REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE LES PRIMÀRIES OBERTES
BARCELONA 2015
Aprovat pel Consell de Federació del 19 de desembre de 2013

La condició d'elector/a

1. Podrà votar la militància i els i les simpatitzants del PSC de Barcelona. En el
moment d'aprovar aquest reglament es tancarà el cens de militants i
simpatitzants.
2. També podran votar tots els ciutadans i ciutadanes residents a Barcelona
majors de 16 anys el dia de la votació, ja siguin de nacionalitat espanyola,
ciutadans i ciutadanes comunitaris i comunitàries o d'altres nacionalitats amb
permís de residència. Per poder votar hauran de presentar el seu DNI o NIE on
figuri el seu domicili a Barcelona. Si el seu domicili barceloní no figura al seu
DNI o NIE hauran de presentar, a més a més, un document del padró que
certifiqui la seva residència a Barcelona. Abans d'exercir el seu dret a vot, es
contrastarà a través d'un sistema informàtic en xarxa que el DNI o NIE no s'ha
utilitzat per votar prèviament.
3. Per poder exercir el dret a vot caldrà signar un document de suport als valors
i principis del PSC amb el text "Em reconec en els valors progressistes i
d'esquerres de llibertat, igualtat, justícia, solidaritat, fraternitat i pau, i participo
en el procés d'elecció del candidat o candidata del PSC a l'Ajuntament de
Barcelona per tal de contribuir al seu èxit electoral" fent constar nom, cognoms i
DNI o NIE, i realitzant una aportació mínima d'1 euro, però no serà
imprescindible donar la resta de dades personals (adreça, telèfon, correu
electrònic). Es garantirà la confidencialitat de les persones electores, i només
aquelles que donin la seva autorització quedaran registrades. Juntament amb
el text abans esmentat s’agrairà als votants la seva participació a les primàries.

La condició de candidat/a

4. Per a ser candidat/a al procés de primàries de Barcelona, caldrà presentar
l'aval d'entre 18 i 25 membres del Consell de Federació o d'entre 150 i 200
militants de la Federació de Barcelona del PSC, més un nombre d’entre 1000 i
1500 avals de ciutadans i ciutadanes residents a Barcelona majors de 16 anys
que no siguin militants del partit. La Comissió Organitzadora entregarà a les
pre-candidatures les fitxes d'aval normalitzades, on s'haurà de fer constar, com
a mínim, nom, cognoms, DNI o NIE, correu electrònic (qui en tingui) i telèfon, i
només aquestes seran vàlides en la recollida d'avals. Les fitxes de registre de
primàries s’hauran d’entregar en el termini d’una setmana a la Comissió
Organitzadora, a comptar des del moment en que han estat omplertes. El
procés de recollida d'avals tindrà una durada d'entre 4 i 6 setmanes, període
que es concretarà en el temps al calendari que estableixi el Consell de

Federació. Les fitxes d’avals normalitzades podran ser recollides per les
candidatures de forma física o bé mitjançant reproducció digital que ha de ser
completa i clara.
5. Cada militant, sigui conseller/a de federació o no, només podrà avalar una
sola candidatura, i no es podran recollir més avals del màxim establert per tal
de garantir la pluralitat de candidatures. Igualment, no es comptabilitzaran els
possibles avals duplicats d'un mateix ciutadà que hagi avalat a dos o més precandidatures. Les dades de la ciutadania que avali alguna de les candidatures
s'incorporaran al registre de primàries obertes. Els precandidats i les
precandidates vetllaran perquè les dades recollides durant el període d’avals
siguin correctes. En particular verificant el DNI o NIE de la persona en el
moment que avala la candidatura.
6. Els avals s’entregaran a l’Autoritat Electoral el dia fixat al calendari de
campanya aprovat pel Consell de Federació. L’Autoritat Electoral, amb el suport
administratiu necessari, supervisarà el procés, i serà l’encarregada de recollir i
verificar la validesa dels avals i el nombre total d’avals obtinguts per cada precandidat/candidata, eliminant els avals duplicats i garantint la confidencialitat de
les persones avaladores. L’Autoritat Electoral, certificarà la validació dels avals i
nomenarà oficialment els candidats i candidates que hagin obtingut els suports
requerits.
7. L’Autoritat Electoral i la Comissió Organitzadora establiran un sistema de
verificació progressiva a partir d’una mostra aleatòria d’avals de cadascuna de
les candidatures. Es dissenyaran unes fitxes d’aval normalitzades de manera
que no es pugui identificar els avaladors i avaladores un cop verificats els
avals.
8. Els candidats/es al procés de Primàries de Barcelona, s’inscriuran per iniciar
l’obtenció d’avals. Els candidats/candidates es comprometran per escrit amb la
validesa i transparència del procés, així com a donar suport al candidat o
candidata guanyador o guanyadora a través d'una "Declaració de compromís
de les persones que opten a la candidatura” que inclourà un compromís de
lleialtat en relació al procés de primàries i vers les altres candidatures i un
compromís de compliment del present reglament, molt especialment en relació
a l'ús de les bases de dades pròpies i del PSC, i del principi de transparència
financera, segons el que s'indica en els articles 20, 22 i 23 del present
reglament.

L'Autoritat Electoral i la Comissió Organitzadora

9. L'Autoritat Electoral estarà formada per 5 persones: un/a membre de la
Comissió de Garanties del PSC, dos militants del PSC de Barcelona que no
ostentin càrrecs orgànics ni institucionals en l'actualitat, preferentment militants
amb un contrastada trajectòria política, i dos ciutadans o ciutadanes de
Barcelona que no siguin militants del PSC preferentment reconeguts per la
seva trajectòria professional o fedataris públics. Una d’aquestes persones
exercirà la Presidència d’aquest òrgan. Tots els seus membres hauran de ser
imparcials i no donar suport a cap de les candidatures.
10. L'Autoritat Electoral exercirà, de forma imparcial, la supervisió del procés i
de la neutralitat dels òrgans del partit, i resoldrà les possibles queixes o
impugnacions dels pre-candidats o pre-candidates primer i dels candidats i
candidates després, en relació als avals, al desenvolupament del procés de
primàries, i al recompte dels resultats. Les decisions i dictàmens de l'Autoritat
Electoral seran inapel·lables. L’Autoritat Electoral emetrà informació sobre les
primàries en tot allò referit a les seves competències.
11. La Comissió Organitzadora estarà coordinada per la Secretaria
d'Organització de la Federació de Barcelona del PSC i estarà formada per 2
membres més de l'Executiva de la Federació, 1 militant de cada una de les 10
agrupacions territorials de la ciutat a proposta de cada agrupació, 1 militant
d'una de les 5 agrupacions temàtiques de la Federació, 1 representant de la
JSC i 1 representant de cada pre-candidatura a partir del moment que s'iniciï la
recollida d'avals. Un cop oficialitzades les candidatures els i les representants
de les candidatures deixaran de ser membres de la Comissió Organitzadora si
decau la seva candidatura en el cas que no hagin obtingut els avals necessaris
per ser proclamats candidats, en el cas que no hagin passat a la segona volta o
altra raó. Tots els seus membres, a excepció dels o les representants de les
candidatures, hauran de ser imparcials i no donar suport a cap de les
candidatures.
12. La Comissió Organitzadora de les primàries serà l'encarregada d'organitzar
el procés, sota el criteri de neutralitat del partit i assegurar el correcte
funcionament de la campanya, d’emetre informació sobre el desenvolupament
de les primàries a tots els i les militants del PSC i els ciutadans i ciutadanes de
Barcelona en tots els aspectes referits a les seves competències; de garantir la
igualtat d'accés de totes les candidatures als recursos del partit (locals, bases
de dades, etc.); de traslladar a l'Autoritat Electoral els possibles incompliments
del reglament; i de fer possible tot el dispositiu de la jornada electoral, incloent
les butlletes de votació, la situació dels col·legis electorals i la composició de
les taules de votació.

13. La Comissió Organitzadora garantirà un accés equitatiu de totes les
candidatures i pre-candidatures als espais del PSC de Barcelona (sales d'actes
i de reunions i oficines de les 10 seus de les agrupacions i la seu de la

federació). Per tal de fer efectiu aquest principi, la Comissió establirà una gestió
centralitzada de l'ús dels 11 locals del partit, per tal fer compatible l’ús electoral
amb les reunions orgàniques a nivell d'agrupació i federació.
14. Durant el procés de primàries, els treballadors i treballadores del PSC de
Barcelona, tant a la seu de la Federació com a les agrupacions, treballaran sota
la coordinació de la Comissió Organitzadora.
15. La Comissió Organitzadora farà pública una Carta de drets a la informació i
comunicació que garantirà el dret a la informació de les persones electores, un
ús racional de les comunicacions, el compromís públic de privacitat, el dret a la
confidencialitat de les seves dades amb el màxim rigor, i que establirà la
finalitat de la base de dades i la freqüència de les comunicacions entre d’altres.
16. La composició de l'Autoritat Electoral i de la Comissió Organitzadora
respectarà el principi de paritat i serà aprovada pel Consell de Federació tant
aviat com sigui possible per tal que els dispositius es posin en marxa de forma
immediata.

La campanya i el seu finançament

17. El període de pre-campanya per a la recollida d'avals serà d'entre 4 i 6
setmanes i la campanya electoral tindrà una durada d'entre 2 i 4 setmanes.
Respectant aquests intervals, el calendari definitiu de la campanya electoral i el
dia de votació serà fixat pel Consell de Federació.
18. La Comissió Organitzadora garantirà els recursos per l'organització de la
jornada electoral i per la campanya informativa del procés de primàries, i
establirà la despesa màxima destinada a l'organització de les primàries, que
serà aprovada pel Consell de Federació. La campanya informativa inclourà com
a mínim un enviament postal a tots els militants, simpatitzants, ciutadans i
ciutadanes registrats. Aquest enviament incorporarà també la informació de les
candidatures.
19. Els recursos aportats pels votants en el procés de primàries serviran per a
contribuir a les despeses de l'organització del procés que prèviament haurà
assumit el PSC de Barcelona.
20. La Comissió Organitzadora garantirà la transparència dels ingressos i
despeses del procés d'organització de les primàries, així com la transparència
en el finançament de les campanyes dels candidats i candidates . La
informació del finançament de l'organització de les primàries i de les
campanyes de les candidatures es publicarà al llarg del procés les 4 vegades
que estableix l’article 22.
21. Les despeses de les campanyes electorals dels candidats i candidates
aniran a càrrec de les pròpies candidatures, amb un sostre màxim de despesa
de 50.000 euros, que es començaran a comptabilitzar a partir del moment de la

recollida d'avals. D'aquests 50.000 euros, un màxim de 10.000 euros podran
ser aportats pel propi candidat i la resta d'aportacions particulars tindran un límit
de 500 euros per persona física, prohibint-se les aportacions de persones
jurídiques. Les aportacions en espècie hauran de ser també declarades, tot i
que no es comptabilitzaran monetàriament. Els candidats hauran d’aportar un
5% del total recaptat per contribuir al finançament de l’organització del procés
de primàries.
22. Les candidatures entregaran a la Comissió Organitzadora:
1. En el moment de la inscripció, una declaració prèvia que contindrà la
relació dels ingressos i despeses anteriors a l' inici del procés.
2. El dilluns anterior a la presentació d’avals, una declaració d'ingressos i
despeses des de la inscripció fins a aquell moment.
3. El dilluns anterior a la primera jornada electoral, una declaració dels
nous ingressos i despeses del procés de primàries fins aquell moment.
4. 9 dies després de la celebració de la jornada electoral, la liquidació
definitiva amb el detall de la relació d’ingressos i despeses de tot el
procés de primàries.

23. Les donacions efectuades a les candidatures hauran de ser comunicades a
la Comissió Organitzadora, que les publicarà al llarg del procés les 4 vegades
que estableix l’article 22, especificant l'import de la donació i el nom, cognoms i
DNI, NIE o Passaport. De conformitat amb els criteris de transparència que
regeixen el procés de primàries, les donacions i els noms de les persones
donants es faran públics. Tindran consideració de microaportacions les
donacions de quantitat inferior a 100 €. En el cas que el total de
microaportacions efectuades per una persona donant no superi els 100€
aquestes no s’hauran de fer públiques formalment i no caldrà el DNI de les
persones donants Les candidatures facilitaran aquesta informació en format
electrònic, en un arxiu fàcilment processable per la Comissió Organitzadora i
sense que hi hagi cap duplicitat de persones.
24. A més de posar a disposició de les candidatures que ho sol·licitin, espais de
reunió i treball als locals del partit, garantint sempre la igualtat d'accés de totes
les candidatures, la Comissió Organitzadora facilitarà també l’ús de les
infraestructures de comunicació del partit (via postal, telefònica o electrònica),
sempre que les candidatures es facin càrrec del cost de l'enviament o les
trucades telefòniques.
25. Les candidatures podran contractar publicitat en els mitjans de comunicació
amb la limitació del sostre de despesa establert a l’apartat 21 d’aquest
reglament.
26. Les persones candidates hauran de participar en els debats que organitzarà
la Comissió Organitzadora i no podran concórrer a debats entre candidats
organitzats pels mitjans de comunicació en què no hagin estat convidades totes
i cadascuna de les candidatures que formin part del procés de primàries.

27. Les candidatures que concorrin al procés de primàries hauran de lliurar a la
Comissió Organitzadora, sempre que hagin donat conformitat i donant
compliment a la llei de protecció de dades, les dades de caràcter personal
recollides i relacionades amb les eleccions primàries. Aquestes i formaran part
del registre de primàries del PSC de Barcelona.

La jornada electoral

28. El vot serà presencial i a tal efecte la Comissió Organitzadora establirà com
a mínim un punt de votació per cada districte. S'afegiran més punts de votació
a cada districte en funció dels mitjans materials i humans, que es distribuiran
per districtes de forma proporcional al vot socialista de les darreres eleccions
municipals.
29. La Comissió Organitzadora nomenarà de 3 a 4 persones per formar cada
una de les meses electorals, incloent-hi un president/a, un
vicepresident/vicepresidenta i un secretari/secretària. La presidència de les
meses haurà de complir criteris de màxima neutralitat i no podrà haver format
part ni col·laborat amb cap candidatura.
30. Les candidatures podran nomenar interventors i interventores adscrits a
cada una de les meses electorals, per vetllar per la imparcialitat i neutralitat del
procés en cada un dels punts de votació. Durant la jornada electoral no es
podrà demanar el vot per cap candidatura.
31. La Comissió Organitzadora garantirà l'accessibilitat de l'espai físic dels
punts electorals així com el dret de participació de tots els i les militants,
simpatitzants i ciutadans o ciutadanes amb alguna discapacitat que vulguin
participar en la votació.

El recompte de vots i els resultats electorals

32. El recompte de vots de la jornada electoral serà controlat per l'Autoritat
Electoral, que és qui validarà el resultat, amb l'assistència de la Comissió
Organitzadora, incloent-hi els i les representants de les candidatures, que
exerciran com a interventors/es.
33. En el cas que un dels candidats o candidates obtingui un 40% o més dels
vots vàlids emesos (excloent els vots considerats nuls) amb una diferència de
10 punts percentuals o més en relació al segon/a candidat/a més votat, serà
proclamat/da guanyador/a per l'Autoritat Electoral, que transmetrà els resultats
al Consell de Federació per tal de nomenar el o la guanyador/a candidat o
candidata del PSC a l'alcaldia de Barcelona.

34. En el cas que cap candidatura obtingui el 40% dels vots vàlids amb un
diferencial de 10 punts percentuals o més en relació al o la segon/a candidat o
candidata més votat o votada, es procedirà a una segona votació entre els o les
dues candidatures més votades 7 dies després de la primera votació. En
aquesta segona votació serà proclamat o proclamada guanyador o guanyadora
el candidat o candidata que rebi un major nombre de vots vàlids.
35. La Comissió Organitzadora garantirà que en el segon dia de votació es
disposi dels mateixos punts de votació que el primer i mantindrà la mateixa
composició de les taules de votació sempre que sigui possible. També
garantirà que tots els electors o electores registrats o registrades rebin per
correu electrònic informació puntual de la nova votació, per tal de motivar la
seva participació, així com informació de les dues candidatures que
competeixin a la segona volta.

