DOCUMENT PER LA CONVOCATÒRIA I ORGANITZACIÓ DEL PROCÉS ELECCIONS
PRIMÀRIES PER LA CONFECCIÓ DE LA CANDIDATURA D'ICV A LES PROPERES
ELECCIONS MUNICIPALS DE 2015 A ARENYS DE MAR

L a darrera assemblea nacional, ICV va apostar tant per la consolidació de les primàries
com per l’aprofundiment en la recerca d’instruments que apostin i facin possible la
participació directa i vinculant en l’elecció dels nostres representants. A Arenys de Mar,
des d'inici de 2013, hem estat treballant en un procés obert de reflexió política que
culminés en l'elecció d'una candidatura a través d'unes eleccions primàries, com exemple
real de la voluntat d'incentivar la participació en la política local.
ICV -formalment o a través de les persones que en forment part- ha estat activa, els
darrers mesos, en diverses plataformes i col·lectius locals amb qui ha participat en la
creació de nous d'espais de debat i treball conjunt. L'Agrupació d'ICV d'Arenys de Mar va
ratificar tot aquest treball en una assemblea que es va fer el 14 de juny que va recolzar la
proposta #alternativa2015 i afavorir un treball intens de reflexió amb persones i col·lectius
per poder avançar en una alternativa sòlida i real en l'àmbit municipal.
Aquest document estructura la proposta d'un procés de primàries obertes com a
continuació dels acords de l'Assemblea oberta que, el passat 19 de juliol, va donar el visti-plau a un marc programàtic que haurà de ser referent de totes les persones que vulguin
ser candidates i formar part de la candidatura a les eleccions municipals de 2015. En
aquest document es detalla el calendari del procés de primàries i s'explica de forma
detallada la votació, en dos processos diferenciats, del cap de llista i el conjunt de
membres que s'hagin postulat per formar part de la candidatura.
Per garantir la màxima transparència del procés i la millor organització s'estableix la
creació d'una Comissió de Garanties (formada a parts iguals per persones externes i
militants d'ICV) a la qual

se li encarrega la responsabilitat de vetllar per la bona

organització del procés i se li dona la potestat de la gestió i decisió dels imprevistos que
puguin sorgir.

LA COMISSIÓ DE GARANTIES
Es constitueix com a comitè electoral i serà format per un màxim de 4 membres, garantint
que almenys el 50% siguin persones

alienes (ni militants, ni simpatitzants) a

l’organització.
En el moment de proclamació de les candidatures, aquestes podran designar un
representant davant del comitè electoral, que tindran veu però no vot a les reunions on
siguin convocats per participar-hi.
La comissió de garanties es farà càrrec de definir i establir els mecanismes i tràmits per
cada pas del procés del primàries.

VOTACIONS I CENS
Per organitzar el procés de votació s'ha creat un cens electoral que tothom qui vulgui
votar ha d'haver-s'hi, prèviament, inscrit. Podran exercir el seu vot tots els veïns i veïnes
d'Arenys de Mar majors de 16 anys.
Els veïns i veïnes que han participat a les trobades, assemblees i sortides que s'han fet
durant la primera part del procés #alternativa2015 ja estat incorporats i incorporades al
cens (Poden demanar i confirmar si han estat incorporats correctament per correu a
arenysdemar@iniciativa.cat)
També poden incorporar-se al cens totes aquelles persones interessades

que vulguin

participar a les votacions. Podran demanar la seva inscripció en els actes presencials que
s'organitzaran durant el procés de primàries o per correu electrònic
(arenysdemar@iniciativa.cat) aportant les seves dades persones (Nom i Cognoms, DNI i
telèfon de contacte)
La inscripció als cens es tancarà el diumenge, 5 d'octubre.
El Comitè electoral garantirà que les dades utilitzades per identificar als votants siguin
destruïdes acabat el recompte i finalitzat el procés electoral.

Es voluntat expressa d’ICV potenciar la participació i fer arribar el procés al màxim de
ciutadania. D'acord a aquesta voluntat es mantindrà un sistema d'informació voluntari que
possibilitarà que les persones físiques independents puguin rebre la informació generada
per les candidatures, el seguiment del procés i els resultats finals. La inscripció al cens
informarà de la possibilitat d'incorporar un correu electrònic a aquest sistema d'informació.

CANDIDATURES
La Comissió de Garanties donarà un full a tothom qui vulgui presentar la seva candidatura
on demanarà unes dades personals bàsiques i inclourà l'opció d'indicar si es presenta per
formar part de la candidatura o també opta a ser cap de llista. El full també inclourà una
clàusula que ratificarà

el compromís amb el marc programàtic #alternativa2015 i on

manifestaran el seu acord amb el projecte i amb les propostes ideològiques i d’acció
política que s'hi proposen. La persona candidata

haurà de signar el full ratificant les

dades que dona i els compromisos que contrau.
Podran ser candidates a les primàries, totes les persones adherides a ICV i JOVES, o
amics o amigues i també persones independents o alienes a l'organització.
Les persones que es presentin a encapçalar la llista també han d'optar a ser candidates a
la llista. En canvi les qui es presentin a la candidatura de llista poden no optar a cap de
llista. Aquest fet quedarà ben diferenciat en les paperetes i el procés de votació en dues
urnes diferenciades.
Cap candidatura pot rebre suport directe i individualitzat per part de l’organització. El
compliment d’aquest precepte serà responsabilitat del Comitè de Garanties que podrà
actuar en conseqüència.
Es programaran conjuntament amb les candidatures diversos actes informatius del procés
de primàries i també, si se sol·licita, d'específics i temàtics.

En cap cas es donaran dades personals del cens a les candidatures. S’estableix
l’obligatorietat de l’enviament conjunt del programa, dades

i agenda de totes les

candidatures.
Pel que fa a les despeses de campanya, aquestes han de guiar-se en tot moment pels
criteris de transparència i d’austeritat.
En cas de conflicte, serà el comitè electoral local qui resolgui. En tot cas, aquest comitè
podrà demanar suport o delegar la decisió a la comissió electoral territorial.

CALENDARI
L'assemblea oberta del 19 de juliol de 2014 ha donat el vist-i-plau al marc programàtic
#alternativa2015 i ha estat el punt d'inici del procés d'eleccions primàries de la
candidatura i el cap de llista. S'estableixen les següents dates de referència:
Presentació de candidatures: Mitjanit de diumenge 14 de setembre. S'estableix el
límit per presentar-se qui vulgui formar part de la candidatura i participar al procés de
primàries. En un màxim de 48 hores següents es faran públics els noms de totes les
persones candidates.
Inscripció al cens d'electors: mitjanit de diumenge 5 d'octubre
S'estableix aquest límit d'inscripció al cens que s'ha creat per regularitzar i poder garantir
el procés de votacions. El cens serà públic.
Votacions primàries: cap de setmana del 11 i 12 d'octubre
Encara pendent d'establir els horaris es proposarà que hi hagi un mínim de 8 hores de
votació a la mesa electoral que s'habilitarà a un espai d'accés públic d'Arenys de Mar. Al
tancar el procés de votació s'iniciarà el procés d'escrutini i es faran públics els resultats al
mateix moment.

PROCEDIMENT DETALLAT:

INICI: 1 de setembre
1- L’Executiva local nomena el Comitè de Garanties i s'anuncia l'inici del procés de
primàries.
2- El comitè electoral obre el període presentació de candidatures fins el 14 de
setembre..
3- Abans de la fi del termini, les candidatures presentaran la seva proposta, fent
entrega al comitè electoral de la documentació esmentada anteriorment.

CAMPANYA: 15 de setembre
4- Tancat el període, recollides les propostes i validat el seu contingut, el comitè
electoral proclama les candidatures vàlides i estableix dia i hora de trobada per
definir el calendari electoral.
5- Caldrà concretar els terminis i condicions de l’enviament unitari de la documentació
als votants, la realització o no del debat electoral i les activitats que les
candidatures vulguin difondre en el marc d’una agenda unitària que s’adjuntarà a la
tramesa de documentació.
6- En tot moment, cal garantir l’equitat de possibilitats i recursos de les candidatures,
principalment els derivats de la pròpia organització local. El comitè electoral
supervisarà el compliment d’aquest principi i si cal, actuarà per garantir-lo.
7- L’organització local serà responsable de la organització, convocatòria i finançament
d’un debat públic obert a totes les candidatures si una d’aquestes ho demanés.
8- També garantirà el finançament i la difusió de la documentació electoral unitària i el
manteniment de la privacitat de les dades personals que de cap manera seran
cedides a les candidatures.

VOTACIÓ: 11/12 d'octubre
9- El vot serà presencial, en dues urnes diferenciades i secret. El lloc de votació serà
d'accés públic i caldrà garantir la difusió i coneixement de la seva ubicació.
10-La comissió electoral, marcarà el període de votació que serà garantit pel suport de
l’organització local. Aquest període serà prou ampli com per possibilitar la major
participació. En cas de que es produís més d’una jornada electoral, les urnes no
podran obrir-se ni manipular-se fins el final de les votacions.
11- Per garantir la privacitat del vot, s’adequaran espais on es pugui marcar el vot
sense ser observat.
12- Les dades recollides a l’únic efecte de garantir la identificació i la no duplicitat del
vot, es destruiran un cop acabat el recompte de paperetes i s’hagi signat l’acta de
la sessió.
13-El recompte es farà pels membres del comitè electoral. Els representats de les
candidatures presents tindran veu però no vot. El recompte serà públic.
14-Acabat el recompte i signades les actes de resultats, la candidatura amb més
suport pel cap de llista serà proclamada guanyadora pel comitè electoral i
immediatament també es faran públic el resultats de l'ordre de vots de la votació
dels membres de la candidatura*.

•

L'ordre de la candidatura: Per raons de paritat i altres aspectes ordenats per la
legislació electoral es pot donar el cas que l'ordre de vots que surti de les primàries
no es pugui traslladar de forma exacta a la candidatura final. El mandat que hagi
sortit d'aquestes votacions primàries serà prioritari en tots els passos i negociacions
que calgui fer fins a presentar la candidatura definitiva (març/abril de 2015).

Arenys de Mar, 1 d'agost de 2014

