Reglament primàries de TeC a
eleccions Municipals
(proposta aprovada per Coordinació el 09/01/2019 i
ratificada per Plenari el 23/01/2019)
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Preàmbul
Aquest document té per objecte regular el procés de confecció i elecció de la
llista electoral de Terrassa en Comú en òrgans de representació institucional
de la ciutat de Terrassa. Cada convocatòria d'eleccions primàries per a cada
comesa electoral podrà adaptar aquest reglament. El procés pretén ser un
exercici de democràcia interna, en voler reforçar l’elaboració de les
candidatures de forma transparent, inclusiva i amb la participació de
l’organització.
Article 1. Priorització dels principis generals
La confecció i elecció de la llista electoral ha d’atendre el moment temporal en
la vida de la nostra organització, el context en el què es desenvolupen les
eleccions i als objectius i criteris polítics identificats. Atenent aquests
elements, el present reglament respon a la següent priorització dels principis
generals:
a. Igualtat d’oportunitats i de gènere.
b. Cohesió de l’organització i dels òrgans escollits.
c. Participació de l’organització i senzillesa del procés.
Article 2. Òrgan competent per convocar eleccions
La Coordinadora de Terrassa en Comú és l’òrgan competent per convocar les
eleccions. La Coordinadora ha d’aprovar a la reunió de sessió ordinària o
extraordinària la convocatòria d’eleccions en base a aquest reglament, els
càrrecs que s’escullen, el calendari electoral, la data de tancament del cens
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.
Article 3. Marc temporal per convocar les eleccions
La convocatòria d’eleccions tindrà lloc en el moment que la Coordinadora ho
consideri més adequat.
El grup de treball conformat per membres de la Coordinadora, Grup Municipal i
Equip Tècnic, i creat per a la coordinació dels processos organitzatius
relacionats amb les eleccions municipals, proposarà un calendari marc per a la
celebració del procés electoral per tal d’aconseguir una millor coordinació amb
el conjunt de processos de l’organització.
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Article 4. Mitjans per comunicar la convocatòria d’eleccions
El procés d’elecció s’inicia amb la publicació de la convocatòria d’eleccions.
Aquesta ha de ser comunicada al Registre de Terrassa En Comú a través de
diferents canals:
- Correu electrònic.
- Publicació a la web de Terrassa En Comú.
- Butlletí informatiu de TeC (si s'escau).
Article 5. Contingut de la convocatòria
La convocatòria d’eleccions contindrà la següent informació:
a. Calendari electoral amb indicació de les dates de les seves diverses fites.
b. Càrrecs que s’escullen (nombre, funcions, responsabilitats, durada del
mandat).
c. Data de tancament del cens electoral i procediment per verificar si se’n
forma part.
d. Requisits, terminis i procediments per presentar candidatures.
e. Vies de presentació de propostes de candidats i candidates per conformar
l’equip de govern.
f. Vies de presentació d’al·legacions, impugnacions i mecanisme de contacte
amb el comitè electoral.
g. Reglament electoral d’aplicació i altra normativa que pugui afectar.
Article 6.Condició i dret d'elector
6.1. Tindran condició d’electors totes les persones inscrites al registre de
Terrassa en Comú.
6.2. Podran inscriure’s al registre de Terrassa en Comú totes les persones, amb
independència de la seva nacionalitat, residents o vinculats al municipi de
Terrassa i de més de 16 anys.
6.3. Per inscriure’s al registre de Terrassa en Comú caldrà disposar d’un
document identificador (document d’identitat o passaport o NIE).
6.4.Tenen dret a vot les electores que en data de tancament de cens electoral
figurin inscrites al registre. Les persones inscrites al registre de Terrassa en
Comú tenen dret a:
a) Participar en l’elecció de la llista electoral, segons les normes d’aquest
reglament.
b) Ser elegibles, d’acord amb el procediment fixat per aquest reglament i
segons la Llei electoral vigent en aquell moment.
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6.5. 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.
Article 7. Mitjans i punts de votació
La convocatòria indicarà clarament els mitjans de votació que es faran servir.
Pel que fa als punts de votació, com a mínim s’haurà de contemplar que:
- A cada punt de votació ha d’haver-hi almenys dos responsables que en cap
cas podran ser membres de cap de les candidatures.
- Els punts de votació i els seus horaris han de publicar-se amb la suficient
antelació.
- La custòdia de les urnes i el seu precintat han de quedar garantits en el cas
de votacions amb urnes.
- S’han d’implementar mecanismes de control per a evitar que una persona
pugui votar vàries vegades (en diferents punts de votació).
Per a cada convocatòria electoral s'especificaran tant els punts i formats de
votació com els dies i horaris específics.
Article 8 Candidatures i circumscripcions
Les candidatures que es confeccionen i es trien cap de llista + equip format.
Cada convocatòria podrà especificar el número exacte dels components de la
llista. Cada convocatòria especificarà el procés de selecció de la resta de
persones que en formaran part. Els candidats i candidates només podran
presentar-se a una de les candidatures, ja sigui per a cap de llista o equip.
8.1. Candidates
1. Podran ser candidates aquelles persones que estipula la Llei Orgànica del
Règim Electoral General o la Llei electoral vigent en aquell moment.
2. Cada candidat/a només pot presentar-se a una única candidatura. En cas
que un candidat es presenti a més d’una candidatura, quedarà exclòs de les
primàries.
3. En qualsevol moment una candidatura pot retirar-se de les primàries
escrivint al correu electrònic del Comitè Electoral.
8.2 Presentació de les candidatures
La convocatòria específica per a cada comesa electoral marcarà el seu propi
calendari i el procediment de presentació i inscripció de candidatures i
candidats.
Si només es presentés una o cap candidatura la Coordinadora de TeC seria
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l'òrgan encarregat d'especificar com actuar.
Article 9. Avals
9.1. Cada convocatòria marcarà la forma de recollir els avals dels candidats i/o
equips amb les dates corresponents.
9.2. Per norma general i si no indica res en contra la convocatòria la denegació
de l'aval a un candidat o equip haurà de ser justificat i raonat davant el
Comité electoral.
Article 10 Cens electoral
La convocatòria d’eleccions ha d’especificar clarament la data de tancament
del cens electoral que haurà de donar-se entre 2-1 dies abans de l’inici del
període de votacions.
Qualsevol persona podrà consultar a partir del dia següent a la convocatòria
d’eleccions, mitjançant els procediments i terminis que s’estableixin, si està
inclosa en el cens i les dades que hi figurin; podent presentar sol·licitud
d’inclusió, exclusió o modificació de dades. El Comitè Electoral corresponent
resoldrà les incidències.
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Article 11. Campanya durant les primàries
11.1. Calendari. La convocatòria específica marcarà les dates de la campanya.
11.2. El Comitè Electoral vetllarà perquè s’habiliti un espai web per donar a
conèixer totes les candidatures en igualtat de condicions. També impulsarà
espais i dinàmiques de participació per visualitzar les diferents candidatures i
fomentar la interlocució entre aquestes i la ciutadania.
11.3. Cada candidatura organitzarà les activitats que consideri adequades per
fer-ne difusió.
11.4. Restriccions per a les candidatures i formacions:
a) Es consideraran motius d’exclusió immediata de la candidatura qualsevol
tipus de comportament orientat a malmetre infundadament la reputació de
qualsevol candidat, així com comportaments xenòfobs, homòfobs, insultants o
violents acreditats.
b) No es podran utilitzar imatges gràfiques que no siguin de Terrassa en Comú.
c) Els canals de comunicació interns no podran fer campanya per a cap
candidatura concreta, es limitaran a informar sobre el procés conjunt i a
promoure la participació de manera neutral.
d) Durant el període de votació, els canals de comunicació creats per a cada
candidatura, així com els canals personals dels candidats només podran fer
promoció de la participació, però en cap cas fomentar el seu vot.
Article 12. Sistema de votacions, resultats i confecció de la llista
Es garantirà un punt presencial de votació habilitant un mecanisme d’ajuda
amb garanties i confidencialitat de la votació.
Es constituiran per al moment de la votació la mesa electoral, integrada per
un mínim de dues persones, president o presidenta i per un secretari o
secretària, així com també poden haver-hi vocals que garantiran i vetllaran pel
funcionament de la votació, la confidencialitat i l’exercici al vot de les
persones registrades. Les persones que conformen les diferents meses
electorals seran validades pel Comitè Electoral.
La mesa electoral estarà ubicada en un punt accessible en les dates concretes
i serà validada pel Comitè Electoral com a punt de votació.
12.1. El sistema de votació serà el següent:
a) Per a l'elecció de les candidatures es farà per votació de llistes tancades i
completes (tenint en compte els mínims i màxims establerts a les
convocatòries específiques).
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b) La llista guanyadora serà aquella que obtingui majoria simple dels vots
recomptats.
12.2. En cas que dos candidatures obtinguin el mateix nombre de vots, la
convocatòria especificarà com procedir. Sent la Coordinadora l'últim órgan
decisor.
12.3 Es publicaran els resultats definitius de les votacions a la pàgina web de
TeC.
Article 13 Òrgan de control i comitè electoral
13.1. La Coordinadora de Terrassa en Comú vetllarà pel bon funcionament,
impuls i difusió de les primàries.
13.2. El Comitè Electoral és l’òrgan encarregat d’organitzar, coordinar i
supervisar el procés de primàries i el compliment d’aquest reglament, així
com de vetllar per la transparència del procés, el compliment del codi ètic de
Terrassa en Comú i els drets i deures de les candidatures i de les persones que
vulguin participar en el procés de primàries.
13.3. El Comitè Electoral estarà proposat i escollit per la Coordinadora de
Terrassa en Comú. No podrà formar part del Comitè Electoral cap candidat.
13.4. El Comitè Electoral estarà format per tres persones titulars més tres
persones suplents, que estiguin inscrites al cens de TeC.
13.5.El Comitè Electoral serà escollit per a cadascun dels processos electorals
que s’hagin d’iniciar. El seu mandat finalitzarà amb el tancament formal del
procés electoral corresponent.
13.6. El Comitè Electoral decidirà el seu funcionament tot respectant aquests
criteris:
- Es reunirà amb la freqüència necessària per a afavorir el compliment dels
terminis dels processos electorals.
- Prendrà les decisions per consens, sempre que sigui possible. En cas que no
sigui possible arribar a un consens pot prendre decisions per majoria simple.
- Les seves decisions constaran per escrit i justificades, indicant si s’han pres
per consens o votació; i, en aquest últim cas, el resultat de la votació.
13.7.El Comitè Electoral podrà comptar amb el suport dels equips tècnics de
l’organització que, en cap cas, tindran dret a intervenir en les deliberacions de
la Comissió Electoral.
13.8. Les funcions del Comitè Electoral són les següents:
a) Validar les candidatures que es presenten.
b) Vetllar per la confidencialitat de les dades.
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c) Fer públic el calendari del procés i garantir-ne el compliment.
d) Garantir la informació a totes les candidatures i la publicació de les que es
presentin.
e) Organitzar i garantir el punt de votació.
f) Comunicar el resultat de l’escrutini a la Coordinadora de Terrassa en Comú.
g) L’organització brindarà tots els mitjans que requereixi el Comitè Electoral a
fi de procedir a la consecució de les eleccions en curs. El Comitè Electoral
vetllarà perquè totes les candidatures disposin de les mateixes oportunitats
per la seva difusió i facilitarà els mitjans oportuns per assolir aquest objectiu.
La vulneració de les resolucions del Comitè Electoral en aquest sentit
representarà una falta greu.
h) Interpretar el reglament electoral corresponent per a resoldre en primera
instància les impugnacions o al·legacions.
13.9. L’organització posarà a disposició de les candidatures els següents
recursos:
- Espai a la pàgina web de Terrassa En Comú en el que apareguin publicades
les candidatures amb ordre aleatori.
-Enviament a través de newsletter interna adreçada al cens d’activistes
d’informació sobre l’espai web amb les candidatures i el procés electoral.

Article 14. Comportaments sancionables
Seran motiu de sanció els següents comportaments:
a. Són considerades faltes lleus els següents comportaments:
- L’enviament de correu massiu no desitjat, tipus “spam” que no es realitzi a
través dels canals oficials de TeC.
-Fer una campanya en negatiu. Aquesta s’entén com: caracteritzar de forma
explícita i negativa o desprestigiar personalment a candidats i candidatures
que es presenten en les mateixes eleccions.
b. Són considerades faltes greus: Accions i llenguatge discriminatori i ofensiu,
atacs personals, utilitzar recursos més enllà dels establerts per l’organització
segons aquest reglament
c. Es considerada falta molt greu qualsevol manipulació en el recompte de
vots.
Article 15. Proclamació i comunicació dels resultats
Pel que fa a la votació presencial el recompte serà públic i ha d’haver-hi, com
a mínim, dos responsables. Aquestes persones responsables s’han de definir
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per sorteig entre les persones inscrites en el Cens de TeC. Aquestes persones
han d’acceptar o rebutjar expressament aquesta responsabilitat abans del
començament de la votació.
Els interventors de les candidatures podran ser al punt de recompte i hauran
de ser identificats sempre prèviament davant del Comitè Electoral.
15.1 Acta d’escrutini
L’acta d’escrutini tindrà, almenys, la següent informació: nom dels
responsables del punt de vot, nom dels interventors (si hi hagués), nombre de
votants, vots obtinguts per cada candidatura, vots nuls, reclamacions o
incidències.
15.2. Impugnacions i proclamació dels resultats provisional
Una vegada publicats els resultats provisionals, s’obrirà un període de 2 dies
naturals d'al.legacions dels resultats. El Comitè Electoral haurà de resoldre les
al.legacions en el termini màxim d’1 dia natural i proclamar els resultats
definitius en finalitzar aquell mateix dia.
15.3. Incidències
15.1. Les incidències seran resoltes pel Comitè Electoral amb relació al
calendari fixat.
15.2. Només les candidatures podran presentar incidències, reclamacions o
incompatibilitats al Comitè Electoral via la següent adreça de correu
electrònic: terrassaencomu@terrassaencomu.cat
Article 16. Calendari electoral, terminis
Per a cada convocatòria electoral de Municipals s'haurà de revisar i, si cal,
adaptar a nivell d'organització interna i de termes legals, fent una
convocatòria específica per a cada contesa. La convocatòria determinarà amb
claredat el calendari electoral respectant els següents terminis mínims i
màxims que a continuació es detallen:
a. Convocatòria formal d’eleccions (des de l’adopció de l’acord per part de la
Coordinadora): 1-15 dies naturals.
b. Cens electoral:
- possibilitat de consulta (des de la publicació de la convocatòria): 1 dia
- període d’al·legacions (des de l’inici del període de consulta): 3-15 dies
- termini màxim resolució d’al·legacions (des de tancament del període
d’al·legacions): 1-2 dies
- El cens es tancarà 48 hores abans de l'inici de les votacions.
c. Inscripció dels caps de llista i candidatura 2- 6 dies
d. Recollida d’avals i presentació de candidatures (des de la preinscripció dels
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equips i la publicació del calendari de reunió dels espais): 10-16 dies
e. Candidatures:
-proclamació provisional (des del tancament del període de presentació
d’avals): 1-2 dies
-període d’al·legacions (des de la proclamació provisional): 2 dies
- termini màxim resolució d’al·legacions i proclamació definitiva (des del
tancament del període d’al·legacions): 1 dia.
f. Campanya electoral (des de la proclamació definitiva de les candidatures):
1-5 dies
g. Període de votació (es pot solapar amb el període de campanya): 1-4 dies
h. Resultats: proclamació provisional (des del tancament del període de
votació): 1 dia
-període d’al·legacions (des de la proclamació provisional): 2-3 dies
-termini màxim resolució d’al·legacions i proclamació definitiva (des del
tancament del període d’al·legacions): 1 dia.
16.1 Duració total
De resultes de l’apartat anterior la duració total dels processos electorals
regulats per aquest reglament podria variar entre els 30 i 40 dies comptats
des de la publicació de la convocatòria.
Article 17. Representants i interventors
Les candidatures hauran de designar representants i podran designar
interventors d’acord als procediments que s’indiquin a la convocatòria.
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