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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 referència a totes les persones, tenint en compte 
sempre el conjunt d’homes i dones.
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TÍTOL I. NORMES GENERALS

Article 1 Objecte

Aquest reglament estableix el procediment electoral per a 
l’elecció de càrrecs pel Congrés Nacional de Junts per  
Catalunya segons preveuen els seus Estatuts:

► Elecció dels Òrgans de Govern conformats per:
La Presidència, formada pel President i fins quatre 
vicepresidències.
La Secretaria General, la  Secretaria d’Organització i la 
Secretaria de Finances.
Vint membres de l’Executiva Nacional.

► Elecció de 20 membres del Consell Nacional.
► Elecció de la presidència del Consell Nacional.
► Elecció del Defensor de l’afiliat.
► Elecció de la Comissió de Garanties.

Article 2 Sufragi actiu i passiu

Són electors amb dret a sufragi actiu i passiu tots els afiliats a 
Junts per Catalunya amb una antiguitat de 6 mesos en el mo-
ment de convocatòria del Congrés i que es trobin al corrent de 
pagament durant tot el procés congressual.   

Article 3 Dates d’inici i de finalització de la jornada electoral

Dia H, dia de la convocatòria del congrés.

Les votacions a les persones que formaran part dels òrgans de 
govern tindran lloc el dia abans de l’inici de la Primera sessió 

INTRODUCCIÓ

El present Reglament té per objectiu:

1)  Que el procés d’elecció dels càrrecs pel Congrés Nacional 
de Junts per Catalunya segons preveuen els seus Estatuts sigui 
democràtic i plenament transparent pel que fa a la participació 
dels afiliats.

2) Que el procés per escollir els càrrecs s’ajusti als principis re-
collits en la ponència organitzativa aprovada el 3 d’octubre del 
2020.

3) Que el resultat garanteixi la paritat de gènere.
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plenària del Congrés a partir de les 9 h i fins les 14 h del dia 
d’aquesta sessió Plenària, i tindran caràcter exclusivament 
telemàtic.

Les votacions de les 20 persones que s’incorporen al Consell 
Nacional, la Presidència del Consell Nacional, la Comissió de 
Garanties i el Defensor dels afiliats tindran lloc el dia abans de 
la segona sessió Plenària del Congrés, a partir de les 9 h, i fins 
al segon dia d’aquesta segona sessió Plenària, que coincidirà 
amb la sessió de cloenda, a les 12h. 

Les votacions tindran caràcter exclusivament telemàtic.

Article 4 De la supervisió del procés

La Mesa, designada d’acord amb el Reglament de funciona-
ment del Període Congressual, degudament ratificada pels 
afiliats, i com a Junta Electoral que és, s’encarregarà de la 
supervisió de tot aquest procés electoral. Qualsevol incidèn-
cia relacionada amb el procés electoral s’ha d’enviar a mesa@
junts.cat.

Article 5 Del cens electoral

Formen part del cens electoral totes les persones que siguin 
afiliades de Junts 6 mesos abans de la convocatòria del Con-
grés i que estiguin al corrent de pagament.

Per qualsevol incidència tècnica cal enviar un correu-e a 
hola@junts.cat.

TÍTOL II NORMES RELATIVES A LES CANDIDATURES I 
PROCLAMACIÓ DE RESULTATS

La regulació de les candidatures i la proclamació de resul-
tats per a l’elecció a la presidència del Consell Nacional, els 
20 representants electes pel congrés a aquest organisme, la 
Comissió de Garanties i el Defensor de l’afiliat, es regularà en 
detall, sense perjudici del que determinen les presents nor-
mes en el reglament de funcionament del congrés. 
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Article 6. De la presentació de candidatures a la presidència i 
l’executiva nacional

1. Les precandidatures s’hauran de formalitzar entre el segon i el 
setè dia després de la convocatòria del Congrés (dia H). S’haurà 
de fer mitjançant el formulari que es trobarà a l’espai “Decidim 
junts” des del dia H+2  a les 9:00 i fins el dia H+7 a les 16 h. 

2. El formulari serà el següent:  
a)  Nom, Gènere, Edat, Municipi d’afiliació, i perfil de les 

xarxes socials, si en disposa
b) El càrrec pel qual opta
c) Experiència professional i política
d) Foto personal
e) Compromís per escrit amb el Codi Ètic del partit
f) Breu presentació de motius per a la seva elecció

Aquesta informació es farà servir com a presentació del candida-
t/a.

3. Les precandidatures que es presentin a la Presidència, hauran 
de complir la paritat pel que fa als noms de les persones candi-
dates a les vicepresidències:

►   Si el nombre de vicepresidències és quatre, dues 
dones i dos homes.

►   Si el nombre de vicepresidències és tres, un home 
i dues dones si el candidat a president és home o 
dos homes i una dona si el candidat a president és 
dona.

4. Les precandidatures que es presentin als tres càrrecs que 
configuren la Secretaria General hauran de ser paritàries, és a dir, 
que com a màxim es podran presentar dues persones del mateix 
gènere.

5. Les precandidatures que es presentin a la resta de l’Executiva 
Nacional hauran de complir amb la paritat de 10 dones i 10 ho-
mes. 

6. Les persones membres de la Mesa del Període Congressual, 
com a Junta Electoral que són, no podran formar part de cap 
candidatura ni donar el seu suport explícit a cap d’elles.
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Article 7 De la validació de les precandidatures, els avals i 
proclamació de candidatures

1. La Mesa serà l’encarregada mitjançant els serveis tècnics de 
Junts per Catalunya de validar el dia H+8 a les 13:00 de 2022 
les precandidatures, d’acord amb el present reglament.

2. Des del dia Z (l’endemà de la proclamació de les candida-
tures) a les 12:00 fins el dia Z+5  a les 16:00 les persones valida-
des com a precandidates a ocupar la Presidència i la Secreta-
ria General tindran temps per aportar avals equivalents al 7% 
del Cens electoral i com a mínim de 4 vegueries diferents.

Cada una d’aquests precandidatures presentarà els equips 
de persones que proposa, en un cas, per ocupar les vicepresi-
dències, i en un altre la secretaria d’organització, la secretaria 
de finances així com les persones a ocupar la resta de l’exe-
cutiva (20 persones).

Els membres de la candidatura a la Direcció Executiva Nacio-
nal, hauran d’anar acompanyats de la responsabilitat o tasca a 
la qual opten.

3. Cada afiliat podrà avalar tants candidats com consideri 
oportú, tant per la candidatura a la Presidència, com a la Se-
cretaria General. Els avals es recolliran a l’espai Decidim del 
partit. 

4. La proclamació de les candidatures es farà abans de les 
23.59 h del dia Z+6.

Article 8 De la campanya electoral 

1. Les candidatures podran fer campanya des de les 00:01 del 
dia M (dia d’inici de la campanya, just després de ser procla-
mades) i fins l’inici del període de votacions.

2. S’habilitarà un apartat dins l’espai “Decidim junts” de la 
pàgina web de junts.cat dedicada a la campanya electoral on 
es penjaran les dades de les candidatures proclamades que, 
d’acord amb els articles 10 i 11 del present reglament se’ls 
hauran sol·licitat, l’enllaç a les seves xarxes socials oficials i les 
seves adreces de contacte.

3. L’organització tècnica del Període Congressual, amb la 
tutela de la Mesa es posarà a disposició de les candidatures 
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la possibilitat de fer arribar  missatges de correu electrònic a 
totes les persones afiliades a les 18 hores dels dies que s’acor-
din entre les diverses candidatures a proposta de la mesa. 
Totes les candidatures tindran exactament els mateixos drets.

Els missatges s’enviaran simultàniament i l’ordre dels missat-
ges de cada enviament s’assignarà per ordre de recepció. Els 
candidats hauran d’haver fet arribar el missatge a comunicar 
al llarg del dia immediatament anterior a l’enviament.

4. Per a garantir la neutralitat del procés, els perfils oficials de 
xarxes socials de Junts per Catalunya, ni les comunicacions 
oficials del partit per qualsevol mitjà podran informar sobre 
les candidatures ni les persones candidates, excepte quan es 
tracti d’informació pròpia del procediment electoral. 

5.  La mesa, actuant com a junta electoral, vetllarà per garan-
tir que es produeixi almenys una sessió de presentació de 
cada candidatura oberta a tots els afiliats i un debat entre les 
candidatures a cada òrgan. En el cas que només hi hagi una 
candidatura a cada òrgan, s’organitzarà almenys un acte de 
presentació de la candidatura.

TÍTOL III DE LES CARACTERÍSTIQUES DE LES VOTA-
CIONS

Article 9 De l’objecte de la votació

Són objecte de la votació els següents òrgans de govern:

1. La Presidència, formada per president i com a màxim quatre 
vicepresidències.

2. L’Executiva Nacional:
 2.1.   La Secretaria General, formada pel Secretari Gene-

ral, Secretari d’Organització i Secretari de Finances.
 2.2. Els 20 membres de l’Executiva Nacional.

A més també es sotmetran a votació, la elecció de:
1. El President del Consell Nacional
2. El Defensor dels afiliats
3. Els 20 Consellers Nacionals.
4. La Comissió de Garanties
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Article 10 De la votació de la Presidència

1. La votació de la Presidència serà en una única votació per a elegir 
president i les vicepresidències, amb un màxim de quatre.

2.La votació serà en llista oberta, permetent als afiliats votar d’una o 
més candidatures, el nombre màxim de quatre.
 
3. Serà elegit el candidat a la presidència més votat.

4. Seran elegits aquells candidats a una vicepresidència que hagin 
obtingut més vots, sempre que superin el 50% del candidat més 
votat a la vicepresidència.

Article 11 De la votació de l’Executiva Nacional

1.  La votació de l’Executiva Nacional es farà en una única votació a 
doble urna: una per a elegir la Secretaria General (Secretari Gene-
ral, Secretari d’Organització i Secretari de Finances) i una altra pels 
vint membres de l’Executiva Nacional.

2. De la votació a la Secretaria General:

2.1. La votació a la Secretaria General serà en una única vota-
ció per a elegir el Secretari General, Secretari d’Organització i 
Secretari de Finances.

2.2. La votació serà en llista tancada i desbloquejada, perme-
tent als afiliats votar fins a tots els membres d’una mateixa 
candidatura presentada a la Secretaria General.

2.3. Serà elegit Secretari General el candidat a la secretaria 
general de la candidatura més votada.

2.4. Seran elegits Secretari d’Organització i Secretari de Finan-
ces aquelles persones de la llista més votada, que assoleixin 
els resultats que es preveuen en l’apartat 3.3 del present arti-
cle. La Secretaria de Finances ha de reunir, a més, els requisits 
que estableixen els estatuts.

En el cas que quedi vacant el càrrec de Secretari d’Organització 
o el de Secretari de Finances, el Secretari General tindrà un mes 
per a proposar un nou candidat, sempre respectant el criteri de la 
paritat.

3. De la votació de la resta de l’Executiva Nacional:
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3.1. La votació dels 20 membres restants de l’Executiva Nacio-
nal serà en una única votació en llista oberta i a proposta de 
cada candidat a la Secretaria General.

3.2. Els afiliats podran votar fins a 20 membres de les diferents 
candidatures presentades, sempre i quan el nombre de vots 
efectuats siguin igual de dones que d’homes.

3.3. Integraran l’Executiva Nacional les persones de la candi-
datura més votada que obtinguin més del 50% dels vots del 
candidat a l’executiva nacional més votat.

3.4. Si alguna persona de la candidatura no supera aquest 50%, 
completaran la candidatura les persones més votades, i que 
també hagin superat aquest 50% fins arribar a 20 membres.

3.5. Els òrgans de govern escollits en aquest procés electoral 
en el seu còmput individual i global han de complir el criteri 
de paritat de gènere legalment establert.

3.6. En cas que el procediment resultant no hagi garantit la 
paritat, s’ajustarà la composició de l’Executiva Nacional am-
pliant-la amb les persones del gènere subrepresentat que 
siguin necessàries fins assolir la paritat. La designació és farà 
seguint l’ordre de vots assolits només entre el gènere subre-
presentat.

Article 12 De la presidència del Consell Nacional i del Defensor de 
l’Afiliat.

La votació del President del Consell Nacional, i del Defensor dels 
afiliats es farà en una única votació, seguint el reglament vigent.

La votació dels 20 Consellers Nacionals a triar pel Congrés es farà 
en una única votació entre els candidats presentats. Cada afiliat 
només en podrà votar un màxim de 15. Seran elegides les 10 dones i 
10 homes més votats.

Article 13 De les votacions

Les votacions pels candidats als diferents càrrecs haurà de fer-se 
votant sí o no.  
Les votacions seran únicament per via telemàtica.
La votació serà secreta, personal i indelegable.
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Per tal de donar màxima transparència al procés electoral el siste-
ma informàtic utilitzat serà de l’empresa The  moon in the Basket.

Article 14 Del recompte.

La Mesa serà l’encarregada de la supervisió del recompte de les 
votacions.

Les diferents candidatures podran nomenar fins a tres interventors 
per seguir el procediment de recompte.

En cas d’empat serà guanyadora la persona que formi part de la 
candidatura que hagi obtingut més vots, i en el cas de càrrecs uni-
personals es farà per sorteig.

Article 15 De la proclamació dels resultats.

La Mesa serà l’encarregada de proclamar els resultats de les vota-
cions en número de vots i percentatges. La proclamació es donarà 
a conèixer el mateix dia que es tanca la votació, en el marc de la 
sessió plenària del Congrés de Junts per Catalunya.
La Mesa, a través de l’espai “Decidim, junts” farà públics els resul-
tats i posteriorment es penjaran a la web de la pàgina web junts.
cat.

Article 16 Reclamacions, al·legacions o impugnacions

Qualsevol reclamació, al·legació o impugnació prèvia a la jornada 
electoral, es presentarà davant de la mesa, que resoldrà abans de la 
jornada electoral.

Qualsevol reclamació, al·legació o impugnació el dia de la jornada 
electoral es presentarà davant de la mesa que actua com a Junta 
Electoral en un termini màxim de 12 hores des de la finalització de 
les votacions. Es resoldrà prèviament a la proclamació dels resul-
tats definitius.

Les reclamacions, al·legacions o impugnacions s’han d’enviar a 
mesa@junts.cat.
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ANNEX. CALENDARI DEL PROCÉS ELECTORAL

Què Quan

Aprovació del reglament electoral

Convocatòria Congrés H

Inici del termini de presentació de 
precandidatures

H+2 a les 9h

Finalització presentació de precan-
didatures

H+7 a les 16h

Validació Precandidatures H+8 a les 13h

Inici avals candidatures Z = H+9 a les 12h 

Final avals candidatures Z+5 = H+14 a les 16h

Proclamació de candidatures Z+6 = H +15 abans de 23:59

Campanya electoral M = H + 16 a les 00:01

Finalització campanya electoral H + 31 a les 8:59h

Jornada electoral H +31 a les 9h

Resultats electorals  H +32 a les 14h
 
 
Disposicions addicionals. 

1a. Qualsevol dubte d’interpretació del Reglament, durant el procés 
de primàries, serà competència exclusiva de la mesa del congrés, 
que actua com a junta electoral. 
2a. El present Reglament entrarà en vigor en el moment de la seva 
ratificació per part dels afiliats.


