Reglament de primàries obertes a la ciutadania per a l’elecció de candidats i
candidates a l’alcaldia de poblacions de més de 50.000 habitants

1.

La designació de candidats i candidates a alcalde o alcaldessa de poblacions de
més de 50.000 habitants i d’acord a allò que estableix el Reglament d’Elecció
de candidats a alcalde i alcaldessa aprovat pel Consell Nacional, es podran
produir mitjançant unes eleccions primàries obertes a la ciutadania. Serà
necessari l'acord de la Comissió Executiva del PSC, escoltada la Comissió
Executiva de Federació.

2.

Podran participar com a electors i electores en el procés de primàries obertes
per elegir candidats a alcaldes i alcaldesses els afiliats i afiliades del PSC
(militants i simpatitzants).

3.
També els ciutadans i les ciutadanes que acreditin estar empadronats al municipi que
siguin majors de 16 anys el dia de la celebració de l’elecció, que aportin un mínim d’un
euro per a sufragar el cost del procés electoral i signin una declaració en la qual es
reconeguin en els valors progressistes i d’esquerres i manifestin la seva voluntat de
contribuir a la victòria del candidat o la candidata socialista designat a través del
procediment de primàries
La declaració que hauran de subscriure els electors i electores que vulguin participar en
el procés de primàries obertes a la ciutadania serà la següent: “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 socialista a l’alcaldia per
contribuir al seu èxit electoral”.
4.

Les persones no afiliades que vulguin participar en el procés d’eleccions
primàries obertes a la ciutadania podran proporcionar voluntàriament les seves
dades personals per rebre informació del procés electoral i de les activitats del
PSC. Aquestes dades seran tractades d’acord a allò que estableix la Llei
Orgànica de Protecció de Dades.

5.

Podran participar com a candidats o candidates en el procés de primàries
aquelles persones que:
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a)

Siguin proposades per la Comissió Executiva d’Agrupació o la Comissió
Executiva de Federació.

b)

Obtinguin l’aval d’almenys el 20% dels i les militants.
únicament podrà avalar un candidat o una candidata.

c)

En aquelles ciutats amb alcalde o alcaldessa socialista que optin a la
reelecció, aquests necessitaran ser proposats per la Comissió Executiva de
l’Agrupació o de la Federació, o bé obtenir l’aval d’almenys el 20% dels i
de les militants de l’Agrupació. Qui vulgui presentar-se davant d’un alcalde
o una alcaldessa que opti a la reelecció haurà d’obtenir l’aval de com a
mínim un 40% dels i les militants de l’agrupació corresponent.

Cada militant

En el cas de la ciutat de L’Hospitalet, la proposta haurà de provenir de la Comissió
Executiva de Federació o del percentatge que correspongui d’acord amb el barem
anterior aplicat al conjunt de la federació. A la ciutat de Barcelona, per les seves
especials característiques demogràfiques i socials com a capital de Catalunya, serà la
Federació de Barcelona del PSC la que elaborarà el seu propi reglament d’eleccions
primàries obertes, del qual es donarà coneixement al Consell Nacional.
6.

Els candidats i candidates hauran de mantenir en les seves activitats
d’informació un comportament adequat amb els principis que inspiren el Partit.
No podran realitzar manifestacions que suposin la desqualificació o el
menysteniment d’altres candidats i candidates ni de cap afiliat o afiliada al
Partit. Subscriuran públicament la següent declaració: “Em comprometo a fer
una campanya austera inspirada en els ideals democràtics i socialistes, a
respectar la resta de candidats i candidates en aquest procés de primàries
obertes i la història i l’organització del PSC, a participar en els debats entre
candidats que s’estableixin i a acceptar el resultat proclamat pels òrgans del
PSC. En el cas de no ser elegit, participaré activament en la campanya
electoral del candidat o candidat/a elegit o elegida a través del procés de
primàries obertes. Si guanyo, em comprometo a enriquir i respectar el
programa electoral que aprovi el partit”.

7.

Els candidats que ostentin responsabilitats orgàniques en el partit, quedaran
suspesos en les seves funcions fins a la celebració de les eleccions primàries
obertes a la ciutadania.
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Els candidats presentaran una memòria explicativa de les fonts de finançament de la
seva campanya, amb expressió detallada del pressupost i relació dels aportants.
8.

En cas que, finalitzat el període de presentació de candidatures, existís només
un candida o una candidata, la Comissió Executiva de l’Agrupació ho
comunicarà a la Comissió Executiva de la Federació que ho trametrà a la
Comissió Electoral del Partit que, coneguda l’opinió de la Comissió Executiva
del Partit, autoritzarà a sotmetre’l o sotmetre-la a la votació individual i
secreta dels afiliats i les afiliades de l’Agrupació.

9.

Si finalitzat el període de presentació de candidatures hi ha municipis amb més
d’una, la Comissió Electoral del Partit fixarà el calendari d’eleccions. Els
candidats i les candidates en el procés de primàries obertes rebran un suport
equitatiu per part de l’estructura de l’agrupació i la federació del Partit. Així
mateix, se’ls facilitaran mecanismes per fer arribar la seva proposta als afiliats
i les afiliades de l'agrupació

10. La Comissió Electoral del Partit, amb les de les federacions, supervisarà el
desenvolupament de les campanyes i exercirà com a Autoritat Electoral,
aplicant el present Reglament, interpretant-lo i desenvolupant-lo a pròpia
iniciativa o a petició dels òrgans del partit i dels candidats i candidates que
concorrin al procés d’eleccions primàries obertes a la ciutadania.
11. En el procés d’eleccions primàries obertes a la ciutadania, només es podrà
votar de forma presencial, en qualsevol de les meses habilitades a tal efecte a
locals del Partit o locals públics, accessibles i coneguts, utilitzant les paperetes
oficials. La ubicació de les meses, així com l’horari de votació, serà pública
almenys quinze dies abans de la votació a través dels mecanismes dels quals
disposi l’organització del partit. Es votarà en urna, es garantirà el secret del
vot i la màxima reserva a l’hora d’agafar la papereta de votació.
12. Les executives locals seran les responsables del dispositiu electoral que ha de
permetre el desenvolupament de les eleccions primàries obertes a la
ciutadania, promovent la màxima participació amb total garantia de neutralitat
i transparència.
13. A cada agrupació on es convoquin primàries obertes a la ciutadania es
constituirà una Mesa Electoral, formada per un president, dos vocals, i tres
suplents, escollits per l'assemblea d'agrupació.
Aquesta Mesa exercirà la
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màxima responsabilitat del procés electoral el dia de la votació. En el cas de no
comparèixer el dia de la votació un suficient número de titulars i suplents, la
Mesa Electoral es conformarà pel primer o la primera militant present a l’hora
de la seva constitució i un membre de la Comissió Executiva de l’Agrupació,
informant d’aquesta circumstància a la Comissió Electoral.
14. En el cas que hi ha hagués mes d’un col·legi electoral en un mateix municipi,
cada un d’ells haurà de tenir la seva pròpia Mesa
15. Els candidats i les candidates podran nomenar interventors, que hauran
d’ésser afiliats del Partit en l’àmbit territorial en què es desenvolupi la
consulta, perquè puguin exercir les funcions de control i vigilància en la o les
Meses Electorals. Els seus noms es comunicaran a la Secretaria d’Organització
del Partit, que els acreditarà, i a la Comissió Electoral
16. Als efectes de comprovar la identitat dels electors i electores i prevenir
qualsevol intent d’exercir el vot més d’una vegada serà imprescindible la
presentació de l’original del Document Nacional d’Identitat (DNI), Permís de
Residència (NIE) o del Passaport. Tot el procediment ha de garantir la
privacitat de les dades personals. Si al document presentat no coincideix la
ciutat de residència i el municipi on es celebren les eleccions primàries, s’haurà
d’aportar un document que acrediti la residència al municipi.
17. Finalitzada la votació, es procedirà al recompte públic dels vots i a continuació
es procedirà a l’elaboració de l’acta d’escrutini. Finalment es remetrà l’Acta
d’escrutini a la Comissió Electoral de la Federació
18. La Comissió Electoral de la Federació, en sessió convocada a tal efecte,
proclamarà el resultat, del qual en donarà compte a les comissions executives
corresponents i al Consell de la seva federació. El recurs contra l’acord de les
comissions electorals de federació es presentarà davant la Comissió Electoral
del Partit.
19. La Comissió Electoral presentarà un dictamen al Consell de Federació amb el
candidat o candidata a l’alcaldia escollit, juntament amb la informació dels
candidats i les candidates presentats i el nombre de vots obtinguts, segons el
model d’acta que es facilitarà per part de la Secretaria d’Organització del
Partit.
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20. Els Consells de Federació, en sessió convocada a tal efecte, a partir del
dictamen de la Comissió Electoral del seu àmbit, o en el seu defecte de la
Comissió Executiva de la Federació, elevaran la llista de candidats guanyadors
per a la seva presentació al Consell Nacional.
21. La proposta del Consell de Federació es lliurarà a la Comissió Electoral del
Partit.
22. La Comissió Electoral formularà al Plenari del Consell Nacional, en sessió
convocada a tal efecte, una proposta de candidat o candidata a alcalde o
alcaldessa per a cadascun dels municipis que hagin celebrat primàries obertes.
23. En sessió del Consell Nacional convocada a l’efecte i un cop formulades les
propostes de la Comissió Electoral del partit, s’obrirà un torn d’intervencions
per part dels consellers i les conselleres nacionals. A continuació es procedirà a
la votació dels candidats i les candidates a alcalde i alcaldessa proposats, que
es podrà fer en bloc o individualment. Si es vota algun candidat o alguna
candidata de manera individual haurà de ser per decisió de la Mesa del
Consell.
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