REGLAMENT
DE
PRIMÀRIES

Versió aprovada per l’assemblea de 04-06-2021

REGLAMENT DE PRIMÀRIES
Introducció
Per l’elecció de la composició i ordre de les candidatures de MÉS per Menorca al Consell
Insular de Menorca i al Parlament de les Illes Balears, a les eleccions de maig de 2023.

Capítol I. Objecte del Reglament
Article 1. El present reglament té per objecte la regulació d’un procés electoral de
primàries que ha de donar lloc a la formació de les candidatures mitjançant les quals MÉS
per Menorca concorrerà a les eleccions. Aquestes han d’estar formades per 13 titulars i,
com a mínim, 3 suplents.
Article 2. El calendari de primàries, que aprova l’Assemblea de MÉS per Menorca, estableix
els següents períodes: presentació, votació i publicació de candidatures, reclamacions i
assemblees de ratificació.
Article 3. Serà competència de l’Assemblea elegir la Comissió de Primàries, que estarà
formada per tres titulars i tres suplents, tots adherits a Més per Menorca, i serà
l’encarregada de coordinar tot el procés.

Capítol II. Característiques del procés de primàries
Article 4. Les llistes electorals resultants han de ser, cada una d’elles, paritàries i en format
cremallera, d’acord amb la legislació electoral.
Article 5. En aquest procés s'han de triar, com a mínim, 16 membres per a la llista al Consell
(13 titulars i 3 suplents) i 16 membres per a la llista al Parlament (13 titulars i 3 suplents)
per completar la candidatura.

Capítol III. Comissió de Primàries
Article 6. La Comissió de Primàries es constituirà amb les següents funcions:
• Organitzar, dirigir, acomplir i fer complir el present reglament
• Proposar reglaments específics
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• Organitzar el recompte de vots, l’arxiu de les actes de votació i la proclamació de
resultats.
• El control del cens electoral.
• Resoldre les reclamacions, al·legacions i impugnacions que se li presenten.
• L’elaboració dels models de documents a què es fa referència en aquest reglament.
 Proposar un calendari amb els terminis per al procediment de primàries, que haurà
de ser ratificat per la Comissió Executiva del partit.
Article 7. Els membres de la Comissió de Primàries hauran de ser adherits a Més per
Menorca.
Article 8. Els membres de la Comissió de Primàries no podran presentar-se com a candidats
a les mateixes.

Capítol IV. Cens electoral: electors
Article 9. Podran participar com a electors i electores en aquest procés de primàries totes
les persones adherides a Més per Menorca, d’acord amb el termini i el calendari que aprovi
la Comissió Executiva, a proposta de la Comissió de Primàries.

Capítol V. Sufragi passiu: elegibles
Article 10. Podrà presentar-se com a candidat/a qualsevol adherit major d’edat, o que serà
major d’edat en el moment de les eleccions, que compleixi aquest reglament, el Codi Ètic
de Més per Menorca, els requisits legals per anar a una llista electoral i no militi a d’altres
partits que també presenten llistes al Consell i/o al Parlament.
Article 11. Els candidats podran presentar-se a ambdues llistes, però només en podran
encapçalar una. En qualsevol cas, només podrà ser proclamat a una de les llistes, d’acord
amb el previst en el Reglament.
Article 12. Les persones que vulguin esdevenir candidats a les primàries hauran de
presentar, com a mínim, 5 avals de persones adherides i el Codi Ètic de Més per Menorca
signat, en el termini que s’estableixi en el calendari electoral i utilitzant el full de recull
d’avals que es publicarà. Els avals hauran de ser presentats a la Comissió de Primàries per
les persones avalades.
Article 13. Cada adherit podrà avalar tants i tantes candidats i candidates com llocs té la
llista.
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Article 14. Les persones que es presentin com a candidates a les primàries hauran de
presentar una mínima informació de la seva persona per fer la seva presentació pública:
motius, breu currículum amb informació bàsica de la seva formació, trajectòria i una
fotografia. Amb tot, i en el cas de sortir escollides, es comprometen a presentar totes les
dades que legalment facin falta per presentar formalment la candidatura davant la Junta
Electoral.
Article 15. En el cas que siguin manco els candidats que els llocs a cobrir en la candidatura,
serà l’Assemblea qui completarà els llocs restants, si s’escau.
Article 16. En acabar els terminis de presentació de candidatures, en el cas de presentarse una sola candidatura, a la llista corresponent, aquesta quedarà automàticament
proclamada i no caldran votacions.

Capítol VI. Campanya electoral
Article 17. Finalitzat el termini de presentació de candidats i candidates al procés de
primàries es farà pública la relació de persones presentades i es notificarà a tots els
adherits amb la informació corresponent respecte a la presentació pròpia que cada
candidat ens hagi entregat.
Article 18. Un cop sigui pública la relació de persones presentades la Comissió Executiva,
oïda la comissió de primàries, convocarà una assemblea del partit on a l’ordre del dia hi
figurarà, com a mínim, la presentació dels diferents aspirants al procés de primàries.
Aquests aspirants podran utilitzar aquest espai per explicar les motivacions polítiques que
els han empès a presentar-se i demanar el vot als adherits”.
Article 19. Les persones candidates rebran suport equitatiu per part de les estructures de
MÉS per Menorca, podent utilitzar les eines del partit per a fer campanya; sempre que no
suposi cost econòmic.

Capítol VII. Sistema de votació (mirar article 42 al ser opcional Cap de llista o Equip)
Article 20. La papereta de votació s’ha d’omplir de la següent manera:
a) Ordenar els candidats, per una banda els homes i per l’altra les dones, marcant la
preferència amb un número; essent 1 la màxima preferència.
b) No serà obligatori posar tots els ordinals.
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c) Serà nul·la tota papereta que marqui amb el mateix número a més d’un candidat. Per
a la resta de casos, la validesa de les paperetes s’interpretarà atenent als criteris de la
Llei Electoral General.

Capítol VIII. La votació
Article 21. La votació es podrà fer de manera presencial o per correu electrònic. El vot no
es podrà delegar.

Votació presencial:
Article 22. Punts de votació.
 Els electors de Maó, Sant Lluís i Es Castell votaran a la seu de MÉS per Menorca al
carrer Cós de Gràcia 29 de Maó
 Els electors de Ciutadella i Ferreries votaran a la seu del PSM al carrer Captius de
Constantinoble 53 de Ciutadella
 Els electors d’Es Mercadal, Es Migjorn i Alaior votaran al Centre de Convencions des
Mercadal.
Article 23. Horari de votació. L’horari d’obertura de les meses electorals serà determinat
per la Comissió de Primàries.
Article 24. Composició de les meses. Cada mesa electoral estarà composada per un
president i un vocal, podent esser cobert per vàries persones i torns, en cas que es
consideri necessari. D’aquesta composició i del seu bon funcionament se n’encarregarà la
Comissió de Primàries.
Article 25. Es votarà en urna, garantint el secret del vot i la màxima reserva a l’hora
d’agafar i omplir la papereta de votació. A cada mesa hi haurà 2 urnes i 2 tipus de
paperetes, de diferents colors, una per al Parlament i una per al Consell.
Article 26. El format de paperetes serà confeccionat i facilitat per la Comissió de Primàries,
es trobarà imprès als locals habilitats com a punts de votació (format paper).
Article 27. Als efectes de comprovar la identitat dels electors, i per tal de prevenir
qualsevol intent d’exercir el vot més d’una vegada, es podrà demanar que es presenti
l’original del DNI, del Passaport o del Carnet de conduir.
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Votació telemàtica:
Article 28. Punts de votació.


Serà el de l’adreçà del correu electrònic primaries@mespermenorca.cat , adjuntant
les dues paperetes emplenades, el nom i llinatges del votant i el numero del seu
DNI.

Article 29. Horari de la votació. L’horari de votació serà determinat per la Comissió de
Primàries.
Article 30. El format de paperetes serà confeccionat i facilitat per la Comissió de Primàries,
i enviat a tots els adherits per correu electrònic (format PDF emplenable).

Capítol IX. Escrutini i proclamació dels resultats
Article 31. Finalitzat l’horari d’obertura de la mesa electoral es procedirà al recompte de
vots. La mesa electoral alçarà acta de la jornada de votació on es farà constar les persones
que la integren, l’hora d’obertura i tancament, el resultat de l’escrutini i les incidències
hagudes.
Article 32. En acabar l'acta física, la secretaria de la mesa ha de comunicar el resultat a la
Comissió de Primàries per via telemàtica.
Article 33. La Comissió de Primàries, receptora telemàtica de les actes, procedirà al
recompte complet de les votacions presencials. Desprès es procedirà al recompte del vot
telemàtic, si fos el cas d’algun vot duplicat, votat presencial i a l’hora telemàticament, el
vot vàlid serà el presencial, anul·lant el telemàtic. Posteriorment farà públic el resultat de
les votacions; en un termini no superior a 48 hores.
Article 34. Si del resultat final es produís un empat, aquest es resoldrà en Assemblea, en
votació individual, lliure i secreta, després de ser escoltades les persones candidates. En
cas de persistir l’empat, es farà per sorteig.

Capítol X. Reclamacions, al·legacions o impugnacions
Article 35. Qualsevol reclamació, al·legació o impugnació, feta pels adherits i prèvia a la
jornada electoral, es presentarà davant de la Comissió de Primàries, la qual resoldrà abans
de la jornada electoral.
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Article 36. Qualsevol reclamació, al·legació o impugnació, feta pels adherits el dia de la
jornada electoral, es presentarà davant la mesa electoral, que ho haurà d’incloure amb una
motivació breu a l’acta de l’escrutini, o es presentarà directament davant de la Comissió
de Primàries. Aquesta serà resolta prèviament a la ratificació de resultats.

Capítol XI. Finalització del procés
Article 37. La Comissió de Primàries realitzarà un informe en què s’explicarà el
desenvolupament de la jornada electoral i el resultat del procés. L’informe contindrà els
acords sobrevinguts, l’acta de les meses presencials i la telemàtica, les reclamacions,
al·legacions o impugnacions i les resolucions efectuades.
Article 38. El resum de l’informe amb el resultat de les primàries serà publicat al web, i del
seu contingut íntegre es donarà compte a l’Assemblea, la qual, en la primera sessió que
realitzi, el podrà debatre i ratificar si escau.

Capítol XII. Del Cap de Llista / EQUIPS de 5 i resta de candidats
Article 39. Els adherits que així ho desitgin podran conformar, prèviament al procés de
primàries, candidatura com a cap de llista o com equips de cinc persones per a liderar la
candidatura; tant en el cas del Consell com en el cas del Parlament.
Article 40. En el cas d’equips hauran d’estar ordenats segons hagin d’anar a la llista
electoral i en format de cremallera de gènere.
Article 41. La seva presentació es realitzarà a través de la recollida d’avals. En aquest
sentit, els adherits que vulguin presentar la candidatura hauran de fer-ho com diu l’article
12, i els equips candidats a liderar la candidatura haurà de recollir 25 avals de persones
adherides. En assolir-los la candidatura serà aprovada per la Comissió de Primàries, que
informarà a l’Executiva.
Article 42. La votació es realitzarà així:
- 1a votació de les candidatures de Cap de Llista o d’Equip de 5 persones.
- En el cas que guanyi la candidatura d'un equip. La resta de la llista (del número 6 al
13) seria escollit per l'executiva
- En el cas que guanyi un/a cap de llista, es faria una 2a votació. En aquesta votació
es triarien les persones per ocupar els llocs del número 2 al 13.
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DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA. El no previst en el present Reglament vindrà disposat subsidiàriament a la Llei
Electoral.
SEGONA. Qualsevol dubte d’interpretació del Reglament serà esclarit per la Comissió de
Primàries.
TERCERA. El present Reglament entrarà en vigor en el moment de la seva aprovació en
l’Assemblea i només és efectiu per aquest procés de primàries.
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