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PROPOSTA DE REGLAMENT D’ELECCIÓ DEL PRIMER/A SECRETARI/A DEL 

PSC BARCELONA 

La condició d’elector i electora 

Art. 1 En compliment de les normes i estatuts del PSC en el seu 13è Congrés, la 

designació de les persones aspirants a la Primera Secretaria del PSC Barcelona es 

produirà a través d’unes eleccions adreçades a la militància socialista de la Federació 

de Barcelona. 

Art. 2 Podran participar com a electors i electores en el procés d’elecció de la Primera 

Secretaria de la Federació, els i les militants del PSC Barcelona, així com els i les 

militants de la Joventut Socialista de Catalunya de la Federació de Barcelona, encara 

que no pertanyin al PSC. 

Art. 3 En el procés d’eleccions es podrà votar de forma presencial en qualsevol de les 

meses habilitades als diferents col·legis electorals, utilitzant les paperetes oficials. 

L’Autoritat Electoral posarà a disposició dels electors i electores que ho desitgin l’opció 

de votar telemàticament, que en tot cas, haurà de garantir alhora, la identificació clara 

de la persona electora i el secret del vot emès. 

Art.4 Als efectes de comprovar la identitat dels electors i les electores i per tal de 

prevenir l’exercici del vot més d’una vegada, serà imprescindible la presentació de 

l’original del DNI, NIE o Passaport, quan s’exerceixi el vot presencialment. Tot el 

procediment ha de garantir la privacitat de les dades personals i el secret del vot. 

La condició de candidat/a 

Art. 5 Per a ser candidat o candidata al procés de primàries a la Primera Secretaria del 

PSC Barcelona, caldrà obtenir i lliurar l’aval o signatura d’un 10% de la militància 

socialista de la federació de Barcelona. Els candidats o candidates que optin a les 

primàries hauran de subscriure públicament la següent declaració; “Em comprometo a 

fer una campanya austera inspirada en el ideals democràtics i socialistes, a respectar la 

resta de candidats i candidates en aquest procés de primàries, i la història i 

l’organització del PSC, a participar en els debats entre candidatures que s’estableixin, a 

acceptar el resultat proclamat per la Mesa del Consell de Federació del PSC Barcelona. 

Si guanyo em comprometo a enriquir i respectar les ponències i programes que aprovi 

el partit, les seves normes i reglaments”. 

Art. 6 No serà possible avalar més d’un candidat o candidata i en cas de produir-se 

originarà la nulitat de la signatura, i per tant no serà comptabilitzada la seva signatura 

a cap de les candidatures a les quals hagués avalat. 

Art.7 Les diverses candidatures que concorrin en aquest procés d’elecció de la Primera 

Secretaria vetllaran per tal que les dades recollides durant el període d’avals siguin 
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correctes. En particular verificant els DNI o Passaport de la persona avaladora en el 

moment que signa per una determinada candidatura. 

Art.8 Els candidats i candidates rebran el suport equitatiu per part de l’estructura 

organitzativa de la Federació. Se’ls facilitarà mecanismes logístics i administratius per 

fer arrivar la seva proposta a la militància del PSC Barcelona. 

Art.9 L’elecció de la persona que desenvoluparà el càrrec de Primer/a Secretari/a del 

PSC Barcelona es produirà a través d’un sistema de votació directe per majoria simple i 

a una sola volta. 

L’Autoritat Electoral 

Art.10 L’Autoritat Electoral estarà integrada pels i les membres de la mesa del Consell 

de Federació del PSC Barcelona, els quals aplicaran el present Reglament, interpretant-

lo i desenvolupant-lo a iniciativa dels òrgans de la Federació. La Presidència de 

l’Autoritat Electoral recaurà en la persona que exerceix la Presidència del Consell de 

Federació. Els i les membres que composin l’Autoritat Electoral hauran de ser 

imparcials i no podran donar suport a cap de les candidatures que es presentin. 

Art.11 Les candidatures designaran a una persona representant davant de l’Autoritat 

Electoral, que n’exercirà la interlocució entre aquest òrgan i les diferents candidatures, 

un cop convocades les eleccions a la Primera Secretaria del PSC Barcelona. 

Art.12 L’Autoritat Electoral, a través de la Secretaria d’Organització de la Federació, 

serà la máxima responsable del dispositiu electoral que ha de permetre el 

desenvolupament correcte de les eleccions a la Primera Secretaria del PSC Barcelona, 

promovent i fomentant la màxima participació de la militància, amb total garantía de 

neutralitat i transparència.  

Art.13 Serà responsabilitat de l’Autoritat Electoral resoldre les possibles queixes o 

impugnacions que es puguin produir en la fase de recollida d’avals, validar-los un cop 

lliurats, dictaminar sobre qualsevol incidencia en el desenvolupament del procés 

electoral en general, i en el recompte dels resultats i la seva proclamació. 

Art.14 Les decisions i dictamens emesos per l’Autoritat Electoral seran inapel·lables. 

Aquest òrgan emetrà informació sobre les eleccions a la Primera Secretaria del PSC 

Barcelona en tot allò referit a les seves competències. 

Art.15 Els avals o signatures de suport serán lliurats 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 cadascun/a dels 

candidats i/o candidates, eliminant els avals duplicats i garantint la confidencialitat de 

les persones avaladores, així com de proclamar les persones que hagin adquirit la 
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condició de candidates d’acord amb l’article 5 del present reglament. En cas que una 

sola persona hagi adquirit la condició de candidata, es sotmetrà directament a 

consideració del Congrés de Federació la seva ratificació. 

La Secretaria d’Organització de la Federació 

Art.16 Serà responsabilitat de la Secretaria d’Organització de la Federació; 

a) Sempre sota el criteri de la neutralitat, asegurar el correcte funcionament del 

procés electoral, 

b) Emetre informació sobre el desenvolupament del procés electoral a tota la 

militància i de forma pública quan així es contempli, 

c) Garantir la igualtat d’accessibilitat de totes les candidtures als recursos del 

partit (locals, bases de dades, etc) 

d) Traslladar a l’Autoritat Electoral tots els incompliments del reglament que 

s’observin, 

e) Fer possible el dispositiu de desplegament electoral; subministrament de les 

paperetes i sobres de votació, situació dels col·legis electorals i composició de 

les meses electorals. 

f) Facilitar les eines i espais de reunió necessàries a cadascuna de les 

candidatures, així com l’enviament de les comunicacions via correu electrònic 

que s’estableixi. 

g) Serà garant que als col·legis electorals es disposarà de les urnes, paperetes i 

sobres necessaris i que es mantindrà en tot moment el secret de vot i la 

màxima reserva a l’hora d’agafar la papereta de votació. 

La jornada electoral 

Art.17 Les diferents seus del partit a Barcelona es convertiran en col·legis electorals, 

als quals es podran afegir d’altres locals d’interès, per motius de proximitat geogràfica 

als electors i electores. 

Art.18 En cadascun dels col·legis electorals es disposarà d’una mesa electoral, 

composada per un màxim de tres membres; una Presidència i dues Vocalies, elegides 

per les respectives assemblees d’agrupació. Aquestes persones hauran de complir 

criteris de màxima neutralitat i no podran haver format part ni col·laborat amb cap de 

les candidatures. 

Art.19 Serà responsabilitat de cadascuna de les candidatures el nomenament 

d’interventors i interventores adscrits a cada mesa electoral, i que actuaran per a 

vetllar per la imparcialitat i neutralitat del procés en cadascun dels col·legis electorals. 

Art.20 Durant la jornada electoral no es podrà demanar el vot per cap candidatura, ni 

en les proximitats o l’interior dels col·legis electorals, ni a través de les xarxes socials. 
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Art.21 La fixació de la data de celebració de les eleccions a la Primera Secretaria del 

PSC Barcelona correspondrà al Consell de Federació del PSC Barcelona, un cop 

escoltada la Comissió Executiva del PSC Barcelona. 

 


