NORMES D’ELECCIÓ DELS CÀRRECS TERRITORIALS

DE JUNTS PER CATALUNYA

PREÀMBUL
Aquestes normes d’elecció dels càrrecs territorials serveixen per ampliar i concretar el contingut previst a la
ponència organitzativa aprovada en el congrés de Junts per Catalunya del dia 3 d’octubre de 2020. Regiran l’elecció dels càrrecs territorials en l’àmbit: local, comarcal, agrupació exterior, de districte i de vegueria
pel 2020. Amb posterioritat aquestes normes seran tingudes en compte en el reglament que serà debatut
i posat a consideració del Consell Nacional, d’acord amb el que estableix la ponència organitzativa sobre
l’elaboració, aprovació i modificació dels reglaments interns del partit.
Aquestes normes regiran per un període d’entre 12 i 18 mesos (durada excepcional del mandat) a comptar
des del 7 de novembre del 2020 on es convocaran les eleccions pels càrrecs territorials, d’acord amb les
presents normes. Transcorreguts entre 12 i 18 mesos es tornaran a convocar eleccions a càrrecs territorials,
a excepció d’aquells àmbits territorials on una majoria de 2/3 parts de l’assemblea de persones afiliades
aprovi ratificar l’equip existent.
L’objectiu d’aquest període excepcionalment breu de mandat pels càrrecs territorials té per finalitat posar en
marxa l’estructura del partit, permetre’n el creixement i que les persones que s’incorporin els pròxims mesos
a Junts puguin disposar de les mateixes les oportunitats actives i passives per participar en la configuració
de les direccions locals.
Les eleccions que regulen aquestes normes i previstes pel 7 i 8 de novembre de 2020 no computaran a
efectes de la limitació de mandats prevista a la ponència organitzativa aprovada.

APARTAT PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS
a) És competència de l’Executiva Nacional la convocatòria i fixar el calendari del procés d’elecció dels
càrrecs territorials. Així el 12 d’octubre aprova les Normes d’elecció dels càrrecs territorials i ho envia
per correu electrònic a totes les persones afiliades.
b) Aquestes normes seran d’aplicació per l’elecció dels equips de coordinació territorial en l’àmbit de
les Vegueries, Comarques, Agrupacions exteriors, Districtes i Municipis contemplats a la ponència
organitzativa aprovada.
c) L’Executiva Nacional, convocarà totes les eleccions territorials de forma centralitzada.
d) Totes les votacions seran telemàtiques a través de l’apartat decidim.junts.cat
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e) Totes les candidatures seran votades en format de llistes obertes, d’acord el què estableix la ponència organitzativa aprovada i en la mesura del possible seran paritàries.
f) Les votacions pels àmbits territorials de Vegueria, Districte, Comarca i Agrupació exterior, queden
convocades pels dies 7 i 8 de novembre del 2020. Aquell mateix dia se sotmetrà a votació el Reglament de Primàries per les eleccions al Parlament de Catalunya.
g) Totes les persones que optin a formar part d’un equip de coordinació territorial han de ser afiliades a
Junts per Catalunya, el dia de presentació de la candidatura.
h) El cens per aquestes votacions es tancarà el dia de la presentació de les candidatures.
i) Cada un dels càrrecs s’escollirà separadament dels altres i en cas que hi hagi més d’una persona
que opti al mateix en resultarà guanyador qui obtingui el nombre més elevat de vots.
j) Des del mateix moment de la convocatòria de les eleccions es constituirà una Mesa Electoral que
serà l’encarregada mitjançant els serveis telemàtics de Junts de validar el dia 2 de novembre del 2020
les candidatures presentades. La Mesa estarà constituïda per 3 membres de la Mesa del Congrés
(que no podran ser candidats), i pel Secretari d’Organització que tindrà vot diriment en cas d’empat.
k) Seran funcions de la Mesa Electoral:
-

Organitzar, dirigir, complir i fer complir les presents normes, donant informació periòdica a
l’Executiva Nacional.

-

El recompte de vots, l’arxiu de les actes de votació i la proclamació de resultats.

-

El control del cens electoral i la publicació i proclamació del cens provisional i definitiu.

-

Resoldre les reclamacions, al·legacions i impugnacions que se li presentin.

APARTAT SEGON: PARTICIPACIÓ PRÈVIA
Atès que ens trobem en un moment fundacional, i el conjunt de les persones afiliades a Junts, no es coneixen entre elles, i seguint la Llei de Protecció de Dades no es poden facilitar, ni publicar llistats, es facilitarà
un espai de trobada i diàleg, per facilitar i configurar les candidatures, i que aquestes responguin a l’esperit
de les ponències aprovades i a la transversalitat de Junts.
a) Juntament amb aquestes normes, l’Executiva Nacional enviarà un missatge per correu electrònic a
totes les persones afiliades, per tal de motivar-les a participar i implicar-se en la configuració dels
equips de coordinació territorial, sigui de Vegueria, Districte o Comarca, Agrupació exterior o Locals.
b) Es convoca una jornada telemàtica de participació per totes les persones que vulguin participar i col·
laborar en la configuració dels equips territorials esmentats, en què s’explicarà els diferents càrrecs i
les seves funcions. Aquesta jornada, dins l’àmbit de vegueria tindrà lloc el dissabte 24 d’octubre a les
10h del matí. Totes les persones afiliades de la vegueria, rebran un correu electrònic amb la informació de la jornada. Hi participaran els membres de l’Executiva adscrits a cada Vegueria.
c) En els dies posteriors a la jornada, es podran convocar noves jornades si així s’acordés a la jornada
de participació en l’àmbit de Vegueria. Igualment a partir de la jornada es crearan grups de comunicació telemàtica per Comarques, moderats pels membres de l’Executiva, on tots els afiliats podran
entrar en contacte entre ells. Els membres de l’Executiva no hi intervindran més que per moderar i
resoldre dubtes relatius al procés.
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APARTAT TERCER: LES VEGUERIES
Com determina la ponència d’organització aprovada, Junts per Catalunya s’estructura en les següents vegueries:
- Federació de Barcelona Ciutat
-

Vegueria de les Comarques de Barcelona

-

Vegueria de la Catalunya Central

-

Vegueria de Girona

-

Vegueria de Lleida

-

Vegueria de l’Alt Pirineu i Aran

-

Vegueria del Camp de Tarragona

-

Vegueria de les Terres de l’Ebre

-

Vegueria del Penedès

L’estructura bàsica de l’executiva de la vegueria ha de ser com a mínim de:
- Un coordinador
-

Un responsable d’organització

-

Un responsable d’implantació municipal

-

Un responsable de comunicació

a) Les candidatures han de presentar-se abans del dia 30 d’octubre a les 20 hores per correu electrònic
a l’atenció de la Mesa Electoral al correu administracio@junts.cat que les remetrà a la Junta Electoral.
Les persones candidates hauran d’aportar i respondre, sempre telemàticament, un breu qüestionari
amb respostes d’extensió acotades en el format que s’indiqui:
1. Nom. Gènere. Edat i perfil a xarxes si en disposa.
2. Una foto personal.
3. Municipi i comarca on està afiliada.
4. Càrrec al qual s’aspira.
5. Activitat professional els últims 5 anys ( màxim 30 paraules).
6. Tens experiència prèvia en algun càrrec de responsabilitat en un partit polític o associació
cultural o sobiranista? (Resposta binària)
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7. Quantes hores disposes (aproximadament) a la setmana per dedicar a realitzar les funcions
a la responsabilitat que aspires?
b) Aquesta informació es farà servir com material de campanya electoral.
c) Les candidatures es faran públiques el dia 2 de novembre abans de les 20 hores mitjançant un correu electrònic als afiliats de cada vegueria.
d) En cas que no es presenti cap candidatura, queden suspeses les votacions a coordinador de vegueria.

ÀMBIT QUART: LES COMARQUES, ELS DISTRICTES DE BARCELONA
Com determina la ponència d’organització aprovada, les Comarques de Catalunya i els Districtes de Barcelona, s’organitzaran amb una estructura bàsica:
- Un coordinador
-

Un responsable d’organització

-

Un responsable de política municipal

-

Un responsable dels afiliats
a) Les candidatures han de presentar-se abans del dia 30 d’octubre a les 20 hores per correu electrònic a l’atenció de la Mesa Electoral al correu administracio@junts.cat que les remetrà a la Junta
Electoral.
Les persones candidates hauran d’aportar i respondre, sempre telemàticament, un breu qüestionari
amb respostes d’extensió acotades en el format que s’indiqui:
1. Nom. Gènere. Edat i perfil a xarxes si en disposa.
2. Una foto personal.
3. Municipi i comarca on està afiliada.
4. Càrrec al qual s’aspira.
5. Activitat professional els últims 5 anys ( màxim 30 paraules).
6. Tens experiència prèvia en algun càrrec de responsabilitat en un partit polític o associació
cultural o sobiranista? (Resposta binària)
7. Quantes hores disposes (aproximadament) a la setmana per dedicar a realitzar les funcions
a la responsabilitat que aspires?
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b) Aquesta informació es farà servir com material de campanya electoral.
c) Les candidatures es faran públiques el dilluns dia 2 de novembre mitjançant un correu electrònic a
cada comarca i districte.
a) En el cas que no es presenti cap candidatura, queden suspeses les votacions a coordinació comarcal.

ÀMBIT CINQUÈ: LES AGRUPACIONS EXTERIORS
Les Agrupacions Exteriors es podran configurar si tenen més de 5 afiliats, i en el cas de tenir-ne més de 10,
han de comptar amb l’estructura següent:
- Un coordinador
-

Un responsable d’organització

-

Un responsable dels afiliats

a) En la jornada de participació convocada pel dia 24 d’octubre, es farà una trobada conjunta per totes
les persones de fora del principat de Catalunya.
b) Es determinarà en aquella trobada, quines agrupacions exteriors tenen els afiliats necessaris per poder procedir a l’elecció d’una estructura organitzativa. En el cas que es consideri oportú en la jornada
de participació, per aquest període transitori, es pot establir que l’Agrupació Exterior, inclogui tots els
afiliats de fora del principat.
c) En els casos que sigui procedent escollir una estructura es farà amb els mateixos criteris que els
contemplats en l’àmbit quart per les comarques i districtes.

APARTAT SISÈ: LES ELECCIONS LOCALS
En aquest primer moment d’elecció es fixa que en el termini de 60 dies posteriors a l’elecció dels àmbits
de Vegueria, comarcal i de districte, s’escolliran els equips de coordinació local a les capitals de comarca i
municipis, de com a mínim 100.000 habitants.
Les agrupacions comarcals proposaran a l’Executiva de Vegueria, el moment d’escollir els equips de coordinació en l’àmbit local, per tal de proposar-ho a l’Executiva Nacional, que finalment convocarà l’assemblea
a escala local.
a) L’Executiva Comarcal proposarà, dins el període de 60 dies posteriors a la seva elecció, la votació
per escollir l’equip territorial en l’àmbit local per la capital de comarca i altres municipis de més de
100.000 habitants, o aquells inferiors, que consideri, sempre que aquests darrers tinguin més de 50
afiliats.
b) L’Executiva de Vegueria, comunicarà a l’Executiva Nacional, la proposta de convocatòria, i finalment,
l’Executiva Nacional, si ho considera oportú, convocarà l’assemblea, i que en un període d’entre 15 i
30 dies convoqui l’assemblea.
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APARTAT SETÈ: LA CAMPANYA ELECTORAL

A fi que les candidatures a qualsevol nivell territorial puguin donar a conèixer el seu projecte, la composició
d’aquesta, i demanar el vot als afiliats, es regula un funcionament de campanya electoral, comprès entre el
dia de proclamació de les candidatures i el dia de les votacions.
a) El procediment per l’elecció dels càrrecs territorials s’inicia el 30 d’octubre i conclourà el 8 de Novembre del 2020 a les 20 hores.
b) La votació serà únicament per via telemàtica i serà secreta, personal i intransferible.
c) Cada candidatura que es presenti podrà enviar un correu electrònic al conjunt de les persones afiliades de l’àmbit territorial al qual presenta candidatura. Aquest correu electrònic serà enviat per part
de la Mesa Electoral, i pot tenir el contingut que consideri cada candidatura, sempre que no passi
de les mides possibles per enviar amb la tecnologia que es disposa.
d) S’enviaran els correus de campanya, el dimecres dia 4 i el dijous dia 5 de novembre. Els correus
s’han de fer arribar, tal com volen ser enviats, el dimarts dia 3 de novembre al correu administracio@junts.cat.
e) Els correus de campanya seran enviats en l’ordre invers a la seva arribada, essent els primers que
arribin, els que s’enviaran el dijous, i els darrers, el dimecres.
f)

Qualsevol reclamació, al·legació o impugnació, prèvia a la jornada electoral, es presentarà davant
de la Mesa Electoral, la qual resoldrà abans de la jornada electoral.

g) Qualsevol reclamació, al·legació o impugnació, el dia de la jornada electoral, es presentarà davant
de la Mesa Electoral en un termini màxim de 12 h des de la finalització de les votacions. Es resoldrà
prèviament a la proclamació dels resultats definitius.
h) La Mesa electoral serà l’encarregada de la supervisió del recompte de les votacions i de la proclamació dels resultats, en nombre de vots i percentatges.
i)

La Mesa electoral, a través de la pàgina web junts.cat, farà públics els resultats.

DIPOSICIONS ADICIONALS
-

Disposicions addicionals.

1a. Qualsevol dubte d’interpretació d’aquestes, durant el procés de primàries, serà competència exclusiva de la Mesa Electoral.
2a. El present Reglament entrarà en vigor en el moment de la seva aprovació per l’Executiva Nacional.
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