Reglament del procés de primàries d’ICV de Parets del Vallès
El procés d’elecció del cap de llista es desenvoluparà amb la celebració d’unes
eleccions primàries entre les diferents candidatures presentades, atenent en tot cas a
les Normes de Funcionament d'ICV. La consulta interna es realitzarà amb indepedència
del nombre de candidats i candidates que s'hi presentin.
1. El cens electoral
El cens electoral per a aquest procés de consulta interna estarà format per totes les
persones afiliades d'ICV que estiguin al corrent de les seves cotitzacions. En darrer
terme, la Comissió de Garanties vetllarà per la defensa dels drets de les persones
afiliades i resoldrà sobre les possibles reclamacions o conflictes.
Les persones afiliades de Joves d’Esquerra Verda participaran en el procés de consulta
interna en les mateixes condicions, d’acord amb el títol XII de les Normes de
Funcionament.
2. Els amics i amigues d’ICV
D’acord amb l’article 3.1 de la Carta dels Drets dels Amics i Amigues d’ICV, aprovada
en el CN del 21 d’abril de 2001, els amics i amigues inclosos al cens oficial d’amics i
amigues tindran dret a vot.
3. Interpretació d'aquesta normativa i solució de conflictes
La Comissió Política Local regularà tots aquells aspectes no contemplats en la
normativa aprovada.
La Comissió de Garanties resoldrà en cas de reclamació o conflicte, d'acord amb
l'article 47 de les Normes de Funcionament i “del respecte a la democràcia i a la unitat
en la vida interna d'ICV per part dels diferents òrgans de direcció, de les organitzacions
i dels adherits i de les adherides d'ICV. Té cura de la defensa dels drets de l'adherit i de
l'adherida (...)”
4.- Presentació de candidats i candidates
Pot optar a encapçalar la candidatura d’ICV de Parets del Vallès qualsevol persona
afiliada o amiga d'ICV de Parets del Vallès, amb els únics requisits següents:
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•
•
•

Estar al corrent del pagament de les quotes corresponents, si s'escau.
Comptar amb l’aval de 3 companys i companyes que figurin en els censos
d’afiliats/des o amics/gues d’ICV de Parets del Vallès.
Acompanyar els avals amb una declaració d’intencions que serveixi de
guió per a la discussió assembleària.

5.- Avaladors i recollida d'avals
Cap persona afiliada o amiga podrà avalar més d'un candidat o candidata. En cas que
així fos, aquestes signatures serien nul.les. La persona candidata no podrà avalar-se a
si mateix.
El termini per a la recollida d’avals començarà el dijous 10 de juliol i finalitzarà el
dimecres 16 de juliol a les 20'30 hores. La comissió política local haurà de confirmar la
validesa dels avals que hauran de ser lliurats dins del termini fixat a la seu local d’ICV.
6.- Proclamació de candidatures
La proclamació dels candidats i les candidates a encapçalar la candidatura d’ICV de
Parets del Vallès es realitzarà en l’assemblea extraordinària a celebrar el mateix
dimecres 16 de juliol a les 21 hores a la seu local d’Iniciativa.
7.- Campanya d'informació dels candidats i candidates
Una vegada realitzada la proclamació de les diferents candidatures, el mateix dimecres
16 de juliol, les persones candidates disposaran de temps suficient per a presentar la
seva candidatura davant l'assemblea de l'agrupació local.
Els dies compresos entre el 17 de juliol i el 22 de juliol, s'entendran com a període de
campanya i debat de propostes entre les diverses candidatures, si n'hi haguessin.
8.- La mesa electoral, horari de votació i escrutini
La mesa electoral encarregada de les votacions, així com de l’escrutini, estarà formada
per la Secretaria d’Organització i per una persona proposada per cadascuna de les
candidatures proclamades. La seva funció és garantir el correcte funcionament de
l’elecció, posant especial cura a preservar la confidencialitat del vot i el respecte als
drets de totes les persones afiliades i amigues d'ICV.
Les votacions per escollir els candidats i les candidates a encapçalar la candidatura
d’ICV de Parets tindran lloc el dimecres 23 de juliol de 19 a 22 hores.
Es podrà participar en la votació presencialment mitjançant l’urna disposada a tal efecte
a la seu local d’ICV de Parets del Vallès, en els horaris aprovats per l’assemblea local.
Si no fos possible votar presencialment es podrà votar per correu o lliurar el vot a través
de qualsevol persona afiliada. En els dos casos, el votant farà arribar a la mesa
electoral un sobre tancat amb la fotocòpia del seu DNI i un sobre amb el seu vot.

2

Podran participar de la votació totes les persones afiliades i amigues que figurin en els
corresponents censos d’ICV i estiguin al corrent de pagament de les seves quotes, si
s'escau. Aquests censos estaran exposats i sotmesos a reclamació i esmena a la seu
local d’ICV, entre el dijous 10 de juliol i el dimecres 16 de juliol a les 20'30 hores.
L’escrutini s’efectuarà a la seu de l'agrupació d’ICV de Parets del Vallès, al carrer d'
Empordà 39, el dimecres 23 de juliol, a les 22'00 hores, en el decurs de l'Assemblea
Local prevista per aquesta data, i el resultat es comunicarà immediatament al conjunt
de l’Organització.

Parets del Vallès, 8 de juliol de 2014
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