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NORMES PER A LES ELECCIONS DELS ÒRGANS DE DIRECCIÓ DELS NOUS ÀMBITS 
TEMÀTICS APROVATS EN LA 1a ASSEMBLEA NACIONAL I DELS ÒRGANS DE DIRECCIÓ 
DELS ÀMBITS TEMÀTICS QUE TENEN VACANT EL CÀRREC DE RESPONSABLE I DELS 
NOUS CONSELLERS/ES NACIONALS DELS ÀMBITS TEMÀTICS.  
 
16 DE NOVEMBRE DE 2018  
 

 

Convocatòria de les eleccions  
 
1. Es convoca, en funció de la seva adscripció d’àmbit, a les persones associades a 

elegir, d’acord amb l’article 50 dels Estatuts: 
 

• Els òrgans de direcció dels nous àmbits temàtics aprovats en la 1a Assemblea 
Nacional del partit i els òrgans de direcció dels àmbits temàtics que tenen vacant 
el càrrec de responsable de l’àmbit: la persona que en serà la responsable i, a 
proposta d’aquesta, els membres de la direcció.   
 
Els àmbits temàtics que hauran d’elegir la persona que en serà la responsable i, a 
proposta d’aquesta, els membres de la direcció, són:  
  
➢ Àmbit Social, diversitat i ciutadania (Protecció social, pensions i diversitat i 

ciutadania i dret a l’habitatge). 

➢ Relacions internacionals (Política europea i cooperació internacional). 

➢ Territori i medi ambient. 

➢ Feminisme i Igualtat (Feminisme i LGTBI). 

➢ Dret i Justícia (Drets fonamentals i llibertats públiques i justícia) 

➢ Institucions Públiques i Bon Govern (Administració pública, qualitat 

democràtica i governança). 

➢ Salut 

➢ Educació  

➢ Polítiques Digitals  

➢ Universitats, recerca i transferència de coneixement. 
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➢ Primer Sector (Agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i 

desenvolupament rural)   

➢ Gent Gran. 

2. Es convoca, en funció de la seva adscripció d’àmbit, a les persones associades a 
elegir, d’acord amb l’article 18.2 dels Estatuts, els nous Consellers/es Nacionals 
dels Àmbits Temàtics. En els Estatuts aprovats en la 1a Assemblea Nacional, es 
modifica el número de Consellers/es Nacionals per cada àmbit temàtic, passant a 
ser d’un a tres.  

   
3. Es comunicarà les convocatòries de les eleccions a totes les persones associades, 

adscrites a algun àmbit, través dels mitjans que es considerin necessaris i a través 
de la web del partit. 

 
4. En les convocatòries, a més de les dates i els horaris del procés electoral, hi ha de 

constar, els requisits i terminis per a presentar les candidatura als càrrecs a escollir 
en les eleccions convocades. 

 

Dates i l’horari de les eleccions  
 
Les eleccions se celebraran: 

 
a) En vot presencial: el divendres 16 de novembre de 2018, de 10 h a 19 h, 

ininterrompudament. 
 
b) En vot electrònic: el divendres 16 de novembre de 2018, de 10 h a 19 h, 

ininterrompudament. 
 

Punt de votació presencial  
 
Hi haurà un únic punt de votació presencial a la seu nacional, al C/ Provença, núm. 339 
de Barcelona.   
 

Comitè Organitzador 
 
El desenvolupament del procés electoral anirà a càrrec del Comitè Organitzador, 
integrat pels membres de la Direcció Executiva, i pels serveis jurídics de serveis 
nacionals.   
 
Al Comitè Organitzador li pertocarà resoldre la logística i preparació del procés 
electoral, així com tots aquells aspectes relacionats amb l'àmbit organitzatiu. 
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El Comitè Organitzador col·lectivament, així com cadascun dels seus membres, 
individualment, hauran d’actuar amb neutralitat.  
 

Control de la qualitat democràtica del procés electoral   
 
De conformitat amb l’article 33 dels Estatuts del partit, correspon a la Comissió per a la 
Qualitat Democràtica, vetllar pel correcte desenvolupament dels processos electorals 
interns.  
 
Per tal de vetllar pel control de la qualitat democràtica de les eleccions, la Comissió per 
a la Qualitat Democràtica exercirà, entre d’altres, les següents funcions: 
 

1. Vetllar per la correcta utilització del cens electoral. Les reclamacions contra el 
cens electoral les haurà de resoldre en un termini màxim de dos dies.   

2. Resoldre les queixes i recursos que les persones associades o les persones 
candidates puguin presentar durant els procés electoral. 

3. Garantir la igualtat d’oportunitats entre totes les candidatures.  
4. Certificar els resultats estenent una acta definitiva de cadascuna de les 

votacions celebrades.  
 

Requisits per ser candidat/a a responsable d’àmbit temàtic i conseller/a 
nacional d’àmbit temàtic.  
 
 1.  Responsable d’àmbit temàtic i membres direcció àmbit.  
 

➢ Per ser candidat/a a responsable d’àmbit temàtic, cal ser associat/da al Partit 
Demòcrata, amb una antiguitat mínima de 6 mesos, és a dir abans del 16 de 
maig de 2018, estar adscrit a l’àmbit pel qual vol presentar candidatura, estar 
al corrent de pagament de les quotes i, si escau, d’aportacions 
complementàries, i no tenir suspesa la condició de persona associada per un 
procediment disciplinari intern.   

 
➢ Els membres designats, a proposta del candidat/a a responsable d’àmbit, per 

formar part de la direcció de l’àmbit, NO han de complir el requisit d’una 
antiguitat mínima de 6 mesos com a persones associades, però SÍ han de ser 
persones associades al partit, estar adscrites a l’àmbit pel qual se’ls proposa, 
estar al corrent de pagament de les quotes i, si escau, d’aportacions 
complementàries, i no tenir suspesa la condició de persones associades per un 
procediment disciplinari intern.   

 
 
2. Consellers/es Nacionals d’àmbit temàtic   
 
Per ser candidat/a al càrrec de Conseller/a Nacional d’àmbit temàtic, cal ser 
associat/da al Partit Demòcrata, amb una antiguitat mínima de 6 mesos, és a dir abans 
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del 16 de maig de 2018, estar adscrit a l’àmbit pel qual vol presentar candidatura, 
estar al corrent de pagament de les quotes i, si escau, d’aportacions complementàries i 
no tenir suspesa la condició de persona associada per un procediment disciplinari 
intern.  
 

Requisits de la presentació de candidatures  
 
1.  Òrgans de direcció dels àmbits temàtics (responsable i membres direcció àmbit) 
 
a) Les persones associades que vulguin presentar candidatura per a responsabilitzar-

se d’algun àmbit temàtic,  l’hauran de presentar des del 6 de novembre i fins al 9 
de novembre de 2018 a les 14 h, presencialment,  a les seus de les vegueries o a la 
seu del Partit Demòcrata Català del carrer Provença, 339, de Barcelona, mitjançant 
el model oficial de presentació de candidatures que es penjarà en format 
electrònic a la pàgina web www.partitdemocrata.cat  

 
Els responsables de les seus de les vegueries encarregats de donar entrada a les 
candidatures, han de fer constar en la mateixa candidatura la data i hora de la seva 
presentació. Les candidatures presentades s’han de fer arribar de forma immediata 
a la seu nacional a través del correu electrònic  ambits@partitdemocrata.cat 
 

b) Juntament amb el nom de la persona que dirigirà l’òrgan de direcció, s’haurà de 
presentar una llista de persones associades i al corrent de pagament, candidates a 
formar part de la respectiva direcció. Totes les persones candidates han d’estar 
adscrites a l’àmbit temàtic pel qual es presenten.   

 
c) Cap persona podrà presentar-se a més d’una candidatura.  

 
d) En el cas que alguna candidatura no complís els requisits exigits, el Comitè 

Organitzador requerirà a la candidatura perquè esmeni el defecte en un termini de 
12 hores des del requeriment.  

 
e) El Comitè Organitzador proclamarà les candidatures, com a màxim, en el termini de 

24 hores.  
 

f) El Comitè Organitzador donarà publicitat de les candidatures a la pàgina web 
www.partitdemocrata.cat i als altres mitjans que s’escaiguin una vegada 
proclamades. 

 
2. Conseller/a Nacional  
 

a) Les persones associades, adscrites a l’àmbit pel qual es vulguin presentar, que 
es vulguin presentar com a candidates a Consellers/es Nacionals, l’hauran de 
presentar des del 6 de novembre i fins al 9 de novembre de 2018 a les 14 h, 
presencialment,  a les seus de les vegueries o a la seu del Partit Demòcrata 

http://www.partitdemocrata.cat/
mailto:contacte@partitdemocrata.cat
http://www.partitdemocrata.cat/
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Català del carrer Provença, 339, de Barcelona, mitjançant el model oficial de 
presentació de candidatures que es penjarà en format electrònic a la pàgina 
web www.partitdemocrata.cat  

 
 A la candidatura s’hi han d’adjuntar, els avals de suport a la candidatura d’un 
 mínim de 10 persones associades al Partit Demòcrata, que estiguin al corrent 
 de pagament de les quotes  i que no tinguin suspesa la condició de 
 persona associada per un procediment disciplinari  intern.  
 
 Els responsables de les seus de les vegueries encarregats de donar entrada a les 
 candidatures, han de fer constar en la mateixa candidatura la data i hora de la 
 seva presentació. Les candidatures presentades s’han de fer arribar de forma 
 immediata a la seu nacional a través del correu electrònic 
 ambits@partitdemocrata.cat 

 

b) Cap persona podrà presentar-se a més d’una candidatura.  
 

c) En el cas que alguna candidatura no complís els requisits exigits, el Comitè 
Organitzador requerirà a la candidatura perquè esmeni el defecte en un termini 
de 12 hores des del requeriment.  

 
d) El Comitè Organitzador proclamarà les candidatures, com a màxim, en el 

termini de 24 hores.  
 

e) El Comitè Organitzador donarà publicitat de les candidatures a la pàgina web 
www.partitdemocrata.cat i als altres mitjans que s’escaiguin una vegada 
proclamades. 

 

Requisits per ser elector  i termini per a la regularització econòmica  
 
1. Per a poder exercir el dret a vot caldrà ser associat del Partit Demòcrata, amb una 
antiguitat mínima de 6 mesos, és a dir abans del 16 de maig de 2018, estar adscrit als 
àmbits on vol exercir el dret a vot (màxim dos),  i trobar-se al corrent de pagament de 
les quotes, i si escau, d’aportacions complementàries, i no tenir suspesa la condició de  
persona associada per un procediment disciplinari intern.  
 
2. Les persones associades que desitgin regularitzar la seva situació econòmica, en cas 
de no trobar-se al corrent de pagament, ho podran fer fins el divendres, 9 de 
novembre, a les 14 hores.   
 

Campanya electoral 
 
Del 12 al 15 de novembre els candidats i candidates podran fer campanya electoral 
entre les persones associades per donar a conèixer les seves candidatures.  
 

http://www.partitdemocrata.cat/
mailto:contacte@partitdemocrata.cat
http://www.partitdemocrata.cat/
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a) Des de serveis nacionals, es posarà a disposició de totes les candidatures que es 
presentin, l’enviament d’un e-mail a totes les persones associades. 

 
b) Les candidatures proclamades no tindran accés a la base de dades de persones 

associades del Partit Demòcrata Català, la qual queda a l’empara de la Llei Orgànica 
15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal. 

 

Meses electorals 
 
La mesa electoral ubicada a la seu nacional estarà composta per un president/a i dos 
vocals, amb els seus respectius suplents, d’acord amb les designacions que 
corresponen a l’àrea d’àmbits temàtics del Partit Demòcrata.  
 
Aquestes designacions s’hauran de comunicar abans del 12 de novembre de 2018 al 
Comitè Organitzador. 
 
Les persones membres de les meses han de ser associades al Partit, adscrites a algun 
àmbit temàtic,  i trobar-se al corrent de pagament. 
 

Les urnes i les paperetes de votació 
 
El punt de votació disposarà de dues urnes de votacions, una pels òrgans de direcció 
dels àmbits temàtics i una pels Consellers/es nacionals d’àmbit.  
 
En tot moment i durant tota la jornada electoral, hi haurà d’haver paperetes de totes 
les candidatures proclamades. Si en algun moment de la jornada electoral faltés alguna 
d’aquestes paperetes de votació, se suspendrà la votació fins que es solucioni aquesta 
circumstància.   
 

Votació electrònica i presencial 
 
1. Els electors/es podran votar tant electrònicament com presencialment i, en el cas 
del vot electrònic, tantes vegades com desitgin però només computarà l’últim vot 
emès. 
 
En el cas que una persona hagi votat electrònicament i presencialment, només 
computaran el vot o vots emesos presencialment, i en conseqüència s’anul·laran el vot 
o vots electrònics que hagués emès.  
 
2. En el cas de la votació presencial, abans d’exercir el vot, la persona votant 
s’identificarà davant la mesa amb el document d’identitat o el carnet de conduir o el 
passaport. La mesa comprovarà que aquesta persona forma part del cens de l’àmbit 
temàtic de les persones convocades. Una vegada feta la comprovació, el votant podrà 
procedir a exercir el seu vot. 
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Escrutini del vot presencial i electrònic  
 
1. A les oficines del carrer Provença, 339, de Barcelona, s’ubicarà el Centre de Dades 
general el dia 16 de novembre de 2018. 
 
A les 19 h començarà l’escrutini amb l’obertura de les urnes i el recompte de vots als 
diferents punts de votació, que es farà públicament a la mateixa sala i per a totes les 
persones presents que vulguin assistir-hi. 
 
Els resultats s’anotaran en les actes d’escrutini proporcionats pel Comitè Organitzador. 
 
Una vegada finalitzat el recompte en el punt de votació, es proclamaran els resultats 
parcials de forma pública entre els assistents presents i immediatament es 
comunicaran telefònicament i telemàticament al Centre de Dades. 
 
2. L’escrutini de l’urna electrònica es farà el dia 16 de novembre a les 19 h a la Seu 
Nacional del c/Provença 339 de Barcelona. 
 

Proclamació dels resultats  
 
El Comitè Organitzador anunciarà públicament els resultats durant la tarda del 16 de 
novembre de 2018 a la seu nacional del carrer Provença, 339, de Barcelona. 
 
 
 
 

 


