REGLAMENT DE PRIMÀRIES DE MÉS PER INCA
Capítol I
Àmbit d'aplicació i naturalesa
Article 1
Aquest reglament s’aplicarà en la confecció de la llistes electoral de MÉS per Inca.
Article 2
Aquest és un reglament específic per a les eleccions municipals de 2019.
Article 3
Aquest reglament s’inspira en el reglament general de primàries de MÉS per Mallorca, el
qual deixa a cada assemblea local de MÉS la decisió sobre el seu procediment per
confeccionar les llistes electorals, tenint en compte que s'ha de tendir a un sistema tan
participatiu i assembleari com sigui possible.
Capítol II
Principis que han de regir les primàries
Article 4
Participació ciutadana: les ciutadanes i els ciutadans que ens representen a les
institucions han de ser elegits per la ciutadania.
Article 5
Perspectiva de gènere: les llistes electorals resultants han de ser paritàries per a cada
tram de dos llocs (a partir del segon lloc). L’expresió de vot serà paritària.
Article 6
Transparència: tot el procés ha de ser obert i tota la informació ha de ser pública, i ha de
garantir sempre el compliment de la Llei de protecció de dades. La Permanent de MÉS
per Inca o les Executives dels partits que l’integren no han d’interferir ni impulsar cap
candidat o candidatura.
Article 7
Participació juvenil: s’ha d’afavorir, i es permetrà el vot a partir dels 16 anys.
Capítol III
Àmbit de les primàries
Article 8
La circumscripció electoral per a la tria de candidates i candidats és ell municipi d’Inca.
Capítol IV
Comissió de Primàries
Article 9
L'Assemblea de MÉS per Inca aprovarà la composició d’una Comissió de Primàries.
Article 10
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La Comissió de Primàries estarà formada per tres persones.
Article 11
Seran funcions de la Comissió de Primàries:
⎯ Estendre acta de la constitució i de les reunions, especificant-ne els acords.
⎯ Organitzar, dirigir, acomplir i fer acomplir el present reglament; ha de retre compte
periòdic a la Comissió Permanent, i, en acabar el procés específic de primàries,
presentar un informe a l'Assemblea.
⎯ Fer el recompte de vots, custodiar l’arxiu de les actes de votació i proclamar els
resultats.
⎯ En cas d'empat, elevar a l'Assemblea la proposta de resolució a l’empara d’allò
previst en el present Reglament.
⎯ Controlar el cens electoral.
⎯ Resoldre les reclamacions, al·legacions i impugnacions que se li presentin.
⎯ Elaborar els models de documents a què fa referència aquest Reglament.
Capítol IV
Inici i calendari dels processos de primàries
Article 12
El procés de primàries començarà a partir que l'Assemblea de MÉS per Inca aprovi
aquest reglament.
Article 13
S'estableixen els períodes següents:
⎯ Inscripció al cens: fins al 25 d’octubre.
⎯ Dies de presentació de candidatures: de l’1 d’octubre fins al 25 d’octubre
⎯ Proclamació de candidatures: 26 d’octubre
⎯ Dies de campanya: del 27 d’octubre al 9 de novembre.
⎯ Votacions: 10 de novembre.
Article 14
La Comissió de Primàries ha d'aprovar i publicar, abans de l’1 d’octubre, la documentació
següent:
⎯ Full d'inscripció per a candidatures.
⎯ Full d'aval per a una candidatura.
⎯ Document amb els principis bàsics de MÉS per Mallorca, Estatut del Càrrec Públic i
Compromís amb les normes internes de MÉS per Mallorca, que han de signar les
persones candidates a llistes.
Capítol V
Cens electoral
Article 15
El cens electoral d’aquestes eleccions primàries el formaran aquelles persones que
constin al cens electoral del municipi d’Inca en el procés de primàries de MÉS per
Mallorca per decidir les llistes electorals al Parlament de les Illes Balears i al Consell de
Mallorca.
Article 16
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La Comissió de Primàries és responsable de la gestió del cens electoral i establirà
mecanismes de coordinació amb la Comissió de Primàries de MÉS per Mallorca.

Capítol VI
Sufragi actiu
Article 17
Poden participar com a electores i electors en els processos de primàries totes les
persones que formen part del cens electoral de MÉS per Inca.
Capítol VII
Sufragi passiu
Article 18
Poden ser candidates o candidats a les primàries totes les persones que compleixin els
requisits legals per anar a una llista electoral i que a més en compleixin un dels següents:
⎯ Ser militant de MÉS per Inca
⎯ No militar en cap altre partit (excepte si aquest té un acord específic amb MÉS per
Inca per permetre la participació en les primàries). En aquest cas, caldrà que signin
un document conforme que assumeixen els principis bàsics de MÉS per Mallorca i
que reuneixin l'aval d'almenys 5 militants. Cada militant just podrà avalar dos
candidats. Els avals han de ser presentats a la Comissió de Primàries.
Article 19
Les persones que es presentin han de signar un Estatut del Càrrec Públic i un compromís
amb les normes internes de MÉS per Mallorca.
Capítol VIII
Campanya electoral
Article 20
Finalitzat el termini de presentació de persones candidates al procés de primàries, la
relació de persones candidates presentades es farà pública. Es notificarà a l’afiliació la
llista sencera amb la foto i l’explicació personal que cada un ha presentat.
Article 21
Abans de les votacions la Comissió de Primàries ha de fixar un mínim d'un debat perquè
les persones candidates que ho desitgin puguin dirigir-se a la militància i a la ciutadania
en general.
Article 22
La convocatòria de qualsevol acte electoral oficial s'ha de comunicar a la Comissió de
Primàries, i es farà públic a la web de MÉS per Inca.
Article 23
El local de MÉS per Inca romandrà a disposició de les diferents candidatures.
Article 24
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Les persones candidates rebran suport equitatiu per part de totes les estructures de MÉS
per Inca i dels partits que en formen part.

Capítol IX
Les meses i la votació
Article 25
Es constituirà una mesa electoral a Inca.
Article 26
La mesa estarà composta per tres persones titulars i tres persones suplents designades
per la Comissió de Primàries, més els interventors nomenats de les candidatures, sempre
que ho comuniquin a la Comissió de Primàries almenys dos dies abans de la votació.
Entre les tres persones titulars designades per la Comissió de Primàries, s’acordarà
l’exercici de les funcions de presidència i secretaries.
Article 27
Cap persona candidata podrà formar part la mesa en representació de la Comissió de
Primàries.
Article 28
La mesa estarà ubicada a la seu de MÉS per Inca. S’ha de votar en urna, s’ha de garantir
el secret del vot i la màxima reserva a l’hora d’agafar la papereta de votació.
Article 29
El format de paperetes serà confeccionat i facilitat per la Comissió de Primàries. L'ordre
de les persones candidates a la papereta serà aleatori, determinat per un sistema a
l’atzar.
Article 30
L'horari d'obertura i clausura de les meses serà el més ampli possible, comptant amb
horari d’obertura tant el matí com l’horabaixa.
Article 31
La votació serà presencial i telemàtica. El vot no es pot delegar.
Article 32
Als efectes de comprovar la identitat de les electores i les electors en el vot presencial, és
imprescindible presentar l’original del document d'identitat, del passaport o del permís de
conduir. Tot el procediment ha de garantir la privacitat de les dades personals.
Article 33
La mesa ha d’alçar acta de la jornada de votació, en la qual s’ha de fer constar: la
constitució de la mesa, les responsabilitats i les persones que les assumeixen, els
representants de les candidatures presents (interventors), l’hora d’obertura i tancament, el
resultat de l’escrutini i les incidències ocorregudes. S’ha d’emplenar el model facilitat per
la Comissió de Primàries.
Capítol X
Sistema de votació i confecció de les llistes
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Article 34
En aquest procés de primàries es triaran els primers 9 membres de la candidatura de
MÉS per Inca a les eleccions municipals d'Inca.
Article 35
Per una banda, s’ha de votar la candidatura que encapçala la llista i, per una altra banda,
la resta de la candidatura. El resultat es resoldrà en una volta.
Article 36
Si només es presentàs una candidatura per encapçalar la llista, es podrà fer igualment la
votació.
Article 37
En la papereta per encapçalar la llista s’ha de posar una creu al costat del nom de la
persona o candidatura triada.
Article 38
Per a la resta dels llocs de la llista s’utilitzarà el sistema de recompte Borda, en el qual es
puntuen els candidats segons l'ordre de preferència.
L’elecció es durà a terme ordenant de forma separada els candidats i les candidates,
seleccionant en cada cas un màxim de 5 persones (amb un total màxim de 10
candidatures, entre dones i homes). La persona escollida en primera posició obtindrà 5
punts. Les següents, un punt manco per a cada posició.
L'expressió del vot ha de ser paritària. Es consideraran nul·les les paperetes que no
expressin el mateix número de vots per a dones i per a homes.
Article 39
La llista electoral estarà encapçalada per la persona guanyadora de la votació per
encapçalar la llista, seguida dels 4 homes i 4 dones que hagint tingut una millor puntuació
a la votació a la resta de llocs de la llista, observant allò establert a l'article 5.
Article 40
La Comissió Permanent de MÉS per Inca farà una proposta per la resta de llocs de la
llista i els suplents, que haurà de ser ratificada per l’Assemblea. La Comissió permanent
haurà tenir en compte el resultat de les primàries per incloure aquelles persones que
s'hagin presentat a les primàries però no hagin resultat elegides.
Capítol XI
Escrutini i proclamació dels resultats
Article 41
Finalitzat l’horari d’obertura de la mesa, es recomptaran els vots, i el resultat s’ha de fer
constar en l’acta signada pels components de la Mesa i els representants de les persones
candidates que siguin presents, una vegada fetes constar les observacions, si escau.
Article 42
En acabar l'acta física, la secretaria de la mesa ha de comunicar el resultat a la Comissió
de Primàries.
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Article 43
La Comissió de Primàries farà públic el resultat de les votacions, amb la proclamació
provisional dels elegits. En un termini màxim de 72 hores des de la publicació del resultat
provisional, l’ha de ratificar de forma oficial, una vegada resoltes les possibles al·legacions
o impugnacions.
Capítol XII
Reclamacions, al·legacions o impugnacions
Article 44
Qualsevol reclamació, al·legació o impugnació prèvia a la jornada electoral s’ha de
presentar davant de la Comissió de Primàries, que les resoldrà abans de les votacions.
Article 45
Qualsevol reclamació, al·legació o impugnació el dia de la jornada electoral, ha d’incloure
una motivació breu a l’acta de l’escrutini, o s’ha de presentar davant de la Comissió de
Primàries en un termini màxim de 24 hores des del tancament de la mesa electoral. Es
resoldrà prèviament a la ratificació de resultats de forma oficial.

Capítol XIII
Finalització del procés
Article 46
La Comissió de Primàries ha de fer un informe detallat en què s’ha d’explicar el
desenvolupament i el resultat del procés. L’informe contindrà totes les actes de totes les
reunions celebrades, i hi han de constar els acords i les decisions preses, les actes de les
meses, les impugnacions i les resolucions efectuades.
Article 47
El resum de l’informe s’ha de publicar en la web. Del contingut íntegre, se’n donarà
compte als membres de l'Assemblea, la qual el podrà debatre i ratificar, si escau, en la
primera sessió que faci.
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