
1junts.cat

Preàmbul

El present Reglament té per objectius:

1) Que el procés de configuració de la llista sigui democràtic i plenament transparent pel que fa a 
la participació dels afiliats en la decisió de l’elecció i configuració en totes les circumscripcions 
de les persones que integraran la candidatura de Junts per Catalunya.  

2) Que les llistes de JUNTS PER CATALUNYA siguin competitives i  coherents pel que fa al perfil 
de qui  les integra d’acord amb el mandat dels afiliats i de la voluntat de la direcció del partit per 
encarar la legislatura.

3) Que el procés de primàries garanteixi els principis recollits en la ponència organitzativa apro-
vada el passat 3 d’octubre pel que fa al sistema de llistes obertes com a mecanisme natural 
d’elecció a Junts per Catalunya.

4) Que el resultat garanteixi la paritat de gènere amb el sistema de llistes cremallera i sigui equili-
brat territorialment.

5) Que ofereixi la possibilitat a tots els afiliats i simpatitzants (amb els criteris establerts en la po-
nència organitzativa) de presentar la seva candidatura per anar a les llistes electorals  

Capítol I. Objecte del Reglament 

Article 1. Aquest reglament estableix el procediment simplificat de primàries que ha de donar lloc a la 
formació de la candidatura mitjançant la qual JUNTS PER CATALUNYA concorrerà a les futures elecci-
ons al Parlament de Catalunya previstes per al 2021.

Article 2. És competència de l’Executiva Nacional la convocatòria i fixació de calendari del procés de 
primàries. 

REGLAMENT DE LES PRIMÀRIES
Eleccions al Parlament de Catalunya
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Capítol II. Característiques de les Primàries 

Article 3.  Es realitzarà un procés de primàries a doble urna i una validació final de cada una de les 
llistes. La primera urna ha de servir per escollir quina persona en representació de Junts optarà a pre-
sidir el Govern de la Generalitat. La segona urna servirà per escollir de manera efectiva i directa  les 
persones que ocuparan els principals llocs d’elecció en cada circumscripció, d’acord amb les previsions 
electorals que avui disposem i els resultats assolits el 21D.

Els procés electoral d’una urna i una altra seran consecutius en el temps. La presentació de candidatu-
res per concórrer a la segona urna no s’iniciarà com a mínim fins el dia després de la proclamació dels 
resultats de la primera urna. 

Article 4.  La presentació de les candidatures seran sempre a títol personal, tant a la primera com a la 
segona urna.

Capítol III. Elecció Presidenciable de Junts per Catalunya (primera urna)

Article 5. En el cas de l’elecció de la persona que optarà a presidir el  Govern de la  Generalitat, la cir-
cumscripció serà única per a tot Catalunya. 

Article 6. A part dels afiliats podran ser candidats els simpatitzants que ho sol·licitin i així ho aprovi 
l’Executiva Nacional.

Article 7. Les candidatures hauran d’haver obtingut 100 avals d’afiliats al corrent de pagament per ser 
validades per la Sindicatura Electoral. Els avals es recolliran a través de la pàgina web de Junts. Els 
afiliats podran avalar més d’una candidatura. Quan una persona obtingui els avals requerits i s’hagi 
comprovat la seva validesa es tancarà el mecanisme de recepció de nous avals per a aquella persona.

Article 8. Les candidatures s’ordenaran en la papereta de votació per ordre que varen ser presentades 
per a la seva aprovació a la Sindicatura Electoral.

Article 9. La campanya comportarà la celebració de diversos debats públics promoguts pel partit. En 
aquests s’abordaran qüestions d’interès general, sectorial i territorial. Els debats se celebraran de ma-
nera descentralitzada en totes les circumscripcions i es procurarà realitzar-los en l’àmbit de les vegueri-
es. Hi podran participar totes les candidatures.

Les candidatures tindran la llibertat de fer entrevistes als mitjans i fer ús de les xarxes que millor consi-
derin. El partit donarà publicitat entre els afiliats sobre la previsió d’actes de cada candidat. Cada  agru-
pació comarcal o de vegueria podrà organitzar actes sempre que es garanteixi la igualtat d’oportunitats 
per a totes les candidatures. 
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Capítol IV. Elecció dels integrants de les llistes electoral de Junts per Cata-
lunya (segona urna)

Article 10.- En el cas de la segona urna les circumscripcions coincidiran amb les 4 circumscripcions 
electorals (Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona) de les eleccions al Parlament de Catalunya.

Article 11. A part dels afiliats podran ser candidats els simpatitzants que ho sol·licitin i així ho aprovi 
l’Executiva Nacional. Cap aval serà requerit a les candidatures.

Article 12-. Les candidatures s’ordenaran en la papereta de votació per ordre que varen ser presenta-
des per a la seva aprovació a la Sindicatura Electoral.

Article 13.- S’escolliran les persones que ocuparan els 3 primers llocs per la circumscripció de Lleida i 
Tarragona i les primeres 4 posicions de Girona. En el cas de Barcelona s’escolliran amb el mateix criteri 
8 persones per ocupar aquestes posicions immediatament posteriors a la que ocuparà la persona can-
didata de Junts per Catalunya a presidir la Generalitat.

Article 14. Cada afiliat podrà votar un màxim de 2 persones a Lleida i Tarragona, 3 a Girona i 6 a Bar-
celona.

Article 15. Un cop tancada l’urna, les candidatures s’ordenaran seguint el criteri de major a menor nom-
bre de vots obtinguts. Les persones que ocupin els 3 primers llocs a Lleida i Tarragona, els 4 a Girona 
i els 8 a Barcelona seran proclamades automàticament candidates a les llistes de Junts a les properes 
eleccions. Aquest ordre només podrà ser modificat per l’Executiva Nacional per garantir la paritat i, si 
s’escau, l’ordenació en cremallera.

Article 16. Els candidats tindran la llibertat de fer entrevistes als mitjans i fer ús de les xarxes que millor 
considerin. El partit donarà publicitat entre els afiliats sobre la previsió d’actes de cada candidat. Cada  
agrupació comarcal o de vegueria podrà organitzar actes sempre que es garanteixi la igualtat d’oportu-
nitats per a totes les candidatures. 

Capítol V. Validació final de les llistes electorals

Article 17 . L’Executiva Nacional completarà la llista en cada una de les circumscripcions un cop s’ha-
gin proclamat els resultats de les primàries de la primera i la segona urna. Aquesta proposta es farà 
combinant diversos criteris com són el suport que en cada circumscripció hagin obtinguts les persones 
que no han estat proclamades automàticament com integrants de la futura llista electoral, la paritat, la 
pluralitat ideològica, l’equilibri territorial, la diversitat professional, l’equilibri entre experiència i renovació 
institucional, i la diversitat generacional.

Article 18. La proposta de l’Executiva Nacional es posarà a consideració del conjunt d’afiliats amb l’ob-
jectiu que la llista sigui validada. La validació afectarà totes les posicions de la llista a excepció de les 
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persones que van obtenir l’elecció directa en el procés de primàries de primera i segona urna. La vali-
dació es farà mitjançant el sistema de llistes obertes. Aquestes estaran ordenades segons la proposta 
de l’Executiva Nacional. 

Els integrants de la llista per als quals es demana validació que rebin menys del 50% de suport dels 
vots emesos passaran a ocupar una nova posició, d’acord amb el suport rebut. En tots els altres casos 
(suport igual o superior al 50%) l’ordre es mantindrà igual al proposat per l’Executiva Nacional. 

Article 19. El dos darrers llocs de cada una de les llistes tampoc hauran de ser validats. Són posicions 
simbòliques a disposició de l’Executiva per incorporar, si així es considera, persones d’especial pro-
jecció i prestigi. Aquestes persones poden ser proposades a l’Executiva per les coordinacions de les 
vegueries i comarques.

Capítol VI. Sindicatura Electoral 

Article 20. Des del mateix moment de la convocatòria del procés de primàries, es constituirà la Sindi-
catura Electoral Nacional formada per 4 persones a proposta de l’Executiva Nacional, presidida per un 
membre de l’Executiva que tindrà vot diriment en cas d’empat. Ser membre de la Sindicatura Electoral 
Nacional és incompatible a optar al sufragi passiu en les primàries.

Article 21. Seran funcions de la Sindicatura Electoral Nacional: 

- Organitzar, dirigir, complir i fer complir el present reglament. Donar compte periòdic a l’Executiva Na-
cional i, en acabar el procés específic de primàries, presentar informe a l’Executiva Nacional. 

- Fer el recompte de vots, l’arxiu de les actes de votació i la proclamació de resultats. 

- Controlar el cens electoral i la publicació i proclamació del cens provisional i definitiu. 

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

 - Elaborar els models de documents a què es fa referència en aquest Reglament.  

Capítol VII. Inici i calendari dels processos de primàries 

Article 22. La data d’inici del procés de primàries s’establirà per l’Executiva Nacional. El procés es rea-
litzarà d’acord amb el procediment i temporització que s’estableix a continuació:
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Procés d’elecció presidenciable 

Dia

1  Aprovació del Reglament per part dels afiliats.

2-4  Comunicació al partit de candidat/s a encapçalar la llista.

5-   Resolució de l’Executiva sobre sol·licituds de simpatitzants i posterior resolució de la 
Sindicatura electoral amb confirmació de totes les candidatures.

6-8  Recollida i comunicació d’avals .

9  Validació i proclamació de candidatures.

10-23  Campanya electoral.

22-23  Votació i proclamació del candidat a encapçalar la llista.

Procés d’elecció candidats

1  Aprovació del Reglament per part dels afiliats.

24-27  Presentació de les candidatures, inclosa la petició a l’Executiva dels simpatitzants que hi 
vulguin concórrer. Presentació de candidats a primàries per la llista.

28-30   Validació i proclamació de candidats.

31-37  Campanya electoral.

36-37   Votació i proclamació de candidats.

Validació 

El calendari de la validació es deixa a criteri de la Sindicatura Electoral a proposta de l’Executiva.

Capítol VIII. Cens electoral 

Article 23. La Sindicatura Electoral Nacional serà responsable de la creació, publicació i tancament del 
cens electoral format pels afiliats al corrent de pagament de les quotes. 
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Article 24. L’Executiva Nacional establirà amb la convocatòria d’eleccions primàries la data d’obertura 
i tancament del cens electoral que coincidirà amb la votació del reglament per part dels afiliats. El dia 
d’inici de la campanya cada afiliat podrà consultar si hi està inscrit i s’obrirà un termini de dos dies per 
presentar reclamacions. L’endemà de tancar-se el termini per presentar reclamacions, es resoldran i es 
publicarà el cens electoral definitiu. 

Article 25. El cens electoral es podrà consultar d’acord amb els protocols de protecció de dades es-
tablert segons la normativa vigent. En qualsevol cas cada persona tindrà accés a verificar de forma 
telemàtica la seva inscripció.

Capítol IX. Sufragi actiu 

Article 26. Podran participar com a electors en aquest procés de primàries tots els afiliats que formen 
part del cens electoral generat pel partit. 

El cens electoral estarà format pels afiliats de ple dret, al corrent de les quotes, a data del dia de tanca-
ment del cens electoral, que serà el de les persones que hi figurin inscrites en el moment de la votació 
del reglament per parts dels afiliats.

Des del moment de la convocatòria de les primàries i durant un termini mínim de 2 dies, qualsevol afi-
liat podrà consultar si forma part del cens. En cas de no trobar-s’hi, podrà posar-se en contacte amb 
mesa@junts.cat per resoldre, si s’escau, la incidència.

Capítol X. Sufragi passiu 

Article 27. En el procés de primàries per a les Eleccions al Parlament de Catalunya, des del moment 
de la convocatòria i durant el termini establert, qualsevol afiliat i simpatitzant (aquest últim prèvia ac-
ceptació per part de l’Executiva Nacional) que compleixi els requisits segons la legislació vigent podrà 
presentar-se com a candidat. 

Article 28. Les candidatures per a les primàries a presidenciable com a integrant de les llistes seran 
personals i s’hauran de formalitzar entrant la sol·licitud a l’aplicació específica que s’indicarà a la pàgina 
web de Junts per Catalunya. 

Els candidats hauran d’aportar i respondre, sempre telemàticament, un breu qüestionari amb respostes 
d’extensió acotades en el format que s’indiqui a la pàgina web: 

a) Nom. Gènere. Edat. Municipi de residència. I perfil a xarxes socials, si en disposa.

b) Circumscripció per la qual es presenta.

mailto:mesa@junts.cat
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c) Activitat professional dels últims 5 anys (30 paraules).

d) Què creus que pots aportar a la llista de JUNTS PER CATALUNYA i al Parlament de Catalunya (100 
paraules). 

e) Quines són les tres prioritats que JUNTS ha de tenir en la teva opinió la propera legislatura (100 
paraules).

f) Has participat en alguna altra llista electoral? (Resposta binària.) En cas afirmatiu en quina i en quin 
període?

g) Has ocupat algun càrrec institucional polític? (Resposta binària.) En cas afirmatiu quin i en quin perí-
ode?

h) Una foto personal. 

I) Compromís per escrit que en cas de ser càrrec electe del partit assumirà i  complirà el Codi Ètic i la 
Carta Financera de Junts per Catalunya.

Aquesta informació es farà servir com material de campanya electoral. 

Capítol XI. Votació 

Article 29. 

1. La votació serà únicament per via telemàtica.

2. La votació serà secreta, personal i intransferible, llevat de presos polítics que podran fer-ho a través 
de terceres persones. 

Capítol XII. Escrutini i proclamació dels resultats

Article 30. La Sindicatura Electoral serà l’encarregada de procedir al recompte de vots i de proclamar 
provisionalment els resultats.

La Sindicatura Electoral, a través de la pàgina web junts.cat, farà públics els resultats amb la proclama-
ció provisional dels candidats, atenent els criteris establerts en el present reglament. En el termini mà-
xim de 24 h des de la publicació del provisional es ratificarà el resultat de forma oficial, una cop resoltes 
possibles al·legacions o impugnacions. 
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Capítol XIII. Reclamacions, al·legacions o impugnacions 

Article 31. Qualsevol reclamació, al·legació o impugnació, prèvia a la jornada electoral, es presentarà 
davant de la Sindicatura Electoral Nacional, que resoldrà abans de la jornada electoral. 

Article 32. Qualsevol reclamació, al·legació o impugnació, el dia de la jornada electoral, es presentarà 
davant de la Sindicatura Electoral Nacional en un termini màxim de 12 h des de la finalització de les 
votacions. Es resoldrà prèviament a la proclamació dels resultats definitius. 

Disposicions addicionals. 1a. En tot allò no previst en el present Reglament, s’estarà a allò disposat 
de forma subsidiària a la Llei Electoral General. 2a. Qualsevol dubte d’interpretació del Reglament, 
durant el procés de primàries, serà competència exclusiva de la Sindicatura Electoral Nacional. 3a. El 
present Reglament entrarà en vigor en el moment de la seva aprovació per part de l’Executiva Nacional 
i després que els afiliats l’hagin ratificat.

junts.cat

     1Aquest document té present el respecte per la diferència de gènere i l’ús no sexista del llenguatge. El fet que 
no hi hagi la duplicitat (el/la) o altres formes lèxiques que diferencien el masculí/femení respon a la voluntat de 
fer referència a totes les persones, tenint en compte sempre el conjunt d’homes i dones.
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