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Motivació
Primàries Sabadell és un espai en el qual participen ciutadanes i ciutadans, persones de moviments socials, col·lectius organitzats, entitats i associacions i partits
polítics amb l’objectiu de canviar i transformar la política de Sabadell.
La nostra raó de ser és, doncs, impulsar un canvi mitjançant el protagonisme del
ciutadà, tot establint un procés obert a la participació ciutadana, que permeti situar
la democràcia en el centre de l’activitat política.
Els i les participants de Primàries Sabadell han expressat el seu desig de construir
un procés que reuneixi les característiques expressades de cara a les eleccions municipals que se celebraran el 26 de maig del 2019.
Aquesta candidatura triarà els seus integrants mitjançant un procés d’eleccions
primàries obertes, en les quals hi pugui participar l’espectre més ampli possible de
persones per seleccionar aquests candidats de manera personal i directa. El present
Reglament regula AQUESTES eleccions primàries segons els següents principis generals:
a. Que sigui comprensible i transparent en totes les seves fases.
b. Que permeti la integració de la pluralitat d’iniciatives compromeses amb la República Catalana i el mandat de l’1 d’octubre.
c. Que ofereixi un tracte igualitari i just a tots els actors participants que decideixin
formar part del procés.
d. Que garanteixi el poder decisori en el vot ciutadà.
e. Que estableixi un sistema de garanties adequades per assegurar el seu compliment.
En consideració amb aquests principis generals, Primàries Sabadell aprova el següent Reglament, en data 22 de novembre de 2018.

Capítol I: Objecte i àmbit d’aplicació
Article 1.
El Present Reglament té per objecte establir els requisits, condicions, regulació, garanties del sistema electoral per a la celebració de les eleccions Primàries Sabadell.

2

Capítol II: Electors, elegibles i organitzacions que donen suport
a Primàries Sabadell
Secció 1. La condició d’elector:
Article 2.
Tindran la consideració d’electors totes les persones residents al municipi de Sabadell, de 18 o més anys el dia de les eleccions municipals. S’ha creat un registre telemàtic d’electors per permetre el vot electrònic, en el web
www.primariescatalunya.cat. Aquest registre telemàtic, caldrà validar-lo presencialment, abans de l’exercici del vot, en qualsevol seu de una territorial d’ANC o en
qualsevol altre lloc que s’habiliti des del Comitè Local organitzador, ja sigui en espai
tancat o a l’aire lliure. Aquesta validació és podrà fer fins i tot el mateix dia de la
votació al mateix col·legi electoral, abans de fer efectiu el vot.
Article 3.
La residència de les persones votants s’acreditarà mitjançant el DNI o un volant
d’empadronament en el moment de la validació presencial de la inscripció com a
votant.
Article 4.
Respecte la Condició de votant, Primàries Sabadell assegurarà el compliment del
que estableix la legislació europea de protecció de dades personals.
Secció 2. La Condició d’elegible:
Article 5.
Tindran la consideració d’elegibles totes les persones que, per imperatiu legal,
compleixin amb els requisits establerts en els Articles 177 i 178 de la Llei Orgànica
5/1985 del Règim Electoral General.
Article 6.
Es podrà presentar com a elegible qualsevol elector/a que es consideri preparat/da
per ocupar el lloc pel que es presenta i que abans s’hagi inscrit com a votant en
qualsevol municipi.
Article 7.
Totes les persones que es comprometen a accedir a una candidatura hauran
d’acceptar, signar i respectar de manera inequívoca els principis definits en el
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full de COMPROMÍS ÈTIC i, els respectius programes electorals respectaran el decàleg relacionat en el SEGELL REPUBLICÀ (que apareixen en els Annexos 1 i 2
respectivament d’aquest reglament). També hauran de complir amb els Requisits
establerts en la Secció Primera del Capítol IV del present Reglament.
Secció 3. De les Organitzacions que donen suport a Primàries Sabadell:
Article 8.
Formaran part del Comitè Local Organitzador del procés de primàries, validat per
Primàries Catalunya, tots el electors/es que desitgin formar-ne part i no sigui
candidats i tots els col·lectius organitzats i assemblees territorials d’assemblea, que
decideixin, d’acord a procediments democràtics, integrar-se, participar i/o sostenir
amb mitjans materials i/o humans el procés d’elecció de candidats/es de Primàries
Sabadell.

Capítol III: Del Comitè Electoral
Secció 1: Composició, convocatòria i la presa de decisions.
Article 9.
El Comitè Electoral serà l’agent encarregat d’organitzar, coordinar i resoldre materialment la realització de les eleccions primàries, així com de la supervisió i observació del compliment del present Reglament i de les Bones Pràctiques que pugui
establir el Comitè Electoral, per part dels participants.
Article 10.
El Comitè Electoral estarà format per un president, un secretari i entre tres i nou
vocals que seran triats a l’assemblea on s’aprovi el present Reglament, organitzada
pel Comitè Local organitzador.
Article 11.
Cap persona del Comitè Electoral es podrà presentar en aquest o en cap altre
procés de primàries o electoral vinculat a les eleccions municipals de 2019 que pugui estar desenvolupant-se simultàniament en un altre àmbit diferent del de la ciutat de Sabadell.
Article 12.
Les decisions que hagi d’adoptar el Comitè Electoral hauran de ser ratificades per
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la majoria del total dels seus membres, amb vot de qualitat del President en cas
d’empat.
Article 13.
El secretari del Comitè Electoral serà el responsable de convocar els seus membres en reunió almenys amb 48 hores d’antelació, llevat en cas d’urgència degudament justificada, que podrà fer-se amb només 24 hores.
Secció 2: Funcions
Article 14.
El Comitè Electoral serà l’ens responsable de:
• La elaboració del calendari electoral definitiu, en el que s’establiran com a mínim les següents dates:
Tancament de termini per a la inscripció
telemàtica i presencial al registre
d’electors

22 de febrer de 2019.

Tancament de termini per a la presentació de les persones candidates:

A les 24.00 h del dia 5 de febrer de
2019

Presentació d’al·legacions.

Fins a les 24.00 h del dia 6 de febrer
de 2019

Proclamació definitiva dels i de les candidates:

7 de febrer de 2019

Obertura i tancament de la Campanya

Del 8 al 22 de febrer de 2019

electoral de les primàries :
Determinació del dia de votació de Primàries:

23 de Febrer de 2019.

• proclamació definitiva de la llista ordenada de persones electes.
• Resoldre totes les decisions organitzatives necessàries per a l’execució de les
eleccions de primàries.
• Definir i coordinar els espais i locals, presencials i virtuals.
• Assegurar la igualtat d’oportunitats per tots els candidats i electors i arbitrar en
cas de conflicte.
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• Resoldre les denúncies d’incompliment del present Reglament que tinguin lloc durant el període electoral.

Capítol IV: Procediment electoral
Secció 1. Presentació i proclamació de candidates i candidats.
Article 15.
Els candidats es podran presentar individualment o en grup. Quan es presentin en
grup, aquest haurà de ser com a mínim de 9 persones i com a màxim 27. Aquests
grups es podran identificar.
El candidat cap del grup serà l’únic que podrà presentar programa.
Es votarà, com correspon a un sistema de llistes obertes, a les persones amb independència del grup a que pertanyin.
Les sol·licituds per ser candidata o candidat, s’hauran de presentar telemàticament
al web www.primariescatalunya.cat, abans de les 24.00 h del dia 29 de gener de
2019, en un registre que s’ha habilitat específicament a aquest efecte.
Article 16.
Les persones que desitgin inscriure’s com a candidates hauran d’aportar la següent
informació:



Nom i Cognoms
Districte o ciutat de residència



Un document en PDF on s’hi inclogui: una fotografia recent, una breu biografia, i una breu pauta de motivacions i aspectes rellevants de la seva
aportació.

Article 17.
Les persones inscrites com a candidats hauran de ratificar presencialment la seva
inscripció en el procés en les eleccions primàries i aportar la documentació requerida en l’article anterior.
Article 18.
En el Procés de ratificació de la seva candidatura, les persones inscrites hauran de:
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a) Assistir, almenys, a una de les reunions presencials que convoqui a l’efecte el
Comitè Electoral.
b) Aportar còpia signada de l’adhesió al document de Compromís Ètic de la candidatura, que figura en l’annex 1 d’aquest Reglament.
c) Aportar còpia signada de les següents declaracions jurades:
 No estar, ni haver estat, immers en processos judicials per delictes contra les
persones i en especial per violència masclista o xenòfoba amb sentència con


demnatòria ferma.
No estar ni haver estat immers en processos judicials que impliquin delictes
econòmics o de corrupció política amb sentència condemnatòria ferma.
No donar suport a cap organització política que hagi decidit concórrer a les
eleccions municipals amb candidatura alternativa a la que sorgeixi a partir del
procés de Primàries Sabadell.

Article 19.
Finalitzat el procés de proclamació de candidats, se n’obrirà un de reclamacions per
a un termini no superior a 2 dies naturals que el Comitè Electoral haurà de resoldre en el transcurs del dia següent. Un cop complert aquest termini es procedirà a
la proclamació de la relació definitiva de candidates i candidats per a les eleccions
primàries.
Secció 2. Campanya de Primàries.
Article 20.
La campanya de primàries és el període on es permet als candidats/es sol·licitar el
vot. Els candidats en eleccions primàries gaudiran dels drets següents:






Gaudir dels recursos disponibles proporcionats per l’organització en igualtat
de condicions.
Realitzar les seves propostes i argumentació electoral amb total llibertat,
d’acord amb el Compromís Ètic (que conforma el annex 1 d’aquest Reglament)
Sol·licitar emparament de la Comissió de Garanties per decisions de
l’organització que consideri injustes.
Ser tractat en igualtat de condicions per les resolucions del Comitè Electoral.
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Article 21.
La campanya de primàries tindrà una durada de 14 dies. El Comitè Electoral establirà debats entre els candidats on aquests hauran de dur a terme una presentació
on exposin el seu projecte i les seves motivacions.
Article 22.
Durant la campanya de primàries es procurarà que la difusió d’informació sobre les
propostes dels candidats/es sigui igualitària i homogènia, essent competència del
Comitè Electoral supervisar-ho. Per tal de garantir aquest objectiu, podrà donar instruccions i recomanacions als candidats sobre les formes i els canals de comunicació que hagin d’emprar amb els electors/es.
Secció 3. Votació.
Article 23.
El dia immediatament posterior al final del període de campanya, començarà la
votació, que es realitzarà en un únic acte el dissabte dia 16 de febrer de 2019.
Article 24.
Els electors podran votar presencialment en les taules de votació habilitades a
l’efecte. Aquells electors que hagin fet la seva validació presencial abans del dia de
la votació podran votar de forma telemàtica.
Article 25.
El Comitè Electoral establirà un protocol específic de funcionament de les taules
electorals i habilitarà els mitjans de control adequats i proporcionats per tal de garantir que els electors emeten un únic vot.
Secció 4. Sistema electoral, escrutini i proclamació provisional.
Article 26.
L’elecció es realitzarà en una sola urna, pel total dels membres de la candidatura.
Article 27.
Els candidats/es seran votats sempre individualment a través d’un sistema de llistes obertes.
Article 28.
Per a escollir els membres de la llista cada elector/a podrà votar els candidats/es
que consideri més adients, de tal forma que podrà votar fins a un màxim d’un terç
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del nombre de regidors del municipi. Per tant, a Sabadell el nombre màxim de vots
a emetre serà de 9.
Els vots que superin el nombre màxim establert, seran considerats NULS.
Article 29.
Finalitzat l’escrutini s’ordenarà provisionalment la llista de candidats/es en funció
del nombre de vots acumulats i el Comitè Electoral procedirà a la proclamació
provisional dels membres de la llista. La llista s’ordenarà de major a menor nombre
de vots tenint en compte aquests dos punts:




El candidat més votat podrà elegir els candidats que ocuparan el cinquè i setè
llocs a la llista definitiva, el segon candidat més votat podrà elegir el candidat
que ocuparà el sisè lloc, amb independència del lloc obtingut per aquests però
sempre que formin part de la llista de candidats.
Sempre que sigui possible, prioritzarem la paritat home/dona a l’hora de confeccionar la llista electoral definitiva, cenyint-nos a l’article que parla de la paritat electoral de la Llei Orgànica del Règim Electoral.

Excepcionalment i només per la persona que ha quedat en primera posició, si
aquesta al·lega que no pot assumir la responsabilitat de cap de llista, PODRÀ CEDIR
el seu lloc al següent, i passarà a ocupar aquest lloc vacant.
Secció 5. Proclamació definitiva de les persones electes.
Article 30
En el termini de 2 dies naturals després de la proclamació provisional, el Comitè
Electoral publicarà la Proclamació definitiva de les persones electes en el procés de
Primàries, adequant-la al compliment de la legalitat vigent respecte a la paritat de
gènere de les llistes electorals.
Article 31.
Les posicions finals de la llista, en cas de que quedin vacants i en els llocs suplents,
es podran reservar a persones que per la seva notorietat aportin valor afegit a la
candidatura, i que siguin acceptades i consensuades pel Comitè Local Organitzador
i els electes.
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Secció 6. Procés per l’elaboració del programa electoral.
Article 32.
El programa electoral de la llista s’elaborarà a partir dels projectes i motivacions
dels candidats elegits i mitjançant un procediment que compti amb la participació
ciutadana. Proposem una democràcia participativa i volem saber la opinió dels ciutadans a l’hora de confeccionar el programa.
Els membres de la llista electoral hauran de defensar el programa que s’aprovi a
partir d’aquest procediment.
Article 33.
Hi podran participar tots els ELECTORS que ho desitgin, a aquests efectes es deixarà obert en el web el procés d’inscripció com a elector/votant, fins al final del procés d’elaboració del programa electoral.
El Comitè Electoral establirà un període per presentar propostes al programa electoral, i fixarà un calendari d’assemblees obertes per debatre els diferent punts del
programa i aprofundir en les possibles problemàtiques locals.
Secció 7. De les Possibles Infraccions d’aquest Reglament, de la seva Resolució i de la Comissió de Garanties.
Article 34
El Comitè electoral, té la capacitat de dirimir i actuar com a òrgan instructor, en els
aspectes que no siguin adequats al que estableix aquest Reglament i es podrà sancionar les possibles vulneracions del mateix. Les persones que hi participin accepten aquesta potestat.
Són Subjectes Responsables de les infraccions les persones físiques i/o jurídiques que concorrin i/o intervinguin en les presents eleccions primàries i que incorrin en les accions o omissions tipificades com a infracció en l’annex 3 del present
Reglament:
• Les persones físiques que intervinguin com a ELECTORS.
• Les persones físiques que intervinguin com a ELEGIBLES.
• Les associacions o entitats, amb personalitat jurídica o sense, i els seus membres
que de qualsevol manera concorrin o intervinguin en les presents eleccions primàries.
10

• Qualsevol de les persones que intervinguin en concepte de Membre del Comitè
Electoral, del Comitè de Garanties i/o d’algun òrgan supervisor de QUALSEVOL altre
tipus.
Es crearà una Comissió de Garanties, formada per tres juristes, o persones coneixedores del dret, del municipi, que no siguin candidats, per vetllar pel compliment
d’aquest Reglament, dirimir les disputes derivades de la seva interpretació i garantir la igualtat d’oportunitats de totes les candidatures.
El règim d’infraccions, sancions i resolució es recull en l’ANNEX 3 d’aquest reglament.
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