Reglament per a l’elecció
extraordinària d’una nova Secretaria
General Autonòmica a Catalunya

1.- Motivació i antecedents de dret
Segons l’Article 15 dels Estatuts de Podemos:
“La Asamblea Ciudadana Permanente estará siempre abierta para realizar consultas de
carácter vinculante sobre asuntos de especial relevancia política.” Pudiendo convocarse “de
manera extraordinaria, sin haberse cumplido el plazo mínimo de dieciocho meses y para
los mismos fines que la Ordinaria cuando: 1. Fallezca, renuncie, resulte incapacitada o
cese la persona que ocupa la Secretaría General. [...]”
Per la seva banda, l’Article 35 afegeix que la Convocatòria de l’Assemblea Ciutadana
territorial podrà fer-se amb caràcter extraordinari a causa de circumstàncies sobrevingudes
citant expressament “el fallecimiento, la renuncia, la incapacitación, el cese o la suspensión
de la Secretaría General”.
Així doncs, després de la renúncia de l’anterior Secretari General Autonòmic de PODEM
Catalunya, es convoca a l’Assemblea Ciutadana Permanent de PODEM Catalunya amb
caràcter extraordinari exclusivament per a l’elecció d’una nova Secretaria General
Autonòmica, de manera que tant el Consell Ciutadà Autonòmic com els documents actuals
romandran en vigor.

2.- Sistema de votació
L'elecció del/la Secretari/a General es realitzarà mitjançant candidatures unipersonals. Cada
persona amb dret a vot seleccionarà a un/a candidat/a i resultarà triada la persona que
obtingui més vots.

3.- Cens de votants
Podran votar en aquest procés els/les inscrits/es a Catalunya que ho siguin com a mínim
des de 10 dies abans de l'inici de les votacions telemàtiques.
La inscripció en Podemos, no obstant això, mai es tanca. Les persones poden seguir
inscrivint-se en tot moment, però només podran votar aquelles persones inscrites abans del
tancament del cens de votants descrit anteriorment.

4.- Avals i condicions per al sufragi passiu
Podran presentar-se a aquest procés aquelles persones que portin un mínim de 6 mesos
inscrites en PODEM Catalunya a explicar cap enrere des del dia en què comencin les
votacions.
Avalar no implica recolzar un/a candidat/a. L'òrgan, Cercle o persona que avala està
garantint amb la seva paraula i la seva signatura que els/les candidats/es compleixen els
principis de PODEMOS en general i l'establert en els documents ètic, polític, organitzatiu i
d'igualtat aprovats en l’Assemblea Ciutadana Vistalegre 2 en concret.
Les persones candidates hauran de ser doblement avalades:

●

Per un nombre d’avals personals de persones inscrites en PODEM Catalunya no
inferior a 150.

●

També, per un espai col·legiat que pot ser qualsevol dels següents:
■

El Consell Ciutadà Autonòmic, el Consell de Coordinació Autonòmic o
el Secretari General Autonòmic sortint.

■

Almenys tres òrgans municipals de la Comunitat Autònoma
(Secretaria General Municipal, Consell Ciutadà Municipal o Plenari)
d'almenys tres municipis diferents.

■

Almenys tres Cercles actius de PODEM, siguin aquests territorials o
sectorials, d'àmbit d'activitat dins de Catalunya, d'almenys tres
municipis o nivells territorials diferents.

Els avals personals només podran ser atorgats per els/les inscrits/es de PODEM
Catalunya que ho siguin des d'almenys 3 mesos explicant cap enrere des del dia en què
comencin les votacions. Una mateixa persona pot avalar a més d'un/a candidat/a.
Els avals atorgats per òrgans col·legiats hauran de ser duts a terme en reunió
convocada amb la deguda publicitat, amb la presentació de les persones candidates que
inclogui una biografia i motivació i deixant constància en una acta en la qual consti els
assistents a la reunió i els vots a favor i en contra d'atorgar l'aval, identificats segons el
votant.
Tots els/les candidats/es han d'haver estat avalats/es segons s'indica en aquest article.
En el cas dels avals personals, i de forma excepcional, una majoria de 3/5 del Consell
Ciutadà Autonòmic que consideri que una persona, malgrat no haver rebut els avals mínims
requerits, té suficient suport per a presentar-se, podria decidir aprovar la candidatura. El
Consell Ciutadà Autonòmic, en aquest cas, haurà de comunicar mitjançant acta i informe
motivat aquesta decisió al Consell de Coordinació Estatal a través de la Secretaria
d'Organització Estatal. Aquesta excepció no serà aplicable per als avals atorgats per òrgans
col·legiats.
Aquesta excepció no es podrà atorgar a aquelles candidatures que hagin estat avalades
quant a l'aval orgànic pel mateix Consell Ciutadà Autonòmic.

5.- Comitè Electoral
Per a aquest procés es formarà de manera obligatòria un Comitè Electoral amb la següent
composició:
●

Tres persones del Consell Ciutadà Autonòmic triades pel Consell de Coordinació
Autonòmic que no siguin candidates i que garanteixin la seva disponibilitat durant el
procés.

●

Una persona designada pels membres de la Comissió de Garanties Democràtiques
Autonòmica. Si no existís aquesta Comissió, una persona designada per la Comissió
de Garanties Estatal.

●

Una persona designada per la Secretaria d'Organització Estatal.

Aquestes 5 persones tindran veu i vot. Una vegada publicades les candidatures, entraran
cadascuna a formar part del Comitè Electoral amb veu però sense vot (o ben elles mateixes
o ben una persona representant).
Seran funcions del Comitè Electoral les següents:
●

Serà l'encarregat de resoldre els conflictes que puguin sorgir en primera instància.

●

Vetllarà pel bon funcionament del procés, així com pel compliment del protocol de
neutralitat.

●

Comprovarà, en cas de conflicte, qualsevol dada relativa als avals de les
candidatures.

●

Vigilarà el correcte funcionament de les taules de votació.

●

Vetllarà perquè es compleixi el calendari.

●

Impulsarà a l'Equip Tècnic per crear espais i dinàmiques de participació, com a
debats i trobades, per visibilitzar als/les diferents candidats/es i per fomentar la
interlocució d'aquests/es amb la ciutadania, mantenint-los/es a tot moment en peus
d'igualtat.

Totes les decisions del Comitè Electoral seran recorribles davant la Comissió de Garanties
Democràtiques competent que resoldrà les reclamacions en el termini de 48 hores o les
arxivarà de manera sumària.
El Comitè Electoral farà públic el seu correu de contacte.

6.- Equip Tècnic
En honor de garantir el correcte desenvolupament de l'assemblea, el Consell Ciutadà
Autonòmic nomenarà un Equip Tècnic perquè es compleixin tots els requisits materials,
jurídics i polítics amb l'objectiu de dur a terme un procés democràtic, neutral, participatiu,
que fomenti la interlocució amb la ciutadania i que mantingui les candidatures a tot moment
en peus d'igualtat.
L'Equip Tècnic, que garantirà a tot moment el compliment dels documents de Feminismes i
LGTBI, estarà format pels següents perfils:
Responsable polític
●

Garanteix el compliment dels documents d'ordre superior i la validesa de les
inscripcions de les candidatures.

●

Coordina el treball de l'Equip Tècnic i informa el Consell Ciutadà de tots els seus
avanços.

Responsable legal
●

Garanteix el compliment de Llei Orgànica de Protecció de Dades.

●

Assegura la legalitat de les votacions i el compliment del protocol de neutralitat.

Responsable de comunicació
●

S’encarrega de coordinar totes aquelles activitats que afectin la imatge i visibilitat de
l'assemblea: butlletins als inscrits, coordinació de les candidatures amb la premsa,

organització de debats televisats, campanyes a les xarxes socials, cartelleria dels
actes, etc.
Responsable de finances
●

Proposa i executa el pressupost.

Responsable d’informàtica
●

Gestiona la web de l'assemblea i els formularis d'inscripció en coordinació amb
l'equip d'informàtica estatal.

Responsable de producció
●

Organitza la logística de les primàries contemplades al calendari.

Responsable de mediació
●

Impulsa i dinamitza espais de negociació i consens.

●

Fomenta la fraternitat i el respecte entre les candidatures.

7. Protocol de neutralitat
El protocol de neutralitat regula durant els processos d'eleccions les següents eines oficials
del partit a tots els nivells territorials:
●
●
●
●

Comptes de Twitter, Facebook, Instagram i altres xarxes socials.
Pàgines web.
Comptes de correu electrònic.
Canals de Telegram, grups de WhatsApp i altres programes de missatgeria.

Els debats els manté la gent. Els comptes oficials tenen la responsabilitat de promocionar i
encoratjar tals debats, però també de comportar-se de manera neutral, perquè aquest sigui
el més net possible.
Els i les responsables dels comptes oficials de Twitter i Facebook, les pàgines web oficials,
els comptes de correu electrònic oficials, els canals de Telegram oficials i qualsevol altre
mitjà telemàtic de comunicació que s'usi de manera oficial es responsabilitzaran de la
promoció dels espais on s'allotgen totes les candidatures des dels comptes corporatius de
Podemos. En cap cas poden promocionar llistes o candidatures individuals concretes.
Totes les candidatures són lliures de crear perfils propis en xarxes socials per promocionar
als seus candidats/es, però en cap cas aquests podran ser confusos o podrà cabre la
possibilitat que es confonguin amb xarxes oficials de Podemos (no es podran utilitzar els
logos o bàners oficials de Podemos per a les mateixes i en la descripció haurà de figurar
que es tracta del compte d'una candidatura).

Durant el procés de promoció de candidatures i les votacions, els comptes oficials de
Podemos llançaran diverses campanyes animant a la participació i promocionant els espais
comuns, però no promocionant candidatures concretes.
Des de comptes oficials es podrà fer cobertura de qualsevol càrrec públic o intern a les
xarxes oficials, encara que pertanyi a una candidatura, sempre que la temàtica que estigui
tractant no estigui relacionada amb el procés intern.
Els/les candidats/es tenen dret a assegurar-se que aquest protocol no s'incompleix en
benefici d'una candidatura concreta i, en cas que així succeeixi, a reclamar el seu
compliment a l'òrgan o Cercle corresponent i a les persones responsables de les xarxes
socials d’aquest.
Els comptes oficials no han d'utilitzar-se per res que no sigui la promoció d'espais comuns.
Per tant, no es pot ni esmentar els comptes de les candidatures ni donar-los RT. Tampoc
s'ha de fer RT a assumptes relacionats amb la interna encara que siguin tuits de portaveus.
Aquesta norma també ha d'aplicar-se als comptes dels diferents grups parlamentaris o
municipals.

8.- Calendari
El calendari és el següent:
Fins al 12 de setembre
Inscripció de precandidatures
13 de setembre
Publicació de precandidatures
Del 13 al 16 de setembre
Recepció telemàtica d’avals individuals
Del 17 al 18 de setembre
Recepció d’avals col·legiats
Esmenes
19 de setembre
Publicació de candidatures definitives
Del 20 al 23 de setembre
Votacions i campanya
24 de setembre
Antifrau i resultats

9.- Taules de votació
Amb la idea de potenciar la participació de les persones inscrites en PODEMOS i eliminar
barreres tecnològiques que dificultin a la gent triar als seus dirigents orgànics, s'anima a la
gent de Catalunya a posar punts de votació en taules a peu de carrer o dins de locals on
qualsevol persona ja inscrita pugui exercir el seu dret al sufragi actiu.
La Secretaria d'Organització Autonòmica publicarà un Protocol detallat per sol·licitar i
gestionar taules de votació.

10.- Finançament de les candidatures
El creixement de PODEMOS ha de venir acompanyat d'una reglamentació mínima però
exigible dels aspectes financers dels processos de primàries internes, perquè siguin més
democràtics, oberts i transparents.
Les diferents candidatures hauran de presentar una comptabilitat que permeti verificar tots
els fets econòmics que es refereixin al procés intern al qual concorrin. Quant a l'aspecte
econòmic, ens encomanem a les instruccions que remeti el Tribunal de Comptes sobre
processos interns dels partits polítics.
Les despeses de campanya electoral podran realitzar-se des del dia en què es convoqui
oficialment el procés fins a l'últim dia de votació. Per tant, tots els ingressos i despeses que
s'originin han de ser realitzats dins d'aquestes dates.
Tots els actes de campanya electoral i la propaganda hauran de ser sufragats per les
pròpies candidatures.
L'origen dels ingressos es regirà sobre els principis de transparència i no finançament
bancari que regeix la política de finances i transparència de PODEMOS. El pressupost de
cada candidatura es realitzarà d'acord als ingressos estimats i es publicarà amb anterioritat
a la web de cada candidatura.
Les despeses computables seran les següents:
●

Propaganda i publicitat directa o indirectament dirigida a promoure el vot a les seves
candidatures, sigui com sigui la forma i el mitjà que s'utilitzi.

●

Lloguer de locals per a la celebració d'actes de campanya electoral.

●

Remuneracions o gratificacions al personal no permanent que presta els seus
serveis a les candidatures.

●

Mitjans de transport i despeses de desplaçament dels candidats, dels dirigents dels
partits, associacions, federacions o coalicions, i del personal al servei de la
candidatura.

●

Quants siguin necessaris per a l'organització i funcionament de les oficines i serveis
precisos per a les eleccions.

El Comitè Electoral establirà de forma prèvia un sostre de despesa a les candidatures
orientat a mantenir una situació d'igualtat d'oportunitats. Per al seu establiment es
consultarà a les candidatures tenint com a referència estàndard el que s'estableix en la
LOREG, la qual cosa resultaria en un total de 0,35 € cèntims pel nombre d'inscrits amb dret
a vot (fixant un mínim de 1000 € de sostre de despesa en qualsevol cas). Cap candidatura
podrà superar el sostre de despesa establerta pel Comitè Electoral.
Totes les candidatures hauran de presentar la seva comptabilitat electoral en la qual
reflecteixin l'import total d'ingressos i despeses. En relació a aquests últims han de
desglossar-se en les partides establertes com a despeses computables.
L'Àrea de Finances i Transparència del nivell territorial corresponent (o immediatament
superior si no n’hi hagués) fiscalitzarà aquesta comptabilitat i emetrà un informe amb les
seves recomanacions. Les diferents candidatures podran consultar dubtes i demanar
assessorament sobre qüestions relatives al finançament i comptabilització de la seva
campanya a aquesta àrea.

