ELECCIÓ DE CÀRRECS TERRITORIAL
Annex de les normes d’elecció dels càrrecs territorials
de Junts per Catalunya

Aquest document és un annex que complementa i clarifica aspectes pel que fa a l’elecció de càrrecs territorials en
l’àmbit local, recollint el què s’estipula a la ponència organitzativa, en el seu 2.3.1 sobre la presència al territori,
per una banda, i les normes d’elecció dels càrrecs territorials, en el seu apartat sisè sobre les eleccions locals.

PRIMER: LES ELECCIONS LOCALS
En el termini de 60 dies posteriors a l’elecció́ dels àmbits de Vegueria, comarcal i de districte, s’escolliran
els equips de coordinació́ 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
coordinació́ en l’àmbit local, per tal de proposar-ho a l’Executiva Nacional, que finalment convocarà̀
l’assemblea a escala local.
a) L’Executiva Comarcal proposarà̀, dins el període de 60 dies posteriors a la seva elecció́, la votació́
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, comunicarà̀ a l’Executiva Nacional, la proposta de convocatòria, i finalment,
l’Executiva Nacional, si ho considera oportú́, convocarà̀ l’assemblea, i que en un període d’entre 15
i 30 dies convoqui l’assemblea.

SEGON: COMPOSICIÓ I FUNCIONAMENT
D’acord el què determina la ponència organitzativa, aquelles agrupacions locals amb més de deu afiliats, ha de comptar amb l’estructura bàsica següent:
•
•
•
•
•

un coordinador
un responsable d’organització
un responsable de política municipal
un responsable de comunicació́
un màxim de 3 vocals
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A les reunions de l’executiva local hi assistiran amb veu i vot els regidors i regidores de l’àmbit local
sempre que siguin afiliats, així com els vocals de les Entitats Municipals Descentralitzades.
En aquells municipis on es governi, hi haurà̀ d’haver una coordinació́ mensual amb l’assemblea local
per tal que l’acció́ municipal estigui coordinada entre el grup municipal i els afiliats.
Tots els afiliats han de formar part d’un àmbit local de lliure elecció́.
L’assemblea local està formada per tots els afiliats i simpatitzants adscrits en aquell territori.
Les funcions principals de l’assemblea local seran les de:
1.

Escollir el coordinador local i el seu equip.

2.

Escollir el candidat a l’alcaldia i els membres de la seva llista.

3.

Aprovar el programa electoral del grup municipal.

4.

Aprovar, si s’escau, el pla de govern de l’agrupació́ local del partit.

5.

Aprovar, si s’escau, la tasca institucional dels seus representants públics.

TERCER: CANDIDATURES
Després que l’Executiva de Vegueria hagi comunicat a l’Executiva Nacional, la proposta de convocatòria, i l’Executiva Nacional hagi aprovat i convocat l’assemblea, s’informarà a través d’un correu electrònic als afiliats del territori en qüestió de l’obertura de presentació de candidatures.
El període de presentació de candidatures comptarà de cinc dies des que l’Executiva Nacional informi
al territori.
Les candidatures s’hauran de registrar a l’espai web de decidim.junts.cat. No es poden presentar candidatures individuals, sinó que han de formar part d’una candidatura.
Les votacions seran en llistes obertes, per tant es podrà individualment cada persona, per cada càrrec,
obtenint el càrrec aquelles que superen el 50% dels vots emesos.
Les persones candidates hauran d’aportar i respondre, sempre telemàticament, un breu qüestionari
amb:
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.
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5. Activitat professional els últims 5 anys ( màxim 30 paraules).
6. Tens experiència prèvia en algun càrrec de responsabilitat en un partit polític o associació́ cultural
o sobiranista? (Resposta binària)
7. Quantes hores disposes (aproximadament) a la setmana per dedicar a realitzar les funcions a la
responsabilitat que aspires?
Aquesta informació́ es farà̀ servir com material de campanya electoral.
Les candidatures es faran públiques dia següent al tancament de presentació de candidatures mitjançant un correu electrònic a cada municipi.
En el cas que no es presenti cap candidatura, queden suspeses les votacions a coordinació́ local.

QUART: CAMPANYA ELECTORAL
A fi que les candidatures a qualsevol nivell territorial puguin donar a conèixer el seu projecte, la
composició́ d’aquesta, i demanar el vot als afiliats, es regula un funcionament de campanya electoral,
comprès entre el dia de proclamació́ de les candidatures i el dia de les votacions.
a) La votació́ serà̀ únicament per via telemàtica i serà̀ secreta, personal i intransferible. El cens es
tancarà el dia de la convocatòria d’eleccions.
b) Cada candidatura que es presenti podrà̀ enviar un correu electrònic al conjunt de les persones
afiliades de l’àmbit territorial al qual presenta candidatura. Aquest correu electrònic serà̀ 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.
c) Els correus s’han de fer arribar, tal com volen ser enviats, a elecció de cada candidatura durant el
període de campanya electoral, al correu administracio@junts.cat
d) Qualsevol reclamació́, al·legació́ o impugnació́, prèvia a la jornada electoral, es presentarà̀ davant
de la Mesa Electoral, la qual resoldrà̀ abans de la jornada electoral.
e) Qualsevol reclamació́, al·legació́ o impugnació́, el dia de la jornada electoral, es presentarà̀ davant
de la Mesa Electoral en un termini màxim de 12h des de la finalització́ de les votacions. Es resoldrà̀
prèviament a la proclamació́ dels resultats definitius.
f)

La Mesa electoral serà̀ l’encarregada de la supervisió del recompte de les votacions i de la
proclamació́ dels resultats, en nombre de vots i percentatges.

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