d’interès juvenil i independentista amb aquelles entitats amb les quals es relacioni.

(1.3)

ÀMBIT D’ACTUACIÓ: l’àmbit preferent d’actuació territorial de l’ANJI és el Principat de
Catalunya. A més a més, aquest àmbit serà ampliat gradualment a la resta dels Països
Catalans sempre i quan hi hagi un moviment independentista creixent en aquests territoris.

(1.4)

L’ANJI disposarà de logotips identificatius i representatius subjectes a modificacions segons
les campanyes del moment. Tots els nuclis han de fer-los servir en tots els àmbits, xarxes,
cartells, presentacions, etc.

(1.5)

L’ANJI es regeix per aquest Reglament Intern i els documents estatutaris de l’ANC.
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Article 2. Sobre els membres de l’ANJI
(2.1)

Són membres de l’ANJI tot aquells que estiguin inscrits al Cens Nacional i per tant, adscrits
a un dels nuclis territorials de l'ANJI i siguin membres de ple dret, col·laboradors o
simpatitzants de l'ANC.

(2.2)

Per ser membre de l'ANJI cal tenir entre 14 i 30 anys, ambdós inclosos.

(2.3)

Per formar-ne part han de signar el document d’inscripció.

(2.4)

DRETS:
•
•
•

(2.5)

Tot membre d’ANJI té el dret de tenir veu i vot a les assemblees del seu/s nucli/s
territorial/s d’on sigui membre.
Tots els membres tenen dret a rebre la informació tant del nucli on participen com a
nivell nacional.
Tot membre de l'ANJI només té dret a vot en aquell nucli que figuri al Cens Nacional.
Aquesta restricció només afecta a les votacions sobre assumptes d’àmbit nacional.

DEURES:
•
•
•

Treballar pels objectius de l’ANJI dins del marc organitzatiu de l’ANC.
Assistir, sempre que sigui possible, a totes les Assemblees Generals.
Implicar-se en les accions del nucli on hi estigui adscrit.
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Article 3. Sobre l’organigrama, les comissions i els grups de treball
(3.1)

El màxim òrgan coordinador de decisió política de l’ANJI és la Coordinació Nacional (CN),
constituïda pel Coordinador/a Nacional, Secretari/a Nacional, Tresorer/a Nacional, els
Coordinadors de tots els nuclis i els Caps d’Àrea.

(3.2)

Responsabilitats del Coordinador/a Nacional:
•
•
•

(3.3)

Responsabilitats del Secretari Nacional:
•
•
•

(3.4)

Portar al dia les bases de dades dels associats ANJI.
Portar al dia les actes de les reunions.
Dur a terme les gestions d’administració de l’entitat necessàries pel seu funcionament.

Responsabilitats del Tresorer Nacional:
•
•
•
•
•

(3.5)

Tenir cura que els nuclis ANJI funcionin.
Ser l’enllaç amb el Secretariat Nacional de l’ANC.
Representar l’ANJI davant altres entitats.

Dur a terme les gestions financeres de l’entitat necessàries pel seu funcionament.
Donar suport als Tresorers dels nuclis.
És responsable del compte bancari d’ANJI Nacional.
Ser l’enllaç amb la Tresoreria de l’ANC.
Presentar l'estat de comptes a la CN.

Les Àrees de Treball són blocs temàtics organitzats en comissions, que es dediquen a unes
tasques concretes de l’ANJI. Les dividim en Bàsiques i Altres.
Les Bàsiques amb les seves comissions són:
(3.6)

ÀREA 1: COMUNICACIÓ I XARXES SOCIALS:
Web i xarxes socials a nivell nacional
Coordinació de les xarxes socials dels diferents nuclis
Vetllar pel compliment del protocol de comunicació
Mantenir contacte amb l’equip de Comunicació de l’ANC

(3.7)

ÀREA 2: EXTENSIÓ TERRITORIAL
Obertura de nuclis i ordenació territorial
Suport als nuclis per a la seva expansió i creixement

(3.8)

ÀREA 3: RELACIONS EXTERNES I INSTITUCIONALS
Relacions polítiques i institucionals
Relacions internacionals
Països Catalans

(3.9)

ÀREA 4: ACCIONS I PROJECTES
Accions i actes
Campanyes
Formació i argumentari
Produir material divulgatiu
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(3.10) Responsabilitats dels Caps de les Àrees de Treball (Caps d’Àrea):
•
•
•

Són responsables que la seva comissió temàtica funcioni correctament.
Davant la Coordinació Nacional i el Comitè Executiu Nacional, són l’enllaç del seu equip
de treball.
Són responsables de qualsevol cosa que faci un membre de la seva comissió en nom
de la comissió.

(3.11) Els Coordinadors de nucli sempre expressaran l’opinió del nucli que representen i no la seva
opinió personal. En cas de no poder assistir a la CN, podran delegar la representació a un
membre del seu nucli.
(3.12) Responsabilitats de la Coordinació Nacional:
•
•
•
•

Aconseguir que l’ANJI arribi a ser el referent entre les joventuts independentistes dels
Països Catalans.
Fer expansió territorial, és a dir, crear nous nuclis territorials ANJI i ajudar als nous
logísticament.
Vetllar pel compliment del Reglament Intern.
Promoure la implicació dels membres de l’ANJI a les Àrees de Treball.

(3.13) El Comitè Executiu Nacional (CEN) està format pel Coordinador/a Nacional, Secretari/a
Nacional, Tresorer/a Nacional i els/les Caps de les 4 Àrees Bàsiques, i s’encarrega de la
gestió ordinària de l’ANJI. En tot moment, la Coordinació Nacional prendrà les decisions
sobre els assumptes de més interès per l’organització.
(3.14) Responsabilitats del Comitè Executiu Nacional:
•
•
•

Vetllar pel correcte funcionament de l’ANJI.
Fomentar el treball en col·laboració de les diferents àrees.
Vetllar per la salvaguarda i l’ús adequat del patrimoni material de l’ANJI.

(3.15) La Coordinació Nacional s’ha de reunir, com a mínim un cop al trimestre presencialment i un
cop al mes, presencialment o telemàticament. El CEN haurà de reunir-se abans de cada
reunió de Coordinació Nacional.
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Article 4. Sobre els nuclis de l’ANJI
(4.1)

Tot nucli de l’ANJI ha d’actuar sobre un territori dels Països Catalans.

(4.2)

Perquè un nucli sigui considerat plenament constituït, cal que s’hagi signat el document
constitutiu tant pels nous encarregats del nucli i per 5 membres del nou nucli, així com pel
Secretari/a Nacional.

(4.3)

El territori sobre el que actuen pot ser d’àmbit municipal, comarcal o de la realitat territorial
que es cregui convenient.

(4.4)

Cada nucli ha de tenir Coordinador/a, Secretari/a i Tresorer/a. I es recomana, pel bon
funcionament organitzatiu, que també hi hagi un Responsable de xarxes socials del nucli.

(4.5)

Han de tenir plena comunicació amb tots els membres adscrits al nucli i amb la Coordinació
Nacional.

(4.6)

Si un nucli falta a tres reunions de coordinació nacional seguides sense informar, es farà
una advertència al nucli. En el cas que no hi hagi resposta per part del nucli, abans de la
següent reunió de coordinació, deixaran de ser un nucli d’ANJI i de rebre informació.

(4.7)

El nucli ANJI s’extingeix quan així ho decideixi per qualsevol motiu el propi nucli o bé per
decisió de la CN segons l’Article 4.6. És responsabilitat del nucli esborrar totes les dades
personals i xarxes socials del nucli.
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Article 5. Sobre les quotes, els comptes, la distribució i els pressupostos
(5.1)

COMPTES: l’ANJI tindrà un compte nacional per poder gestionar les companyes nacionals,
gestionar les quotes, i estarà adscrit al compte de l’ANC. Paral·lelament, quan sigui
tècnicament possible, cada nucli ANJI constituït tindrà dret a un compte corrent adscrit al
compte de l’ANC.

(5.2)

QUOTES: del 100% que es paga de quota a l’ANC, el 50% va destinat a l'Assemblea
Territorial a la qual el soci està adscrit, i l’altre 50% a l’ANJI. D'aquest 50% que va destinat a
l'ANJI, el 30% anirà als nuclis i el 20% al compte nacional.

(5.3)

ALTRES VIES DE FINANÇAMENT: els nuclis poden demanar ajuda econòmica a la
Coordinació Nacional, presentant un pressupost. La CN decidirà si s’aprova el pressupost
presentat.
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Article 6. Sobre l’Assemblea General
(6.1)

Una Assemblea General (AG) està formada per tots els membres de l’ANJI. Cada
Assemblea General estarà dirigida per una Mesa formada per tres membres voluntaris.

(6.2)

Responsabilitats de l’Assemblea General:
•
•

Avaluar les gestions efectuades pels càrrecs sortint, sense perjudici de la seva possible
reelecció.
Escollir els nous membres del Comitè Executiu Nacional.

(6.3)

El poder per convocar una AG el té la Coordinació Nacional.

(6.4)

Es convocarà com a mínim una AG anual, a més de convocar les AG extraordinàries
necessàries.

(6.5)

Poden convocar-ne una d’extraordinària:
•
•

(6.6)

La Coordinació Nacional, si així ho estima.
Si ho demana un 10% d’adherits.

PROCEDIMENT:
•

•

La Coordinació Nacional, en reunió ordinària o extraordinària, pren la decisió política de
celebrar una Assemblea General, proposant la data, el lloc, l’ordre del dia i el reglament
de funcionament i del procés electoral, si s’escau, i els membres podran fer-ne les
esmenes pertinents.
Designa una Comissió Organitzadora, amb l’encàrrec de preparar l’Assemblea General.
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Article 7. Sobre les eleccions, electors i elegibles
(7.1)

Els càrrecs de Coordinador Nacional, Secretari Nacional i Tresorer Nacional, així com els
dels Caps de les 4 Àrees Bàsiques, s’han de votar en Assemblea General.

(7.2)

Els càrrecs de Coordinador Nacional, Secretari Nacional i Tresorer Nacional, així com els
dels Caps de les 4 Àrees Bàsiques, tenen una durada de dos anys, sense perjudici de la
seva possible reelecció, i sempre i quan no siguin rellevats abans per dimissió voluntària. En
el cas dels Caps de les 4 Àrees Bàsiques, també poden ser rellevats per acord de la
Coordinació Nacional.

(7.3)

PROCEDIMENT per convocar eleccions generals, pels càrrecs de Coordinador Nacional,
Secretari Nacional i Tresorer Nacional.
•
•
•
•
•

En una reunió de Coordinació Nacional s’aprova convocar eleccions pels tres càrrecs
establint la data amb dos mesos d’anticipació. Es convoca també una Assemblea
General per poder fer les votacions presencialment.
Es designa una Comissió Organitzadora electoral per muntar les eleccions, en el marc
d’una Assemblea General.
Les candidatures es podran presentar en el termini d’un mes des que es trameti la
convocatòria d’eleccions.
Després de comprovar que reuneixen els requisits exigibles, es proclamaran i es faran
públiques.
En un termini designat per la Comissió Organitzadora es publiquen les candidatures.

(7.4)

CONDICIONS per ser Coordinador Nacional, Secretari Nacional i Tresorer Nacional: cal ser
membre d’ANJI amb un mínim de trenta dies de militància, així com estar inscrit a l’ANC
com membre de ple dret. En el cas dels Caps de les 4 Àrees Bàsiques, cal ser membre
d’ANJI amb un mínim de trenta dies de militància, així com estar inscrit a l’ANC com a
simpatitzant, col·laborador o membre de ple dret.

(7.5)

Els càrrecs de Coordinador de nucli, Secretari de nucli i Tresorer de nucli, es voten en una
reunió del nucli ANJI amb el mateix procediment.

(7.6)

Per optar a un càrrec nacional o de responsabilitat no es pot tenir cap càrrec en cap altre
organització, entitat o partit polític. Així com tampoc es podrà tenir duplicitat de càrrecs a
l'ANC i a l'ANJI a nivell territorial/nucli. Es recomana no tenir duplicitat en cas de càrrec de
nucli ANJI i càrrec nacional de l’ANJI.

(7.7)

PROCEDIMENT per convocar eleccions als nuclis:
•
•
•
•
•

En una reunió del nucli s’aprova convocar eleccions en el termini de dos mesos de la
tramesa de la convocatòria.
Es designa una Comissió Electoral per muntar les eleccions.
Es podran presentar candidatures en el termini d’un mes de la convocatòria.
Un cop comprovat que reuneixen els requisits exigibles es proclamaran i faran públiques
les candidatures.
Les eleccions es duran a terme en l’assemblea a celebrar en la data establerta a la
convocatòria.

9

(7.8)

CONDICIONS per ser Coordinador de nucli, Secretari de nucli, Tresorer de nucli: cal ser
membre del nucli ANJI en qüestió i estar inscrit com a simpatitzant, col·laborador o membre
de ple dret de l’ANC durant un període de temps mínim de tres mesos.

(7.9)

PROCEDIMENT ELECTORAL de votació de persones a qualsevol nivell de l’ANJI: com a
organització assembleària, es seguirà un procediment electoral basat en votacions
presencials en assemblea, mitjançant el vot secret en urna. Així mateix, aquest vot ha de
ser no delegable.

(7.10) PROCEDIMENT ELECTORAL d’altres tipus de votacions:
La votació ha de ser en assemblea, no delegable i a mà alçada.
Si un 25% de persones demanen que el vot sigui secret, així es farà.
(7.11) En cap cas es podran fer llistes electorals, ni campanyes electorals de cap mena.
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Article 8. Sobre el discurs polític
(8.1)

L’Argumentari és el text que recull el discurs polític que l’organització emet.

(8.2)

L’Argumentari es modificarà al si de la Coordinació Nacional a proposta de qualsevol
militant.

Article 9. Sobre l’arbitratge i mediació
(9.1)

La Comissió d’Arbitratge i Mediació s’encarrega d’intervenir i resoldre qualsevol conflicte
sorgit al si de l’organització. Ha d’estar formada per 3 membres de l’ANJI elegits per la
Coordinació Nacional i podrà ser ampliada a una xifra senar superior si s’escau.

(9.2)

Qualsevol membre de l’ANJI pot requerir la intervenció de la Comissió d’Arbitratge i
Mediació si ho considera oportú.

(9.3)

En cas de no assolir un acord satisfactori es plantejarà, si s’escau, la intervenció de la
Comissió Deontològica i de Resolució de Conflictes de l’ANC, regint-nos en aquest cas pel
seu règim disciplinari.

Article 10. Sobre la modificació d'aquest Reglament Intern
(10.1) Aquest Reglament Intern (RI) es podrà modificar quan ho demani la Coordinació Nacional o
a través de la convocatòria d’una Assemblea General Extraordinària tal i com s’estableix a
l’Article 6.5.
(10.2) L’Assemblea General és l’únic òrgan que pot aprovar les modificacions d’aquest Reglament
Intern.
(10.3) En convocar una Assemblea General Ordinària, la Coordinació Nacional haurà de plantejar
com estimi oportú, si s’escau i amb el màxim consens possible, el procés d’actualització
d’aquest Reglament Intern.

Article 11. Sobre la desaparició de l’ANJI
(11.1) L’ANJI desapareixerà quan així ho decideixi, per qualsevol motiu, una Assemblea General
de l’ANJI amb el vot de dos terços dels assistents.
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