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Article 1. Objecte. 

1.1. El present document té per objecte regular el procés de primaries per a la 

composició de la llista electoral de Reiniciem Canals per a les eleccions municipals 

del pròxim 26 de maig. 

1.2. El document desenvolupa el procés participatiu per a escollir la llista i les 

funcions dels òrgans que garantiran el bon funcionament del procés. 

Article 2. Calendari de primàries. 

2.1. El període de primàries per a la llista electoral municipal de Reiniciem Canals 

començarà l’1 de març i acabarà el 2 d’abril. 

a) Des de l’1 de març i fins al 21 de març estarà obert el procés d’inscripció per a les 

candidatures, tant per a cap de llista, com per a la resta de llocs. Durant aquest 

període hauran de sol·licitar-se els avals i ser presentats davant l’Òrgan de 

Control. 

b) El 22 de març es publicaran les candidatures. 

c) El 23 de març s’obrirà un procés de reclamacions a la llista de candidatures 

davant l’Òrgan de Control fins les 23:59 del dia 24 de març. 

d) El 25 de març es publicaran els llistats de candidatures definitius després de 

resoldre les reclamacions. 

e) Del 25 de març i fins al 29 de març a les 23.59 estarà obert el procés de 

campanya. 

f) El dissabte 30 de març es realitzaran les votacions a la Plaça Pont del Riu (La 

Lloca) des de les 10.00 del matí fins a les 19.00 hores. 

g) El 31 de març es proclamaran els resultats. 

h) Durant el mateix 31 i l’1 d’abril, fins les 23:59 s’obrirà un període  de 

reclamacions. 

i) El 2 d’abril es proclamaran els resultats definitius. 



Article 3. Condició i drets dels electors i electores. 

3.2. Tindran condiciós d’elector/es qualsevol persona amb un vincle demostrable 

amb Canals. 

3.5. Les persones que tinguen la condició d’electors i electores tindran dret a: 

a) Participar en l’elecció de la llista electoral. 

b) Ser elegibles. 

c) Rebre la informació relacionada amb el procés de primàries. 

Article 4. Candidatures. 

4.1. Poden presentar-se tres tipus de candidatures que conformaran la llista 

electoral de Reiniciem Canals: 

a) Candidatures a cap de llista. 

b) Candidatures a les posicions del 2 al 5 de la llista. 

c) Candidatures a les posicions del 6 al 17 de la llista. 

Els candidats o candidates a cap de llista podran presentar-se a dues candidatures, 

perquè en cas de no ser escollits/des com a cap de llista, podran ser-ho per a 

formar part de la llista en el lloc que els corresponga. 

Article 5. Candidats/es. 

5.1. Podran ser candidats/es aquelles persones que estipule la llei orgànica 5/85 del 

Règim Electoral. 

5.2. Tindran caràcter de candidats/es totes les persones que formen part d’una 

candidatura, bé siga a cap de llista o a la formació de la llista. 

5.3. En qualsevol moment el o la candidata podrà retirar la seua candidatura 

mitjançant un correu a l’Òrgan de Control. 

5.4. Cap candidat o candidata podrà ser membre o donant de qualsevol 

organització política que concórrega a les mateixes eleccions. 

Article 6. Presentació de les candidatures. 



6.1. Calendari. Les candidatures hauran d’inscriure’s entre l’1 de març i el 15 de 

març. 

6.2. La inscripció de les candidatures es realitzarà personalment en l’assemblea de 

presentació, en les assemblees previstes entre les dues dates, o a través del correu 

electrònic reiniciemcanals@gmail.com, mitjançant un formulari que podrà 

aconseguir-se en la web reiniciemcanals.com o en el facebook de Reiniciem Canals. 

6.3. Juntament amb el formulari, s’hauran d’aportar una sèrie de documents:  

- Codi Ètic del Candidat/a signat. 

- Fotografia recent. 

- Breu biografia. 

- Escrit de motivació per presentar-se a la candidatura. 

- Document d’avals.  

6.4. Si no s’emplena el formulari i s’envien els documents dins del termini 

establert quedarà exclòs del procés. 

6.5. L’Òrgan de Control proclamarà les candidatures el 16 de març. Obrint-se un 

període de reclamacions durant les següents 24 hores a la proclamació de les 

candidatures.  

6.6. La resolució a les reclamacions i la proclamació definitiva de la llista serà el 17 

de març. 

Article 7. Avals. 

7.1. El procés de petició d’avals s’obrirà l’1 de març i finalitzarà el 15 de març. 

7.2. Les candidatures a cap de llista hauran de tenir, almenys, cinc avals per part de 

persones inscrites a Reiniciem Canals en el moment de la presentació de la 

candidatura. 

7.3. Les candidatures als llocs del 2 al 17 de la llista hauran de tenir, almenys, dos 

avals per part de persones inscrites a Reiniciem Canals en el moment de la 

presentació de la candidatura. 
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7.4. Durant el procés d’incscripció podrem trobar un cens d’avalistes a la web de 

Reiniciem Canals que seran les persones que podran avalar les candidatures. 

7.5. A la pàgina web reiniciemcanals.com i al facebook de Reiniciem Canals podrem 

trobar un formulari de petició d’avals.  

Article 8. Campanya. 

8.1. La campanya s’iniciarà el dia 18 de març i finalitzarà el 22 de març a les 23:59. 

8.2. A la pàgina web reiniciemcanals.com i al facebook de Reiniciem Canals 

s’habilitaran espais per a donar a conéixer totes les candidatures en igualtat de 

condicions. S’impulsaran altres espais de participació i presentació pública dels 

candidats o les candidates. 

8.3. Les candidatures podran organitzar, lliurement, aquelles activitats que 

consideren oportunes. 

8.4. Durant el dia de les votacions cap candidat podrà emprar cap canal per 

promocionar ni fomentar el seu vot. 

8.5. Qualsevol candidat/a podrà ser expulsat del procés per faltar al respecte a 

qualsevol altre candidat/a o ciutadà/na, o realitzar o fomentar qualsevol acte de 

violència. 

Article 9. Votacions, resultats i confecció de la llista. 

9.1. Les votacions es produiran entre les 10:00 del dissabte 23 de març i les 19:00 

del mateix dia. 

9.2. Les votacions es realitzaran en la Plaça Pont del Riu (La Lloca) en un lloc 

visible. En cas de pluja, les votacions es traslladaran a Ca Don José o al lloc que des 

de l’organització es determine. 

9.3. La mesa electoral estarà formada per almenys un integrant de l’Òrgan de 

Control, acompanyat, d’almenys, dos dels voluntaris/es que es presentaran a les 

assemblees anteriors al dia de les votacions. 

9.4. Es disposarà d’una papereta única on es podrà votar de forma separada pel  o 

la cap de llista, i per la resta de membres de la llista electoral. En l’elecció del o la 

cap de llista es marcarà amb una X el candidat o candidata escollida. En l’elecció 
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dels candidats o candidates a la llista s’ordenarà de l’1 al 15 als membres de la 

llista, sent l’1 el més votat i 15 el menys votat. Les persones que es presenten a cap 

de llista, també seran elegibles en la votació com a membres de la llista. 

9.5. En l’elecció del o la cap de llista. El o la candidata més votada serà proclamada 

cap de llista, la resta de candidats/es, en cas d’haver-se presentat per a formar 

part de la llista en formaran part en l’ordre estipulat en la votació. 

9.6. En cas que sols es presente una candidatura a cap de llista es sotmetrà 

aquesta a un procés de votació per tal de ser avalat com a candidat/a. 

9.7. En cas de no presentar-se suficients persones per cobrir els llocs del 2 al 5 les 

candidatures escollides entre els llocs 6 al 17, passaran a ocupar els llocs no 

ocupats del 2 al 5. 

9.8. Les candidatures que es presenten per ocupar els llocs del 2 al 5 hauran 

d’obtindre, almenys, una mitjana de 7 punts per a ser ordenats entre els llocs 2 al 

5. En cas de no aconseguir aquesta mitjana s’ordenaran en el lloc corresponent de 

la llista d’acord amb la puntuació obtinguda.  

9.9. En cas d’haver més de 4 persones per a ocupar el lloc del 2 al 5, sols ocuparan 

aquest lloc els quatre candidats/es que, superant la mitjana de 7 punts, 

aconseguisquen major puntuació. La resta ocuparan el lloc que els corresponga, 

d’acord a la puntuació global, entre la resta de la llista. 

9.10. Per a l’elecció de la resta de llista hauran de presentar-se, almenys, el número 

de candidats o candidates per conformar la llista després del candidat/a o 

candidats/es que es presenten a cap de llista. 

9.11. L’ordre de la llista vindrà determinat pel nombre de vots i pel criteri de gènere.  

Article 10. Òrgan de Control. 

10.1. L’Òrgan de Control serà l’encarregat d’organitzar, coordinar i supervisar el 

procés de primàries i el compliment d’aquest reglament, vetllant per la 

transparència del procés. 

10.2. Cap candidat/a podrà formar part de l’Òrgan de Control.  



10.3. Es constituirà en l’assemblea que s’aprove aquest reglament, el 16 de febrer, 

o en les setmanes posteriors, sempre abans de l’1 de març, data de publicació de 

les candidatures.. 

10.4. Les funcions de l’Òrgan de Control són: 

- Validar les candidatures. 

- Publicar les llistes de candidats/es. 

- Fer complir el calendari del procés. 

- Publicar els resultats de les primàries. 

- Garantir l’objectivitat de Reiniciem Canals en el procés de campanya. 

- Estar present en el procés de votacions i durant l’escrutini. 

Article 11. Incidències. 

11.1. Qualsevol incidència es resoldrà per l’Òrgan de Control en relació al calendari 

fixat en l’Article 2. 

11.2. Les candidatures podran presentar incidències o reclamacions a l’Òrgan de 

Control al correu reiniciemcanals@gmail.com 

Disposició Addicional Primera: 

Reiniciem Canals garanteix la confidencialitat de les dades de tots els participants 

i el seu ús exclusiu per a les finalitats exposades en el present reglament, així com 

el compliment del que estableix la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de 

Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. 

Disposició Addicional Segona: 

L’ordenació de la llista tindrà en compte el criteri de gènere. 


