
 

Dels equips dels corrents ideològics 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENT D’ELECCIÓ    

 

 
 
 
 
 
 

 

 
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. Junts té vocació de recollir la voluntat 
unitària i transversal que la societat catalana va expressar l’1 d’octubre de 2017 per assolir la 
independència del nostre país. Aquesta voluntat implica superar els límits dels partits 
tradicionals de base ideològica i construir, adaptada als nous reptes que planteja el segle XXI, 
una eina política oberta, diversa, capaç d’innovar i estructurada en una organització 
radicalment democràtica i transparent. 

 

El reconeixement de la transversalitat del sobiranisme porta Junts a afirmar que un element 
constitutiu bàsic de la identitat del nou partit és la pluralitat expressada en els tres grans 
corrents ideològics del segle XX: el liberalisme, la socialdemocràcia i l’espectre divers aplegat 
sota l’epígraf “esquerra” d’origen marxista o post marxista. Aquests corrents han demostrat al 
llarg del temps, malgrat les crisi i els canvis, que han sobreviscut gràcies a una gran capacitat 
de resistència i a una gran voluntat d’afrontar els reptes actuals. 

 

Capítol I. Objecte del Reglament 

 
Article 1. Aquest Reglament estableix el procediment per a l’elecció de la composició dels 
diferents corrents ideològiques tal com preveuen els estatuts del partit. 

 

Capítol II. Disposicions generals 

 
Article 2. Els corrents són l’instrument que materialitza la transversalitat ideològica de Junts per 
Catalunya, la qual ha de ser compatible amb l’acció política comuna. Els corrents ideològics del 
partit són: el liberal, el socialdemòcrata i el d’esquerres. Els corrents tenen la funció principal de 
ser el thinktank de Junts per Catalunya, la qual cosa ha de servir per a fonamentar les 
posicions polítiques i ideològiques del partit sobre els temes d’interès. 

 
Article 3. Els corrents pretenen ser l’espai de diàleg que permeti establir els consensos bàsics i 
generar el discurs polític compartit per tal que Junts marqui una posició política pròpia. 
Tanmateix, per posar de manifest a la societat la voluntat d’innovació, obertura, transparència i 
la radicalitat democràtica que proposa el partit, cal que els corrents tinguin una certa visibilitat 
pública i que els debats i les seves conclusions arribin a tothom. 
 
Article 4. Els afiliats a Junts per Catalunya només poden ser membres d’un sol corrent 
ideològic. L’adscripció es farà efectiva a partir de la comunicació d’un nou membre al Comitè 
del corrent ideològic corresponent. 

 

Capítol III. Sindicatura Electoral 

 
Article 5. 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 6. 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 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 IV. Cens electoral 

 

Article 7. La Sindicatura Electoral serà responsable de la creació, publicació i 
tancament del cens electoral format pels afiliats que actualment estiguin inscrits o 

posteriorment s’hagin adscrit a un dels corrents ideològics abans del tancament del cens 
i estiguin al corrent de pagament de les quotes. Cap afiliat pot estar inscrit a més d’un 

corrent ideològic. 
 

Article 8. La Sindicatura Electoral fragmentarà el cens electoral en tres seccions, en la 
primera inscriurà els afiliats que s’hagin adscrit al corrent liberal, en la segona als 

adscrits al corrent socialdemòcrata i en la tercera als adscrits al corrent d’esquerres.  
 

Article 9. El cens electoral es tancarà el 22 d’octubre a les 9.59h. 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 10. 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 V. Sufragi actiu 

 
Article 11. Podran participar com a electors en aquest procés electoral tots els afiliats 

que formin part del cens que s’hagi tancat per la Sindicatura Electoral dins el termini 
assenyalat a l’article 9. Cada afiliat té dret a un vot. 

 
Article 12. El sufragi actiu dels afiliats es circumscriu al corrent ideològic de la secció 
del cens en que estiguin adscrits en la forma que asenyala l’article 8 d’aquest 

Reglament. 
 

Article 13. Les votacions es portaran a terme de manera telemàtica.  
 

Article 14. La votació serà secreta, personal i intransferible.  

 
Capítol VI. De les candidatures i el sufragi passiu 
 

Article 15. Els candidats a membres del Comitè liberal, del Comitè socialdemòcrata 
o del Comitè d’esquerres hauran d’estar inscrits en el moment en que es tanqui el 



 

cens electoral a la secció corresponent del cens al que pretenguin accedir. 

 

Article 16. 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) Nom. Gènere. Edat. Municipi de residència. Perfil a xarxes socials, si en disposa.  

b) Per què es presenta.  

c) Experiència professional. 
d) Foto personal. 

e) Compromís escrit en compliment del Codi Ètic. 

 
Article 17 Cada corrent elegirà entre els seus membres en votació electoral un 
comitè del corrent (Comitè liberal, Comitè socialdemòcrata, Comitè d’esquerres) de 

set persones cadascun en votació universal i directa.  

 

Article 18. Les candidatures per formar part al comitè d’un corrent es presentaran 
individualment dins el termini fixat i en la forma que preveu l’article 24 i no es 
podran promocionar com a pertanyents a grups organitzats. 

 

Article 19. El comitè designarà en el seu si les funcions que desenvoluparan 
cadascun dels seus membres, entre els quals s’haurà de nomenar, i que seran els 
tres representants de cada corrent al Consell Nacional del partit:  

• President/a 

• Vicepresident/a 

• Secretari/a 

 
Article 20. Els candidats que hagin obtingut més vots en la votació electoral 
tindran preferència correlativament als vots obtinguts per ocupar els càrrecs de 

president/a, vicepresident/a o secretari/a del comitè del corrent si així ho 
manifesten. Constituït el comitè, els membres designats només podran ser cessats 

en cas de dimissió d’algun d’ells en les funcions que se li hagin encarregat. 

 
Si la dimissió comportés la baixa en el comitè, omplirà el seu lloc el candidat/a 
elegit en ordre següent en la votació electoral. 

 
Article 21. Les candidatures s’ordenaran per cada corrent ideològic en la papereta 
de votació per ordre que varen ser presentades per a la seva aprovació a la 

Sindicatura Electoral.  

 

Article 22. 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.  

 

Article 23.  Una vegada constituïts, els comitès dels tres corrents designaran en el 
seu si tres membres que integraran la Comissió Coordinadora dels Corrents. 



 

L’objectiu d’aquest grup de coordinació serà la intercomunicació dels 
posicionaments dels tres corrents sobre els temes que qualsevol d’ells consideri 

oportuns. 

 
Capítol VII. Calendari del procés d’elecció 
 
Article 24. Aquest Reglament procedeix a establir el calendari d’elecció dels 
Comitès de cada corrent:  

 
         Dia 
 

De 11 d’octubre a les 
10h fins el 21  
d’octubre  a les 16h 

Termini per presentar candidatures a través de l’espai 
decidim 

 
El 21 d’octubre a partir de  
les 20h 

 
Proclamació de candidatures a través de l’espai decidim 
 

 
Del 22 d’octubre a les 
9.59h fins el 25 d’octubre a 
les 23.59h 
  

 
Campanya electoral 
 

Del 25 d’octubre a les 
00.00 i fins el 27 
d’octubre a les 16h 

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

  

 

Capítol VIII. Campanya electoral  
 
Article 25. S’utilitzarà la informació que hagin aportat com a informació de 
campanya.  

 

Article 26. 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 entrar la informació que desitgin a través de l’espai web 
decidim.  

 

Capítol IX. Escrutini i proclamació de resultats 
 

Article 27. 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 les possibles al·legacions o impugnacions. 

 
 

Capítol X. Reclamacions, al·legacions o impugnacions 

 
Article 36. 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 37. 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 a  la proclamació dels resultats definitius. 

 

Disposicions finals  

 

Disposició final única. El present Reglament entrarà en vigor en el 
moment de la seva aprovació per l’Executiva Nacional.  
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