REGLAMENT PER L’ELECCIÓ DE CANDIDATS A
LES ELECCIONS MUNICIPALS DEL 2023

Aquest 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
masculí́/femení́ respon a la voluntat de fer referència a totes les persones, tenint en compte sempre el
conjunt d’homes i dones.

PREÀMBUL
Junts per Catalunya és un partit nou que afronta les pròximes eleccions municipals amb l’ambició de ser
present al màxim nombre de poblacions del país, i obtenir la màxima representació institucional en els
ens locals de Catalunya.
Volem presentar una proposta transversal que aglutini el màxim de sensibilitats possibles d’acord amb
el manifest fundacional de Junts per Catalunya i amb la realitat territorial del nostre país.
Junts per Catalunya compta amb persones afiliades i organització a totes les comarques de Catalunya,
però de forma prou desigual en el conjunt dels 947 municipis del país. En aquest sentit, els processos
d’elecció de candidats no poden ser iguals arreu on aspirem a presentar candidatures.
Seguint aquesta premissa, es proposa un sistema que contempli la realitat de cada municipi, els seus
afiliats i simpatitzants, però també una mirada global, i que tingui en compte la coherència general, de
les agrupacions comarcals, de vegueria i la Direcció Executiva Nacional (DEN). Per això es constitueix
la CMT, la Comissió Territorial Municipal, específica per tot allò relacionat amb les eleccions municipals.
Al mateix temps, Junts per Catalunya, és un partit que vol reconèixer la tasca dels electes locals que
desenvolupen la seva feina al servei dels seus municipis, i que volen contribuir a fer de Junts per
Catalunya un partit més gran, amb presència i arrelat a la vida diària de les persones dels nostres
municipis.
Per tot això, aquest reglament determina diferents sistemes d’elecció en funció del nombre de població,
i de l’organització que el nostre partit disposi a cada municipi, un sistema flexible que compta en tot
moment amb les persones afiliades com a centre de les decisions, i que regula com procedir en la
diversitat territorial i organitzativa del partit.
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TITOL I. DEL PROCÉS D’ELECCIÓ DE LES CANDIDATURES A LES
ELECCIONS MUNICIPALS
Article 1. Dels municipis de menys de 50.000 habitants i que tenen escollida una coordinació local
En aquests municipis el procés d’elecció de la persona per encapçalar la llista i l’aprovació final de la
candidatura es farà amb els següents passos, sense menystenir l’article 10 del present reglament.
-

Convocatòria d’una assemblea local d’afiliats i simpatitzants, per tal de proposar les persones a
tenir en compte en el procés d’acord amb el present reglament.
Procés de treball, acompanyament i proposta per part de la CMT (Comissió Municipal Territorial)
a l’assemblea local.
Convocatòria d’una assemblea local de ratificació de la proposta de la CMT (Comissió Municipal
Territorial). En cas que aquesta proposta no sigui ratificada, la CMT, tornarà a elaborar una
proposta.

La persona que encapçali la llista serà l’encarregada d’elaborar una proposta de candidatura, en
coordinació amb l’executiva local, elevant la proposta a la CMT, per tal que la validi i posteriorment, sigui
ratificada per l’assemblea local.

Article 2. Dels municipis de menys de 50.000 habitants que NO tenen escollida una coordinació
local
En aquests municipis el procés d’elecció de la persona per encapçalar la llista i l’aprovació final de la
candidatura es farà amb els següents passos, sense menystenir l’article 10 del present reglament.
-

Convocatòria d’una assemblea local d’afiliats i simpatitzants, per tal de proposar les persones a
tenir en compte en el procés d’acord amb el present reglament.

-

Procés de treball, acompanyament i proposta definitiva per encapçalar la llista per part de la
CMT.

En el cas de la candidatura, serà la persona que l’encapçala qui elaborarà la proposta de candidatura,
en coordinació amb la CMT, que serà qui la validarà.

Article 3. Dels municipis de més de 50.000 habitants
En aquests municipis el procés d’elecció de la persona per encapçalar la llista i l’aprovació final de la
candidatura es farà amb els següents passos, sense menystenir l’article 10 del present reglament.
-

La CMT proposarà a la Direcció Executiva Nacional, l’inici del procés d’eleccions primàries.
Es realitzaran les primàries d’acord amb el títol IV del present reglament.
Es proclamarà la persona per encapçalar la llista.

Un cop proclamat qui encapçala la llista, aquesta persona elaborarà la proposta de candidatura en
coordinació amb l’òrgan que inclou tot el municipi, i l’elevarà a la CMT, per tal de convocar una
assemblea de ratificació dels afiliats i simpatitzants del municipi.
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Article 4. Dels alcaldes i alcaldesses
Les persones que exerceixen l’alcaldia d’un ens local i siguin persones afiliades o simpatitzants a la base
de dades de Junts per Catalunya abans del dia 28 de febrer del 2022, i així ho manifestin, prèvia consulta
a la persona interessada, seran considerats candidats a valorar per la CMT d’acord amb l’article 10.

TITOL II: DE LA COMISSIÓ MUNICIPAL TERRITORIAL (CMT)
Article 5. De la Comissió Municipal Territorial
La Comissió Municipal Territorial és l’òrgan transversal que acompanyarà el procés d’elecció de
candidats amb la finalitat d’aconseguir el màxim impuls municipal, la coordinació en l’àmbit de partit i la
resolució de tots els dubtes i desacords, que puguin aparèixer abans i després de les eleccions
municipals.

Article 6. De l’Estructura de la CMT
La Comissió Municipal Territorial estarà formada per:
-

2 representants del municipi.
2 representants de la comarca.
2 representants de la vegueria.
2 representants de la Direcció Executiva Nacional.
El secretari d’organització del partit, o persona de la DEN a qui delegui, que n’ostentarà la
presidència.

En el cas de la Federació de Barcelona ciutat, els 2 representants del municipi, els 2 representants de
la comarca i els 2 representants de la vegueria, seran substituïts per 6 representants de la Federació de
Barcelona.

Article 7. De l’Elecció de la CMT
L’elecció dels representants a la CMT es farà de la següent manera:
-

Representants del municipi
o En el cas que hi hagi escollida la coordinació local del municipi, en seran representants
el coordinador local i un altre membre de l’executiva, d’acord amb la mateixa executiva,
preferentment el responsable de política municipal.
o En el cas dels municipis sense coordinació local elegida, s’escolliran els representants a
la CMT en una assemblea de persones afiliades convocada a tal efecte. La responsabilitat
de convocar aquesta assemblea i emetre’n el nomenament serà la coordinació comarcal.
o No en podrà formar part qui vulgui presentar-se com a candidat, així com si els
representants són proposats per formar part de la llista, hauran de ser substituïts en el
moment de la seva proposta.
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o

-

-

-

-

En el cas dels municipis on no hi hagi persones afiliades o simpatitzants, les places de
representants del municipi quedaran vacants.
Representants de la comarca: Ho seran per tots els municipis de la comarca.
o En seran representants el coordinador comarcal i un altre membre de l’executiva, d’acord
amb la mateixa executiva, preferentment el responsable de política municipal.
Representants de la vegueria: ho seran per tots els municipis de la vegueria.
o En seran representants el coordinador de vegueria i un altre membre de l’executiva,
d’acord amb la mateixa executiva, preferentment el responsable de política municipal.
Representants de la Federació de Barcelona ciutat
o En seran representants el coordinador de la Federació, el responsable de política
municipal, més quatre persones representants a escollir entre els coordinadors dels
districtes. No en podrà formar part qui vulgui presentar-se com a candidat, així com si
algun integrant de la CMT decideix formar part de la llista electoral, haurà de deixar la
CMT i no participarà en la ratificació de la llista electoral.
Representants de la Direcció Executiva Nacional
o En seran representants membres de l’Executiva, amb com a mínim un representant de
l’àrea de política municipal, segons un acord de la Direcció Executiva Nacional. Els
representants de la DEN a cada CMT podran variar en funció de les diferents Vegueries.
Els representants seran escollits per cada vegueria i ho seran per tots els municipis de la
vegueria.
En tots els casos es podran nomenar suplents en els acords de nomenament.

Article 8. Constitució de la CMT
-

La CMT es constituirà d’acord amb la distribució comarcal existent a Junts per Catalunya, en
data d’aprovació d’aquest reglament.
La CMT es nomenarà per acord de la Direcció Executiva Nacional, d’acord amb les resolucions
emeses pels diversos òrgans locals, comarcals i de vegueria.
La CMT fins al nivell comarcal (representants de la comarca, vegueria) quedaran constituïdes
com a màxim el 28 de febrer del 2022.
La CMT comarcal restarà constituïda fins després de la constitució dels Consells Comarcals i les
Diputacions, un cop celebrades les eleccions municipals, d’acord amb el títol VI del present
reglament.

Article 9. Funcionament de la CMT
-

El secretari d’organització de Junts per Catalunya ostenta la presidència de totes les CMT, i té la
facultat de convocar-les i establir-ne l’ordre del dia.
Un mínim de 4 dels membres de la CMT poden sol·licitar la convocatòria d’una reunió, que serà
tramitada pel secretari d’organització.
Les resolucions de la CMT s’emetran per majoria simple, i seran resolucions motivades i per
escrit.
Les resolucions es comunicaran a les persones afectades, a l’executiva local i comarcal a
l’adreça de correu electrònic present a la base de dades o a l’espai habilitat al decidim.junts.cat
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Article 10. Funcions de la CMT
-

-

-

-

-

-

Obrir els processos d’elecció de candidats a tots els municipis de Catalunya, tal com queda
regulat en el títol III i IV d’aquest reglament.
Nomenar la persona per encapçalar la llista a les eleccions municipals a tots els municipis de
menys de 50.000 habitants, que no tinguin escollida una coordinadora local a 31 de desembre
de 2021.
Proposar la persona a encapçalar la llista, a l’assemblea local per tal que sigui ratificada per
aquesta. En el cas que no es ratifiqui la proposta de la CMT, aquesta haurà de tornar a fer una
proposta.
Proposar l’inici del procés d’eleccions primàries en municipis de més de 50.000 habitants, a la
DEN, que formalment serà qui les convoqui, d’acord amb aquest reglament. De forma
excepcional, raonadament i d’acord amb l’executiva local, la CMT, pot proposar a la DEN,
l’excepció en la convocatòria de primàries en alguna d’aquestes ciutats.
Proposar a la DEN, de forma raonada, l’inici d’un procés de primàries en municipis de menys de
50.000 habitants.
Proposar, amb posicionament raonat de la CMT, a la DEN l’estudi i aprovació, si s’escau, de
convenis o acords amb formacions polítiques o agrupacions d’electors en l’àmbit municipal,
comarcal o vegueria. Aquest acord haurà de ser ratificat per l’assemblea local si disposa d’una
coordinadora local constituïda.
En el cas que es proposi fer eleccions primàries, si després del procés d’avals, es proclama un
sol candidat, la CMT, decidirà si seguir endavant amb les votacions o proclamar la candidatura
que hagi superat el procés d’avals.
Ratificar les candidatures municipals, en tots els municipis que no tinguin constituïda la
coordinadora local.
Proposar a l’assemblea local la ratificació de la candidatura, en tots els municipis que tinguin
constituïda la coordinadora local.
Gestionar el procés d’elecció dels consellers comarcals i diputats provincials, en cas que en surtin
escollits, entre els electes de cada institució, d’acord amb el títol VI del present reglament.

TITOL III: DEL PROCÉS D’ELECCIÓ DELS CANDIDATS I CANDIDATURES EN
ELS MUNICIPIS ON NO ES CELEBRIN PRIMÀRIES
Article 11. De l’inici del procés allà on NO es celebren primàries
La CMT obrirà el procés d’elecció de candidats a tots els municipis convocant una assemblea local amb
una antelació mínima de 15 dies, on les persones afiliades, la coordinació local, la comarcal i la mateixa
CMT podran proposar candidats a tenir en compte.
Els candidats hauran de comptar amb l’aval del 20% de les persones afiliades de ple dret a Junts per
Catalunya en aquell municipi, o excepcionalment l’aval de la CMT, per tal d’iniciar el procés. Aquests
avals es podran recollir electrònicament a través de l’espai decidim.junts.cat en un període de 7 dies
després de l’assemblea local convocada a tal efecte.
Es recolliran totes les aportacions i suggeriments que hi hagi a l’assemblea local per tal de poder-los
valorar a la CMT i seguir endavant amb el procés d’elecció de candidats, d’acord amb l’article 10.
Per presentar candidatura no és necessari ser afiliat a Junts per Catalunya.
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Pel que fa al calendari el funcionament serà el següent:
-

-

-

La CMT convocarà l’assemblea local amb un termini de 15 dies, amb un punt a l’ordre del dia
que serà: Proposta de precandidatures a les eleccions municipals. Es recolliran totes les
aportacions i suggeriments que hi hagi a l’assemblea per tal de poder-los valorar a la CMT.
Aquestes persones disposaran de 7 dies per recollir els avals a partir de l’endemà de
l’assemblea. Els serveis administratius del partit, enviaran un correu electrònic als afiliats,
notificant l’obertura de la recollida d’avals i el nom de les precandidatures. Els afiliats podran
avalar més d’una precandidatura. Es notificarà dia i hora de tancament dels avals.
El dia 8 després de l’assemblea es notificaran les precandidatures a la CMT i al conjunt de
l’assemblea local a través d’un correu electrònic.

Article 12. Del nomenament de la persona que encapçala la llista en els municipis de menys de
50.000 habitants i NO tenen escollida una coordinadora local
D’acord amb l’article 10, la CMT és l’òrgan encarregat de nomenar el o la cap de llista en aquest municipi,
i ho comunicarà a tots els afiliats del municipi per escrit.

Article 13. Del nomenament de la persona que encapçala la llista en els municipis de menys de
50.000 habitants i tenen escollida una coordinadora local.
La CMT, i els afiliats del municipi rebran una comunicació amb les precandidatures que han obtingut
l’aval suficient dels afiliats. A partir d’aquest moment, la CMT, d’acord amb l’article 10, treballarà per
poder elevar una proposta de cap de llista a l’assemblea local.
L’Assemblea local serà convocada amb 15 dies d’antelació per part de la CMT i haurà de ratificar o no,
la proposta elaborada per part de la CMT.
En el cas que no sigui ratificada, la CMT treballarà per presentar novament una proposta a l’assemblea
local.

Article 14. De les candidatures a les eleccions municipals
Les candidatures seran elaborades pel cap de llista, en coordinació amb l’executiva local i elevarà una
proposta a la CMT, que d’acord amb l’article 10 procedirà a gestionar la seva ratificació.
La candidatura intentarà ser el reflex de la transversalitat d’edat, ideològica i professional del nostre partit
i de la nostra societat, així com l’obligació de fer candidatures paritàries d’acord amb la llei,
prioritàriament en forma de cremallera.

TITOL IV: DEL PROCÉS D’ELECCIÓ DELS CANDIDATS I CANDIDATURES
EN ELS MUNICIPIS ON ES CELEBRIN PRIMÀRIES
Article 15. De la convocatòria
-

Les eleccions primàries seran convocades per la Direcció Executiva Nacional, a proposta per
escrit de la CMT.
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-

A partir de la convocatòria per part de la DEN de les primàries es posa en marxa el següent
calendari
o El dia de la convocatòria per part de la DEN, s’enviarà un correu electrònic a tots els
afiliats del municipi, notificant l’obertura del procés, i la possibilitat d’esdevenir
precandidat.
o Entre el dia 0 (dia de la convocatòria) i el dia 3 es podrà notificar a l’adreça electrònica
primaries@junts.cat la voluntat de ser precandidat.
o El dia 4 es fa la proclamació de les precandidatures i automàticament s’obre la recollida
dels avals, que hauran de ser un mínim del 20% de les persones afiliades de ple dret al
municipi on es presenta. Una persona afiliada podrà avalar més d’una candidatura, i
aquesta recollida d’avals es farà de forma telemàtica.
o El dia 10 es tanca la recepció dels avals i es proclamen les candidatures.
o Del dia 11 al 18 se celebra la campanya electoral. Els òrgans del partit es mantindran
neutrals i només podran organitzar actes on s’hagi garantit la participació de totes les
candidatures. S’enviarà un correu electrònic a totes les persones afiliades amb la
informació electoral que cada candidat vulgui fer arribar.
o El dia 19 i 20 se celebraran les eleccions primàries i es proclamen els resultats.

-

Les eleccions primàries de Junts per Catalunya es realitzaran com a màxim fins al 30 d’octubre
de l’any 2022. Posteriorment a aquesta data, la CMT proposarà a l’executiva altres mètodes
d’elecció o de calendari.

TITOL V: DE TOTES LES VOTACIONS
Article 16. De les Votacions
Les votacions i les comunicacions seran electròniques, i es votarà a través de l’espai decidim.junts.cat

Article 17. Del sufragi passiu
Podran optar a ser cap de llista d’un municipi, totes aquelles persones que hagin estat designades per
la CMT d’acord amb les normes establertes a l’article 10 del present reglament.
Per presentar candidatura no és necessari ser afiliat a Junts per Catalunya.
Totes les persones que esdevinguin candidats oficials a les llistes de Junts per Catalunya, hauran de
signar el manifest fundacional de Junts per Catalunya, codi ètic del partit i la carta financera.

Article 18. Del sufragi actiu
Podran votar a les eleccions primàries i a les assemblees de ratificació per les eleccions municipals del
2023, totes les persones afiliades amb una antiguitat mínima de 6 mesos en el moment de convocatòria
per part de la Direcció Executiva Nacional, o la CMT.
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Article 19. De la sindicatura electoral
La Direcció Executiva Nacional nomenarà una Sindicatura Electoral composta per 5 membres que serà
la responsable de totes les incidències i interpretacions dels processos electorals de primàries per les
eleccions municipals del 2023, a través d’un correu específic a aquest efecte.

TITOL VI: DE LES INSTITUCIONS SUPRAMUNICIPALS
Article 20. Dels Consells Comarcals
Un cop passades les eleccions municipals, d’acord amb l’article 10, la CMT comarcal (la mateixa,
substituint els dos representants del municipi, per dues persones a escollir per l’executiva comarcal) serà
l’ encarregada de debatre i proposar a l’assemblea de càrrecs electes locals, sorgits de les eleccions
municipals, una proposta de configuració del grup al Consell Comarcal.

Article 21. De les Diputacions
Un cop passades les eleccions municipals, d’acord amb l’article 10, correspon a la CMT debatre i
proposar a l’assemblea de càrrecs electes de cada partit judicial, les persones a ocupar els càrrecs que
hagin sortit a les eleccions municipals.
La CMT del partit judicial estarà formada per:
-

1 representant de cada comarca inclosa en el partit judicial, que en serà el coordinador o qui
delegui d’acord amb l’executiva comarcal.
1 representant de cada vegueria o federació que formi part del partit judicial, que en serà el
coordinador o qui delegui d’acord amb l’executiva de vegueria o federació.
2 representants de la DEN i que, sempre que sigui possible, tingui relació amb el partit judicial
corresponent.
Secretaria d’Organització
Secretaria General

TITOL VII: DE LA RESOLUCIÓ DE LES INCIDÈNCIES
Article 22. Dels recursos
Les persones afectades per les resolucions de la CMT tenen el dret de presentar-hi recurs.

Article 23. Dels terminis
Les persones afectades tenen tres dies hàbils, després de la publicació de la resolució, per presentar
els recursos a la CMT. Aquesta respondrà en el termini d’una setmana, de forma escrita i motivada. En
cas de no respondre en el termini d’una setmana, s’entendrà denegada la reclamació.
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Article 24. Recurs a la resposta de la CMT.
Les persones afectades tenen tres dies hàbils, després de la resposta de la CMT, o passat el termini
d’una setmana de l’article 23, per presentar un segon recurs. Aquest recurs anirà dirigit a la Sindicatura
Electoral, en el cas de municipis amb primàries, i a l’Executiva Nacional a la resta de casos. Aquests
organismes respondran per escrit i de forma motivada en el termini d’una setmana.

DISPOSICIONS ADICIONALS
Disposició addicional primera
Es consideraran afiliats i simpatitzants de Junts, totes aquelles persones que estiguin al corrent de totes
les seves obligacions amb el partit.

Disposició addicional segona
En tots els casos que es parla de dies, es considera dies naturals, excepte si expressament s’indica que
són hàbils.

Disposició addicional final
Finalització del procés d’elecció de candidatures
Un cop finalitzi el procés d’elecció de la candidatura a les eleccions municipals, tots els òrgans del partit,
així com tota l’estructura, estarà a disposició d’aquesta per preparar les eleccions municipals.
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