LES PRIMÀRIES DE

JUNTS PER CATALUNYA
Junts és un partit compromès amb la democràcia i el bon govern. Ara toca preparar les properes eleccions al Parlament de Catalunya i és molt important l’elecció de les persones que seran la veu de Junts
a les eleccions primer, i després al Parlament i al Govern.
Aquest procés de selecció el farem conjuntament tots els afiliats i la direcció del partit. Un procés que
ens ajudarà a seleccionar els millors candidats i ens reforçarà en els valors democràtics que ens identifiquen com partit. Junts sortirà reforçat externament i internament del procés de primàries.
El procés de primàries serà a doble urna i consecutiu en el temps. La primera urna servirà per escollir la
persona de Junts que optarà a presidir el Govern de la Generalitat. La segona urna escollirà de manera
efectiva i directa les persones que ocuparan els principals llocs d’elecció en cada circumscripció. Posteriorment la direcció completarà la llista amb la resta de candidats i la posarà a validació de tots els
afiliats.

Primer pas: Primàries per a presidenciable (primera urna)
• Què s’escull?
La persona que optarà en nom de Junts per Catalunya a la presidència efectiva de la Generalitat.
•

Qui s’hi pot presentar i amb quins avals?

La candidatura serà individual. La podrà presentar qualsevol afiliat o simpatitzant que reuneixi l’aval de
100 altres afiliats. En el cas dels simpatitzants, han d’haver sol·licitat i obtingut l’autorització de l’Executiva Nacional per concórrer-hi.
Els avals es recolliran a la pàgina web del partit un cop les candidatures hagin estat acceptades per
la Mesa electoral. Aquest sistema de recollida és l’únic que garanteix unes condicions d’igualtat entre
presidenciables donat que per protecció de dades el cens dels afiliats no es pot cedir. Cada afiliat podrà
avalar més d’una candidatura.
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• Quin calendari?
9-11 novembre: presentació de candidatures, inclosa la petició a l’executiva dels simpatitzants que
vulguin concórrer-hi.
12 novembre: resolució, si és el cas, sobre els simpatitzants. Mesa electoral confirma les candidatures.
13-15 novembre: recollida d’avals a la pàgina web.
16 novembre: validació de candidatures.
17-29 novembre: campanya de primàries.
28-29 novembre: elecció i proclamació dels resultats.
• Quina campanya?
Debats públics entre els candidats en diverses vegueries per abordar qüestions generals, sectorials i
territorials.
Cada presidenciable tindrà la llibertat de fer entrevistes als mitjans i fer ús de les xarxes que millor
consideri. Cada agrupació comarcal o de vegueria podrà organitzar actes en el format que considerin
sempre que es garanteixi la igualtat d’oportunitats per a tots els presidenciables.

Segon pas: Primàries per a confecció de llista (segona urna)
• Què s’escull?
Els candidats de Junts per Catalunya que ocuparan les primeres posicions de les llistes electorals al
Parlament de Catalunya.
• Qui s’hi pot presentar i amb quins avals?
Qualsevol afiliat o simpatitzant. En el cas dels simpatitzants, han d’haver sol·licitat i obtingut l’autorització de l’Executiva Nacional per concórrer-hi.
No es requereixen avals per a cap dels candidats.
• Què s’escull?
Els tres primers lloc de Lleida i Tarragona, els 4 de Girona i els 8 de Barcelona (del 2 al 9, ja que la primera posició l’ocuparà la persona escollida com presidenciable).
• Quin és l’àmbit d’elecció?
L’àmbit d’elecció és el de les 4 circumscripcions.
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• Com es vota?
Es vota en llista oberta i vot limitat. Amb això es garanteix la lliure elecció de les preferències personalitzades i es potencia la diversitat i pluralitat dels candidats.
En el cas de Lleida i Tarragona cada afiliat podrà votar un màxim de 2 persones de les 3 que s’han
d’escollir; en el cas de Girona, 3 de les 4, i a Barcelona 6 de les 8.
• Quin calendari?
30 novembre-3 desembre: presentació de candidatures, inclosa la petició a l’executiva dels simpatitzants que vulguin concórrer-hi.
4-6 desembre: validació de candidatures.
7-13 desembre : campanya de primàries.
12-13 desembre : elecció i proclamació dels resultats.
• Quina campanya?
Cada candidat tindrà la llibertat de fer entrevistes als mitjans i fer ús de les xarxes que millor consideri.
Cada agrupació comarcal o vegueria podrà, si vol, organitzar actes en el format que considerin sempre
que es garanteixi la igualtat d’oportunitats per tots els presidenciables.

Tercer pas: Confecció i validació de llistes definitives
• Com es completa la confecció de la llista?
L’executiva nacional completarà la llista en cada una de les circumscripcions. Ho farà tenint present els
criteris, entre d’altres, de paritat, pluralitat ideològica, equilibri territorial, diversitat professional, equilibri
entre experiència i renovació institucional i diversitat generacional.
En qualsevol cas es tindrà en compte el suport que en cada circumscripció han obtingut les persones
que no han estat proclamades automàticament candidates.
• Com es validen les llistes?
En cada circumscripció es posarà a consideració del conjunt dels afiliats els integrants de la llista
sencera, a excepció de les persones que van obtenir l’elecció directa en el procés de primàries de la
primera i segona urna.
La validació es farà mitjançant el sistema de llistes obertes ordenades segons la proposta de l’executiva
nacional.
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Les persones integrants de la llista que rebin menys del 50% de suport del vot dels afiliats passaran a
ocupar una nova posició, d’acord amb el suport rebut. En tots els altres casos (suport igual o superior
al 50%) es mantindrà l’ordre proposat per l’executiva nacional.

Aquest document té present el respecte per la diferència de gènere i l’ús no sexista del llenguatge. El fet que
no hi hagi la duplicitat (el/la) o altres formes lèxiques que diferencien el masculí/femení respon a la voluntat de
fer referència a totes les persones, tenint en compte sempre el conjunt d’homes i dones.
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