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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 
 
El present Reglament té per objectiu: 
 

1) Que el procés d’elecció dels consellers nacionals sigui democràtic i 
plenament transparent pel que fa a la participació de les persones afiliades. 

 
2) Que el procés per escollir els càrrecs sigui d’elecció oberta i garanteixi els 

principis recollits en la ponència organitzativa aprovada el passat 3 
d’octubre. 

 
 

Capítol I. Objecte del Reglament 
 
Article 1. Aquest Reglament estableix el procediment que ha de donar lloc a 
l’elecció dels consellers nacionals de Junts per Catalunya, tal com preveu els 
estatuts del partit.  
 
 

Capítol II. Elecció dels consellers nacionals  
 
Article 2. Els membres del Consell Nacional hauran de ser afiliats al partit. 
 
Article 3. L’elecció per als consellers nacionals de les sectorials estaran formades 
per un màxim de tres representants de cada sectorial; el coordinador – membre 
nat- més dues persones escollides per les persones afiliades a cada sectorial. 
 
Article 4. Les substitucions dels consellers nacionals que causin baixa, ja sigui 
perquè han perdut la seva condició o perquè cessen de les seves funcions, hauran 
de ser escollits novament per l’àmbit d’adscripció que hagi quedat la vacant.   
 
 
Capítol III. De les candidatures 
 
Article 5. La presentació de les candidatures serà sempre a títol personal. 

Article 6. S’hi podran presentar aquelles persones amb una antiguitat mínima de 6 
mesos d’afiliació a Junts per Catalunya i al corrent de pagament, en el moment de 
convocatòria de les eleccions. 

 



 

Article 7. Cada persona candidata haurà d’obtenir 10 avals de les persones afiliades 
en l’àmbit sectorial al qual es presenta. Aquests avals es realitzaran a través de 
l’espai personal decidim. Els afiliats podran avalar a més d’un candidat. 
 
Article 8. Cada candidatura quedarà adscrita en la sectorial concreta a la qual es 
presenta. 
 
Article 9. Els candidats podran fer campanya electoral durant els dies establerts en 
aquest mateix Reglament, i es garantirà un mínim d’una comunicació a través de 
l’espai web de Junts, decidim. A banda d’això les persones candidates podran fer 
ús dels mitjans propis que considerin oportuns. 
 
Article 10. Les candidatures no tindran accés a la base de dades de persones 
associades a Junts per Catalunya, la qual queda a l’empara de la Llei de Protecció 
de Dades de Caràcter Personal.  
 

 
Capítol IV. Votacions 
 
Article 11. Les votacions es portaran a terme de manera telemàtica. 
 
Article 12. L’afiliat podrà votar a tantes persones com consellers nacionals optin a 
representar la sectorial, amb un mínim d’ una. Les votacions també hauran 
d’incorporar la perspectiva de gènere.  
 
Article 13. La votació serà secreta, personal i intransferible. 
 
 

Capítol V. Sindicatura Electoral 
 
Article 14.Des del mateix moment de la convocatòria del procés de primàries, es 
constituirà la Sindicatura Electoral Nacional formada per 4 persones a proposta de 
l’Executiva Nacional, presidida per un membre de l’Executiva. 
 
Article 15. 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 VI. Inici i calendari dels processos d’elecció 
 
Article 16. Celebrat el Congrés Nacional es procedeix a elegir els consellers 
nacionals de les sectorials amb el següent calendari electoral:  
 
 
Procés d’elecció de càrrec orgànic 
 
Dia 
 

16 -21 de març   Presentació de candidatures. 
 
22- 24 de març a les 16h 
 
24 de març a les 20h 

 
  Recepció dels avals. 
 

Proclamació de candidatures. 
 
25-28 de març a les 23.59h 

      
       Campanya electoral.  

29– 30 de març                               Votacions telemàtiques. 

31 de març      Proclamació de resultats. 
 
 

Capítol VII. Cens electoral 
 
Article 17. 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. 
 
Article 18. Amb la convocatòria per part de la Direcció Executiva Nacional, el cens 
electoral quedarà tancat.  
 



 

Article 19. 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. 
 
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 VIII. Sufragi actiu 
 
Article 20. Podran participar com a electors en aquest procés electoral tots els 
afiliats que formin part del cens electoral de cada sectorial generat pel partit.  
 
El cens electoral estarà format pels afiliats de ple dret, al corrent de pagament. 
 
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. 
 
Capítol IX. Sufragi passiu 
 

Article 21. S’hi podran presentar aquelles persones amb una antiguitat mínima de 
6 mesos d’afiliació a Junts per Catalunya, en aquest cas des del dia 14 de 
setembre de 2021, i al corrent de pagament. 

Article 22. 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. I perfil a xarxes socials, si en   
disposa. 

b) Per què es presenta. 
c) Experiència professional. 



 

d) Foto personal. 
e) Compromís per escrit amb Codi Ètic.  

 
La persona candidata disposarà d’un espai en què pugui adjuntar un text i un enllaç 
de vídeo per fer campanya electoral.  
 
 

Capítol X. Escrutini i proclamació dels resultats 
 
Article 23. 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 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. 
 
 
Capítol XI. Reclamacions, al·legacions o impugnacions  
 
Article 24. Qualsevol reclamació, al·legació o impugnació prèvia a la jornada 
electoral, es presentarà davant de la Sindicatura Electoral Nacional, al correu 
electrònic mesa@junts.cat , que resoldrà abans de la jornada electoral. 
 
Article 25. 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. 


