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1. DOCUMENT MARC

Aquesta normativa interna està dissenyada per establir les bases logístiques i de funcionament del procés de tria de

candidat i es basarà en el Reglament de les eleccions municipals 2023, aprovat pel Consell Nacional. El Reglament de

les eleccions municipals de 2023, al seu torn, regula el procés electoral.

2. COMISSIÓ ELECTORAL LOCAL

Tal i com estableix el document marc, la comissió electoral local per a les eleccions municipals 2023 de Granollers és

l’encarregada de desenvolupar el procés d’elecció de cap de llista d’ERC Granollers. Aquesta comissió es proposarà en

executiva i serà posteriorment ratificada en assemblea de militància de la secció local de Granollers. Ha d’estar formada

per:

 Josep Canudas i Villegas com a president local – membre nat

 Persona cap de llista d’ERC Granollers – Un cop elegida, membre nat

 Una persona designada per l’executiva - Xavier Pinyol Gros.

 Una persona designada pel Jovent Republicà, en cas d’estar constituït en el municipi – Zainab Tamara.

 Dues persones designades per la persona cap de llista un cop elegida.

Aquesta comissió serà l'encarregada de vetllar per al bon desenvolupament de la normativa interna d'eleccions primàries

externes amb cens d'electors a Granollers i garantirà la total transparència, seguretat i bones pràctiques del procés. A

part, l'executiva serà l'encarregada de tots els aspectes logístics, comunicatius i organitzatius de la campanya d'eleccions

primàries.

3. ELECCIONS  PRIMÀRIES  EXTERNES  AMB  CENS  D'ELECTORS

GRANOLLERS 2023

3.1- Presentació de precandidatures

Qualsevol persona resident a Granollers i  major de 18 anys pot presentar una precandidatura al  procés d'eleccions

primàries d'ERC Granollers. Per a fer-ho, caldrà que qui vulgui presentar la precandidatura enviï a l'executiva local una

carta  de  presentació,  un  currículum breu.  Per  formalitzar  la  precandidatura,  caldrà  a  més  un  aval,  que  es  podrà

aconseguir per dues vies:

1. Comptar amb l'aval del 20% de la militància al corrent de pagament d'ERC Granollers i presentar a la comissió

electoral local les signatures recollides dins del marc del període de presentació de precandidatures, amb el

formulari habilitat a tal efecte per la Secretaria d'Organització nacional. Cada persona militant només podrà

avalar una precandidatura.



2. Comptar amb l'aval de l'executiva local. Per donar aquest aval, l'executiva local valorarà la trajectòria personal,

la vinculació amb el teixit de la ciutat i la coneixença i vincle amb el projecte d'ERC-AG.

Finalment, per tal que la precandidatura pugui concórrer al procés d'eleccions primàries, caldrà que les persones que

compleixin els requisits avaladors prèviament explicats signin un document on especifiquin que estan d'acord amb la

declaració ideològica del  partit,  signin que coneixen la normativa interna d'eleccions primàries de Granollers i  del

document marc i que ho accepten com a marc regulador del procés d'elecció i, en el cas que no ho hagin fet, s'afiliïn, ja

sigui com a militants, amics o simpatitzants.

Tota la documentació esmentada s'haurà de presentar a la comissió electoral local abans O durant el límit temporal

especificat  en  aquest  document.  Serà  la  mateixa  comissió  qui  s'encarregarà  de  comprovar  la  validesa  de  tal

documentació  i  proclamarà  les  precandidatures  com  a  molt  tard  24  hores  després  del  tancament  del  període  de

presentació de candidatures.

3.2- Procediment en cas d’una única precandidatura

En cas que només es presenti una precandidatura, el procés de primàries externes amb cens d’electors acabarà i la tria

de cap de llista per a les eleccions municipals de 2023 es ratificarà via una assemblea oberta a militants, simpatitzants i

amics,  convocada  en  el  moment  de  proclamació  de  la  precandidatura.  L’assemblea  oberta  seguirà  les  directrius

especificades en el document marc mencionat al punt 1. D’aquesta manera, no s’elaborarà cap cens extern ni tampoc es

farà campanya de les precandidatures. 

En aquest supòsit, la comissió electoral local serà l’encarregada de designar una comissió organitzadora de l’assemblea.

3.3- Elaboració i requisits del cens

El cens de les eleccions primàries obertes s'elaborarà les setmanes prèvies al dia d'elecció de candidat. La comissió

electoral local s'encarregarà de publicitar el període d'inscripció al cens i proporcionarà un formulari d'inscripció que els

electors hauran d'omplir. Per tal d'afavorir la participació, es contemplarà també la possibilitat de realitzar un formulari

de preinscripció on-line, que caldrà complementar de forma presencial posteriorment o el propi dia de la votació.

El cens seguirà les següents directrius:

 Totes les persones militants, simpatitzants i amigues, així com les persones militants de Jovent Republicà, són

membres nats del cens i hi seran incloses de forma automàtica.

 Per poder pertànyer al cens, cal acreditar amb un document oficial amb fotografia (DI, Passaport o Carnet de

conduir) que es resideix a Granollers. També serà vàlid un certificat de padró, acompanyat d'un document

oficial (especialment per als casos on el document oficial no està actualitzar i la residència no és a Granollers).

 La comissió electoral local s'encarregarà d'establir les eines d'inscripció. El període d'inscripció es tancarà 48

hores abans de l'inici de la jornada electoral.

 La comissió electoral local valorarà l'habilitació de la inscripció a un “cens d'última hora” el mateix dia de la

votació, de caràcter no vinculant.  



 El cens serà universal d'entre les persones residents a Granollers i els electors inscrits podran votar a qualsevol

mesa durant la jornada electoral.

 La comissió electoral local establirà un sistema de cens que garanteixi que només es podrà votar una vegada i

eviti duplicitats de vot o irregularitats de qualsevol tipus en el procés.

3.4- Calendarització

El procés de primàries començarà el dia 3 de març de 2022 amb l'inici del procés de presentació de candidatures i

finalitzarà el dia 27 de març de 2022, amb la jornada de votació.  Tots tempos i calendari del procés es basen en els

períodes temporals del document marc.

3.5- Regulació de la campanya electoral

La comissió electoral local serà l'encarregada de regular la campanya electoral de les precandidatures. En aquest sentit,

garantirà la igualtat de condicions i la neutralitat amb totes les candidatures a l'hora de promocionar el procés, aparició

en la publicitat de les eleccions,  cerca i cessió d'espais – propis o externs – per a actes i informació als militants,

simpatitzants i amics d'ERC o propi cens.

En el cas que alguna de les precandidatures vulgui editar continguts propis o realitzar actes pel seu propi compte, caldrà

que ho notifiqui a la comissió electoral local prèviament, a tall informatiu. Si aquesta acció requereix fer ús de la base

de dades del cens o de la militància i entorn d'ERC-AG caldrà sol·licitar permís a la comissió electoral local, que serà

l'encarregada de realitzar el procés. En cap cas les precandidatures tindran accés a les bases de dades pel seu propi

compte.

3.6 Jornada de votació

La jornada de votació del dia 27 de març es durà a terme durant un total de 7 hores i 30 minuts. La comissió electoral

local serà l'encarregada d'especificar el nombre de punts de votació – meses – que hi haurà. El nombre i la ubicació

definitius de les meses es farà públic set dies abans de la jornada electoral i cada precandidatura podrà tenir un apoderat

a cada mesa, sempre i quan notifiqui a la comissió electoral local qui durà a terme aquella funció, 24 hores abans de

l'inici de la jornada electoral com a molt tard.

Cada mesa tindrà una urna amb una votació única de militants, simpatitzants, amics i militants de Jovent Republicà

majors de 16 anys persones inscrites al cens d'electors.

Les tres persones que conformin cada mesa seran designades per l'executiva d'entre els militants, simpatitzants i amics

de la secció local i en cap cas poden ser també persones precandidates. Les membres de les meses hauran de ser a la

localització de la seva mesa 30 minuts abans de l'inici de les votacions.

Les votacions començaran a les 11:00h i acabaran a les 18:30h. Les persones membres han de ser presents durant la

totalitat de la jornada, però en el cas que hagin d'abandonar-la per una estona, la votació es manté oberta sempre i quan

hi hagi dos membres de la mesa designada presents.

En finalitzar les votacions, es prosseguirà amb l'obertura de l'urna i s'escrutaran els vots per a les precandidatures. El

procés serà supervisat per un membre de la comissió electoral local a cada mesa, que serà l'encarregat de recollir i



oficialitzar el nombre de vots. Un cop l'escrutini hagi conclòs, la comissió electoral local comunicarà a l'executiva els

resultats definitius i es proclamarà la precandidatura guanyadora.

Qualsevol dubte, conflicte o consulta que sorgeixi durant la jornada de votació, ja sigui per part de les meses o de les

precandidatures, serà recollit, avaluat i resolt per la comissió electoral local en primera i última instància.

3.7 Votació i escrutini

Per tal de poder votar a les eleccions primàries de Granollers, caldrà estar inscrit al cens i utilitzar la butlleta dissenyada

per  a  tal  efecte.  La  comissió  electoral  local  serà  l'òrgan  que  especifiqui  les  característiques  de  les  butlletes  i  en

proporcioni a cada mesa. Les precandidatures podran demanar a la comissió electoral local butlletes durant el període

de campanya, si així ho desitgen. Per a introduir la butlleta dins de l'urna no serà necessari un sobre, però els electors

poden usar-lo si ho troben convenient. Tanmateix, la comissió electoral no tindrà l'obligació de proporcionar sobres ni a

les meses ni a les candidatures.

En el cas que la comissió electoral local decideixi obrir el cens d'última hora especificat en el punt 3.3, els electors que

s'hi inscriguin hauran d'usar una papereta distintiva que es dipositarà a la mateixa urna.

En el moment de la votació, caldrà que els electors s'identifiquin, Fer-se militant, simpatitzant o amic serà opcional.

Durant l'escrutini, es consideraran com a vàlids tots aquells vots que expressin de forma clara – ja sigui amb un tic, una

creu, un cercle etc. - quina de les precandidatures recolzen, així com els vots en blanc. Es considerarà vot en blanc

qualsevol butlleta que no tingui cap mena de marca o escrit, així com els sobres que estiguin buits. Tot altre tipus de vot

– aquells que no siguin interpretables – serà considerat vot nul. Els vots nuls s'hauran de conservar i serà la comissió

electoral local qui els confirmi com a nuls o els designi com a vàlids.


