REGLAMENT DE LES PRIMÀRIES PER ESCOLLIR LA COMPOSICIÓ I ORDRE DE
LA CANDIDATURA ELECTORAL PER A LES ELECCIONS MUNICIPALS DE 2023 A
PRESENTAR PER L’AGRUPACIÓ D’ELECTORS D’ARA MAÓ
Les primàries són una expressió inequívoca de la nostra ferma creença en la democràcia
participativa interna i externa, a l’empara dels principis assenyalats a les bases polítiques d’Ara
Maó aprovades en l’assemblea de dia 12 de desembre de 2020, i refermades en la voluntat de
presentar-nos a les eleccions sota la fórmula d’agrupació d’electors en l’assemblea de 18 de
desembre de 2021.
Capítol I. Objecte del Reglament
Article 1. El present reglament té per objecte la regulació del procés electoral de primàries que ha
de donar lloc a la formació de la candidatura mitjançant la qual l’agrupació d’electors ARA MAÓ
concorrerà a les eleccions municipals de Maó l’any 2023. La realització d’aquest reglament respon
al manament de l’Assemblea realitzada dia 18 de desembre de 2021.
Article 2. És competència de l’Assemblea d’ARA MAÓ la convocatòria i fixació del calendari del
procés de primàries, tot a proposta del Grup Motor.
Capítol II. Característiques de les Primàries
Article 3. Es realitzarà al municipi de Maó un procés de primàries obertes a la ciutadania per a la
tria de les persones que formaran la candidatura, segons s’especifica a l’article 9 del capítol VI.
Aquest procés de primàries consta de dues parts:
• La primera, on s’elegeix un equip encapçalat pel cap de llista més un màxim de tres
persones que l’acompanyaran.
•

La segona part, serveix per triar i completar la resta de llista, a partir del nombre següent
resultant de la primera part. Posteriorment, els resultats hauran de ser ratificats per
l’assemblea, que es convocarà com a màxim un mes després. S’efectuarà d’acord amb el que
s’especifica en l’ANNEX 1 d’aquest reglament.

Capítol III. Comissió de Primàries
Article 4. Es constituirà una Comissió de Primàries elegida per l’Assemblea i conformada per tres
persones titulars i tres suplents amb les següents funcions:

• Organitzar, dirigir, acomplir i fer complir el present reglament.
• Fer el recompte de vots, l’arxiu de les actes de votació i la proclamació de resultats.
• Dur el control del cens electoral.
• Resoldre les reclamacions, al·legacions i impugnacions que se li presenten.
• Elaborar els models de documents a què es fa referència en aquest reglament.
Capítol IV. Inici i calendari dels processos de primàries
Article 5. L'assemblea establirà la data d’inici del procés de primàries d’ARA MAÓ.
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Capítol V. Cens electoral
Article 6. La Comissió de Primàries serà responsable de la creació, publicació i tancament del cens
electoral.
Article 7. L’Assemblea establirà amb la convocatòria d’eleccions primàries la data d’obertura i
tancament del cens electoral. En tot cas, el tancament es realitzarà deu dies naturals abans del dia de
la votació de primàries i les persones que s'hi hagin inscrit hi tindran accés a efectes de
comprovació. Després del tancament, s’obrirà un termini de tres dies hàbils per presentar
reclamacions. L’endemà de tancar-se el termini per presentar reclamacions, es resoldran, i el cens
electoral definitiu serà accessible per a aquells que s'hi hagin apuntat.
Capítol VI. Sufragi actiu (Qui pot votar)
Article 8. Podran participar com a electors i electores en aquest procés de primàries totes les
persones majors de 16 anys empadronades en el municipi de Maó, d'acord amb els condicionants
establerts en l'article següent.
Article 9. El Cens electoral estarà format per:
• Les persones adherides a ARA MAÓ.
•

Els ciutadans i ciutadanes que acreditin estar empadronats al municipi de Maó, majors de 16
anys (tenint en compte la llei de protecció de dades), que s’hagin inscrit en el cens de
persones electores en temps i forma (tal i com estableix l’article 7 d’aquest reglament) i que
hagin declarat la seva voluntat de compartir el valors d’ARA MAÓ. En qualsevol cas,
s’haurà de tenir en compte el que fa referència a la Llei de protecció de dades, i tota aquesta
informació, una volta passada la fase de primàries, haurà de ser destruïda degudament.

Des del moment de la convocatòria de les primàries i durant un termini mínim de deu dies naturals,
qualsevol persona no adherida podrà sol·licitar estar inscrit com a elector o electora en aquest
procés de primàries a les eleccions municipals. Per a inscriure’s en el cens com a elector o electora,
es recaptaran les dades bàsiques d’identificació, localització i comunicació.
S’estableix que es podrà realitzar una aportació voluntària el dia de la votació adreçada a sufragar
els costos que pugui generar el procés de primàries i el de la campanya electoral.
Capítol VII. Sufragi passiu (Qui pot ser votat)
Article 10. En el procés de primàries per a les eleccions municipals, des del moment de la
convocatòria de les primàries i durant un termini mínim de quinze dies naturals, qualsevol persona
que complesqui els requisits establerts en la legislació vigent i sigui adherida a Ara Maó podrà
avalar candidats o candidates i presentar-se com a candidat o candidata.

• Els equips que vulguin optar a la primera part del procés de primàries, hauran de
presentar vint avals de persones adherides a ARA MAÓ en el termini que
s’establesqui en el calendari electoral.
•

Les persones que vulguin optar a ocupar la resta de la candidatura d’ARA MAÓ
hauran de presentar cinc avals de persones adherides a ARA MAÓ en el termini que
s’establesqui en el calendari electoral.
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•

 En un termini no superior a tres setmanes, a partir del dia de les votacions en el
procés de primàries, l’Assemblea haurà d’aprovar, si fos el cas, els seus candidats i
candidates.

Article 11. Cada adherit podrà avalar el nombre de candidats i candidates que consideri oportú en el
procés de votació de primàries.
Article 12. Els avals s’hauran de presentar a la Comissió de Primàries per part de les persones
avalades o avaladores. Les persones que es vulguin presentar podran aportar un nombre d’avals
superior a l’establert fins a un màxim del 20%. Els membres de la Comissió de Primàries no podran
ser candidats en el procés de primàries ni avalar cap candidatura.
Article 13. Si les persones candidates no fossin adherides o simpatitzants, es podran presentar
després d’haver signat el codi ètic de l’agrupació. No obstant, la Comissió de Primàries, per majoria
simple, podrà rebutjar la seva inclusió en el procés, argumentant la manca d’idoneïtat que motiva la
no acceptació. Com a conseqüència, l’interessat podrà reclamar que es revisi l’exclusió davant la
Comissió de Primàries, com a òrgan competent.
Article 14. Les persones que es presentin com a candidates a les primàries hauran de presentar
informació de la seva persona: escrit de presentació, currículum breu amb informació objectiva de
la seva formació, trajectòria personal i professional, ocupació actual, una fotografia i una exposició
de motius per presentar-s’hi.
Article 15. El procés de primàries servirà per cobrir el màxim de llocs possibles. En el cas que el
nombre de persones candidates sigui inferior, serà l’Assemblea qui completarà la llista amb les
persones adherides o simpatitzants que escaiguin, i les situarà en la cua de llista, acomplint tots els
requisits generals necessaris que emanen del present Reglament.
Capítol VIII. Campanya electoral
Article 16. Tres dies hàbils després d’haver finalitzat el termini de presentació al procés de
primàries, es farà pública la relació de persones candidates presentades i es notificarà a tots els
adherits la llista sencera amb la foto i explicació personal presentada.
Article 17. Es podrà fer campanya de forma telemàtica a la web d’ARA MAÓ. Igualment es podran
fer servir webs o blocs aliens a ARA MAÓ, i de diferents a les oficials habilitades, així com també
altres mitjans i recursos externs.
Article 18. Les persones candidates rebran suport equitatiu per part de totes les estructures d’ARA
MAÓ i de les organitzacions que hi donen suport.
Capítol IX. Sistema de votació
Article 19. Per al sistema de votació, es tindrà en compte el que marca l’ANNEX 1 d’aquest
reglament.
Capítol X. Votació
Article 20. La votació serà presencial o telemàtica. També es podrà votar per correu certificat amb
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avís de rebuda, enviant al domicili d'un dels components de la comissió de primàries -a designar- un
sobre blanc tancat (sense marca de cap casta) que contengui la papereta i, dins d'un altre sobre, la
fotocòpia del document d'identificació personal. També es donarà validesa a aquelles votacions
fetes a través d’un correu electrònic. En aquest cas, s’habilitarà una adreça específica per a la
votació, en què les persones votants enviaran la seva papereta juntament amb una còpia amb els
documents d’identificació pertinents.
Article 21. Als efectes de comprovar la identitat dels electors i electores en el vot presencial i per tal
de prevenir qualsevol intent d’exercir el vot més d’una vegada, s’haurà de presentar l’original d’un
document d’identitat, del passaport o qualsevol altre acceptat per la llei electoral vigent. Tot el
procediment ha de garantir la privacitat de les dades personals.
Article 22. La Mesa Electoral estarà ubicada a un local públic accessible i conegut o a la seu de
l’organització. Es votarà en urna tancada i transparent, i es garantirà el secret del vot i la màxima
reserva a l’hora d’agafar i omplir la papereta de votació.
Article 23. La Mesa Electoral estarà composta pels membres de la Comissió de Primàries.
Article 24. La Mesa Electoral estendrà acta de la jornada de votació on es faran constar les persones
que la integren, l’hora d’obertura i tancament, el resultat de l’escrutini i les incidències hagudes.
Article 25. El format de paperetes serà confeccionat i facilitat per la Comissió de Primàries.
Article 26. La Mesa Electoral estarà oberta, com a mínim, de 18 a 21 h. L’horari exacte serà
determinat per la Comissió de Primàries.
Capítol XI. Escrutini i proclamació dels resultats.
Article 27. Finalitzat l’horari d’obertura de la Mesa Electoral, es procedirà al recompte de vots, que
serà obert, el resultat del qual es farà constar en l’acta signada pels components de la Mesa, una
vegada fetes constar les observacions (si n’hi hagués).
Article 28. Si del resultat final es produís un empat es resoldrà en Assemblea d’ARA MAÓ
convocada a tal efecte en un termini màxim de dues setmanes, en votació individual, lliure i secreta,
després d’escoltades les persones candidates. En cas de persistir l’empat, es farà per sorteig.
Capítol XII. Reclamacions, al·legacions o impugnacions
Article 29. Qualsevol reclamació, al·legació o impugnació, prèvia a la jornada electoral, es
presentarà davant de la Comissió de Primàries, la qual resoldrà abans de la jornada electoral.
Article 30. Qualsevol reclamació, al·legació o impugnació, el dia de la jornada electoral, haurà
d’incloure una motivació breu a l’acta de l’escrutini, o es presentarà davant de la Comissió de
Primàries en un termini màxim de 48 hores des del tancament de la Mesa Electoral. Es resoldrà
prèviament a la ratificació de resultats de forma oficial.
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Capítol XII. Finalització del procés
Article 31. La Comissió de Primàries realitzarà un informe detallat en què s’explicarà el
desenvolupament i el resultat del procés. L’informe contindrà totes les actes de totes les reunions
celebrades, on constaran tots els acords i decisions preses, l’acta de la Mesa, les impugnacions i les
resolucions efectuades.
Article 32. Qualsevol reclamació de les resolucions de la Comissió de Primàries, es presentarà
davant l’Assemblea.
Article 33. El resum de l’informe serà publicat al web, i del seu contingut íntegre s’informarà a
l’Assemblea, la qual, en la primera sessió que realitzi, el podrà debatre i ratificar, si escau.
Article 34. L’Assemblea d’ARA MAÓ es podrà reservar l’elecció d’alguns llocs de la llista per tal
d’oferir-los a persones de reconegut prestigi com a llocs d’honor.
Disposicions addicionals
PRIMERA. En tot allò no previst en el present Reglament, es remetrà a allò disposat de forma
subsidiària a la legislació electoral vigent.
SEGONA. Per a qualsevol dubte d’interpretació del Reglament durant el procés, la Comissió de
Primàries serà la qui tindrà competència exclusiva de resoldre’l.
TERCERA. El present Reglament entrarà en vigor en el moment de la seva aprovació a
l’Assemblea, (segons allò establert a les Normes i Bases d’ARA MAÓ) i només serà efectiu per al
procés electoral de les eleccions municipals de 2023.
QUARTA. Qualsevol esmena de modificació del present reglament requerirà de la mateixa majoria
absoluta requerida per a la seva aprovació.
ANNEX 1
1. En el sistema de votació, en qualsevol cas, s'hauran de tenir en compte les següents
consideracions:
•

 En la primera fase:
◦  Per una banda, es presentaran llistes formades per la persona que encapçala la llista i
les següents persones candidates ordenades alfabèticament. L’equip ha de preveure la
paritat entre candidats (mínim una persona de cada gènere).
∘

Per una altra, a l’hora de fer la votació, la persona votant ordenarà en la papereta els
candidats i candidates de l’equip del dos al final de la llista, posant el nombre al costat
del nom de les persones i no serà obligatori posar tots els ordinals.

•

 Cada persona candidata únicament podrà presentar-se en un dels equips.

•

 Si hi ha més d’una llista, els membres de les candidatures que no han resultat elegides,
es podran presentar individualment al segon procés de primàries.
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•

 En una segona fase, amb posterioritat i passat un termini de temps no inferior a un mes, es
votarà la resta de la candidatura. En la papereta s’ordenaran els candidats i candidates des
del nombre següent al de l’equip triat a la primera fase de primàries fins al vint-i-u, i no
serà obligatori posar tots els ordinals.

•

 Finalment, els resultats seran ratificats per l’assemblea.

2. La validesa de les paperetes s’interpretarà atenent als criteris establerts en la legislació electoral
general. No serà obligatori posar tots els ordinals en les paperetes, però ho han d’estar de forma
clara. En cas, per errada o intencionadament, d’haver assignat un mateix ordinal a dues persones
diferents, no computarà cap dels dos.
3. Votacions.
•  Primera fase:
o Com a primer pas, realitzar el recompte de vots de cada llista, per saber quin equip
en té més.
o 1a ronda de votacions. A partir de la llista resultant, es durà a terme el recompte que
servirà per a ordenar-la, segons la fórmula proposada: 1/n (on, n, és el nombre que
ocupa la persona candidata, 1/1, 1/2,...)
• Segona fase:
o S’emprarà la mateixa fórmula per tal d’ordenar la resta de la llista que acompanyarà
l’equip triat a la primera fase. El recompte s’iniciarà amb el nombre que segueix al
darrer que tanca l’equip. (1/1, 1/2,...)
Lloc

Ordinal Valor

Lloc

Ordinal Valor

2

1,000

5

1,000

3

0,500

6

0,500

4

0,333

7

0,333

8

0,250

9

0,200

Efectuat el sumatori de tots els vots obtinguts, s’ordenarà la llista de major a menor.
4. Una vegada definit l’equip que encapçalarà la candidatura, la comissió electoral ordenarà la resta
de llista elegida tenint en compte que aquesta ha de tenir, mínim, una representació d’un 50 % de
dones, a més de seguir els criteris de paritat d’acord amb el que estableix la legislació orgànica de
règim electoral general.
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