
  

  

  

 

REGLAMENT PER A LES ELECCIONS PRIMÀRIES PER ESCOLLIR LES 
CANDIDATURES AL PARLAMENT DE CATALUNYA 2010 

TÍTOL PRELIMINAR 

Objecte del reglament 

El present reglament té per objecte la regulació del procés electoral de 
primàries que, per sufragi universal de totes les persones adherides, ha de 
donar lloc a la formació de les candidatures de la formació política mitjançant la 
qual Solidaritat Catalana per la Independència, en endavant SCI, concorrerà a 
les eleccions al Parlament de Catalunya de 2010. 

A les quatre circumscripcions electorals, Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, 

presentat, els que volen que formin la candidatura a les eleccions, i la posició 
ix un sistema de primàries per elecció directa per 

a la confecció de les llistes electorals. 

TÍTOL I. 

DE LA PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES 

Article 1. Cens electoral 

Formen el cens electoral totes les persones adherides a Solidaritat Catalana 
per la Independència, al corrent de pagament o amb la quota domiciliada, i les 
persones simpatitzants o adherides que no estiguin al corrent de pagament que 
aportin la quota mínima o la domiciliïn, com a màxim 
dels candidats, sempre que constin com a adherides o simpatitzants de 
Solidaritat Catalana per la Independència abans del dia 16 
hores, sense cap exclusió per nacionalitat o cap altra establerta per la legislació 

 

Les persones simpatitzants, en satisfer la quota mínima anual o en domiciliar la 
seva quota a través del web www.solidaritatcatalana.cat, passen 
automàticament a ser considerades adherides (sempre que no sigui retornat el 
rebut domiciliat). 

Per adherir-se a Solidaritat Catalana per la Independència només cal 
www.solidaritatcatalana.cat i satisfer la 

quota mínima anual. Es pot ser adherit/da a Solidaritat Catalana per la 

http://www.solidaritatcatalana.cat/


  

  

  

Independència i militant, soci/a o afiliat/da de qualsevol partit polític o 
organització de qualsevol naturalesa. 

La data límit per posar-
satisfent la quota mínima exigida els/les adherits/des i simpatitzants en cas de 
no haver-se satisfet anteriorment. 

amb la relació de persones adherides i simpatitzants abans del dia 16 
les 24:00 hores, detallant en el mateix si es tracta de persones adherides al 
corrent de pagament o amb la quota domiciliada, o de persones simpatitzants o 
adherides que encara no estiguessin al corrent de pagament de la quota 
mínima per poder participar a la votació. Tots els adherits i simpatitzants rebran 
per correu electrònic el present reglament, i la informació de si tenen o no dret 
a presentar-se i a votar, i què han de fer per tenir-los, en els seus respectius 
casos.  

Article 2. Convocatòria del procés 

Amb la publicació del present Reglament es considera convocat el procés de 
primàries per elecció directa. 

Article 3. Termini de presentació de candidatures 

Es podran presentar candidatures a les llistes al Parlament fins el dia 31 
Per presentar candidatura caldrà ser adherit/da o 

simpatitzant de Solidaritat Catalana per la Independència abans del dia 16 
 a les 24:00h, i estar al corrent de pagament o tenir la quota domiciliada 

 sense exclusió per nacionalitat o cap altra establerta per 
la legislació espanyola, q  

Article 4. De les candidatures a les llistes al Parlament de Catalunya 

Les candidatures a les llistes al Parlament de Catalunya es podran presentar 
individualment o agrupades formant equips. 

 

  

ys de 6 o 
3 persones tal i com estableix el paràgraf anterior, podran agrupar-se en equip 



  

  

  

Comissió Organitzadora Nacional. 

Els/les candidats/es a llista en equip no es podran presentar com a 
candidats/es individuals.  

Els adherits podran votar 

podran triar si el seu vot a la llista computa per a tots els seus membres o 
només per a alguns excloent-ne els altres que hagi tatxat. En el cas que es tatxi 

compu  

-se, tindrà la possibilitat de 
manifestar que en el cas que algun dels seus integrants sigui tatxat en la 
papereta, siguin tots els seus integrants els qui renunciïn al vot rebut i, per tant, 

 el vot emès a favor de la candidatura.  

mi 
oportuna en cada cas i moment, sense subjectar-se a la decisió de vot que 

 

Article 5. Mitjà de presentació de les candidatures 

La presentació de candidatures, i les seves modificacions i agrupació en equips 
fetes amb posterioritat, 
les següents adreces per circumscripció, 

Barcelona: candidatures-barcelona@solidaritatcatalana.cat 

Girona: candidatures-girona@solidaritatcatalana.cat 

Lleida : candidatures-lleida@solidaritatcatalana.cat 

Tarragona: candidatures-tarragona@solidaritatcatalana.cat 

si es 

quina circumscripció es presenten.  

mailto:candidatures-barcelona@solidaritatcatalana.cat
mailto:candidatures-girona@solidaritatcatalana.cat
mailto:candidatures-lleida@solidaritatcatalana.cat
mailto:candidatures-tarragona@solidaritatcatalana.cat


  

  

  

Les persones adherides que optin a ser candidates a les llistes, individualment 
m, DNI o NIE o, de no tenir-

los, nº de passaport, a més de telèfon i telèfon mòbil, correu electrònic i 

electrònic i adreça es comuniqui a tots els adherits i simpatitzants de la 
circumscripció. Si no diuen el contrari, es comunicarà només el correu 
electrònic. 

Article 6. Proclamació de candidatures 

La totalitat de les candidatures, individuals o en 
proclamades el dia 1 de setembre per la Comissió Organitzadora Nacional, i 
comunicada per correu electrònic a tots els adherits i simpatitzants, sense 
perjudici de les comunicacions realitzades prèviament de la presentació de 
cada candidatura i de la documentació que hagin estat remetent, segons 

 

Article 7. Campanya informativa 

La campanya de primàries de les persones que es presentin, individualment o 

possible cap acte o activitat de difusió de la candidatura durant la jornada 
electoral. 

Els candidats, individualment o en equip, podran dur a terme, en qualsevol 
moment anterior al dia 4 de setembre, les activitats promocionals o de 

sota els princi

acompanyar-hi la informació per als electors que estimin adient, així com els 
links a webs, blogs i altres mitjans que permetin difondre llurs programes, 

allò que estimin oportú en cada moment es trametrà als correus electrònics per 
tran el mateix dia o al 

següent als correus electrònics de tots els adherits i simpatitzants de la 
circumscripció corresponent. 

Els candidats podran accedir als mitjans tècnics i materials de SCI amb la 
finalitat de fer difusió de la seva candidatura, més enllà de la publicitat formal 

disponibilitats tècniques. 



  

  

  

TÍTOL II.  

Jornada electoral: votació i escrutini. 

Article 8. Col·legis electorals i Meses. 

Hi haurà un col·legi electoral per circumscripció electoral, amb seu a la capital 
de circumscripció corresponent.  

El col·legi electoral de la circumscripció de Barcelona tindrà 12 meses, i els de 
Girona, es 
distribuiran per meses segons la primera lletra del seu primer cognom. 

La Comissió Coordinadora Nacional anunciarà oportunament la ubicació dels 
respectius col·legis, per correu electrònic a tots els adherits i simpatitzants. 

La votació es farà el dia 4 de setembre de 2010 de les 10:00 hores a les 14:00 
hores. 

La Comissió electoral facilitarà a totes les Meses el material corresponent 
(urnes, paperetes, llistes de simpatitzants i adherits, etc...). 

Article 9. Votació. 

 és un acte personalíssim i indelegable que, tractant-

didatures 
a Barcelona i de 5 a Girona, Lleida i Tarragona. 

Es prohibeix expressament el vot delegat. 

 pugui primar les candidatures que consideri que han 
, 

hagi votat, podrà assignar 3 punts a una candidatura, i 2 punts a una altra. 
Totes les altres candidatures votades sense aquesta assignació específica 

 un punt.  

En el cas de à emetre 
un vot únic a la casella corresponent, amb assignació de 3 i 2 punts,  

tatxant-  



  

  

  

En el cas  voti per un equip de candidats, només haurà consumit 
un vot del límit màxim de 15 o 5 vots (depenent de la circumscripció) que pot 
emetre, hagi o no tatxat candidats. 

En el cas  2 punts a alguna de 
les candidatures votades, haurà consumit un únic vot, als efectes del límit 
màxim de 15 o 5 vots que pot emetre. 

Article 10. De les Comissions Organitzadores 

La preparació i desenvolupament logístic de les votacions i escrutinis correran 
a càrrec de la Comissió Organitzadora Nacional i del Comissions 
Organitzadores de circumscripció, designades totes elles per la Comissió 
Coordinadora Nacional.  

aquest reglament. 

La Comissió Organitzadora de circumscripció recollirà a les persones 

 

Article 11. Papereta de votació 

Les paperetes de votació inclouran la relació de totes les candidatures 

candidatures formalitzades individualment, totes elles per ordre de presentació 
de le -hi més de 20 candidatures, es 
proporcionarà un llistat ordenat alfabèticament, pel primer cognom dels/les 
candidats/es, per poder consultar a quin número es corresponen a la papereta 
de votació. 

La papereta inclourà una casella al costat esquerra de cada candidatura per ser 
assenyalada en cas de votar afirmativament per aquella candidatura. Després 
de votar la candidatura, al costat de la casella, podrà indicar una 
assignació de 3 punts a una candidatura, i de 2 punts a una altra. Totes les 
altres candidatures votades sense aquesta assignació específica de punts 
tenen un punt .  

Es podran marcar un màxim de 15 candidatures, individuals o per equip, a 
Barcelona, i un màxim de 5 candidatures, individuals o per equip, a Girona, 



  

  

  

 

  

Els adherits podran votar 

podran triar si el seu vot a la llista computa per a tots els seus membres o 
només per a alguns excloent-ne els altres que hagi tatxat. En el cas que es tatxi 

computa  

-se, tindrà la possibilitat de 
manifestar que en el cas que algun dels seus integrants sigui tatxat en la 
papereta, siguin tots els seus integrants els qui renunciïn al vot rebut i, per tant, 

  

La papereta indicarà, en els respectius casos, 
 algun dels seus membres i/o la reserva del privilegi 

de llibertat de vot.  

Article 12. Horari de votacions 

0 hores, i es 
tancaran a les 14 hores.  

Article 13. Meses Electorals 

Les votacions es realitzaran en urnes tancades i vot secret.  

cognom dels electors/es, que podran exercir el dret de vot a la Mesa que els 
correspongui. Cada Mesa contindrà una única urna. 

Cada Mesa Electoral està formada per tres persones, designades per la 
Comissió Organitzadora de circumscripció. 

Article 14. Acreditació dels electors. 

document públic acreditatiu de la seva identitat. Per poder votar caldrà ser a la 
l , 



  

  

  

per escrit o a través de procediments informàtics. Un membre de la Mesa 
marcarà amb un senyal l  

Es dispo legi electoral per complimentar la 
papereta de votació amb suficient privacitat. 

Article 15. Escrutini 

 

de vots vàlids i els vots dirigits a cada candidatura. Aquesta acta anirà signada 
per la Mesa Electoral. 

A efectes de comptabilització es consideren nul·les les paperetes on no quedi 

diferents del model oficial. Les paperetes on constin més vots dels que es 
rò 

només es computaran els vots o preferències que constin en els primers llocs 
de la papereta.  

les actes.  

e cadascuna de 
les Meses Electorals, i determinar els vots vàlids totals de cada candidatura a 

seva finalització, com també poden incorporar-se, presents o representades, a 
cada Mesa. 

Un cop validades les actes i determinats els resultats definitius, es 
confeccionaran les llistes en base a aquests resultats i a la legislació vigent. 

la Comissió Organitzadora de circumscripció, que es farà pública el mateix dia 
 de proclamació de resultats. 

Un cop realitzat l'escrutini definitiu, les Comissions Organitzadores de 
circumscripció proclamaran el resultat de les primàries per elecció directa. El/la 
candidat/a proclamat/da Cap de Llista disposarà d'un temps no limitat per 
exposar el projecte polític de la candidatura. Finalitzat el parlament del/la Cap 
de Llista, la cloenda tancarà el procés de primàries. 

 



  

  

  

Article 16. Confecció de les llistes 

Les llistes es confeccionaran pel nombre de punts obtinguts per les 
candidatures en votació secreta, sumats els punts obtinguts, i no computant els 

  

dos candidatures el mateix nombre de punts, prevaldrà la que 
tingui més assignacions de 3 i 2 punts, sumats només aquests, i en cas 

 

El resultat per nombre de punts només podrà ser alterat, per imperatiu legal, 

gènere i requisits exigits als candidats. En cas que un tram de la llista no es 

requerit immediatament inferior a la llista per la Comissió Organitzadora de 

Nacional. 

La Comissió Coordinadora Nacional disposa de la facultat de designar, per 
raons honorífiques, un màxim de tres persones que per la seva significació 
hagin de ser objecte de reconeixement mitjançant aquest acte simbòlic que, en 

abans dels /les candidats/es suplents. En tal cas, substituiran a les persones 
que hagin estat elegides. 

disposa la Llei Orgànica del Règim Electoral General espanyola. 

t en les candidatures. 

En el cas que del procés electoral en resultés una distribució de candidats que 
-

LOREG, de forma que es compleixi el mandat legal de que en cada bloc de 5 
candidats de la candidatura hi hagi un mínim del 40% de candidats de cada 

provisional de resultats. 

b) Cor
per a cada circumscripció electoral. 

omissió 



  

  

  

Coordinadora Nacional proposarà un nombre de candidats suficients a tal 
 

c) Si al presentar les candidatures a la Junta Electoral hi haguessin candidats 
que no complissin els requisits legals vigents, la Comissió Coordinadora 

 

Article 18. Recursos. 

 màxim al dia següent del 
 , es 

resoldran per la Comissió Coordinadora Nacional.  

DISPOSICIÓ FINAL 

Única. La data i lloc de celebració de les eleccions podrà ser modificat per la 
Comissió Coordinadora Nacional per raons de necessitat o oportunitat. 


