NORMES D’ELECCIÓ
Dels equips de coordinació dels
àmbits sectorials

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 masculí/femení
respon a la voluntat de fer referencia a totes les persones, tenint en compte sempre el conjunt
d'homes i dones.

Preàmbul
Junts per Catalunya vol ser un partit que sumi persones amb visions i experiències diverses per
donar resposta als reptes que la societat planteja i als projectes que afronti el partit, mitjançant
la creació d’una estructura sectorial amb un lideratge i un equip permanent.
D’acord amb la Ponència Organitzativa de Junts per Catalunya, aprovada l’octubre de 2020, en
el seu apartat 2.3.2 sobre les polítiques sectorials es dota al partit d’una estructura de suport
sectorial, amb l’objectiu de generar debat i participació entre els seus afiliats per poder recollir
els seus posicionaments. Aquesta estructura estarà formada per un conjunt de sectorials que,
segons els interessos i necessitats del partit, podrà ser modificat al llarg del temps. Atesa la
vocació de Junts per Catalunya d’incorporar la participació de persones de sensibilitats
ideològiques diverses en el si de l’organització del nou partit, l’estructura de suport sectorial
establirà un mecanisme de coordinació amb els espais de debat ideològic i amb les diferents
vegueries per tal de trobar noves respostes als nous problemes emergents d’aquest segle XXI.
Les sectorials són òrgans de debat i de treball constituïdes sobre la base d’àrees temàtiques per
col·laborar en l’elaboració del discurs, el plantejament de propostes i el posicionament públic de
Junts per Catalunya i per encarar els nous reptes que afronti el país és necessari que alhora les
sectorials treballin de manera transversal per recollir les diferents visions que afectin temàtiques
concretes.

Capítol I. Objecte del Reglament
Article 1. Aquestes normes estableixen el procediment per a l’elecció de la composició dels
diferents àmbits sectorials i el funcionament d’aquestes, tal com preveu els estatuts del partit.

Capítol II. Disposicions generals
Article 2. El treball sectorial ha de ser dinàmic i es pot estructurar, quan així es requereixi, per
projectes, vinculats tant a la feina d’impuls i control permanent del Consell Nacional com l’espai de
debat ideològic i als cercles de participació i arrelament a la societat.
Article 3. Les línies de treball de les sectorials han de ser:
- Elaborar continguts i propostes.
- Mantenir relacions institucionals entre les diferents institucions i entitats.
- Suport als grups parlamentaris i municipals.
- Actes i jornades de les sectorials.
- Comunicació i xarxes socials.
Article 4. L’estructura sectorial estarà formada per:
- Cultura
- Benestar social i ciutadania
- Política Internacional
- Salut
- Justícia
- Seguretat i defensa
- Feminisme, LGTBI+ i igualtat de gènere
- Relacions entre institucions, transparència i bon govern

-

Economia i Ocupació
Societat Digital i Tecnologia
Territori i Medi ambient
Primer Sector
Societat per al coneixement
Esport i activitat física
Gent gran

Cadascun d’aquests àmbits pot abastar temes amb una visió transversal i sens dubte més real
del que són les problemàtiques dels sectors concrets, i alhora pot dividir-se en objectius
específics que conjuntament es vulguin abordar.
Article 5. La proposta de creació d’una nova sectorial haurà de ser debatuda i aprovada pel
Consell Nacional.

Capítol III. De les candidatures
Article 6. Les sectorials hauran d’estar formades per afiliats o simpatitzants interessats en aquell
àmbit temàtic, així com per persones expertes independents a les quals es convidi a participar.
Article 7. Cada afiliat podrà formar part de tantes sectorials com cregui oportú. Només es podrà
formar part d’un equip executiu sectorial.
Article 8. Els experts independents podran ser convidats a l’executiva de la sectorial, però no del
Consell Nacional, a no ser que se sol·liciti a tal efecte d’acord amb el reglament del Consell
Nacional.
Article 9. S’hi podran presentar aquelles persones afiliades a Junts per Catalunya al corrent de
pagament.
Article 10. La presentació de candidatures es farà de forma telemàtica. Cada candidat haurà de
respondre un breu qüestionari.
Article 11. Cada àmbit sectorial comptarà amb una composició mínima de:
- Coordinador/a
- Responsable d’organització
- Responsable de comunicació
- Responsable d’actes
- Secretaria
- Vocalies: que inclogui un responsable de coordinació territorial i un responsable de
coordinació amb els espais ideològics.
Article 12. Les candidatures hauran de comptar amb la perspectiva de gènere de com a mínim
el 40% de la composició total de cada coordinació sectorial.
Article 13. Les candidatures s’ordenaran per cada àmbit sectorial en la papereta de votació per
ordre que varen ser presentades per a la seva aprovació a la Sindicatura Electoral.

Article 14. Les candidatures no tindran accés a la base de dades de persones afiliades a Junts
per Catalunya, la qual queda a l’empara de la Llei de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Capítol IV. Votacions
Article 15. Les votacions es portaran a terme de manera telemàtica.
Article 16. Totes les candidatures seran votades en format de llistes obertes, tal com estableix
la ponència organitzativa.
Article 17. La votació serà secreta, personal i intransferible.

Capítol V. Sindicatura Electoral
Article 18. Des del mateix moment de la convocatòria del procés, es constituirà la Sindicatura
Electoral formada per 4 persones a proposta de l’Executiva Nacional, presidida per un membre
de l’Executiva.
Article 19. Seran funcions de la Sindicatura Electoral Nacional:
-

Organitzar, dirigir, complir i fer complir el present Reglament. Donar compte periòdicament
a l’Executiva Nacional sobre el desenvolupament del procés i, en acabar el procés
específic d’elecció, presentar-ne un informe a l’Executiva Nacional.

-

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

-

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 VI. Inici i calendari dels processos d’elecció
Article 20. Celebrades les trobades temàtiques de presentació de les 15 sectorials aprovades
pel Congrés, es procedeix a establir el calendari d’elecció dels equips de les diferents
coordinacions sectorials:

Dia
Fins el 5 de juliol

Comunicació per part de totes aquelles persones
interessades a formar part d’un equip de coordinació
sectorial (executiva) a través de sectorials@junts.cat

Del 12 de juliol a les
10h fins el 14 de juliol
a les 16h

Termini per presentar candidatures a través de l’espai
decidim

14 de juliol a partir de les 20h

Proclamació de candidatures a través de l’espai decidim

15 de juliol

Es procedirà a l’enviament del correu de campanya de
cadascuna de les candidatures. Aquestes s’hauran de fer
arribar a administracio@junts.cat abans de les 18h

19 de juliol a les 00.00
i fins el 21 de juliol a
les 16h

Període de votacions. Els resultats es publicaran el mateix dia
a partir de les 20h, a l’espai decidim

Capítol VII. Cens electoral
Article 21. La Sindicatura Electoral serà responsable de la creació, publicació i tancament del
cens electoral format pels afiliats al corrent de pagament de les quotes.
Article 22. Amb la convocatòria per part de la Direcció Executiva Nacional, el cens electoral
quedarà tancat. El dia d’inici de 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 23. El cens electoral es podrà consultar d’acord amb els protocols de protecció de dades
establert segons la normativa vigent. En qualsevol cas qualsevol afiliat tindrà accés a verificar de
forma telemàtica la seva inscripció.

Capítol VIII. Sufragi actiu
Article 24. Podran participar com a electors en aquest procés electoral tots els afiliats que formin
part del cens electoral del partit.
El cens electoral estarà format pels afiliats de ple dret, al corrent de pagament, a data del dia de
la convocatòria del procés d’elecció dels equips de coordinació de les sectorials.
Des del moment de la convocatòria de les eleccions i durant un termini mínim de 2 dies, qualsevol
afiliat podrà consultar si forma part del cens. En cas de no trobar-s’hi, podrà posar-se en contacte
a través del correu electrònic mesa@junts.cat per resoldre, si s’escau, la incidència.

Capítol IX. Sufragi passiu
Article 25. S’hi poden presentar aquelles persones amb una antiguitat mínima de 6 mesos
d’afiliació a Junts per Catalunya.
Article 26. Les candidatures 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)
b)
c)
d)
e)

Nom. Gènere. Edat. Municipi de residència. Perfil a xarxes socials, si en disposa.
Per què es presenta.
Experiència professional.
Foto personal.
Compromís escrit en compliment del Codi Ètic.

Capítol X. Campanya electoral
Article 27. S’utilitzarà la informació que hagin aportat com a informació de campanya.
Article 28. A fi que les candidatures puguin donar a conèixer el seu projecte, entre el dia de la
proclamació de candidats i el dia de les votacions, podran fer campanya electoral.
Al mateix temps, s’estableix un dia en el calendari electoral per tal que les candidatures puguin
enviar un correu de campanya als afiliats inscrits en aquella sectorial. Aquest correu s’haurà de
fer arribar a administracio@junts.cat amb el contingut que consideri cada candidatura, sempre
que no passi les mides possibles per enviar amb la tecnologia de la què es disposa.
Els correus de campanya seran enviats per ordre invers a la seva arribada.

Capítol XI. Escrutini i proclamació de resultats
Article 29. 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 de junts.cat, farà públics els resultats amb la
proclamació provisional dels candidats, atenent els criteris establerts en el present Reglament.
En el termini màxim de 24 hores des de la publicació del resultat provisional es ratificarà el resultat
de forma oficial, un cop resoltes possibles al·legacions o impugnacions.
Article 30. En cas que hi hagi més d’una persona que opti al mateix en resultarà guanyador qui
obtingui el nombre més elevat de vots.

Capítol XII. 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, al correu electrònic mesa@junts.cat , 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 hores des de
la finalització de les votacions. Es resoldrà prèviament ala proclamació dels resultats definitius.

Disposicions finals
Article 33. Qualsevol dubte d’interpretació d’aquestes, durant el procés de primàries, serà
competència exclusiva de la Sindicatura Electoral.
Article 34. El present Reglament entrarà en vigor en el moment de la seva aprovació per
l’Executiva Nacional.

