Convocatòria eleccions primàries de TeC a
les Municipals 2019
S'obre el procés per a la confecció i elecció de la candidatura que concorrerà a
les eleccions municipals de 2019 en els termes establerts en el reglament
electoral aprovat a la Coordinadora de Terrassa en comú el 9 de gener i
ratificat al Plenari del 23 de gener. La convocatòria d’eleccions aplica a la llista
electoral de la ciutat de Terrassa que haurà de concórrer a les eleccions
municipals de 2019 i aspira a formar part dels òrgans de representació
institucional de la ciutat de Terrassa durant el mandat 2019-2023.
La Coordinadora de Terrassa En Comú, reunida el 9 de gener de 2019, ha
aprovat la convocatòria d’eleccions així com el calendari electoral, la
composició del comitè electoral i els canals per presentar propostes de
candidats i candidates per conformar l’equip de govern, al·legacions i/o
impugnacions al procés electoral.
Cal destacar que, segons consta al reglament electoral, el cens electoral està
compost per les persones que formen part del Registre de Terrassa En Comú.
El cens electoral quedarà tancat 48 hores abans de les votacions i, per tant,
en rebran comunicació de la convocatòria d’eleccions totes les persones
inscrites en aquell moment al Registre de Terrassa en Comú. Per consultar les
dades personals del cens i sol·licitar a inclusió, exclusió o correcció, disposeu
del termini del 28 de gener al 26 de febrer de 2019 a través dels canals que
s’indiquen més endavant.
1. Càrrecs que se sotmeten a elecció
Cap de llista i equip que concorrerà a les eleccions municipals de 2019 per Terrassa En
Comú, i aspiren al càrrec d’Alcalde o Alcaldessa i al seu equip de govern a l'Ajuntament.
2. Candidatures
Candidatures per equips de 14 (cap de llista+13); a la llista ha d’haver-hi com a mínim un
50% de dones ordenades per sistema cremallera.
3. Calendari electoral
Procés de confecció de les candidatures:
• Convocatòria primàries i recordatori del nou formulari censal de TeC: 28 de gener de
2019
• Formulari d’inscripció caps llista: del 29 de gener al 2 de febrer
• Publicació provisional dels caps llista: 4 de febrer
• Presentació d’al·legacions a la publicació de caps de llista: del 5 i 6 de febrer
• Resolució d’al·legacions i publicació definitiva dels caps de llista: 7 de febrer
• Notificació del Equip de les candidatures amb la documentació pertinent: de 8 al 15 de
febrer
• Recollida d’avals individuals dels candidats i candidates: 20 de febrer (Plenari de TeC)
• Proclamació provisional de les candidatures: 20 de febrer de 2019
• Presentació d’al·legacions a la proclamació de candidatures: del 20 i 21 de febrer
• Resolució d’al·legacions i proclamació definitiva de les candidatures: 22 de febrer
• Tancament del cens electoral: 26 de febrer a les 12 hores
• Campanya electoral 23 al 27 de febrer
• Votacions digitals a l'Àgora TeC: del 28 de febrer al 3 de març
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• Proclamació provisional de resultats: 4 de març
• Presentació d’al·legacions als resultats: del 5 de març
• Resolució d’al·legacions i proclamació definitiva de resultats: del 6 de març
4. Avals
En el plenari de Terrassa en Comú del dia 20 de febrer un cop ratificats els caps de llista
que volen concórrer i han informat del seu equip al Comitè electoral, s’hauran de
presentar personalment o un representant de la seva candidatura. Tindran espai per
presentar breument la seva candidatura i recollir l’aval del Plenari que no serà sotmès a
votació. L’aval es considerarà donat a no ser que una àmplia majoria, amb la conformitat
del Comitè electoral, justifiquin raons de pes per donar-lo.
5. Dret a votar i a presentar candidatures
-Tindran condició d’elegibles totes les persones inscrites al registre de Terrassa en Comú
abans del 26 de febrer a les 12h residents o vinculats laboralment a Terrassa, majors de
18 anys i que compleixin els requisits de la LOREG.
-Podran inscriure’s al registre de Terrassa en Comú i tindre condició d'electors totes les
persones, amb independència de la seva nacionalitat, residents o vinculats laboralment
al municipi de Terrassa i de més de 16 anys.
-Per inscriure’s al registre de Terrassa en Comú caldrà disposar d’un document
identificador (document d’identitat o passaport o NIE).
--En el moment de la votació es verificarà que totes les dades són correctes i verídiques.
Per a la gestió d’incidències relacionades amb el procés de primàries es pot fer servir
l’adreça de correu electrònic terrassaencomu@terrassaencomu.cat o al telèfon 93 688
69 59.
6. Calendari de votacions:
Les votacions es faran entre les 9h del 28 de febrer a les 22h del 3 de març.
Les votacions es faran a través de l'Àgora TeC htps://agora.terrassaencomu.cat es farà
arribar l'enllaç directe a les votacions i un manual de com votar dies abans d'iniciar-se el
procés de votació.
-Dia de votació amb suport presencial: 28 de febrer en horari de 9 a 13 i de 16 a 20.
Lloc de votació amb suport presencial: Espai TeC (Passeig 22 de juliol 512), es
comunicarà per tots els canals de Comunicació de TeC.
7. La inscripció dels i les caps de llista
La inscripció dels i les caps de llista es farà a través dde l'enviament d'un mail per part
del o la cap de llista a terrassaencomu@terrassaencomu.cat
El mail ha de contenir la següent informació:
-Acceptació del Reglament primàries de TeC a eleccions Municipals
-Acceptació del codi ètic de TeC.
-Acceptació de l'ideari de TeC.
-Acceptació del programa de TeC.
-Acceptació del model organitzatiu de TeC.
- Nom i cognoms.
-Adreça de residència habitual a Terrassa.
-Barri de residència.
-Codi postal.
-Fotografia recent.
-Breu biografia.
-Escrit de motivació per presentar-se a la candidatura.
Posteriorment, en les dates indicades, el o la Cap de llista haurà d’enviar un email amb
les dades personals i còpia del document d’identitat de les persones que conformen el
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seu equip.
Si alguna candidatura no emplena correctament aquest formulari en el termini establert
quedarà exclosa de les primàries.
El Comitè Electoral proclamarà les candidatures el 22 de febrer a la pàgina
web https://terrassaencomu.cat/ca/primaries
8. Confecció de la resta de llocs de les llistes electorals
La llista que concorrerà a les eleccions municipals, des de l’últim lloc de l’equip
guanyador a les primàries, fins als 27 llocs més suplents que poden concórrer a
l’Ajuntament de Terrassa, serà aprovada a proposta de la Coordinadora de TeC i
ratificada pel Plenari procurant el màxim consens possible amb totes les llistes que hagi
concorregut a les primàries i seguint criteris de representativitat i professionalitat.
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