Reglament
d’eleccions a la
coordinadora
transitòria

Contacte del comité electoral:
eleccions@unpaisencomu.cat
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Títol I. Objecte
Article 1. Objecte
1. El present reglament regula el procés d’elecció de les persones membres
de la Coordinadora Transitòria d’Un País en Comú.
2. La Coordinadora Transitòria és el principal espai de deliberació, presa de
decisions, avaluació i seguiment de l’organització entre assemblees i fins
que es desenvolupi el model organitzatiu.
3. La Coordinadora Transitòria estarà composta per dues parts (votacions
separades):
• Comissió Executiva. Dins la Coordinadora Transitòria hi ha una
Comissió Executiva formada per 33 persones que s’encarregarà de
les tasques més operatives i el seguiment constant de l’activitat de
l’organització. Es reunirà almenys cada 15 dies.
Resta de membres de la Coordinadora Transitòria. Formada per altres 120
persones més. Es reunirà almenys cada 2 mesos.

Títol II. La Comissió Electoral
Article 2. La Comissió Electoral
La Comissió Electoral és l’òrgan que té al seu càrrec la direcció, l’organització
i l’execució del procés electoral, d’acord amb el que s’estableix en aquest
reglament.

Article 3. Composició de la Comissió Electoral
La Comissió Electoral està composta per 5 membres, que valida el grup
impulsor a proposta de les organitzacions impulsores del projecte. El grup
impulsor també validarà 5 suplents.

Article 4. Funcions i competències
de la Comissió Electoral
1. La Comissió Electoral vetllarà per l’acompliment del present reglament.
2. En particular La Comissió Electoral és competent per:
a) Registrar la informació procedent de la web sobre les candidatures i
llistes que s’hi postulin.
b) Resoldre qualsevol incidència d’ordre tècnic o polític respecte a les
candidatures i llistes i proclamar-les.
c) Supervisar i validar el procés de verificació necessari per formar part
del cens.
d) Resoldre qualsevol incidència d’ordre tècnic o polític respecte a la
campanya electoral.
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e) Resoldre qualsevol incidència d’ordre tècnic o polític respecte al
procés de votacions.
f) Tot allò que directament o indirectament pugui afectar el procés
electoral.
3. La comissió electoral comptarà amb el suport dels equips tècnics d’Un
País En Comú.

Article 5. Incompatibilitats i incidències
1. Qualsevol persona pot comunicar a la Comissió Electoral incompatibilitats
o incidències al correu: eleccions@unpaisencomu.cat
2. La Comissió Electoral resoldrà qualsevol reclamació i el seu dictamen serà
inapel·lable.

Article 6. Dissolució de la Comissió Electoral
La Comissió Electoral es dissoldrà de manera definitiva als 15 dies de la
proclamació dels resultats.

Títol III. Del cens electoral
Article 7. El cens electoral
El cens estarà format per les persones que s’hi hagin inscrit i verificat d’acord
amb el procés establert a l’article 8.

Article 8. El procés d’inscripció i verificació
1. Definicions:
a) 	La inscripció és el procés mitjançant el qual una persona accepta
formar part del cens i hi proporciona les dades necessàries.
b) 	 La verificació és el procés segons el qual es comprova la veracitat de les
dades proporcionades, en particular:
• La identitat de la persona
• Que resideix a Catalunya
• Que aquesta té setze anys o més
2. Hi haurà diverses formes de poder entrar en el cens electoral:
a) 	Assistida presencialment als punts d’inscripció i verificació
presencial que s’hi habilitin d’acord amb l’article 8.3; i aportant la
documentació requerida.
b) 	 Inscripció i verificació en línia a través dels formularis habilitats a
aquest efecte al web d’Un País En Comú; i aportant la documentació
requerida.
c) 	 Mitjançant facilitats tècniques des de les plataformes web de les
diferents organitzacions que participen del projecte; i aportant la
documentació requerida.
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3. Els punts d’inscripció i verificació presencial seran autoritzats per la
comissió de participació i territori d’Un País En Comú; d’acord amb els
següents requisits:
a) 	 Hauran de comptar almenys amb dues persones acreditades per
part de dues de les organitzacions que participen del projecte. Les
persones que facin les tasques de verificació hauran d’estar inscrites
al cens d’Un País En Comú i signar el compromís de coneixements,
confidencialitat i responsabilitat envers la tasca.
b) 	Hauran de localitzar-se en espais acreditats almenys per part de dues
de les organitzacions que participen del projecte.
c) 	 Han de ser comunicades amb una antelació mínima de 72 hores a la
Comissió de Logística, Administració i Finances d’Un País En Comú
(tresoreria@unpaisencomu.cat), la qual tramitarà les acreditacions
necessàries.
4. Documentació necessària per a les verificacions:
a) 	 DNI o NIE amb domicili a Catalunya
b) 	 DNI o NIE amb domicili de fora de Catalunya o passaport o
permís de conducció + certificat d’empadronament o rebut d’un
subministrament bàsic (aigua, llum o gas) que no tingui més de tres
mesos d’antiguitat i en el qual aparegui la identitat de la persona i un
domicili a Catalunya

Article 9. Del sufragi actiu
Les candidatures que s’hi presenten seran triades amb el seu vot de forma
directa i lliure per part de totes les persones inscrites i verificades al cens d’
Un País En Comú.

Article 10. Del sufragi passiu
Pot presentar candidatura tota persona inscrita i verificada al cens d’Un País
en Comú, d’acord als requisits establerts a l’article 8. Aquests requisits s’han
d’acomplir en el moment que es tanquin les votacions.

Títol IV. De les llistes i candidatures
Article 11. Tipus de candidatures
1. Es presentaran per separat dos tipus de candidatures: per a membres de la
Comissió Executiva i per a membres de la Coordinadora.
2. Es poden presentar candidatures tant individuals com en equips. Els
equips es presentaran en forma de llista i no hauran de cobrir la totalitat
dels llocs a elegir; tenint un nombre màxim de:
• Per a la Comissió Executiva: 1 (cap de llista) + 24 membres
• Per a la Coordinadora: 1 (cap de llista) + 95 membres
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3. En cas de candidatures que es presenten com a llistes, aquestes seran
obertes; és a dir, l’electorat podrà marcar nominalment cada integrant de
les candidatures lliurement durant el procés de votacions.

Article 12. Composició de llistes
1. Les candidatures que es presenten agrupades en llistes estan obligades a
acomplir amb el criteri d’equilibri de gènere.
2. Per a les candidatures que es presenten agrupades en llistes s’haurà
d’indicar la persona que encapçala la llista. L’ordre de la resta de membres
de la llista és indiferent (es mostraran de manera aleatòria durant el procés
de votacions).
3. Cada llista nomenarà entre 1 i 3 persones com a representants davant la
Comissió Electoral. A les candidatures individuals s’entén que la persona
serà la seva representant davant la Comissió Electoral.

Article 13. Presentació de candidatures
1. La presentació formal de candidatures es realitzarà mitjançant el
formulari habilitat a la web del procés electoral, accessible des del lloc d’Un
País En Comú.
2. Totes i cadascuna de les persones que vulguin optar a les llistes
electorals individualment hauran d’emplenar degudament el formulari
de candidatures dins els terminis que s’hi estableixin. Aquest formulari
requerirà l’adjunció d’un resum biogràfic motivat.
3. Les persones que vulguin compondre llistes de candidatura podran
emplenar un formulari específic per a això. S’enviarà un únic formulari per
cada llista de candidatura, on s’inclouran els noms de totes les persones
que la componen amb un resum biogràfic motivat.

Article 14. Normes i termini d’esmena de
problemes sorgits en la presentació
de candidatures
1. Només es tramitaran les incidències que hagin estat causades per algun
problema informàtic aliè a la persona usuària i que acompleixin les
següents pautes:
a) Que el problema informàtic es degui a una qüestió relativa a fallades
del sistema tècnic.
b) 	 Que la incidència tècnica es notifiqui degudament al correu:
eleccions@unpaisencomu.cat i dins el termini establert en cada fase
2. En cas de no realitzar-se aquesta comunicació abans del tancament del
termini de 48 hores després de la publicació provisional de les llistes, no hi
haurà possibilitat d’esmena sobre aquest tema.
3. Una vegada tramitades les incidències, les modificacions pertinents
s’executaran directament i s’enviarà un correu només a efectes
informatius a la persona o les persones que hi tinguin interès.
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Article 15. Publicació i revisió de les candidatures
Les candidatures es faran públiques en la web. Aquestes llistes estaran
subjectes a possibles modificacions abans del període de votació, motivades
pels supòsits que es detallen a continuació:
a) La Comissió Electoral revisarà l’acompliment dels requisits establerts
per al procés (i podrà sol·licitar els canvis que consideri oportuns
perquè les candidatures s’ajustin als mateixos, podent si fos necessari
fins i tot dictaminar la seva invalidació).
b) Durant el procés de presentació i promoció les persones candidates
que així ho desitgin podran donar de baixa la seva candidatura.

Article 16. Equilibri de gènere
En la llista resultant s’alternaran sempre dones i homes (llista cremallera).
L’ordre de la llista serà: el primer lloc per a la persona més votada, el segon
per a la persona més votada de l’altre gènere i a continuació s’alternaran les
diferents identitats de gènere sense que pugui haver-hi dues persones del
mateix gènere en dos llocs successius.

Títol VI. De la campanya electoral
Article 17. Campanya electoral de les candidatures
1. Cada candidatura o llista organitzarà les activitats que consideri
adequades per fer difusió de les mateixes.
2. El període per demanar el vot s’iniciarà el dia que el calendari assenyala a
tals efectes.
3. S’habilitarà un espai en la web per donar a conèixer totes les candidatures
en igualtat de condicions.

Article 18. Principi de neutralitat
La Comissió Electoral té la responsabilitat de canalitzar aquest procés i, per
tant, ha de ser neutral en les seves activitats. Els seus membres no podran
presentar-se ni individualment, ni en llistes.

Article 19. Exclusió immediata
1. Es considerarà motiu d’exclusió immediata del procés de primàries
qualsevol tipus de comportament orientat a menyscabar la reputació d’un
candidat o d’una candidata, així com qualsevol comportament masclista,
xenòfob, homòfob, insultant o violent.
2. Correspondrà a la Comissió Electoral la tasca de garantir l’observança
d’aquestes circumstàncies.
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Títol VII. De les votacions
i els resultats
Article 20. Sobre les votacions
1. El vot s’emetrà telemàticament a través de la plataforma web que s’habiliti
a l’efecte.
2. En el màxim de municipis que sigui possible s’hi habilitaran taules
presencials per facilitar el vot telemàtic a les persones inscrites, d’acord
amb les normes de verificació.
3. Les diferents candidatures es mostraran de manera aleatòria.
4. Dins de cada llista, la persona que hi figuri com cap de llista es mostrarà en
primera posició i la resta de manera aleatòria.
5. Les candidatures individuals que no es presentin integrades en llistes
seran agrupades per defecte en una única llista on tots els noms es
mostraran de manera aleatòria.
6. L’elecció es realitzarà per llistes obertes; és a dir, cada persona electora
podrà mostrar la seva preferència per integrants de candidatures de llistes
diferents.
7. Cada persona electora podrà votar un màxim de 33 integrants de
candidatures a la Comissió Executiva i 120 a la resta de la Coordinadora (en
aquest darrer cas, hi haurà la possibilitat de votar per llistes senceres).
8. Les votacions seran auditades per autoritats independents per assegurar
la transparència del procés.

Article 21. Període de votació
22 de març: Convocatòria d’eleccions i publicació del Reglament.
Del 22 al 26 de març: Presentació de candidatures i constitució de la
Comissió Electoral.
27 de març: Proclamació provisional de les candidatures.
Del 27 al 28 de març: Termini per presentar al·legacions.
Del 29 al 30 de març: Termini per estudiar les al·legacions.
1 d’abril: Proclamació definitiva de candidatures.
De l’1d’abril a les 10h fins al 8 d’abril a les 14h: període de votacions.
8 d’abril a partir de les 19 hores: Proclamació de resultats.

Article 22. Proclamació dels resultats
La Comissió Electoral proclamarà i publicarà la llista de resultats el dia 8
d’abril a partir de les 19 hores.
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Article 23. Recursos
Els resultats publicats per la Comissió Electoral es podran recórrer durant les
24 hores següents a la seva publicació, la mateixa Comissió Electoral resoldrà
el recurs.

Disposició addicional primera
El Grup Impulsor nomenarà les persones que formaran part de la Comissió
Electoral i els seus suplents; publicant-se aquesta informació al web del
procés electoral.
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